
Het succesverhaal van de Brabantse Golf 
 
 

Historiek van de Brabantse Golf 

 

In augustus 1985 vestigde de Brabantse Golf zich in het domein “Cleyn 

Hoff” te Melsbroek met als doelstelling de eerste Vlaamse golfclub rond 
Brussel te worden. 
 

Het idee een golfproject op te starten was vier jaar eerder ontstaan 
binnen de Jonge Economische Kamer van West-Brabant. Het was tijdens 

een brainstormsessie in het jaar 1981 dat onder impuls van Jeroen Burm, 
zoon van Jef Burm, een golfcommissie in het leven werd geroepen. 
 

In 1982 werden contacten gelegd met de NV Candries Sport Industries, 
die het project in het licht van een mogelijke diversificatie wel zag zitten. 

De commissie besliste een golfclub in Brabant op te richten met als 
doelstelling “de democratisering van de golfsport en het behoud van het 
Vlaams karakter van de club en haar omgeving” waarbij “onder geen 

beding een beroep zou gedaan worden op overheidssubsidies”. De 
Vlerickschool voor Management werd opgedragen een marktstudie over 
Golf in Vlaanderen uit te voeren en ondertussen werd naarstig uitgekeken 

naar vestigingsplaatsen. 
 

Op 29 april 1982 werd uiteindelijk de V.Z.W. Brabantse Golfvereniging 
opgericht met als stichtende leden Michaël Boone, Jeroen Burm, Julius 

Candries, Ludo Candries, Willy Kempeneer, Carl Lagrou, Rik Loeckx, Hugo 
Willems en stichtend voorzitter Kris Rogiers. In augustus 1982 trad de 
Brabantse Golf voor het eerst naar buiten en organiseerde een reeks 

golflessen. 

 

Vanaf medio 1983 werd de vereniging bijgestaan door Generaal Jacques 
Temmerman, een prominent golfkenner, die onder andere de militaire 
golf in Duisburg mee had opgericht. Via Ludo Candries werd in het najaar 

ook Joris Van Assche, toenmalig Schepen van Openbare Werken in 
Hoeilaart, bij het project betrokken. 
 

Dankzij Joris Van Assche kwamen in het begin van het jaar 1984 de 
eerste contacten met de familie Snoy tot stand. Daarbij werd er gestreefd 

naar een overeenkomst tussen beide partijen over de huur van het 
domein in Melsbroek. In de herfst van 1984 werd het VEV-Comité Brussel 
gevraagd het project mee te patroneren. 
 

In mei 1985 meldde het VEV-Comité Brussel zijn akkoord en kwamen een 

aantal VEV-ers in de Raad van Beheer. De onderhandelingen met de 
familie Snoy vlotten dermate goed dat besloten werd de Rubico over te 
steken en aan de concrete realisatie van de doelstellingen te beginnen. 
 

In augustus 1985 werd professor Albert Coppé bereid gevonden de 



moeilijke en ondankbare taak op zich te nemen het boegbeeld van onze 
jonge vereniging te zijn. Het grote avontuur kon nu écht beginnen. 
 

Vestiging te Melsbroek 
 

Vanaf 1985 werd het kasteel Cleyn Hoff te Melsbroek de locatie van de 
Brabantse Golf. Aanvankelijk beperkte de activiteit zich tot een golfschool. 
Waar zo’n 100 inschrijvingen werden verwacht, werden het er niet minder 

dan 550. 
 
Het was duidelijk dat de Brabantse Golf iets bracht dat uniek in de markt 

lag. In 1986 werd de eigenlijke golfclub opgestart. Er kon dan gegolfd 
worden op 9 “echte holes”, evenwel met wintergreens. Van begin af aan 
was gezelligheid en vriendschap, wars van elk snobisme, kenmerkend 

voor de sfeer. 
 
In 1988 werd de golfbaan uitgebreid naar 18 holes. Sindsdien werd de 

baan voortdurend verbeterd en groeide uit tot een prachtige par 72 baan 
met een lengte van 5.935 m. 
 


