Ondanks 'tegenwind' goed
gevoel na Ballonspektakel
De Stentor - maandag 22 juni 2009
Met deze foto heeft toeschouwer Gerard van
Breemen een ballonvaart gewonnen. Die zou
hij zaterdag al maken, maar toen werd op het
laatste moment besloten aan de grond te
blijven. De traditionele nightglow ging dit
jaar voor het eerst gepaard met een
lasershow. foto Gerard van Breemen

ZWOLLE - Hoe veranderlijk het weer in
Nederland kan zijn, hebben de bezoekers en
deelnemers van het Ballonspektakel
zaterdag ondervonden. Hoewel er 's middags
grote twijfel was over het weer, leek die bij
de briefing van 19.00 uur als sneeuw voor de
zon verdwenen.
Er werd gesproken over bijna ideale weersomstandigheden voor een ballonvaart. Zeventien
heteluchtballonnen werden geprepareerd, passagiers maakten zich op voor een unieke ervaring
en het publiek was opnieuw volop aanwezig om zich te vergapen aan de meest wonderlijke
ballonnen. Ieders geduld werd op de proef gesteld, totdat kort voor 21.30 uur alsnog werd
besloten aan de grond te blijven. Een onweersbui vlakbij Zwolle maakte het onverantwoord het
luchtruim te kiezen. Daarmee eindigde de zeventiende editie van het Ballonspektakel niet met
het gewenste spektakel in de lucht. Dat was er de drie avonden ervoor overigens volop geweest,
stelt Gerard Dresens van de organisatie. Hij blikt terug op een goed evenement, ondanks wat
tegenslag in de aanloop naar en tijdens het evenement.
In de aanloop naar het Ballonspektakel bleek de economische crisis de organisatie danig parten
te spelen. Tijdens het evenement waren het meer de weergoden die niet altijd goed gezind
waren. Vrijdagavond werd vanwege de harde wind gevreesd voor algehele afgelasting. Dat
bleek uiteindelijk mee te vallen, al ging niet het recordaantal van 34 ballonnen de lucht in.
"Onze flight director heeft het sein veilig gegeven, maar uiteindelijk beslist de piloot zelf of hij
gaat of niet. Vrijdagavond zijn negentien van de 34 ballonnen vertrokken." Het waren die avond
met name de kleinere ballonnen die aan de grond bleven. "Die hebben minder massa en zijn
dus bij harde wind veel minder stabiel dan de grotere", legt Dresens uit. Ook voor de passagiers
had de harde wind gevolgen. "We hebben ouderen en kinderen geadviseerd niet mee te varen,
vanwege de wat wij noemen sportieve landing."
Wat betreft de publieke belangstelling was wat zomerser weer ook welkom geweest. "Mensen
denken bij bewolking sneller dat de balllonnen toch niet gaan en dan blijven ze thuis." Wat
Dresens overigens aangenaam verrast heeft is de animo voor het nightglowen. Voor het eerst
ging dit onderdeel in het avonddonker gepaard met een lasershow. "Echt fantastisch mooi."
Duizenden belangstellenden kwamen tegen 23.00 uur naar het evenemententerrein in Park De
Wezenlanden om te genieten van het nightglowen. "Het stroomde helemaal vol." Dat er
zaterdagavond uiteindelijk niet gevaren is, betekent volgens Dresens niet dat het festival in
mineur is geëindigd. "Welnee, veiligheid gaat voor alles.We kunnen en willen het risico niet
nemen dat een van onze ballonnen in een onweersbui terecht komt. Op zo'n moment trek je
voor iedereen één lijn. Natuurlijk zijn de passagiers wel een beetje teleurgesteld dat de vaart
niet doorgaat, maar ze begrijpen het meestal wel." Overigens raadt Dresens Zwollenaren aan de
komende tijd de lucht in te blijven kijken. "Daar zal volop te zien zijn, want we hebben een flink
aantal ballonvaarten in te halen."

Spektakel met verlichte ballonnen in Zwolle

zaterdag 20 juni 2009
Zwolle - Vrijdagavond
vond tijdens het Countus
Ballonspektakel het door
Hemmink geadopteerde
feeërieke nightglowen
plaats. Dit jaar was dat
grootser dan ooit, want
naast de vijf mooi
verlichte ballonnen en de
muziek was het
nightglowen uitgebreid
met spectaculaire
lasershows.

Honderden Zwollenaren waren vrijdagavond laat naar Park de Wezenlanden gekomen om
het licht- en geluidsspektakel te bewonderen. Nieuw dit jaar was, naast het op de maat van
de muziek oplichtende ballonnen, het gebruik van laserstralen, en dat werd gewaardeerd.
Na de show volgde er een dankbaar applaus van de bezoekers rond het festivalterrein. Het
programma op zaterdag 20 juni staat in het teken van ’de langste dag’. Liefhebbers van
vliegeren kunnen zaterdag overdag hun hart al ophalen op het festivalterrein, waar onder
andere een demonstratie is van stuntvliegers, snoepdroppende vliegers, buggy’s getrokken
door vliegers én er zijn 75 vliegers op één rij te bewonderen. Kortom, ook overdag én ’s
avonds is het zaterdag genieten tijdens het ballonspektakel.

