
“Inside 100 yards  

moet supergoed 

zijn om te slagen” 

 

“Zonder de subsidies 

van Be Gold en Top Golf 

Vlaanderen zou ik nu 

niet staan waar ik nu 

sta. Hun steun is voor 

mij een privilege en nu 

kan ik eindelijk iets 

terug doen voor de 

VVG.” 

 

 

Op 18 december gaf de VVG samen met Team Pieters een persconferentie voor Thomas op 

het kantoor in Zaventem. Als kersvers profgolfer én met zijn kaart voor de Europese Tour 

2014 op zak, stond een ontspannen Thomas de pers te woord. Ook de VVG had een leuke 

babbel met Thomas waarbij we terugblikten op zijn verleden als leerling van de VVG-

Topsportschool, zijn tijd op College in Illinois en zijn resultaten de afgelopen maanden. 

Van Q-school naar Europese Tour 

Thomas, er wordt gezegd dat 

de Qualifing Schools één van 

de meest stresserende 

wedstrijden is. Vertel eens wat 

er door je heen ging de laatste 

dag van de Q-School? 

TP:  Dat Klopt. Ik had enorm 

veel stress, tijdens de laatste 9 

holes heb ik nog nooit zo hard 

gebibberd. Vooral Stage 1 is 

lastig, want als je dan faalt, dan 

heb je niets. Maar het 

belangrijkste is natuurlijk dat ik 

het gehaald heb en dat ik mijn full card voor 

de Europese Tour op zak heb.  

 

Had je het gevoel dat het niveau steeg van 

Stage 1 tot de Finals? 

TP:  Zeker en vast. Bij Stage 1 wist ik niet goed 

wat te verwachten omdat ik nog nooit had 

deelgenomen aan de Q-school. 

Na 2 rondes in Stage 1 stond ik 

op kop en dat gaf vertrouwen. 

Toen dacht ik: ‘Stage 2 zal ook 

wel goed gaan en ik zal wel 

doorgaan naar de Final Stage’. 

Maar natuurlijk is het elke ronde opnieuw je 

best doen. Bijvoorbeeld na twee supergoede 

rondes speelde ik 80 en dan sta 

je terug met beide voeten op 

de grond. Dat was een achteraf 

gezien eigenlijk wel een goede 

les. 

Vanaf het begin van je 

professionele carrière word je 

gesteund door subsidies van 

Be Gold en Top Golf 

Vlaanderen. Wat betekent die 

steun voor jou? 

TP:  Het is voor mij een heel 

privilege om ‘het kind van de VVG’ te zijn. 

Zonder die steun zou ik nu niet staan waar ik 

nu sta. En het gaat hier niet alleen over de 

subsidies die ik nu krijg, want het is immers al 

van mijn 10-11 jaar dat ik gesteund wordt 

door de VVG. Ik zou niet willen weten over 

hoeveel subsidies het in totaal gaat. Nu ben ik 

zeer blij dat ik eindelijk iets terug doen voor 

de VVG. 

Zijn verleden op de VVG-Topsportschool 

Vooraleer je naar college ging in de 

Verenigde Staten, doorliep je je middelbare 

school op de VVG-Topsportschool in Hasselt. 

Wat zou je de VVG vanuit deze ervaring als 

aandachtspunten meegeven m.b.t. het 

topsportbeleid om succesvolle spelers te 

verkrijgen? 

TP:  Het eten op internaat (lacht)… 

Maar golftechnisch zeker focussen 

op kort spel, dat is wat ik in Amerika 

geleerd heb. Volgens mij kan geen 
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“Ik raad de leerlingen 

van de VVG-

Topsportschool aan 

heel hard te werken en 

geduldig te zijn.” 

 

enkele speler genoeg oefenen op kort spel; 

dat is waar het om draait op de Tour. Je kunt 

zo goed de bal slaan als je wil, 

als je niet kunt chippen en 

putten dan ga je nergens 

komen. 

Welke tips zou je verder nog 

geven aan de leerlingen op de 

Topsportschool om in jouw 

voetsporen te kunnen 

treden? 

TP:  Heel veel chippen en putten, die twee 

onderdelen moeten echt supergoed zijn om 

de Tour te kunnen spelen. En natuurlijk 

geduldig zijn… Toen ik op de VVG-

Topsportschool zat, kon ik maar niet wachten 

om op de Tour te kunnen spelen. Het is een 

lange weg en je moet heel hard werken. 

Na de VVG-Topsportschool ben 

je naar college gegaan in de 

Verenigde Staten. Kun je ons 

daar een normale 

trainingsweek beschrijven? 

TP:  Om 6u ’s ochtends ging ik 

naar de fitness, dat deed ik zo’n 

4 à 5 dagen per week. Daarna van 8u tot 12u 

naar de les, eten en dan golfen tot het donker 

is en dan nog studeren. 

VVG dankt je voor dit relax gesprek en 

nogmaals proficiat met je European Tour Card 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kort op de bal:  

 

Welke van de 4 majors zou je graag eens spelen en eventueel winnen? 

TP:  Zonder twijfel The Masters! 

 

Wat vind je persoonlijk het beste onderdeel in je golfspel? 

TP: Mijn driven. 

 

In welk onderdeel van je golfspel kun je nog veel vooruitgang maken? 

TP: Mijn wedging, ‘Inside 100 Yards’ moet supergoed zijn. 

 

Met welke drie andere topspelers zou je graag eens een rondje lopen? 

TP: Ik wou eigenlijk nog heel graag met Jos Vanstiphout een rondje lopen. Jos heeft ooit 9 holes met 

mij meegelopen en dat is me altijd bijgebleven. Verder metTiger Woods en Henrik Stenson. 

 

Wat doet het met jou om – na jaren van hard werken – eindelijk van de resultaten te kunnen 

genieten? Om media-aandacht te krijgen, een eigen persconferentie,… ? 

TP: Ik probeer daar vrij nuchter onder te blijven. Uiteindelijk, na de Q-school kwam er veel media-

aandacht, maar een week later zat ik al terug op het vliegtuig naar een andere wedstrijd. Mijn ouders 

zeggen het genoeg ‘ voeten op de grond’. 

 



Thomas Pieters  

 

De Antwerpenaar Thomas Pieters is woonachtig in Nijlen en geboren op 27 januari 1992 te Geel. 

Hij is officieel profgolfer sinds 13 juni 2013 en maakte zijn debuut op de Scottish Hydro Challenge 

op 20 juni. Zijn eerste golfervaring deed hij op in Golfclub Witbos, om daarna zijn 

amateurcarrière verder te zetten op Millennium Golf. Thomas doorliep zijn middelbare studies 

op de VVG-Topsportschool KA2 Hasselt, waarna hij golf en studie combineerde op de universiteit 

van Illinois. 

 

Entourage Team Thomas Pieters:  

 

- Expert Golftechnische begeleiding:  

Bart Bollen (golftechnisch, Trainer A)  

 

- Golftechnische raadgever: 

Mike Small (Coach Illinois, adviserend)  

 

- Mentale begeleiding:  

Rudy Heylen (mentaal, sportpsycholoog)  

 

- Fysiek/Kine: 

Ann Minten (Kine /Fysio) en Stijn Pieters (Crossfit)  

 

- Caddy:  

Roger Morgan 

 

- Management/Coördinatie:  

Lieselotte Pieters (management)  

Ouders: Jaak & Veronique Pieters  

 

Contactpersoon: lieselottepieters@gmail.com  
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