
    

 
Vaartverslag Ballon    D – OCOX            Vaart Nr. 61 

BELGICA II 
Vaartverslagen vanaf 2008 

D-OCOX 

Datum    30-07-2008 Inhoud    1000 m3 M3                  vulling     Waterstof     Gas 
Startplaats Gladbeck - Wittringen Volgers     Leon &  Linda 
Ballonmeister Leon eggermont  Starter            Leon 
Piloot Wilhelm Eimers vaart Nr.  766 3. Pax  Christiaan Claerhoudt               Nr. 1 

1. Pax Ciers Gino vaart Nr.  10  4. Pax                           Nr.  

2. Pax Dobbelaere Jürgen vaart Nr. 6   5.                           Nr. 

Starttijd    05:35     h Landing    10:10   h Vaartijd    4:35      h  Vogelvl. 103,5 km Vaartlijn 100   km 
Soort vaart Instructie    

Snelheid ∅  23 Km/h Topsnelheid 39 Km/h Hoogste punt  1750 m Ballast 36  S Verbraucht: 30 Sack 
Landingsplaats     DINTHEL NL Beschrijving  Weide tussen 2 Maisvelden  
Boordboek: 

 Tijd Hoogte Ballast                Plaats Richt. Km/h Weer Bemerkingen 
05:35 TO 36 Gladbeck 267 31.5 4 km Good Conditions  Gino 
06:00 220 36 Dinslaken 263 35.5 OVC Training Landings 
06:35 120 33 Kamp Lintfort 277 31.6 OVC Pilot change Jürgen  
07:00 200 29 Geldern 275 32 Few Warming up fast 
07:30 114 27 Lulingen 276 19 CU Training Landing DM Dutch 

Mil 132.35 
08:00 852 26 Wanssum Nl 265 17.5 4/8 Free ride in CU Gino 
08:30 430 26 Vredepeel NL 282 37 4/8 Warm thermic starts, Volker 

Twr 136.07 
09:30 570 22 Volker NL 287 24 4/8 Turbolence 
10:10 0 6 Dinther/ Veghel NL   4/8 Turbulent landing with trail 

rope and lots of ballast 
sacks 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Opmerkingen:  
Gino Eerste zomervaart in warme omstandigheden en cumulus opbouw. Eens binnenkant cu gezien, 
spannend en moeilijke landing. 
Jürgen Today again a magnificent and challenging gas flight! After some low-level flying to practice 
our landing skills we decided to explore the airspace at a somewhat higher altitude during which we 
had some nice (and close!) views on numerous bulbous cumulus clouds. Due to the proximity of the 
clouds we also experienced some light turbulence here. As the sun became more active during the 
morning also the thermal activity started playing with our balloon, which proved to be somewhat tricky 
during our final landing approach… but no harm done, a rather soft landing ended our 6th training 
flight!” 
Leon Na de reis van uit België en een bauwer platte te hebben verorberd de ballon klaar gemaakt. 
Een korte nachtrust genomen in het clubhuis van Willy’s wieze . Woensdag morgen dan verder de 
ballon vullen met het nodige gas en alles startklaar maken. Mooie start en dan alles afsluiten en 1 uur 



later op zoek naar onze ballonvaarders welke wij (Linda en Leon) in de streek van Venray terug zagen 
varen .Verder volgen om dan bij het landen dicht bij de ballon te zijn wat ons ook gelukte.  
Terug een mooie dag meegemaakt in de wereld van de gasballonvaart. 
Christiaan  Op woensdag 30/7/2008 heb ik mijn eerste gasballonvaart gemaakt, we zijn om 5.35u 
vertrokken uit Gladbeck richting Nederland. Als piloten hadden we Gino en Jurgen en hun instructeur  
Willy. Tijdens de vaart werden enkele landingen geoefend waar ik ook moest helpen ballast uit te 
gooien, zo kon ik ook merken hoe vlug zo'n gasballon terug hoogte won na het uitwerpen van ballast. 
Rond 8u zijn we op 1000m de Maas over gevaren en zaten we dus reeds in Nederland, hier waren de 
gesprekken met "Dutch Mill" voor mij ook nieuw en interessant om te volgen. 
Na nog een paar landingsoefeningen zijn we eens doorgestegen naar 1750m, waar we tussen de 
wolken gingen, om nadien terug te dalen en dan de zoektocht naar een geschikt landingsterrein te 
beginnen. Na wat zoeken werd er beslist om te landen in een grasveld tussen twee stroken maïs, ik 
moest op een bepaald moment het zware touw los laten die dan dienst doet als rem en de daling ook 
wat afremt. 
Zo zijn we dan om10.10u in een mooie weide geland na een meer dan fantastische (voor mij eerste) 
gasballonvaart. Direct na de landing kwam onze volgwagen reeds aangereden, zijn we zorgvuldig 
alles beginnen inpakken en hebben we onze terugreis kunnen aanvangen. 
Bedankt Gino en Jurgen voor deze prachtige ervaring !!! 
Wilhelm 
 
 
 
Glück ab zur nächsten Fahrt              Handtekening van de piloten: 
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