
Een Ieteluchtbelonne drif veurbi’j.                                                                
 

 

In ’t pärk de Wezenlanden is woensdag,- en donderdagaovend weer ’t 

belonspektakel 2014 van stärt egaon.   A-k de kans kriege gao ik meestens wel 

èven kieken, want ik blieve  ’t  toch wel een mooi skouwspel vinnen.  

 

Ik ware  woensdagaovend netuurlijk 

weer is niet te vrog en kon  allenig 

nog de leste 3 belonnen zien 

opstijgen. 

 

Döör a-k netuurlijk goed de pest 

aover in, maer angezien onze lieve 

eer direct staffen, steeg netuurlijk 

uut-erèkend  de  kwaoie vaogel   

( angry bird ) op. 

 

 

 

 

 

Dit jöör waeren de weergoden anders 

best te passe en dan wört ’t op zo’n 

festival veur  iederiene  een mooi 

feessie. 

 

Van kleine kinderen töt olden van gister, alles kom ie tegen. Allemaole kieken 

nao wat ter dan zoal de lucht in giet.  De iene veur de 14e keer de ander veur ’t 

eerst.  ’t Maakt niet uut, bi’jnao iederiene ef der gewoon skik van en 70 van de 

100 mensen is met een camera in de weer.  

Op dit soort spektakels maggen van de aovereid niet meer dan 30 belonnen 

vanof ien plase vertrekken.  Maer 30 belonnen op ien aovend is veur een pärk 

de Wezenlanden ook genog.  

 



 

En a-j dan niet allenig naor de belonnen kieken, ku-j ook opvallende plagies 

skieten van bi’jveurbeeld een ele groep olders met kinderen die der wörempel 

een grote picknick van ebben emaakt.  

Onder ’t motto ..  een feessie mu-j zelf maken, kan ik un nog gien 

ongeliek gèven ook. 

 

Donerdagaovend ware ik mooi op tiet . . . ja ook dät kump wel ies veur  . . . en  

e-k weer een kladde foto’s emaakt van een mooi 

evenement. Ie kunt oe aofvraogen wöörumme 

zovölle, maer op die meniere e-k meer te kiezen 

met welke foto ik  ’t  veraeltien  zal  ondersteunen.  

 

 

De altied anwèzige brandweer ston der now ook 

weer met de  oogwärker. 

Die bracht de mensen, die dät wollen, naor een 

eugte van 15 meter.  

En dan ku-j mooi aover  ’t  pärk  uutkieken.  



 

 

Toen de onderwind ( ’t weien aover de grond ) wat minder wier mochen de 

elpers de belonnen gaon vullen. Eerstens een kladde koude lucht der in 

blaozen, en döörnao die lucht met de branders iete maken. 

 

Eerst bobbelen die belonnen een klein bettien, maer al gauw is ’t be-oorlijk 
dringen eblaozen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  a-j  ’t  te 
benauwend 
kriegen, 
mu-j  der 
gewoon 
tussenuut 
kniepen. 
 
  



Joe oe . . . en de groeten !     Een mooie emel  integen. 

  



Der binnen van die mensen die jören  achteriene  elk evenement  naoreizen 
umme der maer bi’j  te wèèn en foto’s  te skieten ( de Spotters ).       Iene 
döörvan kenne ik al wat langerder en die was der netuurlijk ook now weer bi’j. 
 

Olde   Willy ! ( 70 )   

Die man reist al meer dan 14 jöör 

naogenog alle festivals aof umme 

maer fotos te maken.  

Alle bemanningen en örganisatoren 

kennen em al wel.  IJ euren der 

gewoon bi’j en ij valt pas op as ij der 

een keertien niet is.  

Zien fotoverzameling is aoste niet 

veur te stellen  . . . meer dan 19.500 

foto’s alleen van de belonspektakels 

in Nederland, België en Duitsland.  

 

En dan ’t bi’jzundere   . . . Willy reizen  

al die evenementen aof op zien 

bronfietse vanuut Enschede. Aover ’t 

belonvirus espröken!  Zien bi’jname 

is dan ook Scooter Willy.  

 

Döör e-k zelf èven gien tied veur, maer ik bin wel een antal jören bi’j ’t team 

veur olde belonnen, van Bram van Der Sluis,  betrökken  ewest.  

Die e-k er dit jöör niet ezien, maer binnenkört staon der wel 50 olde belonnen 

in Amersfoort.  

Ie weten misskien dät zo’n ieteluchtbelonne nao een pär jöör niet meer mag 

vaeren.   Ja . . vaeren  . .  zo iet  dät  now ienmaol.   

En a-j de geskiedenisse van de luchtvaert der op naoslaot kom ie der achter dät 

die grote belonnen . . .  luchtskepen  wieren enuumd.  

Een skip is een boot en een boot vaert   . . .   zo simpel is dät  dus !    

Now  ja . . . zo’n olde belonne mag dus niet meer de lucht in.  Maer wat mu-j 

dan met zo’n dink?  Met die olde belonnen ku-j de mensen eel goed vermaken.  



A-j zo’n lappie stof uitlègen aover  ’t veld en ie blaost der dan een bonke kaolde 

lucht in, ku-j de mensen der in rond laoten lopen en dan e-j der pas goed ärg in 

oe groot zo’n dink wel niet is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een inloopbelonnne  was ter dit jöör elaas niet bi’j in Zwolle 
 

 

 

In Zwolle hebben wi’j ook wel met edaon met de zo-enuumde Nightglow , zeg 

maer nachtskiensel  wöörbi’j de belonnen op de grond mutten blieven staon 

en de piloten, op anwiezingen van een regisseur, op  bepaolde tonen van de 

meziek met de branders an ’t knooien gaon en dan bint die belonnen net grote 

lampionnen.  De leste keer dät ik ook der nog an ebbe e-ölpen, ze ebt now 

ienmaol ballast neudig,  ston der zon meraekelse rotwind dät wi’j twiemaol op 

de kante bint eweid en dät is in ’t duster elemaole niet prettig.  Dit jöör was der 

elaas gien inloopbelonnne, maer gong ’t nachtskiensel  wel deur. 

Een mooi gezichte . . . dät is èven wat anders dan as da-j der zelf an méédoet.  

Maer an ien dink a-k èven niet edacht.  De Luudsprèkers!  

En LUUD stonnen  die krengen !  

 



Now was ien van de sponsoren, veur zoverre ik wete,  muziek en evenementen, 

maer dät die zo ärd van zich zol laoten euren is echt niet meer normaal.  

En  dan  mu-j  weten dät ik  al  lewaaidoof binne.  

Echt dät was èven net iets te völle van ’t goeie. Gouw de spullen op-epakt en 

ärgens anders gaon staon.  

 

 

 
 

Èven zo goed nao  mien idee ku-j ’t Zwolse Belonspektakel 2014  best wel as 

een geslaagd evenement beskouwen. 

 

 

            

                  Görendrögien W.    
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