
Notulen Commissie Technische Zaken (CTZ) 16 september 2005 
 
Aanwezig: Hein van Leeuwen (HL), Frank Beemster (FB) en Rob Kleijn (RK) en Piet 
Standaart (PS). 
Afwezig: niemand.  
 
1. Opening. 
Hein opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering van de nieuwe CTZ waarbij iedereen 
aanwezig is.  
 
2. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering. 
Het verslag is akkoord. 
Naar aanleiding van het verslag en de actiepuntenlijst: 
Door de vakantieperiode is de kennismaking met het ABZ nog niet gelukt.  
Het gebruik van het rode breukstuk is een onderwerp dat de CIV bespreekt met IVW. (RK: 
De redenatie, dat gebruik in Nederland is toegestaan omdat de fabrikant van het vliegtuig het 
gebruik van het rode breukstuk toestaat, is overigens onjuist. De nationale autoriteit moet het 
gebruik van het breukstuk toestaan, en dat is niet het geval. De wetgeving van de nationale 
autoriteit gaat boven de voorschriften van de fabrikant. Zie ook in het verleden de TBO voor 
Tost-haken van het type E72. IVW zei elke 4 jaar overhaul. Tost zei elke 4 jaar of 2000 starts, 
wat eerder komt). 
De adreslijst van de technici is voor een groot deel gereed. Van de regio West is nog geen 
reactie binnen van de DSA, de ZCH, AcvZ (ged.), ZHVC en ZVC Texel. Van de regio Zuid 
ontbreekt nog de reactie van de ZC Volkel, AC Nistelrode en de WBAC, van de regio 
Noord/Oost de TZC en de Drienerlose. De rest is binnen. De e-maillijst van de EZT’s is al 
gebruikt om de eerste versie van het Kwaliteitshandboek EZT rond te mailen. 
 
3. Samenstelling CTZ. 
HL heeft Hans Regeer van AC Nistelrode benaderd om lid van de CTZ te worden. Hans heeft 
aangegeven wel belangstelling te hebben maar niet voldoende tijd te hebben. Bij bepaalde 
klussen mogen wij wel een beroep op hem doen. Voorlopig blijven wij met zijn vieren. Graag 
wil de commissie ook iemand uit de regio Zuid aan de commissie toevoegen. 
 
4. Taakverdeling CTZ. 
Secretaris is Rob Kleijn. Hein is liever geen voorzitter vanwege 2 petten problematiek (lid 
ABZ en contactpersoon met CTZ en II). Frank neemt het voorzitterschap over na de 
techniciconferentie op 12 november.  
 
5. Vergaderschema. 
Uitgangspunt is om veel via mail te bespreken, weinig vergaderingen. 
Voordat wij met IVW overleg hebben moeten wij nog een keer bij elkaar komen om als 
commissie op een lijn te zitten. 
 
6. Kennismaking met het IVW en het ABZ. 
FB neemt met IVW/Jan de Jong contact op voor een afspraak. Wij bekijken of het mogelijk is 
om op een dag in Amsterdam te overleggen met het II en met IVW afzonderlijk. Wij moeten 
op korte termijn een agenda maken voor het overleg met IVW. 
HL maakt een afspraak voor de kennismaking met het ABZ. Dit zal waarschijnlijk op een 
woensdagavond zijn op Papendal. 
 



7. Techniciconferentie op 12 november. 
De agenda moet uiterlijk 12 oktober de deur uit naar de technici. Wij publiceren de agenda op 
onze website zweefvliegtechniek.nl . Boeken van de lokatie doet Anneke van het Secretariaat. 
Hein neemt contact op of al iets is besproken. RK benadert Loek Boermans of hij spreker wil 
zijn. Als hij zijn Antares heeft kan hij die misschien meebrengen. Dan is Papendal een betere 
lokatie.  
Agenda:  
1. Opening. 
2. Verslag vorige vergadering. 
3. Mededelingen. 
4. Samenstelling CTZ (Bedanken William, Charly en Koos). 
5. Activiteiten CTZ in 2005 (zie ook de website www.zweefvliegtechniek.nl) 
6. Kwaliteitshandboek EZT (FB). 
7. Presentatie II over bevindingen en trends door Wim Benschop. 
8. Gastspreker (Loek Boermans of ontwerper (Nederlander) bij DG of HPH of Peter 
 Jansen/SCT.) 
9. Relatie EZT-ZVT. 
HL benadert Wim Benschop. RK benadert de gastsprekers. 
 
8. Kwaliteitshandboek EZT. 
De laatste kleine dingen worden nog verwerkt. De huidige versie kan verstuurd worden naar 
IVW. 
Uit de reacties van de EZT’s en ZVT’s komen twee geluiden naar voren.  
Allereerst de indruk die ontstaat dat de bevoegdheden van de ZVT worden beperkt met dit 
handboek. Dat is niet het geval. De oorzaak ligt in de nieuwe lijst van bevoegdheden van de 
EZT die IVW in concept klaar heeft en verwerkt is in het kwaliteitshandboek. Dit onderscheid 
komt niet overeen met het onderscheid klein/groot onderhoud en dus de bevoegdheid van de 
EZT en de ZVT. Deze lijst is een bespreekpunt voor het overleg met IVW. 
Tweede geluid is de vrees voor extra en onnodig papierwerk door de nieuwe verklaring van 
vrijgave en de vrijgave voor gebruik. Wij vinden het niet nodig dat een vrijgave voor gebruik 
als het klein onderhoud is dat door een ZVT gedaan kan worden een apart papiertje moet zijn. 
Dit soort klein onderhoud (bijvoorbeeld het vervangen van een band, een lektest etc.) moet 
achterin het blauwe journaal afgetekend kunnen (blijven) worden. De vrijgave voor gebruik 
voor groot onderhoud is wel een apart papier dat de EZT moet ondertekenen. 
 
9. Website CTZ.  
Rob laat de opzet van de website zien zoals die in het uiteindelijke stadium moet zijn. Wij 
beginnen met een beperkte versie die een naslagwerk is voor de technicus en die actuele 
informatie biedt. De titel luidt www.zweefvliegtechniek.nl 
 
10. Externe communicatie. 
Wij geven op dit moment geen nieuwsbrief uit. Wij sturen met de uitnodiging voor de 
techniciconferentie uit, waar wij verwijzen naar de website waar ook het kwaliteitshandboek 
is te downloaden. 
 
11. Rondvraag. 
Er is een nieuw theoriehandboek voor de zweefvliegtechnicus. Deze is geheel in eigen beheer 
door Jo Wijnen opgesteld. Het boek is zowel als hardcopy en als CD te verkrijgen. Dit is een 
bijzonder mooi staaltje werk waar ontzettend veel tijd en inspanning in is gaan zitten. Een 
groot compliment waard. 



AIC-B’s kunnen gratis van de website worden gedownload. Een abonnement is nu overbodig 
geworden. 
FB zal de andere leden de toegang tot de website van European Air Sports toemailen zodat 
eenieder de EASA regelgeving kan volgen. 
Volgende vergadering agenderen: 
Opleidingen 
Cursus Koos Tromp over kompassen 
Theorie-cursus voor de aspirant ZVT 
Exameneisen voor de ZVT 
De C-technicus. 
 
12. Volgende vergadering. 
Zaterdag 15 oktober 2005 om 11.00 uur op Teuge. 
 
Rob. 
 
 


