
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
 

Afdeling zweefvliegen – Regio Zuid 
 

   
Aeroclub Nistelrode - Eerste Limburgse Zweefvliegclub – Eerste Zeeuws Vlaamse Aero Club – Eindhovense Aeroclub ZC - Gilzer 

Luchtvaartclub Illustrious – KluZC Eindhoven – KluZC De Peel – KluZC Woensdrecht – LSK ZC Gilze Rijen - Nijmeegse Aeroclub - 
Venlose Zweefvliegclub - Vliegclub Haamstede - Vliegclub Middens-Zeeland – West-Brabantse Aeroclub - Zweefvliegclub Volkel - 

Zweefvliegclub Eindhovense studenten 
 
 
 
 

 
Datum: 6-4-2011 15:57  Pagina: 1 (5) 
Secretariaat: Mark Verhagen  Girorekening: 3529497 
Paganinistraat 107  Telefoon: 010-4472216 BIC: PSTBNL21 
2901 KG Capelle aan den IJssel e-mail: secr.regio-zuid@wanadoo.nl IBAN: NL74PSTB0003 5294 97 

 

Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  13 februari 2007 
 
Aanwezig: Monique van Tilborg GLC  Mark Verhagen  VCH 

Wilfried Oude Vrielink GLC  Henk Kloen  NijAC  
Alex Wijffels  ZES  Wim Zutten  NijAC 
Hans Zelle  EACzc  Jac van Stratum EACzc 

  Ruud Diepenveen EACzc  Wim van Gog  GLC                  
  Ron Ruth  ELZC  Wil Werschkull  VZC 
  Wilbert van Boxmeer ACN  Rob Kleijn  CTZ / VCT 
                         
Afwezig met kennisgeving: 
  J.Everaart  VCH                  René Vrijenhoek VCH 
                         Hugo Ording  ZVC Volkel Will Koumans  ELZC 
                         Piet van Roy  ZVC Volkel Erwin de Wit  GLC 
  Hans Regeer  ACN 
   
 
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: 
Names de GLC zit Wilfried Oude Vrielink de vergadering voor. Regio secretaris Mark Verhagen 
(VCH), notuleert namens de VZC. 
 
Ingekomen stukken: geen 
 
Mededelingen: geen 
 
 
2 Notulen vorige vergadering: 
Wil Werschkull vraagt naar ervaringen met de site waarop de EASA AD’s geraadpleegd kunnen 
worden. Deze is bereikbaar onder adres: http://ad.easa.europa.eu/. Sinds enkele weken is er de 
mogelijkheid om je te abonneren op de email service (na registratie). 
 
In plaats van een boroscoop hebben ze op Teuge gebruik gemaakt van een web camera op een lange 
pijp. Met een verlengkabel is de camera aan de PC gekoppeld. Om de camera bij ligger inspecties ten 
alle tijden goed te laten focussen is er een afstandhouder op de pijp gemonteerd zodat de afstand tot 
de ligger constant blijft. 
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Naar aanleiding van punt 5: Er heeft zich tot op heden geen opvolger gemeld om de kadercursus in de 
toekomst te organiseren. 
 
Naar aanleiding van punt 8: Het afplakken van de trim bij de Grob 109B van Malden, dit betrof het 
hoogteroer. 
 
 
3 Nieuwe publicaties: 

• TM’s Duo Discus propeller naaf. De oplossing hiervoor is bekend en wordt 
binnenkort door Schempp-Hirth/Technoflug uitgeleverd. 

• AD’s Puchaz, de kabelspanner van de voetenstuurkabels zitten direct naast de 
voetpedalen. Door de zijdelingse belasting van schoenen die ertegenaan 
komen, kan de spanner breken. 

• EASA Heeft een lacune in de regels opgelost. Standard Parts hoeven niet allemaal 
een JAA Form One te hebben. 

 
 
4 Mededelingen over onderhoud: 
 
Wegingen 
Gilze heeft via Maas wegen (http://www.henkmaas.nl/) voor ongeveer € 200 per stuk een viertal 
Taiwanese weegschalen aangeschaft (max 300 kg, binnen 100 gr nauwkeurig). Deze vier 
weegschalen worden gebruikt op de hoekpunten van een grote plaat waarop het vliegtuig kan staan.  
Bascules blijven het meest betrouwbaar.  
 
Lak overhauls 
Het uitbesteden van werkzaamheden bij buitenlandse JAR145 erkende bedrijven dient bij IVW 
gemeld te worden. Voor het uitbesteden van werkzaamheden aan niet-JAR145 erkende bedrijven is 
toestemming van IVW vereist. Als er toestemming verleent wordt, hoeven er geen tussentijdse 
controles door de EZT’er uitgevoerd te worden. Het werk wordt niet geacht te zijn “uitbesteed”, maar 
uitgevoerd op een andere locatie. 
 
Onlangs uitgevoerde overhauls:  

• Gelderse LS4, Novak, € 13.5000 (prijzen van Novak lijken te stijgen) 
• Teuge LS3, PPG Nexa, € 5.6000 
• Salland, 2 maal ASK21, 2 maal Pegase bij Jeżów in Polen 
• LS4 van de FAC ook bij Jeżów 
• NijAC, LS4 bij Gliderservice, Lesce, Slovenia 

 
Er zijn verschillende soorten UP lakken:  

• T30 / T35: Is een dikkere lak met vullende werking. Vergeeld sneller. 
• AKZO lakken: Lesonal, is dunner en moeilijker te verwerken. Beter bestand tegen scheuren 

en vergeeld minder snel. Heeft een langere droogtijd. Is in gebruik bij DG en Grob. 
 
Zuurstof installaties 
Waarop letten bij BVL-V inspecties ? De fles heeft een vaste keuringstermijn (volgens het 
“Stoomwezen” 5 jaar). De firma Hüggen in Babberich kan de keuring van flessen verzorgen. De firma 



Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
 

Afdeling zweefvliegen – Regio Zuid 
 

   
Aeroclub Nistelrode - Eerste Limburgse Zweefvliegclub – Eerste Zeeuws Vlaamse Aero Club – Eindhovense Aeroclub ZC - Gilzer 

Luchtvaartclub Illustrious – KluZC Eindhoven – KluZC De Peel – KluZC Woensdrecht – LSK ZC Gilze Rijen - Nijmeegse Aeroclub - 
Venlose Zweefvliegclub - Vliegclub Haamstede - Vliegclub Middens-Zeeland – West-Brabantse Aeroclub - Zweefvliegclub Volkel - 

Zweefvliegclub Eindhovense studenten 
 
 
 
 

 
Datum: 6-4-2011 15:57  Pagina: 3 (5) 
Secretariaat: Mark Verhagen  Girorekening: 3529497 
Paganinistraat 107  Telefoon: 010-4472216 BIC: PSTBNL21 
2901 KG Capelle aan den IJssel e-mail: secr.regio-zuid@wanadoo.nl IBAN: NL74PSTB0003 5294 97 

 

Rijntechnik maakt zelfs flessen op maat (incl. gebruik van de in de zweefvliegerij gangbare stikstof 
sluitingen). 
 
De situatie met bevoegdheden voor inbouw van zuurstof installaties is onduidelijk. De oorspronkelijk 
gebruikte vaste leidingen zijn door de fabrikanten niet meer te leveren. 
Zie ook AIC-B 06/99 (als bijlage toegevoegd).  
 
 
Onderhoudsverklaring 
Aangezien er veel onduidelijkheid bestaat over de onderhoudsverklaring en verklaring van vrijgave 
levert dit wederom een levendige discussie op.  
Iedere bevoegde technicus mag de onderhoudsverklaring ondertekenen (dit geeft immers aan dat het 
onderhoud uitgevoerd is).  
 
Radios 
Op Gilze Rijen was een DG800 met klachten over de ontvangst kwaliteit van de radio installatie. 
Gebruik van de motor bleek een zeer ernstige verstoring van de veldsterkte te veroorzaken. 
 
Wilfried Oude Vrielink heeft een standaard printje gemaakt voor aansluiting van een headset op een 
radio installatie, waarbij dynamisch geschakeld wordt tussen beide microfoons. 
 
Diversen 

• Rob Kleijn Op Teuge hebben ze de remklephandle modificatie op de Duo doorgevoerd. 
Nu loopt de handle echter tegen het frame aan (achter). Op Gilze hebben ze 
dezelfde modificatie zonder problemen doorgevoerd. Het verwachte positieve 
effect is echter tegen gevallen. 

 
• R. Diepenveen Bij het uitbouwen van de prikkeldraadstangen van de Duo bleken de boutjes 

van boven naar onder gemonteerd te zijn, waardoor deze er niet uitgehaald 
kunnen worden omdat de kap zich daar vlak boven bevindt. 

 
• R. Diepenveen Een liggerbus (nabij wortelrib) van een ASK23 had lichte delaminatie. Nader 

onderzoek leerde dat de hele bus tot op de houten kern van de ligger 
gedelamineerd was. De oorzaak hiervoor is onduidelijk. 

 
• Hans Zelle De verschillende lagers in de Duo zijn moeilijk toegangkelijk om te smeren. 

Het is eenvoudiger om olie of een miniscule vetspuit te gebruiken. 
 
• R. Diepenveen Het voetenstuur van de ASK21 zit vast met een vijftal schroef bouten waarvan 

de koppen ingelamineerd zijn. Zodra één van de boutkoppen meedraait, moet 
de huid aan de buitenzijde opengemaakt worden. Bij de EAC hebben ze de 
schroefbouten vervangen door bouten met zeskant kop. 

  
• Wil Werschkull De ophanging van de achterste ASK21 kap dient voorzien te zijn van 

ingeboorde gaatjes zodat deze in geval van afwerpen makelijker afbreekt. 
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• Rob Kleijn De originele zelfklevende tape tape die bij de LS6 tussen de rolroeren zit is 
niet meer te verkrijgen. Via Streifeneder hebben zij een vervangend product 
gevonden. 

 
 
5 Wat verder ter tafel komt: 
 
Namens het CTZ (Rob Kleijn) 

• De landelijke technicus conferentie wordt op 31 maart 2007 georganiseerd in het PMT in 
Schaarsbergen. 

• Er is een EASA workshop geweest (dec. 2006) betreffende de nieuwe regelgeving. Er zijn 
veel reacties uit het veld gekomen en EASA verwacht de nieuwe regelgeving in juli 2007 te 
publiceren. Het vermoeden bestaat dat er een soort Part-M-Light komt voor vliegtuigen met 
een maximum gewicht van 850 kg.  
De insteek van het CTZ is om het zodanig te regelen dat we met de huidige opzet van 
bevoegdheden, erkenningen en audits, zo goedkoop mogelijk door kunnen werken. Voorlopig 
blijft de opleiding en de bevoegdheid onderhoudstechnicus (AML) op landelijk niveau 
geregeld. 

 
Diversen 

• Jac v. Stratum De verschillende keurstations voor aanhangerkeuringen hanteren 
verschillende eisen. 

• R. Diepenveen De EAC heeft voor alle club- en een vijftal privé kisten transponders 
ingebouwd. Aanwijzingen van de fabrikanten betreffende de plaats van de 
antenne zijn niet altijd eenduidig aanwezig. Schempp-Hirth geeft aanwijzingen 
voor plaatsing van een haaivin antenne achter het wiel. DG heeft een 
ServiceInfo uitgebracht (http://www.weberdata.de/~techdg/TM-DG/service-
infos/2004-53-d.pdf)met daarin aanwijzingen voor plaatsing van de 
transponder antenne. Een dipool antenne kan niet gebruikt worden bij een 
koolstof romp. 

• Henk Kloen In Duitsland heeft LBA een mededeling gedaan dat de houder van een ASK13 
bij de LBA een verzoek mag indienen tot het verhogen van het maximale 
vlieggewicht van de ASK13. Dit geld momenteel alleen voor Duits 
geregistreerde ASK13’s. In Engeland is het maximale gewicht van de niet 
dragende delen met 40 kg verhoogd (in dit geval niet per kist maar nationaal). 
Wilfried Oude Vrielink zal dit punt meenemen in het overleg tussen Inspectie 
Instituut en IVW. 

• Alex Wijffels Alex is sinds februari EZT’er bij de ZES. Geldigheid van zijn bevoegdheid is 
geen twee jaar, maar tot 28-9-2008. 

• Alex Wijffels Tarieven van een BVL verlenging zijn verlaagd van € 103 naar € 68. 
 

 
6 Rondvraag: 

• R. Diepenveen Zijn er ervaringen met Hoffmann propeller op een Dimona H36 ? 
 
 
7 Sluiting: 
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Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2007, 20.00 uur clubhuis G.L.C.Illustrious. 
Voorzitter VZC, notulist NijAC. 

 


