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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  12 juni 2007 
 
Aanwezig: Henk Kloen  NijAC  Wim Ruten  NijAC 
  Wim Rutten  ZVC  Wilfried Oude Vrielink GLC 
  Jan Vogelenzang ZVC  Paul van Besouw GLC 
  Hans Zelle  EAC  Erwin de Wit  GLC 
  Jac van Straten  EAC  Monique van Tilborg GLC 
  Rob Kleijn  VCT/CTZ Alex Wijffels  ZES 
  Jo Wijnen  ELZC  Hans Dijkstra  WBAC 
  Ron Ruth  ELZC  Eddy de Boon  WBAC 

Wilbert van Boxmeer ACN 
                         
Afwezig met kennisgeving: 
  Jan Everaart  VCH                  René Vrijenhoek VCH 
                         Mark Verhagen  VCH  Martin Beets  VMZ 
  Wil Werschkull  VZC  Gustav Pauw 
  Arjan van Dijk  VZC  Frans de Vries  GLC 
  Johan van Dijk  VZC  Piet van Roij  ZVC 
  Ruud Diepeveen EAC  Frans Hogestijn  NijAC 
  Hans Regeer  ACN  Erik Busser  NijAC 
  Karel Bruggeman GLC 
 
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: 
Wil Werschkull, VCZ, heeft zich afgemeld vanwege gezondheidsproblemen. 
NIJAC neemt de voorzitters- functie waar naast de reguliere secretaris-functie.  
Henk Kloen zal Wil vragen het voorzitterschap op 16-10-2007 in te halen.  
 
Ingekomen stukken: geen 
 
Mededelingen: geen 
 
 

2 Notulen vorige vergadering: 
 
Correcties: 
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Onderwerp: Lakoverhauls. 
Mits er van te voren toestemming verleend is voor uitbesteding, hoeven er volgens IVW geen 
tussentijdse controles door de club-EZT uitgevoerd te worden om te garanderen dat de 
werkzaamheden aan de daaraan gestelde eisen uitgevoerd worden. E.e.a. komt op de CTZ site te 
staan. 
 
Onderwerp: Onlangs uitgevoerde overhauls. 
Overhaul wordt in het kader van de wetgeving niet uitbesteed maar op een andere locatie uitgevoerd, 
b.v. in Jeżów Polen. 
 
De firma Jesow in Polen wordt graag Jeżów genoemd. 
Toevoegen: NIJAC LS4 naar Gliderservice, Lesce, Slovenia 
 
Onderwerp: Zuurstofinstallaties. 
De naam van de firma Rheintechniek wordt geschreven als Rijntechniek. 
Verder een klein tikfoutje “sttikstof” wordt stikstof. 
De 5-jaars termijn voor (her)keuren van flessen staat in het “Stoomwezen”. 
 
Bij de rondvraag: 
Ervaringen met de Dimona H36 
Eindhoven Alex Wijfels: Zeer slechte ervaringen met nieuwe type Hoffman propeller (oude type OK).  
Advies van Dimona is nu een MT-prop. 
 
Verhogen maximaal K13-gewicht (via GWL-achtige procedure, zoals gebruikt in Duitsland en 
Engeland): Wilfried heeft dit nog niet mondeling aan kunnen kaarten bij IVW en zal dit nu deze week 
schriftelijk doen.  
 
Verder geen correcties. 
 
 

3 Nieuwe publicaties: 
• De Astir-club 102B heeft een preventieve TM (WOV zal het # doorgeven) en staat op EASA 

website. 
• DG300, VNE is tijdelijk/preventief teruggebracht naar 170 km/h (zie EASA website) 

 
 

4 Mededelingen over onderhoud: 
 

• Rob Kleijn, hoofd-bouten Junior bleken visueel een scheurtje te hebben, dit is gecontroleerd 
met DYE-CHECK. 
 

• LS4 (1) hoogteroer kon niet gemonteerd worden, beschadigingen op de pen in voorste lager, 
na licht schuren en vet erop was het weer okee (Duyvis!!!!!) 
 

• LS4 (2) lager hoogteroer zat los (moet vastgelijmd zitten), dit veroorzaakte tijdens de 
montage een slijtagegroef op de pen. Kan vastgezet worden met LOCTITE, productnummer 
wordt nog gemaild door Rob Kleijn. 
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• Hans Zelle (EAC) ASK23: voetenroer was helemaal naar voren geschoten (geen 

voetenstuur meer) glijstang was slecht gesmeerd, veer was slecht en sommige lockholes 
waren dusdanig vervormd dat de pen er niet meer automatisch inschoot. Conclusie: 
controleer bij inspectie alle lockposities  
 

• Wim Rutten, ASK21 McReadyring is van instrument gevallen en door de opening bij de 
achterste stick tussen de besturing terechtgekomen. Tijdens corrigeren van een bocht is de 
besturing tijdelijk geblokkeerd geweest. Conclusie: beschermhoesje van de stick goed 
passend maken en McReadyring controleren op juiste frictie. 
 

• Hans Dijkstra, ASK23: ontkoppelsysteem (TM2 ASK23) haken gingen niet gezamenlijk open. 
Neusspant was te ver naar voren geplaatst (1,8 cm) hierdoor was de katrol en de kabel 
beschadigd (kabel bijna door) fout af fabriek 
 

• Alex Wijffels: tosthaken K8, nieuwe bleken niet te passen, gaten moesten opgevijld worden. 
Haak in de loop der jaren veranderd waardoor de steek van de gaten niet meer klopt. 
 

• LS4: geland met wiel in, heeft wel wiel na de take-off in-geselecteerd maar door defecte 
veertje van de wieldeur bleef de ruis overeenkomstig “wiel uit” aanwezig. Hierdoor raakte de 
vlieger in verwarring en heeft verschillende keren geselecteerd en met eindresultaat een 
landing met “wiel in”.  

 
• Bijkomstigheid: vervangend deurtje bestaat uit buiksegment en bevat geen bevestiging voor 

veertje. 
 

• Jo Wijnen, ELZC kwam er achter dat je bij de Junior de hoogteroer-helften omgekeerd kunt 
monteren (met dan het trimvlak omhoog). Dit is ontdekt na winteronderhoud, bij de D-
inspectie. 
 

• Heeft er iemand ervaring met groot onderhoud (K13) dit in relatie tot toestemming van IVW. 
GLC IVW moet een goed verhaal hebben waarop ze autoriseren, het dossier moet kloppen 
en er moet goede argumentatie zijn. Advies is om de volgende procedure te volgen: 
Onderhoudsplan>Inspectie instituut>IVW. Dan kunnen de juiste mensen er een oordeel over 
vellen. 

 
• Bestaat er Osmose bij Zweefvliegtuigen? Wilfried OudeVrielink: Absoluut onmogelijk! Wel 

moeten de plaatsen met “blaasjes” in de Schwabbellack volledig weggeschuurd worden tot 
op het epoxy laminaat, omdat blijkbaar de hechting polyester (= Schwabbellack) / epoxy 
onvoldoende geweest is. 

 
• Als de houten romp aan de onderzijde (ter bescherming tegen steenslag) beplakt is met 

plastic folie: Wat is de controle op de onderhuid. Staat er ergens dat dit wel/niet mag. Advies 
uit de vergadering: verwijderen om inspectie mogelijk te maken. 

 
• Alex Wijffels meldt 1 nieuwe technicus bij de ZES: Robert Koffrie. 
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• Aansluitend introduceert Wilfried 2 nieuwe technici bij de GLC: Karel Bruggeman en Paul 
van Besouw. 

 
 

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

Terugblik op ZweefTech conferentie (31-03-2007). 
Rob Kleijn heeft een kort verslag uitgedeeld in de vergadering en zal dit z.s.m. op de CTZ-
website (binnenkort in de lucht) zetten. Ook zal hij een elektronische versie naar Wim Rutten 
sturen (als bijlage bij dit verslag). 

 
Rob Kleijn: uitleg EASA regelgeving: 

CTZ 
EASA-regelgeving vierde week juni nieuwste versie op de EASA website. Er komt geen aparte 
categorie “Part M, leasure” maar een bijlage in Part M voor alles < 850 kG, met lichtere eisen. 
4 juli is er een workshop in Keulen (waaraan CTZ zal deelnemen).  
De websitecontent is klaar, de webhosting en CMS vullen moet nog. 
Cursussen conferentie 

Sep/okt 2007, kompascursus in Salland. 
Maart 2008 Technicus conferentie  
April/mei 2008 kunststofworkshop bij SCT. 
September/oktober 2008 cursus ARC-inspecteur en cursus vlootbeheer 

 
Bij de tarievenvaststelling van verlenging van ZVT en EZT heeft het KNVL te laat gereageerd 
waardoor de eerste uitgave goedkoper is dan de verlenging. (foutje). 
KNVvL streeft ernaar (samen met het Inspectie-Instituut) een G-organisatie (voor het normale 
onderhoud) en een I-organisatie (verlenging ARC) te worden.  
 
Part F organisatie: 
Deze licentie gaat 3600,- kosten op jaarbasis. Willen we dit voor de enkele projecten die we 
uitvoeren? Tevens vergt het een grote organisatie met de daaraan gekoppelde 
functionarissen. 
CTZ gaat het CAMO-Handboek voor de G & I organisatie schrijven. 
 
Onderhoudsverklaring is een zaak van de eigenaar 

 
Jac van Straten: Transponders: 

Op Eindhoven hebben alle kisten een transponder ingebouwd e.e.a. volgens voorschift (indien 
beschikbaar!) van de zweefvliegtuigfabrikant. Tevens is er een bedrijf ingeschakeld om de 
installatie te testen. Achteraf is dit niet nodig gebleken. Een simpel “Dutch Mill ziet u mij”was 
voldoende gebleken. 
Keuringseisen staan in handboek van de transponder. Officieel moet je het laten testen, tenzij 
de fabrikant het anders aangeeft. 
In de huidige situatie op Eindhoven mag in de hood van de CTR de transponder niet aan, ivm 
het feit dat tegemoet komende verkeersvliegtuigen hier van schrikken. 
Vraag aan Eindhoven om inbouwgegevens openbaar te maken: Jac van Straten en Hans 
Zelle zullen een syllabus van gebruikte transponders, antennes en inbouwmethodes maken 
ter publicatie op de CTZ website. 
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6 Rondvraag: 
• Wilfried Oude Vrielink: Wat zijn de keuringsdata van de verschillende containers m.a.w. de 

drukvaten? 
 
• Vraag van CTZ wat zijn de onderhoudsgegevens van de transponders? 

o Transponder hoogte instelling (encoding altimeter deel) is niet altijd correct, vraag bij 
Piet Standaart of dit alleen bij de oude types transponders zo is. 

 
• Wilfried; bestaat er een kleine tester voor de transponder, e.e.a zou bij Bert de Wijs vandaan 

komen. Indien beschikbaar voor b.v. $1000,- gezamenlijk (Regio Zuid of KNVvL) en laten 
rouleren tussen de clubs. 

 
• Vraag aan Rob Kleijn: wat is volgens EASA-normen een grote en wat een kleine wijziging, wat 

zijn de criteria. Rob zoekt dit uit. 
 

• Alex Wijffels: Transponders inbouw C of A tech bevoegdheid? WOV: C-technicus. Echter in 
de praktijk wordt dit veelal door de eigenaar/houder gedaan. 

 
• Wat is het verbruik van de transponder ? zodanig dat er een extra accu bij moet! Zie de specs 

van het betreffende model 
 
 

7 Sluiting: 
 

Volgende vergadering dinsdag 16 oktober 2007, Venlo zit voor, dan wordt er ook een rooster 
gemaakt voor de volgende periode 
 

 


