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Turbulentie
in de golfwereld

De professionele golfwereld kent een wereldwijd strijdtoneel, met circuits en toernooien op zes 
van de zeven continenten. Het zwaartepunt van de sport ligt in Noord-Amerika, waar het sterkste 
circuit (PGA Tour), de belangrijkste organisaties (PGA en PGA Tour), vele topspelers en diverse 
toonaangevende sponsoren hun thuisbasis hebben. De Amerikaanse golfwereld is momenteel in 

rep en roer. Een nieuwe, concurrerende profleague houdt de gemoederen flink bezig.

DOOR PIETER VERHOOGT

Op 10 april 1916 werd in New York de Pro-

fessional Golfers’ Association of Ame-

rica (PGA) opgericht. Deze bond had tot 

doel de spel- en gedragsregels in de golf-

sport te bewaken en de populariteit van 

de sport te vergroten. In oktober van 

dat jaar organiseerde de PGA ook zijn 

eerste nationale kampioenschap: het PGA 

Championship.

Naast dit eigen toernooi zijn sindsdien 

vele zelfstandige toernooien ontstaan 

die onder auspiciën van de PGA worden 

georganiseerd. Deze toernooien vormen 

samen de PGA Tour.

D e  P GA h e ef t  mom e nte e l  ru im 

29.000 leden, voornamelijk clubprofes-

sionals. Inmiddels organiseert het naast 

het jaarlijkse PGA Championship ook het 

Women’s PGA Championship en het Senior 

PGA Championship.

Frictie
Met de groeiende populariteit van de 

sport en vooral de introductie van tele-

visie-uitzendingen vloeide er eind jaren 

zestig aanzienlijk meer geld naar de golf-

sport. Dit leidde tot frictie binnen de PGA. 

Waar de bond van mening was dat toer-

nooiorganisatoren de extra inkomsten 

moesten inzetten om de sport verder te 

ontwikkelen, eiste een deel van de leden, 

de rondreizende (‘touring’) professionele 

golfspelers, een verhoging van het prij-

zengeld. Bovendien ergerden deze rond-

reizende broodspelers zich aan de aan-

wezigheid van lokale golfprofessionals, 

die bij toernooien trachtten een graantje 

mee te pikken uit ‘hun’ prijzenpot.

Dit leidde in augustus 1968 tot een scheu-

ring. De rondreizende profs maakten zich 

los van de bond en richtten American 

Professional Golfers (APG) op. Na maan-

denlang overleg tussen beide organisa-

ties werd de APG in december omge-

doopt tot de zelfstandige PGA Tournament 

Players Division.

In het midden van de jaren zeventig werd 

deze naam vervangen door de PGA Tour. 

De PGA Tour is de belangrijkste organisatie 

in de professionele golfwereld. Zij orga-

niseert de (Amerikaanse) PGA Tour, de 

wereldwijde tour van het hoogste niveau 

waar veel van de sterkste toernooien deel 

van uitmaken. 

LIV Golf Invitational Series
Op 16 maart van dit jaar werd het hoofd-

kantoor van de PGA Tour getroffen door 

een bliksemschicht. Althans, zo moet dat 

hebben gevoeld bij de organisatie die 

decennialang ongestoord op haar golf-

troon zat. Op die dag werd gelijktijdig in 

Londen en Palm Beach (Florida) de lan-

cering bekendgemaakt van de LIV Golf 

Invitational Series.

De bekendmaking betrof in eerste instantie 

de introductie van een nieuwe serie golf-

evenementen, maar de organisatie achter 

het initiatief maakte direct duidelijk de 

intentie te hebben om de golfwereld flink 

op te schudden. De serie van acht toer-

nooien (van juni tot oktober) moet daar-

voor de toon zetten. De initiatiefnemers 

zijn van mening dat de golfsport baat 

heeft bij snellere en kortere wedstrijden, 

beter overzicht over het deelnemersveld 

en vernieuwende spelvormen. Dat ver-

taalt zich naar minder deelnemers, wed-

strijden over slechts drie rondes, ofwel 

54 holes (LIV refereert aan het Romeinse 

getal 54), en gelijktijdig starten op alle 

holes.

De LIV Golf Invitational Series bestaat 

uit zeven toernooien en een Team Cham-

pionship-finale. Vier wedstrijden vinden 

plaats in Amerika, drie elders in de wereld 

en de finale wordt dit jaar gespeeld op de 

Trump National Doral in Miami. Er wordt 

gespeeld met twaalf teams van vier spe-

lers. Voorafgaand aan elk toernooi worden 

de teams samengesteld door middel van 

een draft, waarbij de (vaste) teamcap-

tains hun drie medespelers voor dat eve-

nement selecteren.

Om de topspelers van de PGA Tour te ver-

leiden heeft LIV een prijzengeld beschik-

baar van maar liefst 255 miljoen dollar. Dit 

bedrag is opgebouwd uit 25 miljoen voor 

de eerste zeven toernooien – 20 miljoen 

daarvan is te verdelen onder alle deel-

nemers en 5 miljoen is bestemd voor de 

drie beste teams. Na de serie van zeven 

wedstrijden mogen de drie beste spelers 

van de serie samen 30 miljoen verdelen. 

Bij het afsluitende Team Championship 

wordt de resterende 50 miljoen verdeeld.

In juni werd bekendgemaakt dat de wed-

strijdenreeks in 2023 transformeert tot 

de LIV Golf League, een competitie met 

veertien wedstrijden en 48 gecontrac-

teerde spelers in twaalf vaste teams met 

een vaste teamcaptain en eigen team-

namen, zoals we dat kennen uit de grote 

Amerikaanse sportcompetities. In de verte 

gloort het idee dat deze teams op termijn 

als zelfstandige ‘franchises’ zouden kunnen 

worden verkocht aan investeerders. In juli 

werd nog gemeld dat aan het eind van elk 

seizoen de vier laagst geplaatste spelers 

‘degraderen’ en worden vervangen. De 

league zal van start gaan met een prij-

zengeld van 405 miljoen dollar.

‘Vision 2030’
De LIV Golf Invitational Series en de LIV 

Golf League zijn eigendom van LIV Golf 

Investment, een recent opgericht bedrijf 

met kantoren in Amerika, Engeland en 

binnenkort ook in Azië.

De meerderheid van de aandelen van LIV 

Golf Investment is in handen van Public 

Investment Fund (PIF), het staatsinveste-

ringsfonds van Saoedi-Arabië. Dit staats-

fonds beschikt over vrijwel onuitputtelijke 

financiële reserves en speelt een belang-

rijke rol bij het realiseren van ‘Vision 2030’, 

het toekomstplan voor het land dat is 

opgesteld door kroonprins Mohammed 

bin Salman, door velen gezien als de ope-

rationele leider van het land.

‘Vision 2030’ draait om de ambitie om 

Saoedi-Arabië minder afhankelijk te maken 

van olie-export. Eén van de onderdelen 

van het plan betreft het ontwikkelen van 

een “vibrant society”, waarbij sport wordt 

gezien als het ideale instrument om dit te 

bereiken. Vandaar de toenemende Saoe-

dische interesse voor, en investeringen 

in, aansprekende sportteams, -compe-

tities en -evenementen zoals Formule 1, 

tennis, Newcastle United, boksen, wiel-

rennen, et cetera.

Onderdeel van de sportcampagne (en 

het Public Investment Fund) is ook Golf 

Saudi, geleid door Yasir Al-Rumayyan, 

een vriend van Mohammed bin Salman 

en bestuurder van het PIF. Al-Rumayyan 

is een groot golfliefhebber en heeft ambi-

tieuze ideeën over de wereldwijde ont-

wikkeling van de sport en de rol die golf 

kan spelen voor het koninkrijk. Vanuit het 

Public Investment Fund beschikt LIV Golf 

naar schatting over een budget van zo’n 

3 miljard dollar.

Vanuit deze ambities heeft Saudi Golf al 

in 2020 een organisatie opgericht met het 

doel een nieuwe wereldwijde ‘Super Golf 

League’ op te zetten. In 2021 werd dit idee 

formeel gelanceerd in de vorm van LIV Golf 

Investment met voormalig golfgrootheid 

Greg Norman als CEO. Norman is vooral 

het boegbeeld. Het management bestaat 

verder uit zakelijke zwaargewichten als 

Atul Khosla, afkomstig van de Tampa Bay 

Buccaneers (NFL), Ron Cross, goed voor 

dertig jaar managementervaring bij de 

PGA Tour en de Augusta National Golf 

Club, Will Staeger (ESPN, World Wrestling 

Entertainment) en Kerry Taylor (Viacom 

THE AMERICAN WAY

LIV Golf staat voor snellere en kortere 
wedstrijden, beter overzicht over het 

deelnemersveld en vernieuwende 
spelvormen
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CBS, MTV, Comedy Central en Paramount 

International). Met de lancering van de 

LIV Invitational Series beleefde LIV Golf 

Investment zijn coming-out.

Tegengas
Zoals te verwachten was, reageerde de 

PGA Tour furieus op de aankondiging 

van het nieuwe LIV-initiatief. Al snel werd 

bekendgemaakt dat spelers die zich zouden 

aanmelden voor een LIV-evenement per 

direct zouden worden geschorst als lid 

van de PGA Tour en daarmee niet meer 

konden spelen in PGA Tour-events. Tegelijk 

werd het prijzengeld van diverse PGA-eve-

nementen fors opgeschroefd, ontvangen 

spelers op de PGA Tour nu gegarandeerd 

500.000 dollar en werd samen met de 

Europese PGA Tour een strategische alli-

antie gesloten om samen te werken aan 

extra inkomsten en een beter product 

voor de spelers.

Als reactie op deze weerstand trok LIV Golf 

Investment de knip nog eens extra open. 

Diverse toonaangevende spelers werden 

direct benaderd en met astronomische 

bedragen verleid om over te stappen naar 

het LIV Golf-circuit. Volgens bronnen ont-

ving sterspeler Phil Mickelson maar liefst 

200 miljoen dollar voor zijn overstap. Dustin 

Johnson en Bryson DeChambeau kregen 

elk 125 miljoen. Brooks Koepka moest het 

doen met 100 miljoen en Sergio Garcia, 

Charl Schwartzel en Patrick Reed kwamen 

er bekaaid af met elk 50 miljoen. De top-

pers Rory McIlroy en Tiger Woods bleven 

de PGA Tour trouw. Woods heeft daar-

voor naar verluidt een bod van 700 mil-

joen dollar afgewezen.

Het golfpeloton is inmiddels in twee kampen 

verdeeld en de spanning zit er behoorlijk 

op. De eerste rechtszaken zijn al aange-

spannen door overgestapte spelers die 

de opgelegde schorsingen bevechten.

Technology Golf League
Recent hebben Tiger Woods en Rory 

McIlroy nog een extra steen in de vijver 

gegooid. Op 24 augustus presenteerden 

zij hun TGL (Technology-focused Golf 

League), een nieuwe en innovatieve golf-

league gebaseerd op een mix van golf, 

technologie, entertainment, media en 

fanbeleving. Het concept komt uit de 

koker van TMRW (Tomorrow) Sports, 

een recent door Woods, McIlroy en Mike 

McCarley opgericht sportbedrijf. McCarley 

is een sportmedia-expert afkomstig van 

NBC Sports en het brein achter het suc-

cesvolle Golf Channel en diverse andere 

commerciële golfinitiatieven

De TGL is een vijftien weken durende com-

petitie waarin achttien PGA Tour-spelers 

tegen elkaar uitkomen in zes teams van 

elk drie spelers. Teams spelen in totaal vijf 

wedstrijden van achttien holes. De wed-

strijden duren slechts twee uur, worden 

gespeeld op maandagavond (primetime) 

en vinden plaats in een nog te ontwik-

kelen speciaal ingericht golfstadion.

De afslagen en slagen vanaf de fairways 

worden gespeeld op een virtuele baan, wat 

wil zeggen dat de spelers de baan gepro-

jecteerd zien op een gigantisch video-

scherm. Zij slaan de bal tegen het scherm, 

waarna middels sensoren en slimme tech-

nologie de vluchtbaan en de landings-

plek worden berekend en de volgende 

slag wordt getoond. Zodra de spelers hun 

bal in de buurt van de hole doen landen, 

schakelen zij van de virtuele naar de wer-

kelijke wereld: het eindspel rond de bun-

kers, greens en puts die in het stadion 

zijn gepositioneerd.

De Technology Golf 
League levert golf 

op in een NBA
achtige omgeving, 

met een 
spelersopkomst, 

muziek, lichtshows 
en publiek dicht op 

de baan en de 
spelers

Dit alles levert golf op in een NBA-ach-

tige omgeving, met een spelersopkomst, 

muziek, lichtshows en publiek dicht op 

de baan en de spelers. Voor de teams 

moet de league het gevoel benaderen 

van de Ryder Cup.

Volgende stap
De initiatiefnemers voorzien in een publiek-

gericht concept, waarvan de spelers deels 

eigenaar kunnen worden. Zij kunnen zo 

meeprofiteren van lucratieve sponsor- en 

televisiedeals. De eerste investeerders in 

de TGL zijn er al. Naast Woods en McIlroy 

zijn onder anderen voormalig NFL-ster 

Larry Fitzgerald en Formule 1 coureur 

Carlos Sainz financieel betrokken bij het 

nieuwe initiatief.

De TGL zal niet concurreren met de 

PGA Tour. Sterker nog: de PGA Tour is 

partner in het initiatief. Het plan kan dan 

ook worden gezien als een volgende stap 

in de strijd met LIV Golf. Een strijd waarvan 

het einde nog lang niet in zicht is!•

VOORMALIG PRESIDENT TRUMP, VOORMAN VAN HET SAOEDISCHE PUBLIC INVESTMENT FUND YASIR AL-RUMAYYAN, GOLFGROOTHEID EN CEO VAN LIV GOLF GREG NORMAN EN UITVOEREND DIRECTEUR VAN GOLF SAUDI MAJED 
AL SOROUR STAAN IN JULI 2022 KLAAR OP HET PODIUM VAN TRUMP NATIONAL GOLF CLUB IN BEDMINSTER, NEW JERSEY, OM DE WINNENDE LIV-SPELERS TE HULDIGEN.
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TIGER WOODS, RORY MCILROY EN MIKE MCCARLEY BIEDEN DE GOLFFAN DE ULTIEME FANBELEVING MET HUN MIX VAN GOLF, TECHNOLOGIE EN ENTERTAINMENT.




