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GRIEKENLAND
Costa Navarino

STRAKS NÓG
MOOIER
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Costa Navarino

TEKST EN FOTOGRAFIE
BERT VAN DER TOORN

‘Het kan niet beter! Het kan niet mooier!’ Het zijn uitspraken van
golfers die ooit het Griekse Costa Navarino hebben bezocht.
Maar ze hebben het allemaal fout. Costa Navarino is nu al beter
en het wordt straks nog veel en veel mooier.
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En behalve van golf kun je
natuurlijk ook van een
middagje strand genieten.

ZOWEL DE HEEN- ALS DE
TERUGREIS VLIEG IK MET
EEN DIRECTE VERBINDING

van AEGEAN Airlines
tussen Amsterdam en
Athene. Al op de heenreis maak ik kennis
met de vriendelijkheid van de Grieken.
Een gezellig stevige man naast me wijst
op het snoepje dat we zojuist kregen van
de stewardess: ‘Loukoumi’, zegt hij in
gebrekkig Engels. ‘Dat is lekker. Normaal
stoppen we dat in een glas met ouzo!’ Ik
kijk hem vragend aan. ‘Eerst drink je de
ouzo, daarna haal je de Loukoumie uit je
glas en dan pas eet je het op. Heerlijk!’ Ik
neem een hapje, helaas zonder de ouzo,
en concludeer dat het toch net Turks fruit
is. ‘Snap ik’, zegt de man, ‘maar dat recept
komt oorspronkelijk van mijn eiland. De
Turken zijn ermee aan de haal gegaan.
Wij Grieken waren helaas niet direct zo
slim om het commercieel te maken. Komt
waarschijnlijk toch door de ouzo.’
Vanaf het vliegveld van Athene is het naar
Costa Navarino nog 3,5 uur rijden over
een uitstekende snelweg die je langs allerlei plaatsen van historische naam en faam
leidt. Een andere optie is een directe
vlucht naar Kalamata nemen van waar
het ongeveer 30 minuten rijden is, maar

het aantal vluchten en maatschappijen
dat op Kalamata vliegt is beperkt.
COMPLETE GOLFBESTEMMING

Costa Navarino, gelegen in de Griekse
regio Messinia in het zuidwesten van de
Peloponnesos, is een complete golfbestemming. Met twee resorts, The Romanos
en The Westin, bestaande uit onder meer
twee 5-sterrenhotels, luxe villa’s en appartementen, twee 18-holes golfbanen, een
enorm privéstrand, 13 restaurants, 4 barren en 3 pool bars, 4000m2 wellness, een
leuke winkelstraat en enorme ruimtes
voor sport- en vrijetijdsbestedingen, zou
je denken dat het meer dan genoeg is voor
een waanzinnige golfvakantie. Maar nee,
voor Costa Navarino zelf was het nog lang
niet genoeg. In juli 2019 is een ongekend
modern, duurzaam en in de aarde verzonken nieuw clubhuis geopend en boven op
de omliggende heuvels worden nog eens
twee 18-holes golfbanen bijgebouwd, ontworpen door de mensen van Olazábal
Design. Direct aan de kust wordt tussendoor ook nog een fraai luxury hotel gezet.
Iets te veel informatie ineens? Snappen
we. Daarom zullen we vooral het golf
gedeelte nog eens rustig doornemen, te
beginnen met het nieuwe clubhuis.

Duurzaam en perfect in harmonie met de
omgeving. Dat waren toch de allerbelangrijkste elementen waar de in Athene
gevestigde AETER-architecten van de
opdrachtgevers rekening mee moesten
houden bij het ontwerp van het clubhuis.
Vooral die harmonie met de omgeving is
nu goed zichtbaar, of eigenlijk, haast niet
zichtbaar. Het 2000 m2 grote gebouw is
weggewerkt in de heuvels van de Bay
Course en is nu alleen maar goed te zien
als je de huidige slothole speelt. Toch is
het uitzicht vanuit het clubhuis spectaculair. Op het dak en rond het clubhuis moeten uiteindelijk 27.500 planten en bomen
zijn aangeplant die samen met slimme
systemen gaan zorgen voor een uniek
bioklimaat. In juli en augustus, zes weken
lang, is het clubhuis de locatie van een
2-Michelinsterren pop-uprestaurant,
Funky Gourmet. We zijn diep onder de
indruk van het clubhuis van deze tijd
maar de goedlachse Nuno Sepúlveda, de
Director of Golf & Sport Business Development van Costa Navarino, probeert te
doen alsof het niks is: ‘Joh, dit ontwerp
• DE GROTE GREENS VAN THE DUNES COURSE ZIJN
RAZENDSNEL EN FLINK GEONDULEERD.

‘Vanaf vrijwel 
elke hole kijk
je uit over de
oude baai’
hebben we zes jaar geleden al gemaakt.
We zijn hier altijd al onze tijd ver vooruit
geweest.’
DE BESTAANDE GOLFBANEN

• The Dunes Course
Deze 18-holes par-71 golfbaan ligt in het
eerste deel van Costa Navarino, Navarino
Dunes, wat het grootste bebouwde deel
van Costa Navarino is. Deze holes zijn
ontworpen door niemand minder dan de
nog steeds op hoog niveau spelende golf
legende Bernhard Langer. Een heerlijk
lang parcours dat misschien iets minder
mooie uitzichten biedt dan The Bay
Course, maar voor alle golfers een flinke
uitdaging zal zijn. Een klein riviertje kronkelt door deze baan waardoor je op diverse
holes waterhindernissen krijgt. Diepe potbunkers kunnen je aanval naar de greens
verstoren, die groot, razendsnel, flink
geonduleerd maar wel eerlijk zijn.

• THE BAY COURSE, NIET AL TE MOEILIJK EN EEN PLAATJE VAN EEN BAAN.

• The Bay Course
Een 18-holes par-70 golfcourse, ontworpen door Robert Trent Jones Jr. Een
plaatje van een baan waarbij je vanaf vrijwel elke hole uitkijkt over de oude baai
van Costa Navarino of er zelfs strak langs
loopt. Alleen voor de uitzichten al heerlijk
om te spelen. Niet al te moeilijk, maar
zeker niet zonder de nodige uitdagingen.
Wat al tijden hole vijf was, is met de
opening van het nieuwe clubhuis hole
achttien geworden.
DE NIEUWE GOLFBANEN

• Golfbaan X en Y van Navarino Hills
– open in 2021
De namen van deze twee nog te openen
18-holesbanen op het gedeelte dat
Navarino Hills heet, zijn nog niet •
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• HET NIEUWE, IN DE AARDE VERZONKEN CLUBHUIS WERD IN JULI 2019 GEOPEND.
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COSTA NAVARINO: WWW.COSTANAVARINO.COM
AEGEAN AIRLINES: EN.AEGEANAIR.COM

• bekend… zeggen ze. Feit is wel dat
alleen al het zien van de locatie, hoog
boven de resorts en andere golfbanen van
Costa Navarino, zorgt voor koude rillingen van opwinding. Het dak van het
nieuwe clubhuis beneden bij The Bay
Course is vanaf hier nog net te zien. Een
korte rondleiding door het nog ruige terrein met golfbaanarchitect Anton Ortner
van Olazábal Design doet je beseffen dat
hier echt iets unieks neergezet gaat worden. De cijfers die hij overlegt zijn voor
ons maar nauwelijks voor te stellen:
‘Er komt 125 hectare aan golfterrein op
deze heuvels op een totale oppervlakte
van 500 hectare land. De twee banen zullen 6466 en 6280 meter lang worden. Eén
kilometer van de golfholes zal uitzicht op
zee hebben en zes holes kijken uit op de
diep gelegen historische baai. De gemiddelde green is 669 m2 groot. Het laagste
deel van de twee banen ligt op 148 meter
Golfbaanarchitect Anton
Ortner geeft aan waar straks
de nieuwe golfbanen van
Navarino Hills zullen liggen.
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boven zeeniveau, het hoogste deel op
225 meter. Oefenen kun je er straks ook:
15.000 m2 short game area en een driving
range met ruimte voor zestig golfers. Voor
de beregening van de enorme lappen
groen die hier straks zullen liggen wordt
een waterbassin aangelegd, goed voor
470.000 m3 water.’
Hoewel nog niet officieel bekend, zal er
boven op de heuvels ongetwijfeld een
extra clubhuis komen, een restaurant en
laten we dan ook nog maar inzetten op
een extra hotel in de buurt.
Tijdens het KLM Open, drie maanden
later, vraag ik José Maria Olazábal zelf
maar eens naar zijn kijk op de twee
nieuwe golfbanen: ‘De grootste uitdaging
voor het ontwerp was vooral het terrein
door al die rotsen. We werden ook
beperkt door beschermde begroeiing op
bepaalde plekken maar er was ruimte
genoeg voor twee flinke banen. Die twee

• JOSÉ MARIA OLAZÁBAL IS DE ONTWERPER VAN DE NOG
TE BOUWEN 18-HOLESBANEN VAN NAVARINO HILLS.

courses zullen elkaar straks prachtig aan
gaan vullen’, zegt de 53-jarige Spanjaard.
‘De championshipcourse zal iets mooiere
uitzichten op de baai hebben en wordt
echt een flink uitdaging. De tweede baan
wordt iets makkelijker, zodat ook amateurs hier goed uit de voeten kunnen.
Niet zozeer vlakker, maar deze loopt naar
beneden, de vallei in, waarbij je het berggebied mooi ziet. Op sommige van deze
holes kun je ook de baai zien. Met de hoge
ligging en zo dicht bij de zee zal de wind
hier wel altijd aanwezig zijn. Het worden
geen linksachtige banen, maar, met al
die struiken en bomen, meer inland-
parkbanen. De invloed van de wind zal
echter groot zijn.
Het ontwerp van beide courses is al een
tijdje klaar, daar zal in basis niks meer aan
veranderen. ‘Natuurlijk zullen er tussendoor nog hele kleine dingen aangepast
worden’, zegt de meervoudig Majorwinnaar, ‘dat hebben we inmiddels al gedaan
bij een paar holes die net klaar waren.
Ik ga tussendoor regelmatig langs en dan
bekijken we of we nog iets missen of dat
er nog iets beter kan.’
Mijn vraag of de Nederlanders eind
oktober 2020 hun koffers en golftassen
moeten klaarzetten voor Costa Navarino
wordt tactisch beantwoord: ‘Natuurlijk,
dat is altijd goed. Maar het is realistischer
dat de nieuwe banen pas in 2021 klaar
zijn. Eind 2020 is denk ik nog te vroeg. En
nee, ik weet ook niet wat de namen van de
nieuwe banen worden, echt niet!’ •

