
Jamie Donaldson
Jamie is de hoofdinstructeur van Aimpoint
Technologies in Europa en werkt met spelers
op alle grote tours. Hij deelt zijn visie over
de 3 belangrijkste pijlers van het putten:
greenreading, de startlijn en
snelheidscontrole. 

Ryan is een wereldbekende biomechanica-
expert en begeleidt PGA Tour titelwinnaars.
Hij werkt, dankzij David, al meer dan 10
jaar samen met Golf Vlaanderen en vervult
nog steeds een prominente rol in het
succesvolle topsportprogramma. 

Ryan Lumsden

Pete put uit zijn jarenlange ervaring en
successen om zijn voornaamste bevindingen
met ons te delen. Onder impuls van David
was Pete de pionier als internationale expert
voor de GV-topsportschool. Spelers onder
Pete’s begeleiding wonnen samen al meer
dan 200 titels waaronder maar liefst 11
majors.

Pete Cowen

09.00 Verwelkoming in het Cultuurcentrum
CasinoKoksijde

10.00 Opening congres door mevrouw Stéphanie
Anseeuw, schepen en voorzitter Raad van Bestuur
AGB

10.15 Visie ‘Believe in basics’

10.45 Jamie Donaldson  

12.00 Verplaatsen met eigen vervoer naar Koksijde 
Golf Ter Hille, aansluitend walking lunch
 
14.30 Start clinic op de driving range 
met Ryan Lumsden, Pete Cowen & Thomas Pieters

16.30 Afsluitende drink 

GOLFCONGRES, 14 OKTOBER

Believe 
in Basics

David Petrie, 10 jaar later
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Koksijde Golf ter Hille gaan we samen met jou na of
Davids visie 'Believe in Basics' op vandaag nog actueel is en blijvend impact heeft op het
topsportprogramma van Golf Vlaanderen.

Programma update

Nog maar 50 beschikbare plaatsen

Praktisch
Vrijdag 14 oktober 2022 

In samenwerking met
Engelstalig congres

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Casinoplein 10/11 | 8670 Koksijde 

Locatie ochtendprogramma

Locatie lunch- en namiddagprogramma
Koksijde Golf Ter Hille
Hof ter Hillestraat 2| 8670 Koksijde 

Er zijn afgesloten en verwarmde tenten voorzien, 
maar pas uw kledij aan aan de weersomstandigheden.

Namens Marc Vanden Bussche (Burgemeester Koksijde & voorzitter
Koksijde Golf Ter Hille), Emmanuel Rombouts (Golf Vlaanderen) en

Kristien Roussel (Compatible Golf) hopen wij u talrijk te
verwelkomen op het Believe in Basics golfcongres.

Thomas Pieters
De Ryder Cup speler en 6-voudig winnaar op
de DP World Tour, groeide op met het GV-
topsportprogramma onder leiding van David
Petrie. Hij zal demonstreren tijdens de demo
van Ryan en Pete. 


