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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  14 februari 2006 
 
Aanwezig: Monique van Tilborg GLC  Karel Bruggeman GLC 
  Gerard Boersen GLC   Jo Wijnen  ELZC 
  Wilbert van Boxmeer ACN  Jan Vogelzang  ZVC Volkel 
  Hans Zelle  EAC  Hugo Ording  ZVC Volkel 
  Piet van Roij   ZVC Volkel Wil Werschkull  VZC 

Mark Verhagen  VCH   
 
Afwezig met kennisgeving: 
  Hans Tolboom  ZES  Hans Regeer  ACN 
  Johan van Dijk  VZC  Ron Ruth  ELZC 
  Ruud Diepenveen EAC  Erwin de Wit  GLC 
  Alex Wijffels  ZES  Leo Nagelkerke 
   
 
Agenda: 1 Opening 
  2 Notulen vorige vergadering 
  3 Nieuwe publicaties (AIC-B / BLA / TM etc.) 

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

 
 
1    Opening: 
Door afwezigheid van vertegenwoordigers van NijAC of ZES, zal Hugo Ording namens ZVC Volkel de 
vergadering voorzitten. Namens Vliegclub Haamstede neemt Mark Verhagen de notulist waar. De 
voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering. 
 
 
2    Notulen vorige vergadering: 
Naar aanleiding van het verslag over de reparatie aan een kap, waarbij de sterkte aangetast is, heeft 
de ELZC goede ervaringen met AGOVIT (2 componenten), zie ook www.acrylglasprofi.de. 
 
 
3    Nieuwe publicaties: 
IVW-DL publiceert op hun site de Regeling tarieven luchtvaart 2005. Hierin staan de kosten van AML 
verlenging (€ 60,-) en afgifte (€ 103,-). 
 
Via de site van DG kun je jezelf abonneren op de nieuwsbrief. Hierin staat nuttige informatie over o.a. 
uitgebrachte TM’s voor vliegtuigen van DG en LS. 
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De status van het theorie handboek technici wordt besproken. Hoewel dit boekwerk door de KNVvL op 
CD is gepubliceerd, is de inhoud nog niet af. De regelgeving is nog teveel in beweging, wat tot gevolg 
heeft dat het hoofdstuk voorschriften nog in zijn geheel ontbreekt. Jo wacht nog op informatie van Jan 
Standaard (Texel) en zou graag de vragen uit het boek beantwoord zien, om hieruit definitieve 
antwoorden samen te stellen. Tevens kan Jo terugkoppeling van de gebruikers van het boek goed 
gebruiken.  
 
Bij de laatste technicus conferentie heeft het CTZ zich opgeworpen als intermediair. Het is onbekend 
hoeveel opmerkingen zij over het handboek ontvangen hebben.  
Er wordt in de vergadering geopperd om via het zweef forum aandacht te vragen voor reviews door 
andere zweefvliegers. Dit kan mogelijk door het CTZ ondersteund worden . 
 
 
4    Mededelingen over onderhoud: 
Gerard Boersen (GLC): Bij het repareren van kappen is het belangrijk om bij het slijpen van de groef 
de temperatuur onder controle te houden. Als het materiaal hierdoor te warm wordt, veroorzaakt dit 
verstoring in de structuur. Het is beter om de sleuf handmatig aan te brengen. 
Jo Wijnen (ELZC): Via www.acrylglasprofi.de zijn ook goede freesjes te bestellen. Het is wel zo dat na 
het afwerken van de reparatie (schuren) er altijd vervormingen in het beeld blijft bestaan. 
 
Gerard Boersen (GLC) vraagt naar ervaringen met het bevestigen van de geleiderails van de 
raampjes in de cockpit kappen. Jo Wijnen plakt de bovenste rail van de raamgeleiding aan de kap 
vast (de argumentatie is dat deze rail vaak gebruikt wordt om de kap aan open te trekken). Op de site 
van DG (www.dg-flugzeugbau.de) staat hierover ook een artikel. 
 
 
5  Wat verder ter tafel komt: 
Hugo Ording (ZVC Volkel): Wat is een goede oplossing voor de bevestiging van loodkussens in een 
ASK21. Er worden een aantal mogelijke oplossingen besproken. De toegestane oplossing voor lichte 
vliegers zal door Schleicher aangedragen moeten worden. Navraag bij Schleicher, via Peter Jansen, 
heeft nog geen reactie opgeleverd. 
Voor de ASK13 bestaat er een GWL die het mogelijk maakt om extra loodcompensatie toe te passen. 
Jan Vogelzang waarschuwt voor het toepassen van creatieve oplossingen welke niet toegestaan zijn. 
Deze kunnen mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties. 
 
Hans Zelle stelt voor om dit onderwerp op de volgende vergadering als apart agendapunt te 
bespreken. Alle deelnemers wordt verzocht om informatie over dit onderwerp mee te nemen (GWL’s, 
TM’s, ander oplossingen, etc). 
 
Hans Zelle (EAC): Op de KNVvL site is een gedragscode voor clubs op militaire velden gepubliceerd. 
 
Op 18 februari aanstaande is er een open dag bij DG. Hiervoor kun je je opgeven bij AVI (Bert de 
Wijs). 
 
Will Werschkull (VZC) vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de technische informatie 
welke op de KNVvL site gepubliceerd wordt. Op de laatste technicus conferentie is door het CTZ 
aangegeven dat zij bezig zijn om hier zinvolle invulling aan te geven. 
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Will Werschkull (VZC) vraagt naar ervaringen m.b.t. het uitvoeren van 3000 uur inspecties. Er worden 
door de verschillende fabrikanten afwijkende procedures gehanteerd. Bij Schleicher dient de EZT’er 
die de 3000 uur inspectie uitvoert het ondertekende inspectierapport naar de fabriek te sturen, waarna 
Schleicher toestemming geeft om het vliegtuig nog eens 3000 uur te gebruiken. Bij andere fabrikanten 
(DG en Grob) geeft de EZT’er, door de inspectie af te tekenen, zelf deze toestemming.  
 
Will Werschkull (VZC) zoekt ervaringen met Juniors. Bij de Junior van Venlo, werkt de antenne niet 
goed en is de ligger op sommige plaatsen niet goed aan de huid gehecht. Deze specifieke gevallen 
zijn niet bekend. Reclameren bij de fabrikant lijkt hier noodzakelijk. De vergadering onderschrijft dat de 
Junior, op technisch vlak, een onvriendelijke kist is voor gebruik binnen clubs. Het vliegtuig is 
behoorlijk schade gevoelig en minder robuust (in vergelijking tot een ASK23).  
 
Will Werschkull (VZC) heeft vragen bij hetgeen tijdens de vorige vergadering over radiokeuringen is 
besproken. Er wordt besloten om hierop in de volgende vergadering terug te komen. Wilfried Oude 
Vrielink kan mogelijk aanvullende informatie geven over de volgende onderwerpen: 

• Klopt het wat in de vorige notulen vermeld staat (“Een controle van radio met installatie (C1) 
volstaat, een aparte bench test (C2) is niet vereist”) ? 

• Wat zijn de eisen voor C1 en C2 test ? 
• Welke meetapparatuur is voor de keuringen nodig ? 

 
Zijn er ervaringen met het zelf inbouwen van een Röger haak ? Deze ervaringen zijn bij de 
aanwezigen niet aanwezig. 
 
 
6    Rondvraag: 
Will Werschkull (VZC) zijn er clubs die ervaringen hebben met de procedure voor controle van 
instrumenten zoals bij VZC in gebruik (deze zijn vorig jaar met de notulen rondgestuurd) ? Deze 
ervaringen zijn niet aanwezig. 
 
Gerard Boersen (GLC) hoe wordt er bij de verschillende clubs omgegaan met het gebruik van hand-
radios in zweefvliegtuigen ? Hoewel het in de praktijk gedaan wordt is het formeel niet toegestaan om 
deze radios te gebruiken als boord radio (niet gecertificeerd en losse apparatuur).  
 
 
7    Sluiting: 
Voorzitter sluit vergadering om 22.00 uur. 
 


