
Op het 
hoogste 
niveau

Wie als vip Op hOOg niveau Wil gOlfen mOet 

naar ZWitserland. prachtige gOlfbanen hOOg 

in de bergen, WaanZinnige vergeZichten en 

gastrOnOmische hartelijkheid. allemaal 

binnen het bereik van geWOne stervelingen.

tekst en fOtOgrafie Bert tielemans

 Op Vulpera ligt de bal nooit vlak.  arosa, de hoogste 18-holesbaan van Zwitserland, ligt op 1.850 meter.

Z
witserland staat bekend als het berg-, wan-
del- en skiparadijs van europa. maar is het 
ook een golfparadijs? golfers magazine nam 
de proef op de som en besloot het kanton 

graubünden eens nader te inspecteren. vanuit de 
plaatsjes scuol en arosa bespeelden we banen in  
vulpera, sankt moritz (3) en arosa. en wat schetste 
onze verbazing? het grootste Zwitserse kanton heeft 
golftoeristen verrassend veel te bieden.
de bergtoppen met eeuwige sneeuw zijn de eyecat-
chers van het Zwitserse hooggebergte. het meest  
oostelijk gelegen kanton graubünden, dat grenst aan 
liechtenstein, Oostenrijk en italië, heeft er zijn enorme 
populariteit aan te danken. sneeuwzeker en daarom 
een geliefde streek voor nederlandse wintersportfana-
ten. maar in de drie andere seizoenen is de trek vanuit 
nederland een heel stuk minder. Zeker golftoeristen  
laten het kanton, onterecht, links liggen. kennelijk 
spreekt een verre en dure golftrip naar portugal of 
Zuid-spanje meer tot de verbeelding. anders dan je zou 
verwachten is Zwitserland betaalbaar en verrassend 
dichtbij. in ieder geval krijg je veel waar voor je geld.
een reis naar graubünden begint al bij het bereiken 

van de Zwitserse grens. met de trein of de auto,  
reizen door de bergen heeft altijd iets magisch. je 
waant je al snel in groot madurodam. Zeker voor 
laaglanders is autorijden over de vele bochtige  
bergpassen een klein feestje. bergje op, bergje af, 
tunneltje in en tunneltje uit. heerlijk. bovendien min-
der moeilijk dan het lijkt en ongevaarlijk wanneer je 
enkele essentiële regels in acht neemt. Op tijd terug-
schakelen bijvoorbeeld en op tijd remmen bij scherpe 
haarspeldbochten. de afstand inschatten tussen 
plaats a en plaats b op de kaart is misschien nog wel 
de lastigste hindernis. Want wat op de kaart vlakbij 
lijkt, kan door de bergen in werkelijkheid een hele rit 
betekenen. je moet bergen op, of af, of eromheen!

snoepwinkel
graubünden telt vijftien golfbanen. lastig om in een 
driedaagse allemaal te bespelen. keuzes maken is dus 
verplicht. en dat voelt als een kleuter die moet kiezen 
in een volle snoepwinkel. Vulpera, bij scuol, is de eer-
ste halte op onze route door graubünden. aan de 
rand van een van de mooiste Zwitserse natuurparken 
ligt een al net zo mooie 9-holesgolfbaan. Zo keurig, 
zo verzorgd, alsof de marshal de holes ’s ochtends 

je golfballen vliegen tien procent  
verder en iedere hole wordt ’s ochtends gestofzuigd
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zweten en vooral relaxen met het hooggebergte als 
uitzicht. Wie daarna niet lekker slaapt…
het mondaine sankt moritz is de tweede etappe-
plaats van de trip. Tout exclusief europa tikt hier wel 
eens aan. een klein vliegveldje voor privéjets net  
buiten sankt moritz behoort dus ook tot de dorps-
inboedel. sankt moritz heeft behalve een rijk verle-
den, veel frisse lucht, een meer in het centrum, prach-
tige winkels, luxe hotels en veel rode sportbolides ook 
nog eens drie golfbanen. de oudste baan (1893) van  
Zwitserland, Golf Engadin, is tegelijk de meest exclu-
sieve en traditionele. net buiten sankt moritz ligt de-
ze werkelijk schitterend aangelegde par-72, 18-holes-
baan. Qua allure te vergelijken met ‘de haagsche’. 
Om van te watertanden en spectaculair goed onder-
houden. dat klinkt als normaal maar op 1.738 meter 
hoogte met wisselende seizoenen die veel sneeuw, ijs 
en lage temperaturen brengen een prestatie van for-
maat. maar sankt moritz heeft meer in petto. minder 
exclusief maar toegankelijker is de 18-holesbaan in 
Zuoz-Madulain. de course is open vanaf 2003, ligt op 
1.715 meter hoogte maar is vooral vlak. met de ber-
gen als skyline blijf je ook op deze baan het gevoel 
houden op ‘hoogte’ te spelen. in  
het centrum van sankt moritz ligt baan drie. een  
beknopte 9-holes par-3-baan (kulm) die uitstekend 
als ‘aperitief’ is te spelen. bovendien prijsvriendelijker 
in vergelijking met de twee 18-holesbanen.

nog even snel heeft gestofzuigd. Zo ziet het hele  
kanton er trouwens uit. bijna té aangelegd, té perfect 
in ieder geval om door een ringetje te halen. golfclub 
vulpera ligt op 1.250 meter en is een heerlijke  
‘starter’. uitdagend, want geen bal ligt vlak, maar  
niet overdreven moeilijk. de hellingsgraad van iedere 

hole maakt dat je altijd de stand van je voeten en je 
swing moet aanpassen aan de ligging van de bal.  
niet gemakkelijk en vooral lastig te oefenen op de 
drivingrange. airshots zijn regelmatig het gevolg maar 
al doende leert men. een nieuw fenomeen voor de 
gemiddelde laaglandgolfer in de bergen is het gevoel 
van hoogte. dat merk je wanneer je door de baan 
loopt. dat moet, want buggy’s zijn op de meeste  
banen uit den boze. te moeilijk om schadevrij door de 
baan mee te rijden. Op hoogte lopen is bovendien 
zwaarder en vermoeiender. maar je krijgt er werkelijk 
prachtige vergezichten voor terug. door de rust op de 
holes is er altijd voldoende tijd om daarvan te genie-
ten. genieten kan ook na afloop van een rondje vul-
pera. in het centrum van scuol ligt een romisch-irisch 
bad waar je kunt bubbelen, gemasseerd worden,  

 Golf engadin met op de 

achtergrond sankt moritz.

 Welke kant je ook op 

gaat, het is allemaal even 

mooi. 

hoogste 18-holesbaan
het hoofdgerecht van deze golfreis wordt opgediend in 
arosa. Op 1.850 meter ligt de hoogste 18-holesbaan 
(par 63 zonder par-5-hole) van Zwitserland. tussen de 
lariksen, naaldbomen en groene weiden en met het 
bergenpanorama als decor vergeet je waarvoor je hier 
kwam. golfen. de nutteloosheid van het slaan van een 
klein wit balletje door de bergen overvalt je tussen deze 
alpenreuzen. nietig ben je. maar wanneer je bij je af-
slag ervaart dat je echt tien tot vijftien procent verder 
slaat door de lage luchtweerstand, komt het enthousi-
asme snel terug. golfen op hoogte heeft zo z’n voor-
delen. de holes in arosa zijn zeker niet moeilijk, wel 
zwaar want je moet wandelend flinke hoogteverschil-
len overwinnen en ook hier zijn buggy’s verboden. Wie 
in arosa wil spelen kan slechts vier à vijf maanden per 
jaar terecht. Om de golfbaan niet te beschadigen moet 
deze sneeuw en ijsvrij zijn, en dat is slechts gegaran-
deerd tussen begin juni en begin oktober. krap aan dus 
want als het tegenzit vallen op deze hoogte de eerste 
sneeuwvlokken al half september.

de golfbanen

arOsa GOlfcluB
HOles: 18
HOOGte: 1.850 meter
Greenfee: Vanaf cHf 80,- (hotelkorting mogelijk)
WeBsite: www.golfarosa.ch

Kulm executiVe GOlf cOurse 
sanKt mOritZ
HOles: 9 (par 3)
HOOGte: 1.860 meter
Greenfee: Vanaf cHf 35,- (hotelkorting mogelijk)
WeBsite: www.stmoritz-golfclub.ch

GOlf enGadin st. mOritZ, 
ZuOZ-madulain
HOles: 18
HOOGte: 1.715 meter
Greenfee: Vanaf cHf 80,- (hotelkorting mogelijk)
WeBsite: www.engadin-golf.ch

GOlf enGadin st. mOritZ, samedan
HOles: 18
HOOGte: 1.738
Greenfee: Vanaf cHf 90,- (hotelkorting mogelijk)
WeBsite: www.engadin-golf.ch

GOlfcluB Vulpera
HOles: 9
HOOGte: 1.250 meter
Greenfee: Vanaf cHf 50,- (hotelkorting mogelijk)
WeBsite: www.vulperagolf.ch

auto, trein of vliegtuig
Het kanton Graubünden is met de auto vanaf utrecht in ongeveer acht uur te  
bereiken. door het uitstekende spoorwegnetwerk in Zwitserland is de trein een 
mooi alternatief. swiss vliegt daarnaast vanuit amsterdam vier keer per dag 
comfortabel, snel (anderhalf uur) en betaalbaar (boek vroeg en let op aanbiedin-
gen) op Zürich. Vanaf de luchthaven is het kanton Graubünden twee uur rijden. 
een adembenemende route door het Zwitserse landschap.

hotels en gastronoMie
Hotels, in alle prijscategorieën, heeft Graubünden in overvloed. Van exclusief en 
luxe met alle faciliteiten zoals zwembad en sauna tot familiair en betaalbaar. Het 
welkom is overal even hartelijk en gastvrij. Veel hotels bieden behoorlijke kortin-
gen op greenfees van golfbanen. Vraag ernaar bij de reservering. lekker eten en 
drinken hoort tegenwoordig bij Zwitserland. de keuken is verrassend gevarieerd 
en biedt veel streekgerechten en vooral heel veel meer dan alleen kaasfondue.

je waant je in 
groot MadurodaM
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