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BALLONSPRINGEN
================
Het springen uit luchtballons komt in Nederland niet veel voor. Dit onder andere door de
ongewisheid van het doelgebied dan wel de weerstand van ballonvaarders om springers uit hun
ballon te laten stappen. Toch komt het incidenteel voor. Ook in naburige landen als bijvoorbeeld
Frankrijk en België bieden meer mogelijkheden, daarom toch enkele opmerkingen.
SPRINGEN UIT EEN VRIJE BALLON
1. Bestudeer allereerst een landkaart van de omgeving met speciale aandacht voor hoogte
verschillen.
2. De ballonvaarder zal voor zichzelf een volgauto hebben; regel er apart een voor de
springers of maak goede afspraken met de volgauto van de ballonvaarder.
3. Vraag de actuele meteo gegevens op en bereken daarmee alvast een exitafstand ten
opzichte van een voorgenomen landingspunt.
4. Kies als vermoedelijk
uitwijkmogelijkheden.
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5. Verlaat bij FS-exits de mand symmetrisch. Dit om al te grote schommelingen van de
ballonmand te voorkomen. Je dient voor FS-exits ook altijd toestemming van de
ballonvaarder te hebben.
6. Land zo dicht mogelijk bij elkaar om waar nodig medespringers te kunnen assisteren en om
het de volgauto eenvoudiger te maken.
7. Zorg dat je een mobiele telefoon bij je hebt om na de landing de volgauto van je landingsplek
op de hoogte te brengen, dan wel snel assistentie te kunnen vragen bij een voorval of letsel.
Houd rekening met de volgende risico's.
1. Doordat het doelgebied niet exact bekend is en nogal ver van het vertrekpunt kan liggen, zal
ook de hoogte ervan niet precies bekend zijn. Vertrouw daarom nooit blindelings op je
hoogtemeter.
2. Voorkom het blijven haken aan uitsteeksels van de ballonmand. Oefen het uitstappen bij
voorkeur al voor vertrek van de ballon.
3. Wees tijdens de afdaling aan je parachute speciaal alert op elektriciteitskabels en andere
obstakels.
SPRINGEN UIT EEN KABELBALLON
In Nederland is het oplaten van een kabelballon niet toegestaan. De volgende punten zijn dus
van toepassing als je hieruit gaat springen in het buitenland.
Het landingspunt kan bepaald worden met een streamer, maar wordt gewoonlijk ingeschat
omdat de ballon zelf al als streamer fungeert. Maak de exit uitsluitend aan de vrije zijde, dus weg
van de kabel. Stuur na de opening direct van de kabel af.

