
Verslag technici regio Noord Oost 25 november 2006  
 
Aanwezig: Hein van Leeuwen (ACS, ABZ, CTZ), Henk Stubbe (ACS), Simone Krijgsman 
(ACS), Gerrit Wolters (VCT), Frank Beemster (VCT, CTZ), Rob Kleijn (VCT, CTZ). 
 
Opening 
Frank Beemster is voorzitter, Rob Kleijn is secretaris. 
De opkomst is erg laag en maar twee clubs zijn aanwezig. Dit komt omdat de agenda te laat is 
verstuurd (volgend jaar graag vier weken van tevoren) en omdat de e-mail aan de EZT’s in 
Noord Oost is mislukt. 
 
2. Vaststellen definitive agenda 
Simone: hoe kom ik te weten wat ik moet leren om ZVT te worden? Overzicht voor A-
technicus staat op site van Kennemer www.kzc.nl, CD-rom theorie zweefvliegtechnicus Jo 
Wijnen (te bestellen bij secretariaat), theoriecursus Tilburg (maar dat is vanuit Groningen te 
ver). 
Arbo is agendapunt 8, AD’s is agendapunt 9. 
 
3. Verslag d.d. 26-11-2005 
Vorig jaar kwamen vanwege de grote sneeuwbui op de dag ervoor weinig technici (vier 
technici) en is geen verslag opgesteld. Alleen informatie-uitwisseling over vliegtuigen is 
uitgewisseld. 
 
4. Verslag regio Zuid 13 juni 2006  
Vertraging bij verlengen EZT-bevoegdheid wordt herkend door Hein.  
Oorzaak ligt bij IVW. 
In volgende thermiek komt een artikel over loodkussens die ACS heeft gemaakt voor de 
Junior en de ASK21. 
 De CTZ heeft het onderwerp C-technicus in de ijskast gezet. Eerst wordt de nieuwe 
regelgeving op het gebied van onderhoud en AML’s afgewacht voordat een standpunt wordt 
ingenomen. Opleiden tot C-technicus is mogelijk zonde van geld, tijd en moeite. Veel clubs 
hebben geen C-technicus en A-technici kunnen een installatie aanleggen en deze door een 
erkend bedrijf laten keuren (bijvoorbeeld STAR airservice op Teuge). Kosten € 80,00 
inclusief benchtest, keuring installatie en staande golfmeting (antenne). 
Voor polijsten vleugels gebruiken VCT en ACS een Bosch GP 12 E (zie ook 
 www.streifly.de ). 
   
5. Stand van zaken Part M (europese regelgeving). 
Aan de hand van een powerpoint presentatie van Frank Beemster (ook gehouden op de ALV 
van de afdeling Zweefvliegen KNVVL). Is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
Gevolg europese regelgeving op 28 september 2008: eind Regeling Onderhoud 
Luchtvaartuigen, Regeling Erkenning Luchtwaardigheid, dus einde EZT, eind regeling 
Standaard BvL. 
AML blijft een nationale aangelegenheid.  
Historische vliegtuigen: dit kan alleen in een F-organisatie gebeuren. RK neemt contact op 
met Hugo Ording (voorzitter) van de VHZ omdat zij bezig zijn met handboeken en er 
mogelijk binnen de technische commissie (   ) te weinig kennis is van de nieuwste 
ontwikkelingen. 
Op 1 december gaan RK en FB naar de EASA-workshop over de nieuwe regelgeving in 
Keulen. Vraag gesteld aan EASA of overhaul van een ASK13 tot groot onderhoud hoort of 



niet. Lijkt er op dat grote reparaties (grote gaten, hoofdligger) naar een G-organisatie gaan en 
niet meer bij een club of VHZ kan gebeuren. Clubs brengen groot onderhoud al steeds vaker 
weg naar een repairshop, voor VHZ is dit een probleem. Wij moeten kijken of opzet van een 
part G-organisatie onder de paraplu van de KNVVL mogelijk is/gewenst is. Service Center 
Terlet (Peter Jansen) heeft zich nog niet verdiept wat zij gaan doen. Is SCT JAR 145 erkend? 
 
6. Kwaliteitshandboek voor de Erkende Zweefvliegtechnicus. 
Eindelijk is het handboek gereed en naar elke EZT gestuurd. Verzoek aan elke EZT om het 
handboek te tekenenen en bij het eerste bezoek van een inspecteur deze ook te laten tekenen 
zodat een wederzijdse overeenkomst ontstaat tussen II en de EZT. 
 
De CTZ heeft een missie om de spraakverwarring te verminderen over de drie formulieren:  
Onderhoudsverklaring (maintenance statement): door eigenaar uit te geven, geeft aan tot 
wanneer het vliegtuig kan vliegen; 
Certificaat voor vrijgave voor gebruik: door EZT, uit te geven na uitvoeren van groot 
onderhoud door de EZT; 
Journaal: ZVT, in te vullen na uitvoeren van klein onderhoud. 
 
7. Lak-overhauls (procedure en ervaringen) 
Procedure: 
Voor een JAR 145 erkend bedrijf is geen toestemming van IVW nodig. Voor andere 
buitenlandse onderhoudsbedrijven is wel vooraf toestemming van IVW vereist. 
Ervaringen: Novak in Slovenië: goede kwaliteit, maar inmiddels duur. LS 4 van GeZC kost € 
11.500 plus € 2.000 voor de winglets.  
SZD Jezow in Jelenia Gora, Polen: iets minder, maar veel goedkoper. LS 3 van VCT heeft 
inclusief overhaul cockpit en tapeset van Streifeneder € 5.600 gekost, inclusief € 600,00 extra 
vanwege de hogere prijs van de lak (PPG Nexa 2K HS P4719900 Superwhite). 
ACS heeft bij Jezow beide ASK21 en Pegases laten overhaulen. 
 
8. Arbo 
Tijdens de rondleiding wordt onder andere het spuitmasker getoond dat de VCT gebruikt. 
Type 3M 7386. Gecombineerd aromatisch filter (kosten € 10,00) en stoffilter € 5,00. 
Uitstekend geschikt voor spanlakken, spuiten en schuren reparaties glasmat. Inmiddels zijn 
latexhandschoenen gemeengoed geworden in de werkplaats. 
 
9. AD’s. 
ACS heeft inmiddels het abonnement op BLA’s Small Aircraft opgezegd. De EASA –AD’s 
zijn via www.ad.easa.eu te downloaden. Gezien de kosten van het abonnement (in 2007 € 
322,00) overweegt de VCT ook het abonnement op te zeggen omdat er in de werkplaats nu 
ook een draadloos netwerk is ingericht. 
 
10. Sluiting 
Na de rondleiding door hangar en werkplaats van de VCT gaat iedereen om 15.30 uur 
huiswaarts. 
 
Rob Kleijn.  
  
 
 


