
    

 
Vaartverslag Ballon    D – OCOX            Vaart Nr. 65 

BELGICA II 
Vaartverslagen vanaf 2008 

D-OCOX 

Datum    01-03-2009 Inhoud    1000 m3 M3                  vulling     Waterstof     Gas 
Startplaats Gladbeck - Wittringen Volgers     Chistiaan Claerhoudt 
Ballonmeister W. Eimers  Starter           Christiaan 
Piloot Benjamin Eimers vaart Nr.  43 3. Pax  Anita Voet            vaart Nr. 1 

1. Pax Ciers Gino vaart Nr.  13  4. Pax  Leon Eggermont Vaart Nr. 2          

2. Pax Nele Vercruysse vaart Nr. 1   5. Wilhelm Eimers  Vaart Nr. 784 

Starttijd    09:35     h Landing    13:35   h Vaartijd    4:00      h  Vogelvl. 75.23  km Vaartlijn 96   km 
Soort vaart training    

Snelheid ∅ 19 Km/h Topsnelheid 28Km/h Hoogste punt  959 m Ballast 43  S Verbraucht: 26 Sack 
Landingsplaats     Edisonstraat – Zevenaar (NL) Beschrijving  Grote weide, zachte landing  
Boordboek: 

 Tijd Hoogte Ballast                Plaats Richt. Km/h Weer Bemerkingen 
09:35 start 43 Gladbeck 304 23 Fair Nice start and build up PIC 

Benni 
10:15 275 42 Golf -Hünxe 311 24 Fair Very stabil 
10:50 173 41 A3 - Wesel 303 10 Fair PIC Gino -Richting 

Nederland – 1 landing  
11:20 900 34 Rees 316 21 WAW Boven de wolken 
11:50 801 34 Dutch border Meghelen 305 23 0/8 Nog boven wolken, met 

transponder 
12:20 550 24 Netterden NL 303 26 8/8 132.35 Dutch Mil, approach 

training 
12:55 300 22 Didam 304 20 8/8 Chase insight, start landing 

procedure 
13:35 0 17 Landing Zevenaar (Nl)  

close to motorway 
   Mist is coming up, dry 

landingsfield. Car on field. 
Wind gusty 5-15 kn. 
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Opmerkingen:  
Gino As Jürgen was ill, I had to make this flight on my own. Building up the balloon was OK this time. 
Benni and Willi were happy. 2 passengers for the first time in a gas balloon, my wife Nele and Anita 
with her husband Leon (2th flight). Christiaan volunteered as chase crew and we thank him for that. 
As I had to do nearly everything myself this was a perfect training. Flight and approaches were OK 
and we did 2 training landings, perfect. We crossed up to 7 times the German/Dutch border and made 
a nice, stand up landing in a big meadow, close to the motorway and with the chase car on the spot. 
Kind farmer, no problems and only one hour to drive back to Gladbeck for a nice “landungsfest” at 
“Bauer Wilm’s Gasthof” near Willy’s Wiese. It is a fantastic feeling to know that you’re probably the 
ONLY gasballoon in the air on that day in the whole world. Talking about exclusivity! 



Nele:  First time on Willi’s Wiese, first time I saw Jürgen & Gino’s latest toy, the gasballoon Belgica II. 
Nice long flight, I did appreciate the 1 h flight in the bright sun…! Unfortunately no time to come more 
often (somebody has to work (-  ). 
  
Anita : Als crewlid van het “Distri Europe Baloning Team” bij zowel warmelucht- als gasballonvaarten 
kreeg ik nu de kans om mijn eerste gasballonvaart als passagier mee te maken. Na het vullen van de 
zandzakken en verder klaarmaken van de ballon door onze ganse groep kon ik dan met wel wat hulp 
in de mand stappen. Het geruisloos opstijgen en de stilte daarboven wat eigen is aan het 
gasballonvaarten is iets wat we zal bijblijven als een unieke belevenis. Dit is echt genieten!!  
Bedankt aan allen die mede hebben geholpen aan deze prachtige vaart.  
 
Leon : Daar Christiaan er geen bezwaar in maakte om alleen te volgen kon ik mijn tweede gasballon 
vaart maken. Na een laatste check van alles steeg onze D-OCOX op. Het werd een mooie vaart over 
een streek waar nog veel natuur te bewonderen is. Voor het ogenblik zijn er wel veel drassige 
percelen  wat op het einde het zoeken naar een goede landingsplaats niet gemakkelijk maakte. 
Na een perfecte landing onder het oog van onze volger in een weide en het terug inladen van de 
ballon was ik zeer tevreden! Opnieuw een van deze onvergetelijke momenten van het ballonvaarten te 
kunnen hebben meemaken. 
Bedankt! 
 
Christiaan:  Goe gevolgd hé!  Was mooi ritje door ongerepte natuur. Heb veel dieren en vogels 
gezien, waaronder enkele witte reigers. Mooi! 
 
 
Glück ab zur nächsten Fahrt              
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