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Heel Europa kent Thomas Pieters
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Golf EUROPEAN TOUR Supertalent uit Nijlen maakt indruk in zijn eerste jaar bij de profs Thomas Pieters toefde gisteren de hele dag
op Flanders Nippon Hasselt waar hij - samen met de VVG Topsportstudenten - op zijn eerste seizoen als European Tourspeler zal
terugblikken. Een meer dan geslaagd seizoen. De ...

Golf

EUROPEAN TOUR

Supertalent uit Nijlen maakt indruk in zijn eerste jaar bij de profs

Thomas Pieters toefde gisteren de hele dag op Flanders Nippon Hasselt waar hij - samen met de VVG Topsportstudenten - op zijn
eerste seizoen als European Tourspeler zal terugblikken. Een meer dan geslaagd seizoen. De Nijlenaar behield niet alleen zijn
Tourkaart, het doel als eerstejaars, hij dwong ook respect af door icoon Miguel Angel Jiménez in de Open van Spanje tot een play-off
te dwingen.

b "Ik was meteen na afloop van die door mij verloren play-off mateloos ontgoocheld", vertelt Thomas Pieters.

"Vooral omdat ik door wat pech uiteindelijk die wedstrijd verloor.

Maar na een tijdje ga je alles relativeren en tracht je ook te bewijzen dat het geen toevalstreffer was. Waar ik probleemloos in slaagde.
Meteen waren de donkere wolken die zich tijdens de beginwedstrijden van het European Tourseizoen opstapelden, helemaal
verdwenen. Die Zuid-Afrikaanse wedstrijden en de aaneenschakeling van gemiste cuts, gaven me een mentale tik. Ik zette me daar
over en trok me niets aan van de aanzwellende commentaren dat ik dat hoge Europese niveau nog niet aankon. Iets wat me zelfs
extra motiveerde om het tegendeel te bewijzen."

Jiménez

"Mijn mooiste moment is en blijft uiteraard dat duel met Miguel Angel Jiménez in de Open van Spanje", glundert Thomas. "Miguel
Angel moest voor eigen volk tot het uiterste gaan om me uiteindelijk op de knieën te dwingen. Het was ook de eerste keer dat mijn
ronde integraal op televisie werd uitgezonden.

Met meer dan lovende commentaren van alle verslaggevers.

Meteen kende de brede Europese golfwereld mijn naam."

"Dat merk ik aan heel wat dingen.

Als absolute nieuwkomer word je nauwelijks aangehaald door de gevestigde waarden. Integendeel. Ze zien in jou een nieuwe
tegenstrever en doen er dan ook alles aan om je te counteren. Maar eens je een bepaalde status hebt bereikt, slaat dat om. Ze
schuiven al eens aan bij jou aan tafel of komen eens babbelen.

Dit seizoen heb ik erg veel aan Andreas Harto gehad. De Deen promoveerde samen met mij uit de Qualifying Final en we konden,
ondanks het feit dat we twee totaal tegengestelde karakters hebben, het uitstekend met mekaar vinden. Andreas slaagde er niet in zijn
Tourkaart voor volgend jaar te behouden.

Ik wel. Meteen is het doel dat ik me bij de seizoenstart voor ogen had gesteld, bereikt. Alles wat er bij kwam, was dus extra. Dit
stimuleert me om volgend jaar nog beter te presteren. Ook al omdat in 2016 de Olympische Spelen in Rio wenken.

Golf wordt daar opnieuw in het wedstrijdschema opgenomen.

Iets wat ik voor geen geld van de wereld wil missen. Nicolas Colsaerts en ik zijn daar voorlopig voor geselecteerd. Wat ik uiteraard zo
wil houden. Ik sloot mijn seizoen als 84e en als tweede beste eerstejaars af. Volgend jaar wil ik absoluut de top 60 halen en ergens
een zege meepikken. Ik start steeds om te winnen."

Top 5 van Pieters dit seizoen

2e 6e 8e 14e 18e 84e 332.371

Thomas Pieters ''Eens je een bepaalde status hebt bereikt, komen de gevestigde waarden mee aan tafel zitten."
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