
Jaarverslag 2005 van de Commissie Technische Zaken 
 
Op 1 januari 2005 bestond de CTZ uit William Reijn (GoZc) en Hein van Leeuwen.  
Charles Munnig Schmidt en Koos Tromp hadden in december 2004 hun lidmaatschap van de 
CTZ beëindigd. 
 
Daarom heeft het ABZ een nieuwe bemanning gezocht en gevonden. De CTZ bestaat nu uit: 
Frank Beemster (voorzitter vanaf 12 november 2005); 
Rob Kleijn (secretaris); 
Piet Standaart (lid); 
Hein van Leeuwen (tot 12 november voorzitter, nu lid en liaison met het ABZ). 
 
De CTZ heeft in 2005 drie keer vergaderd. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk zaken via 
e-mail te bespreken en af te handelen.  
Daarnaast heeft op 21 oktober een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het Inspectie-
Instituut en ’s middags met IVW. Afgesproken is dat er één keer per jaar (in het najaar) een 
vergadering is van de CTZ/II/IVW gezamenlijk. In het voorjaar is er een overleg tussen de 
CTZ en het IVW. 
 
Op 16 april 2005 heeft Hein van Leeuwen in Frankfurt een door de EGU georganiseerde 
meeting bijgewoond met als onderwerp de toekomstige EASA “Part M” regelgeving 
betreffende het technisch onderhoud aan (zweef)vliegtuigen. 
 
Op 22 oktober hebben Frank Beemster en Rob Kleijn een door EAS (European Air Sports) 
georganiseerde EASA-workshop over de toekomstige Part M (Maintenance) bijgewoond in 
Keulen. EASA beraadt zich nader op een hopelijk andere Part M (light?) na het commentaar 
van de diverse luchtsporten. De EGU behartigde tijdens deze workshop de belangen van alle 
europese zweefvliegers. 
 
Op 12 november werd door de CTZ de jaarlijkse techniciconferentie georganiseerd in 
Schaarsbergen, bijgewoond door bijna 100 technici. Wij waren verheugd in het 
middagprogramma Loek Boermans als gastspreker te hebben. Hij vertelde over de diverse 
projecten waar hij bij de Technische Universiteit Delft aan werkt 
(Concordia/Advantage/diverse Stemme-typen/Antares/Nuna 3 en Mü-31). 
 
Rob Kleijn heeft de vergaderingen van de technici regio Zuid en Oost bijgewoond. De 
technici regio west hebben niet vergaderd. 
 
Een belangrijke activiteit van de CTZ in 2005 was het schrijven van het Handboek kwaliteit 
Erkende Zweefvliegtechnicus (EZT). Nadat eerst in werkgroepverband delen waren 
uitgewerkt werd in de zomerperiode over het eerste concept een inspraakronde onder de 
EZT’s (via e-mail) gehouden. Nadat alle opmerkingen en suggesties werden verwerkt is begin 
september 2005 het Handboek voor commentaar naar IVW gestuurd. Medio november is de 
reactie van IVW ontvangen. Vanaf eind 2005 wordt door ons gewerkt aan de definitieve 
versie van het handboek. 
 
In het voorjaar werd door Peter Jansen van het Service Center Terlet op verzoek van de CTZ 
een kunststof workshop georganiseerd. Dit was een groot succes. De workshop was met 33 
deelnemers, waarvan 6 uit België, geheel volgeboekt.  
 



Een andere belangrijke activiteit in 2005 was het vervaardigen van een adressenbestand van 
technici, zodat via e-mail sneller en directer gecommuniceerd kan worden met de doelgroep.  
 
Andere punten die op de agenda stonden tijdens de CTZ-vergaderingen  waren: 
Samenstelling binnen de CTZ; 
Taakverdeling CTZ; 
Komst van EASA regelgeving; 
Gebruik rode breukstuk van Tost; 
Indeling groot/klein onderhoud en lijst bevoegdheden EZT; 
Inhoud website CTZ; 
CD Theorie Zweefvliegtechnicus; 
Kompascursus; 
Examens voor ZVT in relatie tot de praktijk van de EZT; 
De C-technicus (in relatie tot de A-technicus); 
Radiokeuringen in relatie tot OAL 76-01/7; 
Toestemming voor lak-overhauls in het buitenland. 
 
Grave, 6 januari 2006, 
Namens de CTZ, 
 
 
Rob Kleijn. 


