
Early Birds 2.0 – Worldwide Balloon Competition 
 
Wat is? 
Early Birds 2.0 is een informele wedstrijd ontsproten in het hoofd van enkele sportievelingen die – nu 
er een heleboel ballonwedstrijden zijn geannuleerd – het competitiegevoel willen behouden, en 
meer nog; nieuwe (jonge of oude) piloten willen laten kennismaken met de sport. 
Bovendien kunnen de vaarten worden uitgevoerd in de eigen regio en vrije tijd en is dit volledig 
gratis. 
 
Voor wie? 

 Iedereen kan deelnemen. Ervaren of onervaren. Jong of oud. 

 Ervaren piloten kunnen hun skills oefenen.  

 Nieuwe piloten kunnen kennismaken met de basis van het wedstrijdvaren. 

 Ook belangrijk, de crew kan kennismaken met hoe het er aan toe gaat en veel leren. 
 
Het doel: 

 Early Birds 2.0 heeft als bedoeling toegankelijk te zijn en een wedstrijd te ervaren zoals die 
ook in het echt zou gebeuren. 

 Het staat iedereen vrij om te overleggen en ervaringen te delen, voor en na een vaart. We 
moedigen dit zelfs aan. 

 Zonder te veel tijdsdruk zoveel mogelijk piloten en crews de kans geven om op voorhand te 
praten over de opgelegde tasks.  

 
Hoe deelnemen? 
Om deel te nemen moet u enkele eenvoudige zaken doen: 

1. U aanmelden door een mail te sturen naar jonas_maes@yahoo.com 
2. U dient zich te registreren op de website: https://watchmefly.net 
3. U dient de Balloon Life App te downloaden via: https://balloonlive.org/about-balloon-live 

Deze app werkt op uw smartphone, die tegelijk dienst zal doen als logger. Voor wie de app 
onbekend terrein is, valt er een heleboel waardevolle info te lezen op deze site. 

4. Per publicatie van de tasksheet krijgt u een persoonlijke ‘token’ (=code). Deze code dient u in 
te voeren in de app voor de start van de wedstrijdvaart. 

5. Voor nieuwe proevers is het aangeraden dat ze de regelgeving die gebruikt zal worden 
doornemen. Vragen hierover kunnen altijd gesteld worden. De regelgeving is te vinden op 
ENB van het event op watchmefly.net 

 
Hoe zit de wedstrijd in elkaar? 
We starten op zaterdag 6/6/2020. Elke 14 dagen wordt er een nieuwe tasksheet gepubliceerd op de 
eventpagina op Watchmefly.net.  De wedstrijd eindigt op 11/9/2020. 
In totaal zijn er 7 wedstrijdvaarten, telkens in hun specifieke periode zoals aangegeven in 
onderstaande tabel.  
Per tasksheet krijg je dus 14 dagen de tijd (= slot) om deze te varen. Hieronder kan je het overzicht 
terugvinden: 

Slot Nr. Publicatie Tasksheet Wedstrijdperiode 

1 05/06/2020 06/06/2020 – 19/06/2020 

2 19/06/2020 20/06/2020 – 03/07/2020 

3 03/07/2020 04/07/2020 – 17/07/2020 

4 17/07/2020 18/07/2020 – 31/07/2020 

5 31/07/2020 01/08/2020 – 14/08/2020 

6 14/08/2020 15/08/2020 – 28/08/2020 

7 28/08/2020 29/08/2020 – 11/09/2020 
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De punten worden berekend volgens het officieel systeem, en dit per slot. De puntenverdeling per 
slot kan dus verschillen, afhankelijk van de scores en het aantal piloten dat een vaart in het slot 
hebben uitgevoerd.  
Na het einde van elke slot kan er een tussenstand worden gemaakt. Op het einde van de 7 slots is er 
een winnaar.  
 
Verder is het perfect mogelijk om maar enkele vaarten te doen. U bent dus niet verplicht om elke 
vaart in het slot uit te voeren. 
 
Het blijft immers een informeel gebeuren, waar plezier dient te primeren.  
 
We gaan er van uit dat de 7 slots allemaal gevaren kunnen worden tijdens de 14-dagen periode. Om 
beginners aan te moedigen gaan we in de einduitslag alleen rekening houden met de 5 beste 
resultaten. Dus de slechtste 2 worden geschrapt.  
 
Er zijn ook partners gevonden die gul enkele prijzen zullen schenken. De prijzenpot is als volgt :  
 
1e plaats : gewicht van de piloot in Kerelbier (mix volgens aanbod van het moment) + verrassing Step 
In Balloons 
2e en 3e plaats : mixdoos Kerelbier 
1e nieuwkomer : helft van het gewicht van de piloot in Kerelbier + verrassing Step In Balloons 
 
Sportieve groeten, 
Jonas Maes & team 
 
Met speciale dank aan :  

 Tom Deleersnyder voor het aanbrengen van het idee. 

 Djorry Simoen voor de start van de eerste Early Birds 1.0. 

 Step In Balloons : De verdeler in België van de echte racers. 

 Brouwerij VBDCK : De makers van Kerelbier. 

 Alle enthousiaste helpers! 
 
 
 


