900 plaatsen gewonnen in één jaar 'En toch ben ik niet tevreden'
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Een reuzensprong van ongeveer negenhonderd plaatsen op de wereldranglijst. Uitschieters op enkele toptornooien. Op dit ogenblik
geplaatst voor de Olympische Spelen van Rio 2016. Ziehier het geweldige eerste profjaar van de 22-jarige golfer Thomas Pieters. En
wat zegt hij dan? 'Ik ben niet helemaal tevreden.' Of nog: 'Waarom zou ik de Olympische Spelen niet kunnen winnen?' Hans Jacobs en
Christian Ceuterick
'Ik ben wat zenuwachtig. Want mijn leerkrachten zijn hier.' Het eerste seizoen van Thomas Pieters als profgolfer zit erop, en hij brengt
even een bezoek aan de plaats waar het allemaal begon: de topsportschool golf in Hasselt. 'Als tien- of elfjarigmanneke wist ik al: ooit
wil ik profgolfer worden.Ja, ja, dat zal wel, zei mijn mama,ga nog maar wat trainen.'
Vandaag is Pieters 22. Tot vorig seizoen speelde hij bij de amateurs, waar hij tot de top tien van de wereld behoorde. Sinds dit seizoen
is hij profgolfer en staat hij 250ste op de wereldranglijst. Hij komt van plaats 1.135 en stond eerder dit seizoen zelfs al op de 237ste
plaats. Bovendien is hij zeker van zijn tourkaart op de European Tour - na de PGA Tour het meest prestigieuze circuit. Niets minder
dan een stunt. Gemiddeld duurt het zo'n vijf tot tien jaar vooraleer een golfer zijn 'kaart' bemachtigt, die hem startrecht geeft op
alle tornooien van de European Tour - zie naar Nicolas Colsaerts, tot nader order de beste golfbelg - maar Pieters klaart die klus in
anderhalf jaar. 'Toch is het competitiebeest in mij niet tevreden', zegt hij doodleuk. Excuseer? 'Ik beschouw mijn seizoen als vijftig
procent goed en vijftig procent slecht. Ik heb enerzijds te veel de eindfase van golftornooien niet gehaald, ook al ging het vaak om vijf
minuten concentratieverlies in twee dagen. Als ik diecut dan wel haalde, deed ik het anderzijds heel goed.'
Half Belg, half Amerikaan
Met dank ook aan zijn 63-jarige Nieuw-Zeelandse caddie Roger Morgan, die niet alleen de tas draagt maar ook bijvoorbeeld de
golfbanen verkent en tips geeft. 'Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring', vertelt Pieters. 'Ik vertrouw hem blindelings.' Pieters maakte
ook indruk bij deincrowd. 'Mijn caddie zegt me dat zijn collega's hem vaak vertellen dat that young Belgian guy het ver zal schoppen.'
That young Belgian guy heeft zelf ambitie genoeg. 'In de ideale wereld speel ik na volgend seizoen de PGA Tour.' Dat is het
allerhoogste. Nicolas Colsaerts maakte die overstap al, maar voelde zich nooit in zijn sas op het Amerikaanse circuit of in de
Amerikaanse cultuur. Die aanpassing zou Pieters naar eigen zeggen niet veel moeite kosten. 'Ik studeerde drie jaar in de States, in
Illinois. Het eerste halfjaar kon ik niet tegen die Amerikaanseway of live, maar nu ben ik dat helemaal gewoon. Ik voel me een halve
Belg en een halve Amerikaan.'
Rio 2016
Als volbloed Belg staat hij zonderaccident de parcours in Rio 2016. Op dit ogenblik staat hij officieel op de olympische ranglijst. In
zijn wildste dromen dacht Pieters nooit aan de Spelen van 2016, maar veeleer aan die van 2020. 'Ik op de Olympische Spelen, dat
klinkt raar. En in die olympische golfwedstrijd kan bijna iedereen winnen. Waarom zou Nicolas of ik niet de Olympische Spelen kunnen
winnen of een medaille pakken?' Of het hem niet de strot uitkomt, die eeuwige vergelijking met Colsaerts? 'Integendeel, het is tof om
vergeleken te worden met iemand als hem, niet?'
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