Reisimpressie Litouwen juni 2017
Als je aan golfen denkt, denk je niet meteen aan Litouwen. Een reden voor ons om een bezoek te
brengen aan deze relatief onbekende locatie, dat op toch maar 2 uur vliegen vanaf Nederland ligt.
Litouwen kent veel minder inwoners per m2 dan Nederland, en onze eerste indruk is dan ook dat er
veel ruimte, veel groen en veel bos is.

Wij verblijven in het Vilnius Grand Resort op 20 minuten rijden van het centrum van Vilnius, de enige
accommodatie in Litouwen met een eigen 18-holes golfbaan. Het Vilnius Grand Resort is een groot
resort, met 185 kamers verdeeld over 3 vleugels die ieder een eigen stijl hebben. Er zijn 2 restaurants,
een health center, zwembad en fitnessruimte. Het hotel ligt aan een meer waar diverse watersporten
mogelijk zijn. Er wordt momenteel zelfs een strandje aangelegd. ’s Zomers is ook het restaurant aan
het water geopend. In de zomermaanden zijn de dagen lang (van 5 uur tot 22 uur is er daglicht),
waardoor je meerdere activiteiten (of golfrondes) per dag kunt inplannen.

Er is een shuttlebus service die meerdere keren per dag naar het centrum van Vilnius rijdt. Vilnius kent
veel historische gebouwen, waaronder een grote verzameling kathedralen en kerken. De oude
binnenstad oogt gezellig, en er is genoeg te bezichtigen. De rijke geschiedenis van de stad heeft
verschillende stijlen en culturen achtergelaten. Sommige gebouwen doen aan Rusland denken andere
kennen Roemeense of Scandinavische invloeden. Hetzelfde geldt voor de bevolking, een mix van
verschillende achtergronden. Overigens kent Vilnius ook een modern uitgaansleven met diverse clubs
in de nabijheid van de kathedraal.

Onze eerste golfronde spelen we natuurlijk op The V golf club, die in de achtertuin van het Vilnius
Grand Resort ligt. The V Golf Club heeft net een nieuw, modern clubhuis, dat er fantastisch uitziet. De
golfbaan is jammer genoeg niet te zien vanuit het clubhuis, maar met de putting-green en een meer
voor het terras is er genoeg om van te genieten.
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The V golf club is aangelegd in een moerasgebied en dat is
goed merkbaar. In bijna alle holes is water in het spel. De vele
waterhindernissen, de hoge rough, de bomen en een aantal
scherpe doglegs maken het geheel tot een uitdagende golfbaan
die veel ballen opeist. Het is een lange baan, die we te voet
afgelegd hebben. Dit is overigens alleen aan te bevelen bij een
goede basisconditie. In het voorjaar is een nieuwe
golfprofessional AJ Steyn uit Zuid-Afrika aangetrokken, die
meteen een aantal verbeteringen heeft laten aanbrengen. Denk
hierbij aan de bewegwijzering (tussen de holes in het bos is het
soms zoeken waar je naartoe moet), maar ook het beter
bespeelbaar maken van de baan voor mensen die de ligging
van de holes niet kennen. Het personeel in het clubhuis is
overigens heel vriendelijk, geen moeite is teveel en “we mogen
altijd bellen als er iets is” (ook als onze ballen op zijn!).
De volgende dag speelden we op de Capitals Golf Club. Deze golfbaan ligt op ca. 40 min. rijden vanaf
het Vilnius Grand Resort in het rustigere deel van Litouwen. We melden ons op de Capitals Golf Club
op een zonnige zondagochtend. We zijn echter de enige bezoekers in het clubhuis en staan ook als
enige op de baan: wat een rust! Pas bij hole 12 zien we voor het eerst andere spelers. Bij navraag
bleek dat golfers in Litouwen een voorkeur hebben om uit te slapen op de zondagen en dat het
daarom zo rustig is.
We krijgen een uitgebreide instructie van de dienstdoende pro mee, want ook deze baan is niet
makkelijk. De eerste 9 holes liggen in een heuvelachtig gebied. Wederom hoge rough, en geen
horizontaal stukje fairway of green. Hoog op de helling spelen, want de fairway loopt naar beneden en
daarna volgt vaak een steile onbegaanbare rough. De tweede 9 holes zijn weer waterrijk, en nog
steeds heuvelachtig. Deze baan spelen we met een buggy en daar zijn we heel blij mee (gezien de
afstanden en de hoogteverschillen). Het uitzicht op de baan is prachtig, en we worden zowaar een
paar keer verrast door een hert. Er zijn ook veel roofvogels en (minder plezierig) insecten.
Ook hier doet het personeel alle moeite om ons goed op weg te helpen, we krijgen zowaar een
emmertje driving range ballen mee, voor het geval we onderweg door onze eigen voorraad golfballen
heen zijn.

Het was een bijzondere ervaring om dit land te bezoeken en er ook te golfen. Houdt je van rust en
ruimte en een gemiddeld zomers klimaat (niet te heet) dan kunnen wij Litouwen van harte aanbevelen.
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