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Lisette Vermeulen, oprichtster en eige-
naresse van Tsjecho Reizen, speelde in 
een vorig leven op hoog niveau vol-
leybal in de 1e divisie bij het indertijd 
bekende Rentokil team uit Zevenhui-
zen waar zij dankzij een Tsjechische 
teamgenote Tsjechië als vakantieland 
leerde kennen. Tijdens deze vakanties 
is ook de passie voor het land ontstaan 
wat na de val van de Berlijnse muur in 
1989 resulteerde in de oprichting van 
Tsjecho Reizen. Inmiddels wordt er niet 
meer gevolleybald en is Tsjecho Reizen 
uitgegroeid tot de grootste aanbieder 
van vakantie reizen naar Tsjechië voor 
Nederland en België.
Lisette somt even snel de voordelen van 
een vakantie naar Tsjechië op:  “Tsjechië 
is inmiddels door veel Nederlanders 
ontdekt als vakantieland. Het land 
beschikt over  een geweldige natuur 
met bergen, meren en bossen, prach-
tige oude steden met veel cultuur en 
geschiedenis, vriendelijke en gastvrije 
bevolking, mooie zomers en ook niet 
onbelangrijk, Tsjechië is bovendien 
heel erg betaalbaar in vergelijking met 
bijvoorbeeld de Mediterrane vakantie-
landen. Bovendien is Tsjechië behalve 
met het vliegtuig ook eenvoudig met 

de auto te bereiken, vanuit Utrecht rij je 
op je gemak in gemiddeld 8½ uur naar 
Praag en West Bohemen bereik je al in 7 
uur met de auto.”
Allemaal argumenten dus die het zeer 
de moeite waard maken om een (auto)
vakantie naar Tsechië te overwegen. 
Wie liever vliegt, heeft ruime keuze uit 
diverse dagelijkse rechtstreekse vluch-
ten vanaf de verschillende Nederlandse 
luchthavens naar de romantische Do-
naustad Praag.
Wat de meeste Nederlandse golfers niet 
weten, is dat Tsjechië echt een gol� and 
in opkomst is. Dertig jaar geleden waren 
er nog maar zes golfbanen, maar inmid-
dels zijn er al rond de 100 golfbanen te 
vinden in Tsjechië, waarvan de oudste, 
Royal Golf Club Mariánské Lázn� bij 
Mariënbad in West Bohemen, zelfs al uit 
1905 stamt en daarmee tot de oudere 
banen van continentaal Europa hoort. 
Inmiddels zijn er door heel Tsjechië golf-
banen te vinden, waarvan de meeste in 
West Bohemen en rondom Praag.
“De gevarieerde natuur van Tsjechië 
leent zich natuurlijk bij uitstek voor de 
aanleg van golfbanen. Er zijn golfbanen 
in de oude bossen van West Bohemen, 
golfbanen langs de Donau, echte berg-

banen in het Reuzengebergte, vlakke 
banen in de valleien, Tsjechië heeft ze 
allemaal.”
Vanwege de strenge en sneeuwrijke win-
ters kent Tsjechië een kort golfseizoen. 
Zo vanaf medio april totdat de eerste 
sneeuw valt in oktober/november. Per 
jaar kan er dus gemiddeld zo’n zes 
maanden gegolfd worden. Wat opvalt, is 
dat de Tsjechische golfbanen van uitste-
kende kwaliteit zijn. Om te voldoen aan 
de hoogste eisen van de meest kritische 
golfers en te kunnen concurreren met 
de bekende standaard golfvakantie-
landen, is ook een beroep gedaan op 
enkele van de grootste namen uit de 
golfwereld zoals  Jack Nicklaus, Gary 
Player, Tom Watson en Pete Dye om er 
maar een paar te noemen. Vermaarde 
en beroemde golfbaan architecten die 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie 
van enkele van de meest exclusieve 
en exotische golfbanen over de hele 
wereld. Maar met één groot verschil, 
in Tsjechië hoef je niet de hoofdprijs 
te betalen om op één van hun banen 
te spelen. Waar je over de hele wereld 
gemiddeld omgerekend rond de 200,00 
tot 350,00 Euro mag neertellen om op 
zo’n baan te kunnen spelen, lukt dat in 
Tsjechië voor gemiddeld 75,00 tot 85,00 
Euro, een enkele uitzondering daar 
gelaten. Uiteraard is de omgeving van 
Praag het duurst, wat verder weg van 
Praag ligt de gemiddelde greenfee voor 
18 holes op een goede golfbaan zelfs 
maar rond de 40,00 tot 50,00 Euro.
Voor de mannen die van bier houden 
goed om te weten, in het land van de 
oorsprong van het pilsener bier kost een 
halve liter bier in het clubhuis en in de 
kroeg gemiddeld 1,00 tot 1,50 Euro (in 
het centrum van Praag  of in een duur 
hotel uiteraard ietsje meer).
Lisette kan weliswaar merken dat de 
golfreizen naar Tsjechië steeds beter 
geboekt worden, maar is sterk van 

mening dat het nog veel beter kan. Haar 
oplossing is “MAATWERK” en mond tot 
mond reclame vanwege goede service.
“Voor een mannengroep stel ik een heel 
ander arrangement samen dan voor 
een vrouwengroep, dat zijn twee totaal 
andere interessegroepen. Voor mannen 
is veel golfen in combinatie met goed 
eten en drinken vaak de ideale formule 
terwijl de dames niet alleen maar willen 
golfen, maar daarnaast ook van Spa & 
Wellness willen genieten en wellicht ook 
leuk willen shoppen, terwijl een andere 
groep bijvoorbeeld weer golf  met een 
andere activiteit zoals een bergwande-
ling wil combineren. Maakt allemaal 
niets uit, want wij kunnen alles regelen! 
Wij hebben zelfs een eigen kantoor 
met drie man personeel in Praag, dus 
wij kunnen ook ter plekke snel dingen 
regelen!”

Met een sportieve achtergrond als 
top-volleybalster en redelijke tennister 
kan het natuurlijk niet missen dat Lisette 
inmiddels ook aan het golfen geslagen 
is. Ze speelt en oefent regelmatig op het 
Seve Golf Center waar ook Joost Luiten 
traint en is ook regelmatig op Golfbaan 
De Hooge Rotterdamsche te vinden. 
“Maar ik speel voor het plezier van het 
spel en niet voor de resultaten hoor, dat 
vind ik veel belangrijker!”. En dat is dan 
ook weer tekenend voor Lisette, plezier 
is belangrijk voor haar, zowel privé als in 
het werk!
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PASSIE VOOR TSJECHIË 
EN MAATWERK


