
Geachte DBCC leden, 
 
Hierbij een nieuwsbrief van het bestuur om jullie van een aantal zaken en nieuwtjes op de 
hoogte te brengen. Het beste nieuws is natuurlijk dat we na 5 juni weer redelijk normaal 
kunnen ballonvaren. Uiteraard met nog de nodige maatregelen, maar het mag weer. 
 
Ledenvergadering 
 
We hoeven denk ik niet meer uit te leggen dat we dankzij de Corona het afgelopen anderhalf 
jaar niet veel konden ondernemen op het gebied van de wedstrijdsport. Vooral de laatste 
maanden waren taai, omdat het allemaal niet opschoot met het virus en ook de vaccinatie 
kwam moeilijk op gang. Gelukkig gaat het nu allemaal wel de goede kant op. Maar afgezien 
van wat losse trainingsvaarten en de longjump van afgelopen winter, is het dus 
oorverdovend stil geweest. We zijn echter wel als vereniging verplicht om een jaarlijkse 
ledenvergadering te organiseren. We hadden gehoopt om dat in het voorjaar te kunnen 
doen, maar het virus en de vaccinatiesnelheid waren nu eenmaal taaier dan voorzien. 
Aangezien we inmiddels al zover in het jaar zijn beland, hebben we als bestuur dan ook in al 
onze wijsheid besloten om de jaarvergadering voor dit jaar maar over te slaan. Temeer 
omdat er weinig is gebeurd en ook op financieel gebied zijn er nauwelijks bewegingen 
geweest. Kortom een zeer rustig afgelopen jaar. Met de Corona als hoofdargument denken 
we hier eenmalig van af te kunnen wijken. Mochten er echter leden zijn die toch een 
dringende behoefte hebben aan een jaarvergadering, dan is het verzoek om dit voor 18 juni 
2021 schriftelijk kenbaar te maken. Indien na deze datum geen bericht is ontvangen, dan 
gaan we ervan uit dat niemand hier bezwaar tegen heeft. Uiteraard hopen we volgend jaar 
weer normaal een jaarvergadering te kunnen organiseren. 
 
EK’s en WK’s 
 
Ook kunnen een aantal van ons weer aan serieuze wedstrijden gaan denken. Hoewel het wel 
spannend blijft, staan het EK en het WK voor junioren nog steeds op de rol en hebben we 
goede hoop dat Europa weer bereisd mag worden. Het EK is in Hongarije in september en 
daar staan Roy Gommer, Henk Broeders en Jan Oudenampsen inmiddels op de startlijst. Roy 
zal ons ook vertegenwoordigen op het WK voor junioren. Daarnaast heeft Martijn Hoogeslag 
ook de uitdaging opgepakt om samen met Roy de titel bij de landenteams te prolongeren. 
Maar de zilveren medaille van het vorige WK voor Roy geeft natuurlijk de hoop dat 
Nederland ook de individuele titel mee naar huis kan nemen. 
 
Trainingen 
 
Naast het ontbreken van de ledenvergadering stond ook het organiseren van 
trainingsvaarten en wedstrijden op een laag pitje. Gelukkig kwam afgelopen zaterdag 30 mei 
daar verandering in. Met 6 ballonnen hebben we ’s morgens een prachtige vaart met 
uiteindelijk 5 opdrachten rondom Exel gemaakt. Daarbij hebben we ook de nieuwe Balloon 
Live Sensors uit kunnen proberen en testen. Deze had onze chief scorer Erwin Pellegrom 
perfect voorbereid en geconfigureerd en ze werkten perfect. Helaas waren enkele piloten 
nog niet zover…..:-) Gestart in Stokkum, zijn de meeste in de buurt van Deventer geland. 



Foto’s en uitslagen zijn inmiddels op Internet te vinden. De bedoeling is om dit vaker te 
organiseren. Daarvoor is ook een Whatsapp groep in het leven geroepen. Mocht je hier nog 
niet aan toegevoegd zijn, maar je wil wel een keer meedoen, neem dan contact op met Roy 
Gommer. 
 
Tevens ook een oproep aan mensen die als official willen meedoen aan de trainingen of 
wedstrijden. Op zowel het junioren WK als het EK zal Erwin als enige Nederland 
vertegenwoordigen als official. Ook bij de trainingswedstrijd in Exel was hij de enige 
official. Hoogste tijd dat hij wat "officiële" hulp krijgt. Lijkt je dit wat neem de contact op 
met Erwin, of laat je door Roy toevoegen aan de trainingsgroep-app.'  
 
Wedstrijdagenda 
 
Naast het EK en WK verschijnen ook weer andere wedstrijden op onze agenda. Het Hongaars 
kampioenschap is inmiddels toegevoegd als selectiewedstrijd, en ook vanuit Engeland 
kregen we het verzoek om hun kampioenschap op onze agenda te zetten, maar het 
belangrijkste is natuurlijk het NK in Vielsalm bij onze Belgische zuiderburen. Begin oktober is 
er eindelijk weer een titel te verdienen. Inmiddels denken we ook weer aan eigen 
wedstrijden die we kunnen organiseren. De Exel cup in het najaar laten we in die zin 
vervallen, maar eind oktober gaan we deze vervangen door een Drenthe cup. De details zijn 
nog niet helemaal bekend, maar zodra we meer nieuws en gegevens hebben dan melden we 
dit z.s.m. 
 
Balloon Live Sensor 
 
De Balloon live Sensors zijn allemaal binnen en zoals gemeld hebben we ook al geoefend. Er 
is van meet af aan 1 klein nadeeltje. Door de plaatsing van het klittenband heeft de sensor 
de neiging om voorover te leunen of te hangen. In Australië heeft men daarvoor al een 3D 
geprinte oplossing bedacht. Niets ten nadele van dit ontwerp, maar 3D printing heeft ook 
enkele nadelen door de aard van de methode. Daarom hebben we een vermaard Industrieel 
ontwerper aan het werk gezet en verzocht om een verbeterd ontwerp. Het ontwerp is 
inmiddels gereed en de eerste materialen voor de productie zijn binnen. Komende week 
zullen waarschijnlijk de eerste exemplaren geproduceerd worden. Robuuster, maar vooral 
goedkoper. Vooral voor diegene die al een BLS in bezit hebben…. 
 
Het Bestuur. 


