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OAL 76-01/8 
Er is een nieuwe versie op komst van deze OAL. Wij hopen dat het onderdeel variometers en 
kompassen niet van toepassing zal zijn op zweefvliegtuigen. (Naschrift RK: inmiddels is de 
laatste versie beperkt tot de verplichte instrumenten en zijn voorschriften voor kompassen, 
variometers en radio’s van zweefvliegtuigen niet meer in de OAL opgenomen).  
 
Inventarisatie belangstelling voor een kompascursus 
Er is voldoende belangstelling: De CTZ zal dus een kompascursus gaan organiseren. In het 
voorjaar van 2008 willen wij weer een workshop kunststofreparaties gaan organiseren in 
samenwerking met het Service Centrum Terlet. 
 
Website CTZ  
Deze is hopelijk in mei 2007 in de lucht. 
De agenda van een volgende techniciconferentie zal ook op de website worden gepubliceerd. 
Ook zullen wij de volgende zaken opnemen: 

• verslagen van de regiobijeenkomsten van technici opnemen; 
• overzicht theorie voor de aspirant-zweefvliegtechnicus; 
• oude examenopgaven voor de zweefvliegtechnicus. 

 
Formulieren en het Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus 
Het verschil en het gebruik van de drie formulieren is nog niet voldoende duidelijk voor de 
(Erkende) zweefvliegtechnici. Daarom hier een extra uitleg: 
Naam formulier Te gebruiken door Inhoud formulier 
Certificaat van vrijgave voor gebruik EZT Uitgevoerd groot onderhoud formulier 1 
Certificaat van vrijgave EZT Uitgevoerd onderhoud aan componenten EASA form one 
blauwe journaal ZVT Uitgevoerd klein onderhoud, inspecties In journaal 
Onderhoudsverklaring Eigenaar Tot wanneer kist kan vliegen formulier 2** 
 
** het meegestuurde document is een voorbeeld. Kan per club afwijken. 
 
Klein onderhoud (door de ZVT/AML-houder): geen formulier, in het blauwe journaal 
werkzaamheden vermelden en paraferen 
 
Herziening Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus 
In mei 2007 naar verwachting eerste concept klaar. 
 
Invoering Part M 
De bevoegdheden van AML-houders blijft nationaal geregeld, onderhoud aan het zweefvliegtuig 
is EASA-regelgeving. Zie verder de powerpointpresentatie. 
 
Werkzaamheden G+I-organisatie 
Het huidige onderscheid tussen groot en klein onderhoud verdwijnt. Daarvoor komt in de plaats 
het onderscheid tussen onderhoud door de eigenaar (appendix VIII), complex 
onderhoud(appendix VII) en niet-complex onderhoud (alles wat niet onder appendix 7 en 8 valt). 
Veel van de werkzaamheden volgens part M kunnen in de toekomst worden uitgevoerd door de 
ZVT.  



Nog niet verder uitgewerkt is de kostenstructuur. De ARC-inspecteur is een landelijke 
bevoegdheid en niet beperkt tot de club. Uitgewerkt moet nog worden de kostentoerekening die 
de KNVVL als G+I-organisatie heeft, de kosten van de ARC-inspecteur en de kosten van de 
ARC zelf. Doel is natuurlijk zo weinig mogelijk kosten  te genereren.  
 
Werkzaamheden F-organisatie 
Op dit moment wordt dit soort onderhoud verricht door middel van projecterkenningen. Meeste 
onderhoud part F wordt door een onderhoudsbedrijf (SCT) verricht. Vragen voor de inrichting 
van de part F-organisatie zijn: kosten en hoe vaak doen wij dit werk? 
 
Terugkoppeling door het Inspectie-instituut 
Projecten (tijdelijke werkzaamheden buiten de EZT-bevoegdheden) worden technisch 
voorbeeldig uitgevoerd, administratief is dit soms een verbeterpunt. 
 
Transponders 
Henri Wijnbergen, secretaris CLR. 
Moet zweefvliegend Nederland komende winter gaan inbouwen?  
Hoe is de stand van zaken bij de invoering van 8,33 KhZ radio’s. 
 
Uitstel transponders is verleend voor onbepaalde tijd. KNVVL standpunt: invoer en nut is 
onvoldoende uitgekristalliseerd. Roadmap 2005 door CLR aangeboden aan IVW op goede 
manier invoeren. 18-1-2007 steun van DGTL verkegen voor invoeren Roadmap. 
Roadmap: 
Werkgroep Invoering Transponders opgericht(financiële steun van IVW € 20.000). 
Inbouwen: Wel in Eindhoven, in veld klasse E even afwachten. Discussie is nog niet voorbij. 
 
Europese Commissie : ook onder FL95 wordt 8,33 Khz-kanaalseparatie ingevoerd: gepleit wordt 
voor een goede overgangstermijn (7 jaar).  
Directie Telecom: voor daadwerkelijke gebruik aanslaan. Wij gebruiken 3 frequenties. 
Vergunningenstelsel gaat op de schop.  
 
Inbouw transponder 
EASA: minor modification. Wel keuring door enkend bedrijf. 
Aanvragen middels form 32. 
DG Flugzeugbau heeft SB uitgegeven, kan gewoon worden ingevoerd. 
Handig als elke TCDS-houder/fabrikant een SB/TM uitgeeft hoe en waar inbouw moet 
geschieden. 
 
CTZ krijgt van IVW antwoord over inbouw en testen: hoe doen wij dat in het kader van 
bevoegdheden? EASA: niet complex onderhoud. 
 
Cursus inbouw en testen transponder? Kosten testen? Hoe vaak testen? 
 
Verlies door gebruik kabel en verlies zendvermogen aan de antennebasis is aandachtspunt. 
 
Consumententest Belgische Liga over keus. 
 
Bij sommige transponder krijg je ADS-B er gratis bij (Extended squitter). Dus bij kopen daar op 
letten.  



Rondvraag 
 
Theoriecursus Tilburg voor aspirant-technici. Er zijn steeds minder aspirant-technici. 
Er moet geld bij de theoriecursu, niet meer kostendekkend: aantal kandidaten moet omhoog. 
Clubs moeten investeren in jonge technici. Sommige clubs hebben maar enkele technici, die 
tevens EZT zijn en op leeftijd raken. 
Afname technici, toename kisten: probeer jeugd enthousiast te krijgen. 
 
Kosten technicischap in rekening gebracht door IVW. 
Tarievenregeling 2007 is al van kracht en er is geen beroep meer mogelijk. 
IVW verzoeken om volgende aanpassing tarieven vooraf wel te melden. 
 
Veiligheid FLARM in relatie tot gebruik FLARM is onvoldoende belicht. 
 


