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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van vliegclub Gilze Rijen 
Datum:  9 juni 2009 
 
Aanwezig:  Sjaak Selen  VZC  Jac de Greef  GLC 
  Egbert Veldhuizen ZVC Volkel Erwin de Wit  GLC 
  Ron Ruth  ELZC  Hans Dijkstra  WBAC 
  Wim van Gog  GLC  Alex Wijffels  ZES 
  Ruud Diepenveen EACzc  Rob Kleijn  VCT / CTZ 
  Hans Zelle  EACzc  Hugo Ording  ZVC Volkel 
  Wilfried Oude Vrielink GLC  Peter van Gelder NIJAC 
  Wim Hendriks  EZAC  Henk Kloen  NIJAC 
  Jan Vogelzang  ZVC Volkel Gerard Boersem GLC 
  Mark Verhagen  VCH  Paul van Besouw GLC 
  Roy Campe  GLC  Wilbert van Boxmeer ACN 
   
Afwezig met kennisgeving: 
  Jac van Stratum EACzc  Wil Werschkull  VZC 
  Monique van Tilborgh GLC  Hans Regeer   ACN 
  Jo Wijnen  ELZC  René Vrijenhoek VC Haamstede 
        
 
1 Opening: 
 
Voorzitter is Alex Wijffels namens de ZES. 
Notulist is Wilbert van Boxmeer namens de ACN. 
 
 
2 Notulen vorige vergadering: 
 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 10 februari 2009. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen: 

- De tweede kompascursus is inmiddels geweest op Teuge. De derde kompascursus zal in het 
najaar op Gilze worden georganiseerd.  

 
 
3 Stand van zaken EASA implementatie. 
Rob Kleijn: 

- De AMP inspecteurs worden door IVW opgeleid. Eind juni zal er een opleiding voor 2 keer 7 
personen plaats vinden. Deze zullen de overige AMP inspecteurs moeten opleiden. 

- Aan het kwaliteitshandboek CAME wordt momenteel de laatste hand gelegd.  
- Na goedkeuring van het CAME en de opleiding van de AMP inspecteurs moet er nog een 

administratiesysteem hiervoor worden opgezet. Als dit is afgerond kan de CAMO vergunning 
worden afgegeven. 
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- Op het gebied van de AML verandert er de komende anderhalf jaar nog niets. Op dat moment 
zal de ELA worden ingevoerd. Op dit moment is hier nog weinig over bekend. 

- De Nederlandse C- technicus bestaat niet bij EASA. Onder ELA1 zal dit vallen onder 
Avionics. Het is op dit moment niet bekend hoe de huidige bevoegdheden overgezet gaan 
worden. 

- De erkende werkplaatsen zullen evenals de EZT’ers  verdwijnen. Er zal door de clubs en 
technici goed nagedacht moeten worden hoe men hier verder mee wil gaan. Het is voor de 
clubs  wenselijk om het huidige of vergelijkbaar systeem in stand te houden om de kwaliteit 
van het onderhoud te kunnen handhaven. Door het inspectie instituut wordt opgemerkt dat er 
in de loop van de jaren veel verbetering is geconstateerd in de administratie en het gebruik 
van de erkende werkplaatsen. 

- Door de KNNvL wordt er geen Part F organisatie (onderhoud) opgezet. Onder EASA is het 
mogelijk om voor zware reparaties aan een persoon een bevoegdheid af te geven. 

- De ARC verlengingen worden door de KNVvL afgegeven. Het CTZ is bezig om een systeem 
te ontwerpen, waarbij een ARC inspecteur een aantal gegevens kan invoeren en naar de 
KNVvL site verstuurd. Deze worden automatisch verwerkt, waarna er een mail retour komt 
met het ARC certificaat, welke uitgeprint kan worden. 

- Ook zal er een systeem komen waarin de goedgekeurde onderhoudsprogramma’s 
geregistreerd worden. 

- Hoe kan iemand die nu nog geen EZT is ARC inspecteur worden? Dit is op dit moment nog 
niet duidelijk. In verband met de hoge kosten is het niet zinvol om nu eerst nog EZT te 
worden. In de toekomst zal er waarschijnlijk bij de CAMO een verzoek ingediend moeten 
worden om ARC inspecteur te worden. 

- Wat gebeurt er met het inspectie instituut? Deze zullen waarschijnlijk ter beschikking komen 
van de CAMO, voor controle van de ARC en AMP inspecteurs. 

- Op de EASA website is het moeilijk om informatie terug te vinden. Op de website van 
zweefvliegtechniek staat een link naar part M op de EASA website. 
 

 
 
 
 
 
4 Nieuwe publicaties (AIC-B / AD / TM etc.) 
 

- Binder ASH 25 EB28; controle van de rolroer scharnieren. 
- Op de website van IVW worden tegenwoordig weer de AD´s gepubliceerd, dit zijn echter de 

zelfde publicaties als op de website van EASA. 
- Aan de Filser transponders in de A en H uitvoering moet een hardware wijziging worden 

uitgevoerd. 
- Wilfried Oude Vrielink heeft bij Filser enkele malen geïnformeerd naar het onderhoud voor 

hun transponders, maar heeft hier nog steeds geen antwoord op ontvangen. Zal er weer 
achteraan gaan. 

- Naar aanleiding van een AIC-B 07/08 is een ELT verplicht voor alle motorvliegtuigen welke de 
grens over gaan. Dit geldt ook voor zelfstartende motorzwevers. De ZES heeft een ELT 
besteld, maar deze is nog steeds niet geleverd. Voor de Falke heeft Alex Wijfels een brief van 
Scheibe ontvangen waarin staat dat alle avionica ingebouwd kan worden. 

- Moet een ELT gekeurd worden? Nee, een ELT is een op zichzelf staand instrument.  
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- Bij de inbouw van de ELT moet de bevestiging bestand zijn tegen 12G. De antenne en de unit 
moeten dicht bij elkaar gemonteerd worden, zodat de installatie intact blijft bij een crash. 
 

 
5 Mededelingen over het onderhoud 
 
Wim Hendriks; 

- Heeft bij de Duo Discus Turbo een probleem met het achterste lager van de propeller as 
gehad, het lager zit los. Is hiermee naar Schemp Hirth geweest, deze hebben de as 
uitgewisseld. Dit probleem is inmiddels bij 4 vliegtuigen ontstaan. 
 

Hans Dijkstra; 
- Bij een Duo Discus is er een probleem met het demonteren van het stabilo. De pennen 

waarmee het stabilo is bevestigd staan iets scheef, waardoor bij het aandraaien van de 
stabilobevestiging het stabilo zich vastklemde op de pennen. Rob Kleijn heeft dit probleem 
ook gehad na vervangen van de pennen. Ook Ruud Diepeveen heeft een soortgelijk 
probleem gehad. 

 
Wilfried oude Vrielink; 

- Heeft bij een ASW19 geconstateerd dat de houten vulling van de schotjes waartussen de 
zwaartepuntshaak gemonteerd is kunnen verrotten.  

- Heeft een probleem gehad met een vliegtuig waar de antenne in het richtingsroer was 
aangebracht. Door het bewegen van het richtingsroer zijn uiteindelijk de kabel en de 
connectors kapot gegaan. 

- Een transponder antenne mag niet op een houten plaat gemonteerd worden, omdat deze de 
uitstraling van de antenne zeer nadelig beïnvloed, o.a. door vochtopname in het hout. 

 
Peter van Gelder; 

- Bij een DG505 was er een lekkage in het stuwsysteem. Na lang zoeken bleek dat de slang in 
het kielvlak beschadigd was door het ruwe oppervlak aan de binnenzijde van het kielvlak van 
de verbinding tussen de twee kielvlak helften. De lekkage is uiteindelijk gevonden door rook in 
het stuwsysteem te blazen. 

 
Egbert Veldhuizen; 

- Heeft voor de Ka-8 een plaats gevonden waar de transponderantenne gemonteerd kan 
worden waarbij deze voldoende kan uitstralen. Is getest met een Dolba en een L2 antenne. 

 
Alex Wijffels; 

- Voor een ASK-13 is de transponderantenne door Terlet ingebouwd in de romp onder het 
stabilo. Op deze plaats werkte de antenne niet goed, is door Alex op de romprug gemonteerd, 
en werkt nu goed. 

- De DG-1000 is omgebouwd naar een elektrisch bediend wiel, dit omdat niet iedereen in staat 
was om het wiel in te kunnen trekken. De bediening is zodanig dat het wiel niet per ongeluk 
ingetrokken kan worden. In noodgevallen kan het wiel handmatig worden uitgeklapt. 
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6 Wat verder ter tafel komt 
 
Rob Kleijn: 

- Het CTZ zoekt nieuwe leden, ter versterking mar ook om in de toekomst de huidige leden op 
te volgen. 

- De KNVvL heeft tegenwoordig meer ruimtes ter beschikking welke gebruikt kunnen worden 
voor b.v. het geven van cursussen. 

 
Hugo Ording: 

- Is per 21 april 2009 EZT geworden van Volkel. 
 
Peter van Gelder: 

- Tijdens een lierstart van een ASK-21 is een voorlooptouw gebruikt waar veel rek in zat. Een 
harp is bij de chute open geraakt, en door de rek van het touw tegen de bovenzijde van de 
neus van het vliegtuig geslagen, net voor de kap. De harp heeft een gat in het laminaat 
veroorzaakt. Het is dus belangrijk om voorlooptouwen te gebruiken waar weinig rek in zit. 
Peter heeft ook de harpen vervangen door een verbinding van touw. 

 
Henk Kloen: 

- Heeft een Trig transponder geïnstalleerd. Heeft alleen een probleem gehad met de 
connectors welke met een speciale tang gekrompen moeten worden. Heeft de connectors nu 
gesoldeerd, maar dit is kwetsbaar omdat het dunne draad is. 

 
 
 
 
7 Sluiting 
 
Sluiting om 22.05 uur, met dank aan gastclub GLC Illustrious. 
Volgende vergadering: Zie schema 
              

Datum Voorzitter Notulist 

   

Dinsdag 13 oktober 2009 Nistelrode Venlo 
 
 


