
	
	
	
	
	
	
	
Persbericht KPMG – Royal Belgian Golf Federation 
 

KPMG Trophy 2017 
 
De KPMG Trophy zal in 2017 van 8 tot 11 juni neerstrijken op de Royal Waterloo Golf Club, 
La Marache Course. Deze prestigieuze club heeft al verschillende malen Europese tornooien 
mogen ontvangen. 
 
Het is opvallend hoe de publieke interesse voor de KPMG Trophy tijdens de afgelopen edities 
steeds verder is blijven toenemen. In 2015 was Thomas Pieters van de partij en vorig jaar 
speelde Thomas Detry zijn eerste wedstrijd als professional op de KPMG Trophy. Die KPMG 
Trophy blijkt steeds meer een unieke kans voor het publiek om de toekomstige Belgische of 
buitenlandse topspelers aan het werk te zien. 
 
“De KPMG Trophy is een engagement op lange termijn: wij willen de golf spelende jeugd en 
het opkomende talent volop blijven ondersteunen, en daarbij de golfsport in het algemeen een 
duwtje in de rug geven. Onze ondersteuning van zowel de KPMG Trophy als het [Golf] 
Belgian Team maakt het mogelijk dat zowel de Royal Belgian Golf Federation als zijn jonge 
talenten daadwerkelijk worden geholpen”, aldus Olivier Macq, Partner bij KPMG in 
België. 
 
Jan Baert, Bestuurder van de RBGF legt uit: “De Federatie is verheugd om op 
gerenommeerde partners als KPMG te mogen rekenen. We verkondigen al een hele tijd dat de 
Challenge Tour een prachtige springplank kan zijn in de carrière van onze jonge 
professionals en we zijn dan ook super blij met de resultaten van Thomas Detry. KPMG 
steunt eveneens het [Golf] Belgian Team, en bijgevolg ook de eerdere fase van het parcours 
dat onze jonge professionele golfers doorlopen. Deze complementaire strategie helpt ons het 
traject van onze spelers nog beter te beheren.” 
 
[Golf] Belgian Team 
KPMG ondersteunt eveneens het nationale team van de Koninklijke Belgische Golf Federatie. 
Door deze specifieke steun wil KPMG de Royal Belgian Golf Federation en zijn jonge 
talenten helpen om zich verder te ontwikkelen. Dit kadert helemaal binnen de bedrijfsfilosofie 
waarvan een belangrijk onderdeel de opleiding van jongeren is. Deze opleiding en 
begeleiding zijn des te belangrijker nu deze nieuwe Olympische sport zich in een 
stroomversnelling bevindt. Het [Golf] Belgian Team brengt de beste amateurtalenten bij 
elkaar en biedt hen een optimale omkadering om verder te kunnen groeien. 
 
U vindt alles updates op: www.kpmgtrophy.be 
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