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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Restaurant-Sporthal “Achter de tuintjes” te Gilze 
Datum:  15 februari 2005 
 
 
Aanwezig: Baer Selen  VZC   Karel Bruggeman GLC 
  Wilfried oude Vrielink GLC    Hans Tolboom  ZES 
  Wim Frijters  GLC    Alex Wijffels  ZES 

Monique van Tilborg  GLC    R.E. Vrijenhoek  VCH 
Wilbert van Boxmeer  ACN   Hans Regeer   ACN 
Mark Verhagen  VCH   Erwin de Wit   GLC 

  Peet Assmann  WBAC   Ruud Diepenveen EAC 
 
Afwezig met kennisgeving: 
  Martin.Beets  VMZ    Ype Dijkstra  ZVC Volkel 

George vd Heiden ZVC Volkel  Ron Ruth 
Frans Potters  ZES    Jan Vogelzang  ZVC Volkel 
Will Werschkull  VZC   Johan van Dijk  VZC 
Paul van Besouw GLC   Jeroen Pol 
Ton de Moel     Hugo Ording 
Jo Wijnen     Nijac 2 personen (?) 

 
 
1) Opening 
 
Bij afwezigheid van de geplande voorzitter (VMZ) neemt Ruud Diepenveen (EACZC) dit waar.  
Hij meldt tevens dat hij er de volgende keer niet bij kan zijn. Alex Wijffels (ZES) stelt zich beschikbaar 
als notulist. 
 
2) Notulen vorige vergadering 
Na aanpassing van enkele kleinigheidjes zijn deze goedgekeurd. 
 
 
3) Mededelingen 
De cursus in Tilburg heeft dit jaar quitte gespeeld. Volkel heeft hun leslokaal voor de komende jaren 
ter beschikking gesteld voor de cursus. Hoe dit georganiseerd moet worden met de toegang moet nog 
bekeken worden, maar zal waarschijnlijk via het bekende aanmeldsysteem plaatsvinden. 
 
4) Nieuwe Publicaties 
Grob: Er is voor de Twin I en Twin II een herziening op een herziening. 
          Voor de Twin I is er een aanpassing voor de hoogteroer aandrijving. 
Schemp-Hirth: Voor de Janus en Ventus moeten de tuimelaars onder de stuurknuppel worden  
           verstevigd nadat een die-check is gedaan. 
Bij de laatste BLA’s zit geen voorblad meer bij. 
 
5) Mededelingen over onderhoud 
LS4: hoe wordt de overcenter kracht gemeten? 
Antw: met een veerunster of met een eigenbouw constructie van twee over elkaar schuivende buizen, 
met daarin een veerunster geplaatst. 
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Duo Discus: het opentrekken van de kleppen gaat heel zwaar. Er zou een modificatie moeten zijn om 
dit 15% lichter te maken. Heeft iemand ervaring of dit een verbetering is? 
Antw: geen ervaring. 
 
Instrumenten: 
Baer Selen vraagt hoe dit is geregeld bij de andere clubs: 

- EACZC stuurt alles eens in de 5 jaar naar Terlet en ieder jaar een eigen lektest bij 
verschillende drukken. 

- Venlo heeft een opstelling met 2 referentie meters in een ijk-kast. Alle instrumenten krijgen 
jaarlijkse een uitgebreide test. 

- Nistelrode gebruikt ook 2 referentie meters en meet ook bij verschillende drukken. 
De PZL instrumenten komen vaak vanuit andere bedrijven en worden dus niet zelf bij PZL gemaakt. 
Het opsturen naar PZL is duur (ongeveer 80% van de nieuwprijs) en wordt dus afgeraden. 
Het inspectie instituut hanteert de stelregel dat je ieder jaar een lektest moet doen en eens in de 5 jaar 
het instrument moet laten testen bij een erkend bedrijf (bijvoorbeeld bij Winter maar het mag ook bij 
Terlet). 
Ook Thommen instrumenten kun je op Terlet laten ijken. 
Alex Wijffels heeft een emailwisseling gehad met PZL en die schrijven 18 maanden of 300 bedrijfsuren 
voor (afhankelijk welke eerder komt). Dan is 2 jaar volgens de IVW regels beter. 
Er wordt voorgesteld om de PZL instrumenten ook naar Winter te sturen en deze daarna te 
behandelen volgens de Winter richtlijnen. 
 
Het testen van de radio: 
Alleen het testen of de radio functioneert (een keer zenden en ontvangen) wordt niet door IVW 
bedoeld met een radio bench test. Maar als de fabrikant dit voorschrijft is dit op het moment wel 
voldoende (zolang hier geen duidelijk schrijven van IVW komt). Dit kan gewoon bij het uitvoeren van 
de C1 test worden uitgevoerd. 
FSG en Becker geven aan dat een functionele test voldoende is. ATR radio’s moeten iedere 2 jaar 
gekeurd worden bij een erkend bedrijf. 
 
In Duitsland geeft de vliegtuigfabrikant aan welke instrumenten toegepast mogen worden. Die 
instrumenten hoeven daarna niet meer getest te worden. 
 
Baer Selen moet het onderhoud bij Venlo gaan organiseren en vraagt hoe dit bij de andere clubs is 
georganiseerd, mede omdat hij als enige technicus beschikbaar is. 
 
Venlo heeft een K6 en een DG300 te koop. 
 
Hans Regeer vraagt of er meer mensen zijn met een DG300 die last hebben van kromme assen. 
 
Ruud Diepenveen meldt dat de Super-Dimona bij het neuswiel een buisje heeft dat aan slijtage 
onderhevig is. Hierdoor kan bij een harde neuslanding het neuswiel afbreken. 
 
Wie zich nog wil aanmelden voor de kunststofcursus op Terlet moet snel zijn want er zijn nog maar 
enkele plaatsen vrij (van de max 32). 
 
De cursus kompasswingen is goedgekeurd. Nu nog wachten op de eerste cursus. Hans Regeer heeft 
reparatiekits voor de Airpath kompassen. 
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Alex Wijffels vraagt of er iemand ervaring heeft met het inbouwen van een pneumatische schakelaar 
om bij een motorzwever om te kunnen schakelen van een ongecompenseerde naar een 
gecompenseerde vario. Hans Regeer meldt dat hij dat ook op zijn motorzwever heeft en dat hij er een 
schema  van heeft liggen. Hij zal zorgen dat Alex dit krijgt. 
 
 
6) Bevoegdheden technici 
Omdat er enige technici in ons midden zijn die fungeren als examinator vragen zij de technici om eens 
te kijken naar de exameneisen voor de A-bevoegdheid. Indien er exameneisen zijn die veranderd 
moeten worden dan horen zij dit graag. 
 
7) Rondvraag  
Geen. 
 
 
8) Sluiting 
De vergadering wordt om 22:30 beëindigd. 
 
 
AKTIEPUNTENLIJST Februari 2005 
 
Te ondernemen actie: Nummer Status: Door: 

Email PZL sturen aan Ruud Diepenveen 2005-1 open Alex Wijffels 

Nagaan of de exameneisen voor Technicus-A 
veranderd moeten worden. 

2005-2 open Alle technici 

    

    
 


