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mannenwereld ben ik overigens de enige vrouw. in de loop der 
jaren heb ik iedereen die ertoe doet in het golfen wel ontmoet. 
daardoor ben ik gewoon ‘one of the guys’ geworden.’

AgendA
jacqueline ten Klei doet het tv werk als vrijwilliger. jacqueline: 
‘een paar jaar terug na een klein toernooi hier in purmerend 
heb ik me aangemeld bij de Tour. Nu vragen zij me steeds 
terug. Het kost me wel geld en vrije tijd want meestal krijg ik 
alleen maar een kleine onkostenvergoeding. Maar dat geeft 
niks. ik zie dit als mijn vakantie. Soms plak ik er een paar 
dagen aan vast, zeker als ik op een plek als dubai kom. er 
is maar één echte reden dat ik dit doe. ik vind golf geweldig 
mooi, probeer ook te leren van de toppers en ik vind het 
gewoon superleuk om zo dicht bij de absolute wereldtoppers 
van het golfen te kunnen zijn. ik geniet ervan en ik ga er nog 
wel even mee door. Nu staat er nog niks in mijn agenda voor 
het komende seizoen maar binnenkort stuur ik maar vast een 
paar mailtjes naar de toernooi-organisatie.’ *

een week na terugkomst uit Amerika stuitert 
jacqueline nog van enthousiasme als ze vertelt 
over haar ervaringen tijdens de Ryder Cup 
eind september. jacqueline: ‘Als je golfen leuk 
vindt, en je wilt onderdeel van het hele circus 
uitmaken, dan kom je nooit dichterbij dan ik nu 

ben gekomen als tv spotter.’ 
in het clubhuis van haar homecourse in purmerend neemt 
de vrolijke onderneemster alle tijd om te verhalen over haar 
belevenissen in Kentucky. jacqueline: ‘Sinds een jaar of zes ga ik 
naar verschillende europese tourwedstrijden. Het tv-spotwerk 
heeft me al op heel wat bijzondere golfbanen in de wereld 
gebracht. parijs, Milaan, alle grote duitse toernooien maar ook 
twee keer dubai, The Open en Glenneagles en St. Andrews in 
Schotland. Ook al mag ik er tijdens een toernooi bijna nooit 
spelen, het zijn toch golfbanen om van te dromen.’
Waar gefortuneerde golfers vakantiereisjes boeken om op exotische 
oorden wedstrijden te bekijken, reist jacqueline door europa en 
een deel van de wereld als tv-spotter. Alle golfwedstrijden worden 
tegenwoordig live op televisie uitgezonden en om de wedstrijden 
goed in beeld te krijgen, wordt alles uit de kast gehaald en niets 
aan het toeval overgelaten. jacqueline: ‘een tv-spotter maakt het 
de regie makkelijk. ik loop met een headset mee met een flight en 
sta in verbinding met de regiekamer in het tv-dorp. ik informeer 
de regisseur of zijn assistent over de gebeurtenissen in mijn flight 
in de baan. Vooral de volgorde van spelen is belangrijk. Maar ook 
welke slag, bijvoorbeeld birdie putt of par putt, de spelers gaan 
maken. Na het uitholen geef ik ook precies door hoeveel slagen 
elke speler heeft genoteerd. Voor de regie is deze informatie van 
belang om de kijkers thuis via titels en commentaar van de juiste 
informatie te voorzien.’
TV spotter jacqueline mag tijdens een flight binnen de touwen 
lopen. jacqueline: ‘Anders lopen al die toeschouwers voor je voeten. 
Het meeste contact in de baan heb ik met de caddies. Vaak zijn 
dat echt heel leuke jongens. de golfers zijn toch wat afstandelijker 
en ook erg gefocust op hun spel. in dubai liep ik mee met een 
flight met Tiger Woods. dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. Als 
meneer Woods dan komt aanlopen bij de eerste afslag en hij knikt 

iedereen even gedag, dan gaat er toch wel wat door je heen. Zo’n 
topper is normaal onbereikbaar met zes bodyguards om zich heen. 
en dan ineens staat hij naast je af te slaan.’
Over Tiger Woods heeft ze nog een aardige anekdote. jacqueline: 
‘in dubai wilde ik toch wel erg graag een handtekening van Tiger 
scoren. Op de eerste dag dat ik het clubhuis binnenwandelde, liep 
ik hem meteen tegen het lijf. Toen ik hem vroeg een cap te tekenen 
deed hij dat direct. Missie geslaagd. een paar dagen later vroeg een 
kennis of ik ook voor hem een handtekening wilde bemachtigen 
van Tiger. Het ging zo makkelijk de eerste keer dus ik zegde toe. 
Toen ik Tiger zag en het vroeg, keek hij me aan en weigerde meteen. 
jij hebt er al een gehad. Het voelde als een blauwtje lopen.’

StAdiongevoel
Afgelopen jaar was jacqueline al weer voor de derde keer 
aanwezig bij de Ryder Cup in Amerika. Het meest prestigieuze 
golftoernooi ter wereld is bijzonder voor iedereen die erbij 
betrokken is. jacqueline: ‘de Ryder Cup is heel speciaal. de 
spelers spelen echt als een team, zeker de europeanen. die 
moedigen elkaar ook echt aan wanneer ze zelf uitgespeeld zijn. 
de teleurstelling bij iedereen van team europa was dit jaar ook 
groot toen ze voor het eerst in zes jaar weer eens verloren. Op 
de greens van de holes waar grote tribunes staan heerst ook een 
soort stadiongevoel. Twee jaar terug in ierland was dat nog erger. 
daar stonden op een gegeven moment wel 250.000 mensen 
te juichen met vlaggen en toeters. ik moet me dan echt goed 
concentreren op mijn werk want er is zoveel te zien in de baan. 
dat is fantastisch om mee te maken. Tijdens het afgelopen 
toernooi werden de tv medewerkers ‘s ochtends al om half zes 
naar de baan gebracht. Het is hard werken op de toernooidagen. 
Als de spelers de baan opkomen moet alles klaarstaan om 
direct live te kunnen uitzenden. Met een accreditatiekaart en 
een speciale armband kan jacqueline overal komen, tot in het 
spelershotel toe. jacqueline: ‘een polo van de organisatie doe ik 
liever niet aan in de baan want dan wordt je de hele tijd aan je 
mouw getrokken met vragen over de toiletten. Maar natuurlijk 
is zo’n pasje wel erg handig. ik kan ermee in het tv dorp en 
ook op de plekken waar de caddies bij elkaar komen. in deze 
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Het walhalla van het internationale golf lijkt onbereikbaar voor vaderlandse 
toppers als Maarten Lafeber, Robert Jan Derksen en Joost Luiten. Nog 
nooit sloeg een Nederlandse golfer een balletje tijdens de prestigieuze 
Ryder Cup. Maar ondanks Nederlandse afwezigheid aan het spelersfront 
is er één troost. Na uitmuntende prestaties op de Europese Tour wist 
Jacqueline ten Klei zich te kwalificeren als tv spotter voor de laatste drie 
edities. Een verantwoordelijk vrijwilligersbaantje voor de golfliefhebster en 
bovendien de perfecte kans om deel uit te maken van het internationale 
golfcircuit. Golf etc. magazine kreeg via Jacqueline een kijkje in de keuken 
van de Ryder Cup 2008. 

* door: bert Tielemans, fotografie: bert Tielemans en golfsupport.nl

Na drie achtereenvolgende nederlagen lukte het de Verenigde Staten 
eindelijk weer eens om de prestigieuze Ryder Cup te winnen. Eind sep-
tember werd team Europa op de Valhalla Golf Club in Louisville Ken-
tucky met 16,5 en 11,5 verslagen. Op de slotdag van het driedaagse 
evenement, wanneer de matchplay singles worden gespeeld, klopte 
de Amerikaan Jim Furck de Spanjaard Angel Jimenez. Hiermee werd 
team Europa op een onoverbrugbare achterstand gezet en kon de 
overwinning van de 37ste editie door de Amerikanen worden gevierd. 
De Ryder Cup is een tweejaarlijks toernooi waarin in teamverband 
de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten tegen elkaar 
spelen. Tijdens de Ryder Cup staat alleen prestige, eer en roem op 
het spel – geld is er niet te verdienen. In 2010 is de volgende editie 
van het belangrijkste golftoernooi ter wereld. Plaats van handeling is 
dan het Celtic Manor Resort in Wales.
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