Een Ieteluchtbelonne drif veurbi’j. @2
Lang ewach . . völle e-zwegen . . nooit edach . . maer toch ekrègen.
’t is die olde slagzinne van Nooitgedacht-Gereedschappen, welke ik wel
vakerder gebruke umme wat anders an te gèven.
En in dit geval kump mien veraeltien mooi uut de eugte.
Wat is ter dan gebeurt?
Veur mien 65e verjöördag ebt de kinder twie tickets eregeld veur een vaert met
een ieteluchtbelonne. Ondanks da-k vake op belonspektakels bin ewest en ook
ebbe met-edaon an de festiviteiten met ’t team veur olde belonnen, waere ik
zelf nog nooit de eugte in-egaon. Die jongen waeren der wel een bettien klöör
met da-k mi’j zo vake aover de maatskappelijke teloorgank zo druk maeken en
vonnen da-k letterlijk konne opvliegen. En umdät ikzelf der altied tegenop zage
oe ik moeders de vrouwe in ’t mäntien zol mutten kriegen, lössen die kinder
’t op deur gewoon veur aer ook een ticket te kopen. Konnen wi’j mooi
samen gaon. . . . Oeps . . . döör e-k ’t dan maer met te doen.
Zo’n commercieel belonbedrief ölt zich ’t recht
veur, een paer uur van te veuren
(dät is ies en weder dienende) een vaert deur te
laoten gaon of disse of te zeggen.
En angezien ik late in jöör mien verjöördag viere,
was de geplande daotum ook ien van de läste
meugelijkeden van ’t vaerseizoen. En as dan de
weergoden een bettien eigenwies bint mut de
daotum naor begin van ’t ni’je seizoen overegaon.

Ja ollo . . . dan weet ik der ook nog wel een paer.
Èven bellen en mailen . . . tatataaa . . . 5 ticket’s derbi’j eköch en de kinder
met anang en de kleinzönne ook uut-eneudigd umme met ons méé te vaeren.

Dät zol dan begin april van dit jöör wèèn, maer toen mos moeders de vrouwe
eerstens an der aerte wörren opereerd en dus kon ’t feest niet deurgaon.
Weer bellen en mailen um ’t èven in de wacht te kriegen, want de wille umme
te gaon was ter nog steeds. Moeders de vrouwe ef in ’t Isala-Ziekenuus een
vervangende aertkleppe ekrègen in ef dät wonderbaerlijk goed deurstaon.
Dus nao de ärt-revalidatie gaf ze an dät zi’j wel is ogerop wol gaon en e-k de
tickets maer weer activeert.
Of-eleupen zundag, 2 augustus, was de eerste de beste gelègeneid umme
vanuut Ommen op te stiegen. Dät weekende waeren de weergoden anders
best te passe en aloewel de leste wèèke van juli now niet direkt gunstig weer ef
egöven. Störm, kolde, ook nogal niet ärg völle règen en onweer, waeren de
meteorologen (weermannegies) in de verwachting dät in ’t weekende ’t weer
bèterder zol wörren en ’t vrouwgien naor buten zol kommen.

Dus Zundesmiddes op naor Ommen. Ik adde s’mörgens een mailtien ekrègen
dät de vaert deur zol gaon, dus alles en iederiene maer waerskouwen en
ofspraken maeken aover oe en wat.
Op ’t industrieterrein an de Brink in Ommen mossen wi’j verzamelen.
’t Belonbedrief, Greetzz Ballonvaarten BV, was al an de veurbereidingen
begunnen.

Der kwammen steeds meer mensen bij staon. Ik zagge een gigantische mande
van de ananger ofkommen en bin der maer is èven dichterbi’j gaon kieken.
Ik erkennen de piloot en skudden em de and.
Hylke Veenstra vertellen dät ter 20 mensen met zollen gaon.

Tja dan i-j ook wel een grote mande neudig en dus ook een giga belonne um
dät te kunnen dragen.
Nog èven wachen op de leste drie passagiers, en as die zich ebben emeld
begun de piloot met een zo-enuumde briefing.

Dät ölt in dät iederiene uutleg kreg van wat
wel en (absoluut) niet magen, tiedens de
veurbereidingen, de vaert en de landing.
De olding die ie as passagier mut annemmen
tiedens de landing wordt veurof al e-oefend
as de belonne nog op de grond stiet.
’t Maeken niet uut o-j ’t wel enken te weten,
gewoon metdoen zodät de crew (elpers en
piloot) kan controleren of iederiene ’t wel
goed ef begrepen.

De briefing

Dan is de tied döör dät de belonne mut wörren evuld.
Eerstens een kladde koude lucht der in blaozen, en döörnao die lucht met de
branders iete maken.

In aoverleg met de piloot zol die een seintien gèven as moeders de vrouwe al
tiedens de veurbereidingen in de mande mag kroepen.
Ach dät ärme mense . . A-j een lichem ebt dät now niet bepaolt soepel in
bewèging kump is ’t nog een ele märtelgank. Maer goed op de knibbels in ’t
mändtien en wachen töt de belonne rechtop giet staon.

As dät dink dan ienmaol rechtop kump is ’t
toch een gevöörte van zo’n 45 meter oge.
En dan gef de piloot inies opdracht an alle
passagiers zo snel meugelijk in de mande te
klimmen. Ondertussen is ijzelf mooi druk met
de gasbranders umme maer voldoende
wärme, zeg maer rustig ärtstikke ete, lucht in
de belonne te kriegen.

De lucht in de belonne mut wörren op-ewärmt töt zo’n 100-120 graoden. Bij
die temperetuur trekken de 12000 m3 iete lucht met zo’n enörme kracht an
dät iene touwgien wöörmet de belonne an de vrachtauto is ezekerd, zodät
wanneer de piloot an de quick-relaese
(ontsnappingsaoke) trekken,
wi’j
raozendsnel de lucht in vliegen.
Now ja . . . raozendsnel ?? . . nee ie
euren elemaol gien geraos, alleneig
maer as de gasbraders angaon, maer
rap giet ’t wel.
In een zucht van . . oera wi’j gaot . . . zit ie al op 200 mtr eugte.

De belonne stiegen deur töt zo’n 350 mtr en dan begint veur mij toch echt ’t
genieten. Kieken naor alles um oe en wat onder oe langs göt. Ommen - De
Vechte - de bossen – de kleine koegies en de dinky toys – olde boereri’jen –
agelni’je agraerische bedieven en eindeloze verte’s. Ik kan niet alles vastlègen
met de camera maer proberen ’t toch.

En zo vaeren wi’j met de oostenwind met, recht tegen de ondergaonde zunne
in, richting Ni’jleusen - Rouveen. Alles wa-j in de verte proberen te erkennen
kun ie pas laterder bekieken of da-j geliek adden. Teminste as dat in de
vaerrichting lagen. Een uurtien belonvaeren is snellerder veurbi’j dan dät ik dit
stukkien kan skrieven, en ’t lik ook net of de klokken gien last meer ebben van
de zwöörtekracht en sneller bint gaon lopen. Kiek dan . . . döör is de Köpperen
Eugte al en de piloot wil der recht aoveren vaeren en dan de landing in gaon
zetten.
Oezo een belonne ku-j niet sturen ?
(H)Ylke is een bettien met de branders an ’t
spöllen en deur ietsie oger of leger te vaeren
zöch ij andere luchtstromingen

En lukken ’t em ook umme pricies aover de toren en te drieven.
Kon ik em ook is van een andere lkante bekieken. Wat dach ie wat moeders
zei’je toen ik aer veur de eertse keer vanof een aofstand op de köpperen eugte
wezen? . . . maer e-j dät wel goed? . . . ’t lik zo klein.
Tja a-j onder een belonne angen is de wereld echt eel anders. Ik durve gerust
te zègen . . . mooi !

De piloot zöch op ofstand naor een geskikte landingsplase en giet dan ook
steeds legerder vaeren. As dan de landing wörren in-ezet mutten de passagiers
allemaol de geoefende oldink annemmen (dät is met gebögen knibbels en de
rugge in de vaerrichting tegen de mande drukken), oe eelgoed vastollen en dan
de klappen maer ofwachen. Twie keer stuiteren en boem . . . dan stiet de
mande op de grond.
Wi’j maggen weer gaon staon. De piloot aoverlegt èven met de elpers op de
grond (die bind ons achternao ekommen met de auto’s) of die de landeigenaer
willen vraogen umme döör ook inderdaad te mogen landen en de belonne
weer te mogen oprumen. Want dan mu’j dus ook met de auto en ananger ’t
land op ri’jen. As die toestemmingk der ienmaol is, legt de piloot de belonne
plat.

De mande kukelt weer op de kante en iederiene kan der uut kroepen.
Iernao, allemaole vol van belèvenissen en veraelties, mut met veriende
krachten de belonne wörren op-evollen en op-eruumd. Kroepend aover de
lenge van de belonne wört de iete (stinkende) lucht der weer uut-eperst.
Wörren der klitterbändties um de slierte belonstof ebunnen en mut en slange
wörren op-ebeurt en in ’t oe tegemoed riedende kärregien wörren op-evouven.

Dat kärregien wörren aover de ananger in de auto re’jen en dan kan de mande
op de ananger wörren elierd.

De piloot ef ondertusen alle passagiers
bi’j mekaere eroepen um disse nao een
inleidend prötien in de adeltand van
graspolle, champagne en vuur, te
ver-effen en un töt baron, baronnes,
jonker of jonkvrouwe te slaon.

En dan zol de ele stoet naor de weg en
mogen gaon, maer elaas de auto met
ananger bint in een koele blieven staon.
Iederie an’t drukken,maer ’t ielpen gien
zier.
Dan kump de boer . . en kiek is ier . . .
die ef een trekker en raoppen de ele
karavaan naor de dam.

De passagiers die niet met deur de achtervolgende pärremetaosie is opge-aald,
wörren met een busse naor Ommen terug ebracht. En zo mos mien dochter
dus eerst weer met de busse met umme de auto op te alen terwijl ze’j nog gien
200 mrt van der uus in Rouveen was eland.

Trots dät alle kinder mèèwollen en
moeders ’t ook ef an-edörfd, laoten
wi’j de crew een foto van ons grupien
maken en kan ik allenig maer bli’j
wèèn dät disse ervaring an de lieste is
toe-evoegd.

De ieteluchtbelonne dreven veurbi’j . . . maer ik ingen der onder !

augustus 2015

Görrendrögien W.

Joe oe . . . en de groeten !

Een mooie emel integen.

