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Thomas Pieters heeft een meer dan geslaagd rookie-jaar op de European Tour achter de rug. Hij pakte drie top 10-noteringen
waarbij de tweede plaats in het Open de España. Hij verzekerde zich van zijn tourkaart maar wil nog meer. Christian Ceuterick
Thomas Pieters vertoefde gisteren de hele dag op de VVG topsportschool in Hasselt, de plaats waar hij als 13-jarige golfstudent van
2006 tot 2010 zijn eerste stappen zette. Eerst nam hij de tijd om de huidige generatie golftalenten zijn verhaal te doen. Daarna keek
nummer 250 van de golfwereldranglijst terug op zijn eerste jaar als speler op de European Tour.
'Ik hou er een fifty fifty gevoel aan over', aldus Thomas Pieters. 'Ik vind dat ik te veel cuts heb gemist. Soms maar op één of twee
slagen en ik had graag aan deFinal Series deelgenomen. Aan de andere kant, als ik een eindfase speelde, was het wel een goede
prestatie. Ik weet dat ik heel kritisch en ambitieus ben. Velen zeggen dat ik meer tevreden moet zijn met het behoud van mijn
European Tour-kaart.'
Eigenlijk is dat ook zo want bij vele golfers duurt het gemiddeld vijf jaar voordat ze echt zekerheid verwerven op het Europese circuit.
De Be.Gold-speler slaagde daar in zijn eerste jaar met brio in.
2015
Voor de campagne 2015 gaat de Millennium golfspeler het over een andere boeg gooien. Doordat hij in zijn eerste jaar over een
'categorie 15'(niveau van startrecht tot tornooien, nvdr.) beschikte was er niet altijd de zekerheid over deelname aan de volgende
wedstrijd. Het was dus spelen waar de plaatsen vrij waren en hollen van hot naar her. Nu is de garantie er wel. Pieters zal geen 27
wedstrijden meer aan de bak moeten maar gaat selectiever te werk.
'Ik weet nu ook heel goed wat het inhoud om zo frequent en zelfs ver te reizen. Ook ken ik de terreinen nu een stuk beter waardoor
ik in de voorbereiding minder energie hoef te steken. Dit kan vitaal zijn voor bijvoorbeeld in de slotronde over dat juist iets meer
concentratie te beschikken dan nu het geval was.'
'Na volgend jaar wil ik zo snel mogelijk weer die tourkaart veilig stellen. Dan valt een pak stress van je af. Eén van de volgende doelen
is deelnemen aan één van de vier majortornooien. In mijn ideale wereld speel ik in 2016 op de PGA-Tour. Je weet nooit, maar het kan
snel gaan', besloot Pieters.
Pieters, die nu herstelt van een nekblessure opgelopen in het Australische Perth, hervat midden december de competitie op het Alfred
Dunhill Championship in Zuid-Afrika.
Na de feestdagen begint hij met het Abu Dhabi Championship aan een reeks van zes tornooien.
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