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- de zweetuliegtechnici: (AML's, ARt's, AMPt's)
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24 juti 2013

Dames, heren,

De Commissie Technische Zaken van de Afdeling Zweefuliegen van de KNVvL organiseert dit jaar
weer een Technici Conferentie, ditmaal in de hangar van de Niimeegse Aeroclub té tUatOen.
Deze conferentie is een uitstekende gelegenheid voor de NeOérlandse zweefuliegclubs om weer op
de hoogte te komen van de technische stand van zaken en daarmee gerelateerdê onderwerpen
zoals de CAMO, het lnspectie lnstituut, ILT en veranderingen op het gèOieO van voorschriftenÊ
erkenningen.
Daarnaast zullen een aantal bedrijven/leveranciers zich presenteren. (De details hiervan vind u op
bijgevoegd programma. )

Hierbij bent u door de KNVvL Afdeling Zweefuliegen en de Commissie Technische Zaken uitge-
nodigd tot het bijwonen van de landelijke Technici Conferentie 2013, te houden op:

zaterdag 28 september 20í3 -- 9:30 - 16:00 uur
hangar NIJAC - Groesbeekseweg SSa - 6581 BJ Malden

Deze uitnodiging wordt toegezonden aan de ARI's en AMPI's van de CAMO en de secretariaten van
de zweefuliegclubs. Wij verzoeken u andere mogelijke deelnemers op de hoogte te brengen van
deze conferentie. Hiervoor alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De ARI's en AMPI's van de CAMO worden uitdrukkelijk vezocht aanwezig te zijn om daarmee te
voldoen aan de trainingseisen volgens de CAME.

Tijdens deze dag wordt u koffie, thee en een lunch aangeboden. Voor de lunch vragen wij u een
bijdrage in de kosten van € 7,50 per deelnemer.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een gezellige BBe aan het einde
van deze conferentie; hiervoor bedraagt de bijdrage € 13,50 per deelneher. -

Wilt u het bijgaande a.anmeldingsformulier vóór 14 september a.s. per e-mail of per post insturen
naar hwording@gmail.com. Het postadres is op het aannrehingsformulier vermeld. 

'

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende faciliteiten zijn.

Graag hopen wij u op deze dag te mogen venivelkomen voor een nuttige en aangename conferentie.

Met vriendelijke groet,
namens de Commissie Technisch e Zaken,
Hugo Ording, organisatie Technici Conferentie 201 3
voor deze x /s-ÁX

f,:l,l"Ji'."",* , Zweeriesen KNVvL

Bezoekadres:Nationaal Sport centrum papendal, papendallaan 50, 6g16 VD Arnhem



Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Royal Netherlands Aeíonautical Association

09.30 uur

10.00 uur

í0.05 uur

10.10 uur

10.30 uur

1 1.15 uur

1 1.45 uur

12.00 uur

12.10 uur

12.30 uur

12.45 uur

13.30 uur

14.00 uur

14:45 uur

16.00 uur

1.

2.

3.

5.

6.

7

AGENDA TECHNICI CONFERENTIE 2013

Zaterdag 28 september 2013

Hangar NIJAC te Malden

Aankomst deelnemers en koffie.

Opening en mededelingen. (Frank Beemster)

Toelichting programma en overige huishoudelijke zaken. (Hugo Ording).

Stand van zaken CAMO, (Frank Beemster).
- CAMO algemeen, (organisatie/bezetting, CTZ, ll, Webmaster)
- Kort intro, NPA-2012-15 "B2L and L licences"

I nspectie Leefomgeving Transport
- B2L and L licences
- Maintenance Directive NL-2011-002

PAUZE

CTZ, website zweefuliegtechniek.nl. (Mark Verhagen).

ARC-verlengingsproces (CAMO administratie, Anneke, Frank)

Het lnspectie lnstituut. (Hugo Ording)
- audit plan 2013-2014
- bevindingen.

Rondvraag.

LUNCHPAUZE

Middagprogramma

L Presentatie Glider Pilot Shop, De ontwikkelingen in radio's en
vluchtcomputers. (Maurits Dortu)

Presentatie SCT, Reparatie Arcus. (Peter Jansen)

Presentatie Schleicher, Ontwikkeling ASG-32. (Michael Greiner)

Sluiting. (Frank Beemster)
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AFDELING ZWEEFVLIEGEN

BBQ (optioneel)


