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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  11 oktober 2005 
 
Aanwezig: Monique van Tilborg GLC  Karel Bruggeman GLC 
  Wim van Gog  GLC   Wilfried Oude Vrielink GLC 
  Erwin de Wit  GLC  Martijn Hoogenbosch GOZC 

Alex Wijffels  ZES  Rob Kleijn  CTZ / VC Teuge 
  Wilbert van Boxmeer ACN  Jan Vogelzang  ZVC Volkel 
  Ruud Diepenveen EAC  Hans Zelle  EAC 

Peet Assmann  WBAC  Hugo Ording  ZVC Volkel 
  Mark Verhagen  VCH   
 
Afwezig met kennisgeving: 
  Hans Tolboom  ZES  Piet van Roy   
  Eric van Geetsum EZAC  Frans de Vries   
  Johan van Dijk  VZC  Hans Regeer  ACN 
  Erik Busser  NijAC 
 
Agenda: 1 Opening 
  2 Notulen vorige vergadering 
  3 Nieuwe publicaties (AIC-B / BLA / TM etc.) 

4 Mededelingen over onderhoud 
5 Vergaderschema 2006 
6 Wat verder ter tafel komt 
7 Rondvraag   
8 Sluiting 

 
 
1    Opening: 
Door afwezigheid van vertegenwoordigers van EZAC of NijAC, zal Wilfried Oude Vrielink namens GLC 
Illustrious de vergadering voorzitten. Namens Vliegclub Haamstede neemt Mark Verhagen de notulist 
waar. De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering. 
 
 
2    Notulen vorige vergadering: 
Bij 2a staat vermeld: “Laat de A-technicus alle elektronica monteren die bij een modern zweefvliegtuig 
hoort.” Dit is nog geen vastgestelde regel maar het voorstel wat een werkgroep (Wilfried, Peter van 
Nieuwland en Peter Eijlander) aan het CTZ gaat doen. 
 
Bij 3: Geluidscertificaat voor motorzwevers. Het blijkt dat slechts voor een drietal Dimona’s een 
geluidscertificaat is afgegeven. Verder worden deze certificaten niet verstrekt aangezien niet aan de 
eisen voldaan wordt (volgens IVW-DL, Willem Franken). 
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Bij 4a: Het uitvoeren van activiteiten door een EZT voor een (lid van een) andere club is mogelijk. 
Hiervoor moet een door beide EZT’s een gezamenlijk verzoek, met onderbouwing, gedaan worden bij 
IVW-DL. IVW-DL gaat ervan uit dat dit alleen op incidentele basis plaats zal vinden. 
 
 
3    Nieuwe publicaties: 
BLA’s worden niet meer namens IVW uitgegeven. Op dit moment worden alleen de door het land van 
fabricage uitgegeven publicaties rondgestuurd. Voor de vliegtuigadministratie zullen we dus de 
nummers van zowel de BLA’s als van de buitenlandse publicaties moeten gaan vermelden. 
 
De MAL’s zijn via internet beschikbaar: http://www.ais-netherlands.nl/ 
 
Er zijn een aantal TM’s uitgekomen: 
• DG300 Service life extension 
• Ventus C Problemen met automatische aansluitingen 

 
IVW-DL is onlangs begonnen met uitgifte van een decreet. Hierin deelt IVW mede dat Nederlandse 
BVL’s, in afwijking van de Europese regels, tot uiterlijk 2008 volgens het huidige systeem, twee 
jaarlijks verlengd moeten worden. Het decreet dient bij het BVL bewaard te worden. 
 
 
4    Mededelingen over onderhoud: 
Hans Zelle (EAC): Als bij een K7 de tuimelaars van de kleppen verkeerd gemonteerd worden is het 
mogelijk dat bij maximale uitslag van de kleppen, de beweging van de rolroeren beperkt wordt. De 
goede manier van monteren van de tuimelaars is met de smeernippels naar elkaar toe. Het is aan te 
raden om een controle hierop in de D-inspectie staat op te nemen. 
 
Wilfried (GLC): Had problemen met slijtage van de ontkoppelkabel bij een ASK21. Dit treedt met name 
op bij de ontkoppel-knoppen. Zodra de kabel beschadigt, moet je de gehele kabel (tot bij de haak) 
vervangen. Er is nu een U-koppeling geplaatst aan de kabel naar de ontkoppelhaak. Aan dit U bochtje 
kunnen twee losse kabels naar de ontkoppelknoppen van beide zitplaatsen gemaakt worden. Bij 
slijtage hoeft dan alleen het gedeelte van de kabel naar de ontkoppelhaken vervangen te worden.  

 
 
Wilfried heeft goede ervaringen met een kleine haakse slijptol van het merk: Proxxon. 
Er wordt gevraagd naar ervaringen met het inbouwen van een neushaak voor LS6 of LS3. Deze is 
binnen de vergadering niet aanwezig.  
 
Alex Wijffels (ZES): Grotere reparaties aan kappen met behulp van acryfix beïnvloeden de sterkte van 
de kap. De kap van de Junior is gescheurd op plaatsen van de vorige reparatie.  
 

Ontkoppelknop 
achterste zitplaats 

Ontkoppelknop 
voorste zitplaats 

U bochtje Haak 
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Ruud Diepenveen (EAC): Kapscharnieren voor Duo-Discus en Discus, mogelijk ook andere Schempp-
Hirth vliegtuigen, worden standaard uitgevoerd in koolstof. Hangt de kap open, is er alleen een 
bevestigingstouwtje bij de achterste zitplaats. Hierdoor wordt het achterste scharnier zwaar belast. Bij 
de EAC hebben ze in het midden van de kap een tweede touwtje aangebracht, wat het achterste 
scharnier voldoende ontlast. Overigens is het mogelijk om bij reparatie door de fabriek, de scharnieren 
in staal uit te laten voeren. 
 
Doordat bij Duo-Discus de pitot aansluiting bij neushaak zit, kan het tijdens een sleepstart voorkomen 
dat de aanstroming verstoord wordt door b.v. de klos van de sleepkabel. Met een verkeerde 
aanwijzing van de snelheidsmeter tot gevolg. 
 
Er wordt gevraagd of er gevallen bekend zijn van het blauw uitslaan van de kap nadat deze gepoetst 
is. Dit komt niemand bekend voor. 
 
 
5  Vergaderschema 2006: 
 
Het vergaderschema voor 2006 wordt als volgt vastgesteld: 
 

Datum Voorzitter Notulist 

Dinsdag 14 Februari 2006 NijAc ZES 

Dinsdag 13 Juni 2006 ZES EAC (Hans) 

Dinsdag 10 Oktober 2006 EAC (Ruud) GLC-Illustrious 
 
 
6  Wat verder ter tafel komt: 
Rob Klein is aanwezig namens het CTZ en geeft toelichting op enkele activiteiten van de CTZ: 

• EZT handboek: De tweede conceptversie van het nieuwe EZT handboek is met behulp van 
review commentaar opgesteld. Deze versie zal ingebracht worden bij de besprekingen met 
IVW-DL (4 november aanstaande). 

• Opzetten van een nieuwsbrief en website om op eenvoudige wijze de meest recente stand 
van zaken op het gebied van publicaties te kunnen raadplegen. 

• 12 november aanstaande is er een landelijke technicus conferentie in het PMT te 
Schaarsbergen. 

 
Het CTZ is vanaf juni 2005 door het ABZ benoemd voor een periode van vier jaar. 
Het CTZ is nog op zoek naar een vertegenwoordiger uit de Regio Zuid. Mensen uit de regio die hierin 
geïnteresseerd zijn kunnen zich tot het CTZ wenden. 
 
Alex Wijffels vraagt wat de eisen zijn om EZT te worden ? Dit ontaardt in een discussie over de 
verschillende bevoegdheden. 
 
Ruud Diepenveen geeft namens het Inspectie Instituut een toelichting op de audits welke uitgevoerd 
worden. De eerste soort audit richt zich met name op de werkplaats inspectie, de tweede soort audit 
richt zich op de gehanteerde BVL procedure. Voor radiokeuringen blijkt elke club verschillende 
systemen te hanteren, variërend van twee-jaarlijks keuren tot jaarlijks een functionele test. IVW heeft 
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aangegeven dat de radio met installatie elke twee jaar gekeurd moet worden. Indien een EZT zich hier 
niet aan blijkt te houden bestaat de kans dat een BVL verlenging geweigerd wordt. Een controle van 
radio met installatie (C1) volstaat, een aparte bench test (C2) is niet vereist.  
 
Kopieën van uitgevoerde weeg- en zwaartepuntbepalingen dienen opgestuurd te worden naar de 
coördinator van het inspectie instituut (Wim Benschop). 
 
Volgens de REL (Regeling Erkenning Luchtwaardigheid) mag een EZT alleen werk uitbesteden aan 
een erkend bedrijf (in Nederland) of de fabrikant van het vliegtuig. Voor uit te voeren werkzaamheden 
in het buitenland is altijd toestemming van IVW vereist (ook als het een JAR-145 erkend bedrijf is).  
 
Wil Werschkull heeft van IVW toestemming gekregen om de door hem opgestelde procedure voor 
instrument controles te gebruiken. Door op deze wijze de instrumenten jaarlijks te controleren hoeft de 
VZC niet elke 5 jaar hun instrumenten te laten controleren door Terlet of Winter. 
 
Peet Assmann (WBAC): Aanstaande zaterdag 15 oktober start de theoriecursus voor instructeurs en 
technici. Momenteel nog maar 12 inschrijvingen (10 instructeurs en 2 technici). Voor het volgende 
seizoen (2006-2007) zoekt Peet naar nieuwe docenten voor de vakken Constructie en Technische 
voorschriften. Wilfried biedt zich aan. Eventuele andere geïnteresseerden kunnen zich bij Peet 
aanmelden. 
 
 
6    Sluiting: 
Voorzitter sluit vergadering om 22.20 uur. 
 


