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verzorgen, andere activiteiten koppelen of  zelfs een teambuilding- 
dag organiseren. En een ballonvaart is ook een perfect relatiege-
schenk. Je beleeft samen een magisch moment, die herinnering 
zal jouw klant altijd koesteren.’

Met de wind mee varen
Niels heeft al vele bijzondere dingen meegemaakt in zijn lucht-
ballon. ‘Van huwelijksaanzoeken en zelfs een huwelijksceremonie, 
tot opstijgen vanaf  Vliegveld Rotterdam, ik maak veel mooie 
dingen mee. Maar als ik een stad moet kiezen, dan kies ik voor  
Amersfoort. Op vijfhonderd meter hoogte kun je de oude stads-
structuur heel duidelijk zien met de grachten en de muurhuizen. 
En je ziet dat Amersfoort haar naam als ‘Putje van de Veluwe’ eer 
aan doet. Je ziet het Valleikanaal zo via Woudenberg en Leusden de 
stad binnen stromen. Aan de andere kant komen de Barneveldse 
Beek en de Modderbeek binnen. Alles draait om de stad heen en 
wordt afgevoerd naar de Eempolder. Utrecht is een blok beton 
vanuit de lucht, Amersfoort heeft een heel divers, gevarieerd land-
schap.’

Een luchtballon waait letterlijk met de wind mee, daarom land je 
nooit op dezelfde plek als waarvan je bent opgestegen. ‘Vandaag 
staat er een oostenwind, dus dan zouden we ergens in Hoevelaken 
opstijgen, zodat we mooi over Amersfoort heen kunnen varen. 
En met een zuidenwind zouden we bijvoorbeeld in Veenendaal 
starten. Maar je wordt netjes met een busje gehaald en gebracht, 
zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Als passagier 
hoef  je alleen maar te genieten!’

Wil jij ook met je hoofd in de wolken? Wiegers  
Ballonvaarten is bevoegd voor het opleiden van  
piloten en biedt daardoor de mogelijkheid aan 
om je brevet te halen. Wil je daarna een eigen  
luchtballon? Of  wil je als bedrijf  op een  
ludieke manier reclame maken door middel van 
een luchtballon? Wiegers Ballonvaarten is dealer 
van Kubicek Balloons, een Tsjechische fabrikant.

Maar eenmaal klaar met mijn opleiding, wilde ik wel carrière ma-
ken. Daarom heb ik een baan als procesmanager aangenomen. 
Dit bracht me echter niet de voldoening die ik zocht. En om het 
helemaal erg te maken, zag ik vanuit mijn kantoor een groot gras-
veld waar regelmatig luchtballonnen opstegen. Dan zat ik me echt 
te verbijten.’ Hij besluit zijn hart te volgen en gaat met Rob pra-
ten. ‘Ik wilde dolgraag terugkomen, maar alleen als er toekomst-
perspectief  werd geboden. Gelukkig werd ik met open armen 
ontvangen. In 2008 ben ik fulltime in dienst getreden bij Wiegers 
Ballonvaarten en acht jaar later heb ik het bedrijf  overgenomen.’

‘Het is een bucketlist-ding’
Niels staat nu dus twee jaar aan het roer van Wiegers Ballonvaarten 
en vaart een nieuwe koers. ‘Ik heb een aantal vernieuwingen 
doorgevoerd. Niet alleen door procedures en protocollen in te 
voeren, denk dan aan een start- en landingschecklist, maar ook 
door vanuit de klant te denken. De meeste mensen maken één 
keer in hun leven een ballonvaart. Het is een ‘bucketlist-ding.’ Wij 
moeten ervoor zorgen dat de beleving optimaal is en dat men er 
een fantastische herinnering aan over houdt. Ik wil bijvoorbeeld 
dat iedereen aan de rand van de mand kan staan. Niet alleen  
zodat ik contact kan houden met al mijn gasten, maar ook  
zodat zij allemaal mooi uitzicht hebben. Toch ben je naast gastheer 
ook piloot en ben je bezig met de luchtverkeersleiding, regelge-
ving, navigatie en meteorologie. Er komt veel bij kijken.’ Grappig  
genoeg heeft Niels hoogtevrees. ‘Na ongeveer 2500 vaarten durf  
ik wel een ladder op om thuis de dakgoten schoon te maken, 
maar op de galerij van een flatgebouw sta ik met mijn rug tegen 
de muur gedrukt. Toch vind ik ballonvaren niet eng, je maakt 
geen contact met de grond waardoor je hoogte anders beleeft en  
er zijn hier al jaren geen ongelukken gebeurd. De Nederlandse 
wet- en regelgeving is ontzettend streng en stelt hoge eisen aan 
het materiaal en het onderhoud daarvan. Dat zorgt voor een vei-
lige markt. Daarnaast beschikken we over goede meteorologische 
informatie. Het weer is namelijk de enige onzekere factor, dus het 
is fijn als we ons optimaal kunnen voorbereiden.’

Een gekoesterde herinnering
Droom jij van een mooi avontuur in een luchtballon? Dan heb je 
bij Wiegers Ballonvaarten de keuze uit twee opties. ‘Tussen april 
en oktober kun je een groepsticket kopen voor een vaart boven 
Amersfoort, Utrecht of  het Gooi, waarbij je de keuze hebt uit een 
mand voor maximaal twintig of  maximaal acht personen. Maar je 
kunt ook een privévaart boeken, dan kun je overal opstijgen waar 
je wilt’, verklaart Niels. ‘Daarnaast kunnen wij arrangementen 
op maat samenstellen, ideaal voor bedrijven die graag eens 
iets anders willen doen. Zo kunnen we een buffet of  barbecue  

Het verhaal begint als Henk Brink, één van de eerste sportvaar-
ders in Nederland, besluit Rob Wiegers in natura te betalen voor 
een timmerklus. Met een ballonvaartopleiding én een eigen lucht-
ballon. Rob vindt ballonvaren zo leuk, dat hij zijn hamer aan de 
wilgen hangt en zich volledig op het varen richt. Het markeert 
de start van Wiegers Ballonvaarten. ‘Rob is als een vader voor 
me en hij heeft me besmet met het virus’, vertelt Niels. ‘Ik was 
tien jaar oud toen ik voor het eerst mee omhoog ging. Doodeng! 
Vijf  jaar later durfde ik het een tweede keer te proberen en toen 
was ik verkocht! De rust, de ruimte, de vrijheid: het is gewoon 
ontzettend gaaf.’

Op zijn achttiende haalt Niels het brevet en werkt hij als freelancer 
voor Rob naast zijn studie Technische Bedrijfskunde. ‘Klasgeno-
ten gingen op vrijdagmiddag naar de kroeg, ik ging de lucht in. 
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Niels Kon zit met zijn hoofd in de wolken. Letterlijk, 

want als eigenaar van Wiegers Ballonvaarten stijgt hij 

regelmatig naar grote hoogte om gasten de ervaring van 

hun leven te bezorgen. ‘Een ballonvaart staat bij menig 

persoon op de bucketlist. Wij zijn piloot, maar ook  

gastheer. Wij willen onze gasten een fantastische  

herinnering meegeven.’

Wiegers Ballonvaarten: piloot en gastheer

» Niels Kon

‘Jij hoeft alleen maar te genieten’
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