Veel gestelde vragen Thomas Pieters:
Thomas Pieters, een naam die je de laatste tijd meer en meer hoort en ziet verschijnen in het
nieuws. Hij bereikte al prachtige prestaties en gaat die nu verder zetten in de Ryder Cup. Graag
willen we jullie meegeven wie Thomas Pieters juist is, zijn achtergrond, zijn prestaties, ranking en
sterktes, lees het allemaal hieronder.

Wie is Thomas Pieters?
Thomas Pieters is een Belgische professionele golfer die
op de Europese Tour meedraait sinds 2014. In 2015 won
hij twee keer een wedstrijd op de Europese Tour, eerst de
Czech Masters en vervolgens het KLM Open. Nu dit jaar in
2016 werd hij vierde op de Olympische Spelen in Rio,
tweede op de Czech Masters en eerste in Denemarken op
de Denmark Open.

Hoe is het begonnen?
Nadat zijn ouders hun liefde voor het golfspel tijdens een
vakantie in Zuid-Afrika hadden ontdekt, startte heel de
familie met golfen op Golfclub Witbos, Thomas was toen 5
jaar. Na uren op de oefenfaciliteiten van Golfclub Witbos
door te brengen, verhuisde Thomas naar Millennium Golf.
Later ging hij naar de VVG (Vlaamse Vereniging voor Golf)
Topsportschool in Hasselt en kreeg hij de kans om golf
met studeren te combineren. Hier leerde hij zijn huidige
coach, Pete Cowen kennen. Op 15 jarige leeftijd had Thomas hcp 0. Na de middelbare school was
Thomas één van de beste spelers in Europa onder de 18 jaar.

Wat na de Topsportschool?
Na de Topsportschool ging hij in 2010 naar Amerika en sloot aan bij het ‘University of Illinois golf
team’ gecoacht door voormalig PGA Tour speler, Mike Small. De VVG bleef Thomas steunen via het
Top Golf Vlaanderen & BeGold programma. In Thomas zijn begincarrière op de European Tour miste
hij 9 cuts op rij maar kon VVG hem via het Top Golf Vlaanderen & BeGold programma blijven
ondersteunen en dat is waar het programma voor staat, een belangrijke ondersteuning van
topspelers wanneer zij het nodig hebben. Pieters kende een zeer mooie amateur college carrière in
Amerika aan de ‘University of Illinois’ en momenteel kent hij een heel succesvolle carrière als
professional op de European Tour.

Geboren: 27 januari, 1992
Nationaliteit: België
Woonplaats: Antwerpen, België
Lengte: 1m96
Hobby’s: Basketbal, Crossfit, snowboarden en zijn familie!
Sterktes:
-

Kort spel, hij is een grote fan van zijn wedges
Driving distance

Wereld ranking: 39

Contact
Indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u ons steeds bereiken via het volgende gegevens:
Marc Verneirt E-mail: m.verneirt@golfvlaanderen.be - Tel.: 04 76 32 21 56
Teresa Van Hove E-mail: t.vanhove@golfvlaanderen.be
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