
Verslag vergadering technici regio Noord/Oost 14 februari 2009 

Aanwezig: Hans Bekker, Ruud Oerlemans, Rob Kleijn, Fransois van Haaff, Jaap Vis, Frank Beemster, 

Piet Standaart, Theo van ’t Rood, Ben Schenk, Hans van de Star, Hans Oudhuis.  

1. Opening. 

Frank opent de vergadering. Verslagen van de regio Zuid staan altijd op de website van de 

CTZ www.zweefvliegtechniek.nl  

2. Verslag vorige vergadering. 

Is niet opgesteld vanwegede kleine opkomst 

3. Vaststellen definitieve agenda. 

Wordt vastgesteld. 

4. Verslagen regio Zuid laatste drie vergaderingen. 

CTZ beveelt Minor change aanvragen aan waarbij alle vliegtuigen van een club (evt inclusief 

de privé-vliegtuigen) op één aanvraag staan. Één keer € 250 betalen in dat geval.. 

Schleicher en Schempp-Hirth hebben hun TM’s op de website gezet. Een minor change voor 

hun vliegtuigen aanvragen is niet meer nodig. Bij DG is het per vliegtuigexemplaar te 

bestellen voor € 243. 

Theo van ’t Rood heeft een stuk over straling van transponderantennes: komt op de website. 

FAC heeft Filser 800H binnen drie weken terug ontvangen van Funkwerk. Wilfried Oude 

Vrielink (GLC Illustrious) gaat Funkwerk vragen om een officiële statement over periodic 

maintenance. Hopelijk geeft Funkwerk dezelfde duidelijke statement af als Garrecht. 

N.a.v. de discussie in de laatste regio Zuid-vergadering over aparte test van de hoogtemeter 

naast de transponder: Piet Standaart legt uit dat de curve van de hoogtemeter  van de 

transponder lineair is, die van de gewone hoogtemeter niet. 

Trig komt met een laag verbruik transponder, ook gedeeld te koop, omdat de pond zo 

goedkoop is voor rond de € 1.500. Nog niet ETSO goedgekeurd (inmiddels wel RK)maar daar 

is Trig mee bezig. Henk Kloen van de Nijac heeft contact met Trig en vraagt ook de periodic 

maintenance na. 

5. Onderhoudsprogramma. 

Er komt een nieuw verkort model voor het OHP van IVW. Deze bestaat voor zweefvliegtuigen 

uit drie delen: een centraal deel van 3 pagina’s specifiek per vliegtuigregistratie met twee 

bijlagen: een jaarlijkse inspectiestaat en een lijst met piloot/eigenaar-onderhoud. Deze 

laatste bijlage komt op de website van de CTZ.  

Erwin Schilder van IVW doet wat moeilijk over een levensduurverlengingsinspectie in een 

OHP. 



Je moet samen met het OHP de compliance-list invullen. Deze checklist komt ook op deCTZ-

website. 

Als laatste en derde formulier moet je als EZT een verklaring ondertekenen dat het OHP 

voldoet aan de EASA-eisen. Komt ook op de CTZ-website. 

CTZ geeft als advies om met de OHP’s te beginnen zodra het nieuwe model op de website 

van IVW komt. Denk aan de privé-eigenaren! Ook hun activeren. 

6. Vliegtuiglogboek. 

Het vliegtuiglogboek is de vervanger van het journaal. Gistermiddag is IVW definitief akkoord 

gegaan met de laatste wijziging. Nu kan het vliegtuiglogboek naar de drukker. 

7. De KNVVL-CAMO-vergunning. 

Vergunningaanvraag ligt al vier maanden bij IVW. KNVVL betaalt de jaarlijkse vergunning. Wij 

moeten voor de ARC-inspectie nu nog IVW € 72 per jaarlijkse verlenging betalen. In de 

toekomst wordt de ARC-inspectie voor KNVVL-leden gratis.  

Voor speciaal ICAO-BvL voor oude vliegtuigen:Annex IIa-vliegtuigen vallen niet onder part M 

en onder de CAMO. Stellen wij de volgende vergadering bij IVW samen met een 

vertegenwoordiger van de VHZ bij IVW aan de orde. 

CTZ stuurt nog een mail naar de cie Verzekeringszaken over de aansprakelijkheidsverzekering 

van de ARC-inspecteurs en functionarissen in de CAMO. 

8. Kompascursus 

Theo van ’t Rood geeft zich op.  

9. Kunststof workshop. 

Deze vindt op 2 en 3 mei 2009 plaats. Kosten zijn € 350. Aanmelden bij SCT Peter Jansen. 

10. Technische onderwerpen. 

Transponder-antenne en koolstof rompen (Theo van ’t Rood). Gebruik hooggeleidende 

nikkelverf met een RVS-grondplaat. Verf is Electrodag 440 AS. 

Je moet ELT 406 Mhz aan boord hebben als je met motorzwever over de grens vliegt. 

Is in Frankrijk een 406 Mhz ELT verplicht? Of is een ELT een aanbeveling in de bergen? CTZ 

zoekt dit uit. 

Fransen laten compleet witte zweefvliegtuigen niet meer starten, dus reflectiefolie 

aanbrengen. 

11. Rondvraag. 

Transponderantennes niet op instrumentenbord plaatsen.   



12. Einde vergadering 

Om 12.10 uur. 

 


