
Dany Vanbegin  

Head Pro - 0477 43 94 72 – dany@vanbegin.be           

Dany Vanbegin werd geboren op 7 februari 1970 in Etterbeek. Twaalf jaar later speelde hij 
zijn eerste golfwedstrijd te Keerbergen, waar vader Willy al sinds 1969 head pro is. 
 

Dany had een bloeiende amateurcarrière. Hij vergaarde verschillende nationale en 

internationale titels. In 1989 kwam de doorbraak met een, pas in 2012 verbroken, 
baanrecord op de Limburg Golf & Country Club te Houthalen. Hij speelde 66 (-6) slagen, 
maar liefst 9 slagen beter dan zijn toenmalige handicap 3. In 1990 won hij alle nationale 
titels en was toen de beste Belgische golfer! 
 

Na zijn legerdienst probeerde Dany in 1991 de kwalificaties te spelen voor het Europese 
circuit. Jammer genoeg haalde hij het net niet. Hij nam toen de beslissing om de opleiding bij 
de Professional Golfers Association (PGA) of Belgium te volgen. Na het behalen van zijn 

diploma begon hij les te geven in de Bossenstein Golf & Polo Club te Broechem. 

In mei 1995 nam Dany de stap naar de Brabantse Golf en werd er headpro. Op dit moment 
is hij ook Regionaal Coach voor Golf Vlaanderen (GV) en traint hij de Vlaamse beloften, 
alsook de Nationale selectie U16 op buitenlandse tornooien. 

Yves Claes  
Pro - 0477 23 89 48 – yves.claes@yahoo.com 

Yves werd geboren op 19 mei 1963 te Wilrijk, is getrouwd en heeft drie kinderen, 2 meisjes 

en 1 jongen. Momenteel woont hij in Aartselaar, op zo’n 20 minuten van de Brabantse Golf. 
 
Pas na zijn hockeycarrière en na het behalen van een licentie in de Lichamelijke Opvoeding, 
kwam hij op 25-jarige leeftijd in contact met de golfsport. 

Yves behaalde zijn professionele opleiding tot PGA-pro aan de PGA National Training 
Academy of the Belfry (Engeland) in 1996. 
 
Als amateur leerde hij golfen op Bossenstein, waar hij tussen 1991 en 1995 vijfmaal 

Clubkampioen werd. Daarna startte zijn professionele loopbaan met als hoogtepunt winst op 
de Alliance Masters op la Tournette (1997). 
 

Yves begon met lesgeven op La Tournette, vervolgens in Winge, op de Antwerp Golfschool en 
is momenteel ook actief op GC Rinkven. 
Dankzij zijn goede vriend Dany Vanbegin, onze head pro, begon Yves vanaf 2014 ook op de 
Brabantse Golf. 

Matthias Vertommen  
Pro – 0478 317 002 - vertommen.matthias@hotmail.com 

Matthias versterkte het pro-team van de Brabantse Golf op 1 juli 2019. 

Hij komt hoog aanbevolen. Dany kent hem uit zijn tijd in het Golf Vlaanderen Team.  

Na tennis en voetbal, begon Matthias in 2006 op zijn 12de met golf. Hij was meteen gebeten 
en zijn handicap daalde razendsnel. In het 1ste jaar met GVB behaalde hij hcp 13, 
vervolgens 6, 4, en 3. Na 5 jaar, liet hij handicap 1 noteren.  



Matthias combineerde zijn middelbare school met golf in de Topsportschool te Hasselt. 
Jammer genoeg, weerhielden blessures hem ervan om echt door te breken. In 2016 studeerde 

hij af als golfprofessional bij de Professional Golfers Association (PGA) of Belgium en 
sindsdien heeft hij les gegeven op diverse clubs. 

Matthias werkt als vastgoedmakelaar in Antwerpen, waar hij ook woont. Hij beschrijft zichzelf 
als leergierig, goedlachs en gemakkelijk in de omgang – iemand dus die perfect bij de 

Brabantse Golf past. 

 

 


