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Nadat er in 1994 letterlijk een
luchtballon in zijn tuin landde,
was Wim van Beers verkocht. 

De rest is geschiedenis. In 1998 haalde hij
zijn brevet en startte hij zijn eigen ballon-
vaartbedrijf. Dat lijkt gemakkelijk, maar is
het niet, verzekert de ballonvaarder.
‘Ballonvaarders moeten aan strenge eisen
voldoen, vergelijkbaar met die voor het
besturen van een vliegtuig. 
Je moet onder meer alles
weten over meteorologie, navi-
gatie en wetgeving. Het is een
opleiding van twee jaar, die
ook financieel een behoorlijke
investering vergt.’ Van Beers is
gediplomeerd ballonvaarder
en instructeur. Hij leidt dus
ook nieuwe ballonvaarders op.
Binnenkort geeft Van Beers o.a.
instructie in de Alpen.
Na de aanschaf van zijn eerste
vierpersoons luchtballon ging
Van Beers commercieel van
start als ballonvaarder.
Aanvankelijk hield hij zijn

baan als sondeermeester aan, maar
al snel kwam het omslagpunt en
besloot hij zich uitsluitend toe te
leggen op zijn eigen bedrijf: 
Van Beers Ballooning. ‘Nu we 
10 jaar bestaan, denk ik nog wel
eens: de opstartfase was nog niet
zo makkelijk. Maar de aanhouder
wint, langzaam maar zeker kreeg
ik meer klanten.’

Meerdere luchtballonnen
Van Beers Ballooning is een begrip
geworden in de regio en steeds
meer mensen willen met Van
Beers de lucht in voor een onver-
getelijke ervaring. Particulieren
stappen in, overheidsorganisaties
en het bedrijfsleven stappen ook

in voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes,
of een ballonvaart met relaties.
Inmiddels beschikt Van Beers
Ballooning over een drietal lucht-
ballonnen, waarvan de grootste
12 passagiers mee kan nemen.
Een behoorlijk grote ballon, als je
weet dat voor elke 35 gram
gewicht één m3 hete lucht nodig
is. En het houdt hier niet op. 
In het voorjaar van 2009 krijgt
Van Beers de beschikking over
een unieke nieuwe ballon; de
grootste van Nederland, voor maar liefst
34 passagiers.

Flexibel maatwerk
De ballonvaart begint in principe vanaf
een van de vaste locaties die Van Beers
gebruikt, maar kan ook vanaf elk ander
punt in Nederland beginnen. ‘Als relatief
klein ballonvaartbedrijf kan ik flexibel op
wensen van klanten inspringen, onder
meer voor wat betreft de opstijglocatie.
Wel is er een vergunning van de gemeen-
te benodigd, alsook toestemming van de
grondeigenaar’, aldus Van Beers. ‘Een bal-
lonvaart is sowieso een geweldige erva-
ring. Maar als je over bekend gebied gaat,
voegt dat zeker iets toe. Ik probeer dan ook
zo veel mogelijk aan wensen van mensen
tegemoet te komen, binnen de mogelijk-
heden en beperkingen van het weer.’
Aan elke ballonvaart gaat een degelijke
instructie vooraf, zegt Van Beers. ‘Binnen
het uur bevindt men zich in principe in de
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Van Beers Ballooning: ballonvaren is een onvergetelijke erv
Wim van Beers uit Zwartsluis is 

ballonvaarder in hart en nieren. Een

ballonvaart met zakelijke of particu-

liere klanten is voor hem geslaagd als

de passagiers een onvergetelijke

ervaring rijker zijn. Met Van Beers

Ballooning staat hij daarvoor garant.

‘Ballonvaren is puur genieten. 

Het is als meditatie; zo rustgevend. 

Je vergeet alle beslommeringen en

voelt je echt vrij.’
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lucht, waarna er gemiddeld
vier tot vijf kwartier wordt
gevaren. De landing
geschiedt in het open veld en
verloopt over het algemeen
rustig. Natuurlijk is dat ook
afhankelijk van het weer.
Daarom kijk ik vooraf goed
naar de voorspellingen en
naar de groep die het betreft.
Met een groep minder validen of ouderen
– mijn oudste passagier was 92 jaar – zoek
je rustig weer uit, maar ik heb ook wel
eens een groep outdoorfanaten gehad,
waarmee ik met een stevige bries de lucht
in ging. Zelf vind ik ballonvaren het
mooist als ‘het weer in de lucht zit’. Dan
zijn er fraaie wolkenpartijen en speel je als
het ware een schaakspel met het weer.’ Na
de landing is er gekoelde champagne en
een blijvende herinnering voor elke passa-
gier. Desgewenst verzorgt Van Beers het
vervoer van de passagiers per taxibus.

Spelen met de wind
’s Zomers – van begin april tot half okto-
ber – wordt er met de zonsopkomst en de
laatste twee uren voor zonsondergang
ballongevaren. Van Beers: ‘Overdag is de
zon te fel, wat hevige thermiek tot gevolg
heeft. Thermiek en ballonvaren gaan niet
samen, dus overdag kan er niet gevaren
worden in de periode begin april tot half
oktober. Op diverse hoogtes varieert de
wind in snelheid en richting. Door daar
gebruik van te maken kan richting wor-
den gegeven aan de ballon, of de snelheid
worden bepaald.’ 
In de zomer kunnen passagiers op
afspraak ballonvaren en in de winter
gebeurt dat op afroep; als het weer het
toelaat. Van Beers Ballooning is ook altijd
aanwezig tijdens het jaarlijkse Zwolse
Ballonfestival in juni.

Zakelijke klanten
Van Beers Ballooning heeft veel bedrijven
als klant. Met grote of kleine groepen gaat
hij de lucht in. Bedrijven die een ballon-
vaart willen organiseren voor medewer-
kers of relaties kunnen tot wel 150 man
terecht. Daarbij roept Van Beers zonodig
de hulp in van ervaren collega’s. Bij spe-
ciale gelegenheden zet Van Beers desge-
vraagd zijn ballonnen in, zoals bijvoor-
beeld bij de opening van een verkeers-
plein. ‘Ballonvaren kan dienen als
publiekstrekker en men kan zakelijke rela-
ties of jubilerende medewerkers een bal-
lonvaart cadeau doen. Gegarandeerd dat
ze je dan niet meer vergeten.’

Investeren
Van Beers investeert regelmatig in zijn
bedrijf. De luchtballonnen zijn zo kostbaar
dat sponsoring noodzakelijk is. Sponsors
zijn Salland Olie en Aannemersbedrijf Van
Breeden uit Hattemerbroek. Een andere
investering is die voor de aanschaf van
een transponder, waardoor een ballon
zichtbaar wordt op de radar. Deze is ver-
plicht wanneer er boven de 1200 voet 
– zo’n 450 meter – wordt gevaren.
Investeringen voor de toekomst staan ook
op de planning. ‘Ik zou er nog graag een 8-
persoons ballon bij hebben, daarvoor ben
ik nog zoek ben naar een goede sponsor.’

Vol van verhalen
Wie eens een ballonvaart wil maken, kan
vertrouwd en goed terecht bij Van Beers
Ballooning. Van Beers is heel erg enthou-
siast over zijn werk en praat in geuren en
kleuren over zijn ervaringen. Bijvoorbeeld
over die keer dat hij de oogst van een
boer ontzag en in het open veld landde.
De boer kwam er met een noodgang op
de tractor aan: ‘Waarom land je niet bij
mij? Nu loop ik mijn fles berenburg mis!’
Of over die keer dat hij bij een oude boerin
op het land terecht kwam, die hoogst ver-
baasd uitriep dat ze dit wel nooit meer in
haar leven zou meemaken. 
De volgende dag landde Van Beers exact
op dezelfde plek. Van Beers: ‘De passa-
giers maken de ballonvaart. Als zij het
naar de zin hebben en vol ervaringen en
verhalen beneden komen, is de ballon-
vaart voor mij een succes.’
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      ke ervaring

Landrover Events

Als enthousiaste eigenaar en bestuur-
der van een Landrover, heeft Wim van
Beers ook op dit gebied een actief 
evenementaanbod. In samenwerking
met andere Landrover liefhebbers
organiseert Van Beers evenementen
met terreinrijden en voertuigbeheer-
sing. Tot wel twintig auto’s kunnen er
tegelijk worden ingezet. 

Zeilsloep of trapkano huren in de 
Wieden

Varen doe je niet alleen in een luchtballon,
maar ook in een boot. De prachtige omgeving
van Zwartsluis – aan de rand van natuur -
gebied De Wieden – leent zich er perfect voor.
Daarom zijn bij Van Beers sinds kort ook
kano’s en zeilsloepen te huur. De speciale
kano’s worden aangedreven door te trappen en
peddelen is dus niet nodig. Hierdoor beweegt
men zich bijna geruisloos over het water en
heeft men geen last van druppende peddels.

Meer informatie op: www.aangenaamvaren.nl
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