
    

 
Vaartverslag Ballon    D – OCOX            Vaart Nr. 66 
Datum    14-03-2009 Inhoud    1000 m3 M3                  vulling     Waterstof     Gas 
Startplaats Stuttgart Linde Open Volgers     Leon en Anita 
Ballonmeister Völker   Starter          Völker 

Piloot Ronny Van Havere vaart Nr.  ? 3. Pax                                   vaart Nr.  

1. Pax Ciers Gino vaart Nr.  14  4. Pax   Vaart Nr.                           

2. Pax  vaart    5.   Vaart Nr.  

Starttijd    08:20   h Landing    14:15   h Vaartijd    5:55      h  Vogelvl. 156  km Vaartlijn 168   km 
Soort vaart Wedstrijd vossenjacht    

Snelheid ∅ 26 Km/h Topsnelheid 37 Km/h Hoogste punt  2058 m Ballast 59  S Verbraucht: 49 Sack 
Landingsplaats     Net over bos in Gungolding naast baan  Beschrijving:   Spannende landing  
Boordboek: 

 Tijd Hoogte Ballast                Plaats Richt. Km/h Weer Bemerkingen 
08:20 start 59 Stuttgart Linde Open vossenjacht 78 16 good Nice start direct climbing to 

6000 ft – 13 balloons 
09:00 1871 46 Schwaikheim 73 31 Fair 12 balloons high- 1 low 
09:30 1980 45 Welzheim 80 31,3 Fair Snow below! Aalen 
10:00 2050 45 Durlangen 96 33 2/8 All balloons in sight 
10:35 2058 45 Aalen 98 30 2/8 Above AALEN 
11:00 2050 45 Ohmenheim 99 27.7 2/8 Alps in sight ! 
11:35 1800 45 Ederheim 78 30 0/8 Hare starts descend 
12:05 1900 44 Wechingen 76 33 0/8 Hare plays with us 
12:50 1995 43 Mörsheim 98 34 0/8 Munchen info 
13:15 1745 43 Scherfeld 87 35 0/8 Hare descends, we to 
13:45 110 35 Low over big wood 015 15 0/8 MISSED hare 
14:15 0 10 Gungolding    Landing on first open place 

after wood… strange 
landing… variabel winds 

   N 48’ 55“ 16.7     
   E 011’ 20“ 38.8     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Opmerkingen:  
Gino
Mijn eerste vaart met 2-voudig Gordon Bennett winnaar Ronny Van Havere, aan wie we onze ballon 
uitgeleend hebben voor de GB 2009 in Geneve. Initieel was het de bedoeling om vanuit Stuttgart met 
zijn tweetjes in 8 uren  via Oostenrijk de Alpen over te varen en dan te landen ergens in de buurt van 
Venetië in Italië. De weersomstandigheden beslisten er echter anders over en op vrijdag 13/3/09 
(what’s in a date) beslisten we op de briefing om dat plan te laten varen en gewoon mee te doen aan 
de geplande vossenjacht. Het was spectaculair om vanuit het centrum van Stuttgart op te stijgen, 
direct naar 6000 ft. Ook leuk met zoveel gasballons rondom ons. Verder stabiele vaart over uniek 
landschap (sneeuw, overstromingen, bossen, enz.) met prachtig weer. Jammer genoeg de vosballon 
net gemist en terug moeten stijgen voor groot bos, waar we ongewild over moesten… ook tijdens de 
landing enorm veel bijgeleerd (- 

  

 

BELGICA II 
Vaartverslagen vanaf 2008 

D-OCOX 



 

 
Ronny: geen nieuws 

Anita & Leon :

 

 Het begon al lichtjes donker te worden toen we als laatste team aankwamen op het 
opstijgterrein en onmiddellijk konden beginnen met al onze zandzakken te vullen die we mee hadden 
om onze ballon de ganse nacht aan de grond te kunnen houden. Na de briefing dan verder met beide 
piloten alles klaar gemaakt zodat de ballonmeisters dan later de ballon konden vullen met gas. Het 
was dan ook de eerste maal dat Gino zijn ballon mooi opgericht achter moest laten om dan de 
volgende dag verder met de nodige instrumenten klaar te maken voor de vaart. Na het opstijgen van 
alle ballons kregen we dan hulp van de plaatselijke jeugdbrandweer om de achtergebleven 
ballastzakken terug leeg te maken in een container. Met crewman Guy van het team van de” Miche 
ballon” bekeken we met de reeds doorgekregen informatie samen welke weg we zouden nemen om 
onze zoektocht naar de ballons aan te vangen. We reden  richting Aalen en dan naar Donauwörth 
waar we de eerste ballons konden zien varen en dan maar verder de Bundenstrasse n°16 gevolgd 
richting Neuburg . Tussen verschillende ballonen op hoogte is het onmogelijk uw ballon te herkennen 
want die zijn allen dezelfde. We kregen dan bericht dat de vos geland was in de buurt van Eichstätt en 
onze ballon zou landen in de buurt van Walting. Na door een groot bos en richting Walting te hebben 
gereden zagen wij een ballon zijn landing inzetten ,maar dit was niet de ONZE maar de Miche ballon 
dan maar verder zoeken en iets verder in Gungolding  zagen wij dan onze ballon aan de grond .  Na 
het inpakken konden we dan onze terugreis naar Stuttgart van 256 km aanvangen. We hebben terug 
het geluk gekregen een mooie streek van Duitsland te mogen leren kennen en ook meerdere nieuwe 
kontakten in de kleine wereld van het gasballonvaren 

   
 
Glück ab zur nächsten Fahrt              
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