
Een unieke reis naar culturele en natuurlijke schatten?  
Een land dat indruk maakt? Kom langs in Polen,  
en ontdek jouw reisverhaal. 

OOIT EEN STAATSBOERDERIJ
Al vóór de Eerste Wereldoorlog werden de 
Poolse greens enorm gesmaakt door de Euro-
pese elite. De eerste Poolse club zou zelfs al in 
1906 opgericht zijn. Ter vergelijking: hetzelfde 
jaar werd bij Tervuren Golfclub Ravenstein op-
gestart, een van de oudste golfclubs van België.

Toen de oorlog over Polen trok, werden de 
meeste golfterreinen door de staat opgeëist en 
getransformeerd tot bietenvelden. Maar het 
omgekeerde is ook waar. Zo was de Krakow 
Valley Golf & Country Club ooit een com-
munistische staatsboerderij. Vandaag huist hier 
een heel populaire golfclub, met een van de 
grootste en meest uitgebreide oefenfaciliteiten 
van Europa.

TWEEDE LANGSTE GOLFBAAN
En wat gezegd van de Toya Golf Club? De 27 
holes situeren zich op het voormalig militair 
domein van Wrocław. Oude inslagkraters en 
echte bunkers maken nu deel uit van de baanar-
chitectuur. Een mooi voorbeeld van hoe je met 
het bestaande landschap kan spelen.

Stevig uithalen met je driver? Met zijn 7.101 
meter is Postołowo in Gdańsk de tweede 
langste par-72 golfbaan van heel Europa. Een 
droom voor echte longhitters. Hole 16 wordt 
door menig golfliefhebber beschouwd als een 
van de meest uitdagende par-3’s die ze ooit 
gespeeld hebben. Met weinig marge om de 
bal 170 meter over het water naar de putting 
green te slaan.

DUBBEL FEESTJAAR
België en Polen vieren dit jaar 100 jaar onder-
linge diplomatie, en ook de 75-jarige bevrijding 
wordt herdacht. Poolse soldaten speelden een 
belangrijke rol voor de bevrijding van veel 
Vlaamse en Nederlandse steden. 

Je zou het niet verwachten, maar Polen is ook voor golfliefhebbers een boeiende bestemming. 
Sinds enkele jaren worden hier zelfs meer golfbanen dan voetbalvelden aangelegd. Op de uitdagende  

parcours ontdekken aandachtige spelers een verrassend aantal historische hints naar de Poolse geschiedenis.

Balletje slaan in historisch kader
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POLEN
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• Krakow Valley: metamorfose naar 
populaire golfclub

• Toya Golf Club: militaire sporen 
verwerkt in baanarchitectuur

• Postołowo: par-72 golfbaan  
van 7.101 meter
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