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Klantervaring Golfhotel Vesper maart 2017 
 
Begin maart hebben wij (Dennis en Arnold) een standaard Wuppertal golftrip geboekt naar Golfhotel 
Vesper in Duitsland. Dat had voor ons een aantal voordelen; slechts twee uurtjes rijden, twee prachtige 
18 holes banen om het hotel heen en toch ben je in het Bergische land even in een andere wereld.  

Het fijne van boeken via Golftrip4u is dat je volledig ontzorgd wordt tijdens het boekingsproces en op 
locatie. We kregen tijdig een voucher gemaild waarop alle relevante informatie inclusief starttijden  
van de golfbaan stond.  

Vrijdag hebben we gespeeld op golfbaan Felderbach. Wat opvalt is vooral de lengte, een par 74 over 
ruim 6 kilometer! Een lange baan met veel heuvels en glooiingen. Het blijft heerlijk om bovenaan een 
heuvel te staan met een fairway die tientallen meters lager ligt. Dat heb je in Nederland bijna niet. Na 
afloop zijn we naar de Bergische Stübe gelopen en hebben genoten van een heerlijk Duits biertje. 
Vervolgens het diner in het restaurant bij het hotel: heerlijke gerechten uit een verfijnde Duitse 
keuken.  

Zaterdag bijtijds weer op. Nadat we een goede bodem gelegd hadden bij het zeer uitgebreide 
ontbijtbuffet liepen we de andere baan bij het hotel: Gut Frielinghausen. Meteen op de 1ste hole de 
eerste bal over het water en daarna flink omhoog. Deze baan kent nog meer hoogteverschil en dus 
nog meer plezier als je drive er goed op zit. Hole 9 is ook een leuke: slechts 102 meter, maar tussen 
tee en green alleen water.    

Na afloop nog even langs Wüppertal voor een goede lunch. Geen hele mooie stad, maar wel leuk met 
o.a. de ondersteboven treintjes die er rijden en bovendien genoeg horeca aanbod. Na de hamburger 
de auto in en twee uur later weer thuis. Het waren maar twee dagen, maar we hadden toch het gevoel 
dat we  er een lang weekend tussenuit geweest zijn. Golftrip4u, bedankt!  
  
Dennis de Vaal en Arnold den Oudsten 


