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Verslag Regio-Zuid zweefvliegtechnici vergadering 
 
 
Plaats:  Clubhuis van GLC Illustrious te Gilze-Rijen 
Datum:  2 juni 2015 
 
Aanwezig: Wilfried Oude Vrielink GLC “Illustrious” Erwin de Wit GLC “Illustrious” 
 Wilbert van Boxmeer ACN Gerard Boersen GLC “Illustrious” 
 Paul van Besouw GLC “Illustrious” Egbert Veldhuizen ZVC Volkel 
 Ron Ruth ELZC Hugo Ording Volkel/NIJAC/II 
 Henk Kloen NIJAC Karel Bruggeman GLC “Illustrious” 
 Tom Warmerdam EACZC Sjaak Selen VZC 
 Maarten Heijnen ZVC Volkel Monique van Tilborg GLC “Illustrious” 
 Jac de Greef  GLC “Illustrious” W. van Gog  
 Wim Hendriks  EZAC Jac van Stratum EACZC/VZC 
 Alex Wijffels ZES   
     
Afmelding: Jan van Heteren VCH Dirk de Ridder ZVC Volkel 
 Ad Meijer VCH Mark Verhagen VCH 

 
 

1. Opening 
 
Voorzitter Hugo Ording opent de vergadering namens ZVC-Volkel om 20:00 uur 
Notulist: Henk Kloen namens de NIJAC. 
 
 

2. Notulen van de vorige vergadering 
 
V.w.b. “IL&T gebruikt volgens EASA de annex-2 vliegtuigen volgens een foute procedure”: Frank Beemster 
heeft een wijzigingsvoorstel gedaan en dit is nu in behandeling bij CAMO. Tot dan de oude procedure 
gebruiken.  
 
De notulen zijn verder in orde en met dank aan de notulist, Hugo Ording. 
 
 

3. Stand van zaken KNVvL CAMO/CTZ/Inspectie Instituut 
 
KNVvL CAMO, Frank Beemster + Hugo Ording: 

• Zijn bij IL&T geweest voor een Part-M-light-briefing. De eigenaar/houder mag straks een MIP 

(Minimum Inspection Programme) opstellen, maar dan niet zelf uitvoeren. Hierin veel vrijheden 

toegelaten, b.v. riemen-extensie tot 24 jaar. De AMPI-functie lijkt dus te verschuiven naar de 

eigenaar/houder en de technische kwaliteit van het inspectieprogramma zou daarmee wel eens 

achteruit kunnen gaan. Hoe zal een ARI in de toekomst met een slechte MIP om moet gaan?? 

Binnen 6 weken wordt een NPA voor de invoering van MIP verwacht, met invoering per januari 

2016. Een aansluitende technicus conferentie voor landelijke bekendheid en breed commentaar, 

wordt door KNVvL CAMO overwogen. 
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Inspectie Instituut, Hugo Ording: 

• Er zijn 4 clubs geaudit en ziet er goed uit. De (verplichte) jaarlijkse review van het 

onderhoudsprogramma wordt wel uitgevoerd, maar vaak niet als “gedaan” afgevinkt. Minor 

wijzigingen mogen als “pen”-wijzigingen gedaan worden zonder issue-date ophogingen. 

• Jac van Stratum: Blz 2 & 3 van de ARC-checklist behoeft geen officieel paraaf voor gezien. Hij 

beveelt aan deze bladzijden wel af te tekenen met je ARC-# 

 
 

4. Nieuwe publicaties 

• 27-03-2015 EAD2015-0052: Solo2350C / DG-1000T; Engine - Operation Restriction : er is nog geen 
oplossing in zicht. 

• 17-03-2015 2015-0046: PZL SZD-50; Flight Controls – Rudder Control Cable Fitting – Inspection / 
Reinforcement : betreft de Puchaz. Niet bekend of er toestellen van dit type in NL vliegen; misschien 
de “Drienerlose”? 

• Recente publicatie PAD Twin remklep bracket. Bij de G103 moet de locking kracht van de 
remkleppen gemeten worden en waar nodig, de Al-tuimelaar in de vleugel geïnspecteerd/vervangen. 

• Winter heeft nieuwe manuals voor hoogtemeters. Deze mogen nu ook elke 2 jaar gelektest worden. 

 
 

5. Mededelingen over onderhoud. 
 

ZES: Alex Wijffels meldt 2 gevallen van schade door grondtransport: 

• DG1000, tijdens grondtransport achter auto. Chauffeur lette voornamelijk op de vleugel met het 
transportwiel en zag daarom niet dat de andere vleugel achter een hek bleef haken. Rolroerschade, 
reparabel. 

• ASK21, rem-brand door oververhitting. Rem was ook lichtelijk aangetrokken omdat de remkleppen in 
de uit-stand gezet waren vanwege zwaar weer. Behalve de kist zijn ook alle instrumenten/avionica 
Total-loss. Er is geblust met poederblussers, die corrosie op/in alle metaaldelen/electronica 
veroorzaken. Alex beveelt dan ook schuimblussers aan. 

 
NIJAC: 30 jaar goedgegaan, maar nu de 6 spinnekoppen tijdens transport langs een boom gereden. 
Onherstelbare ontzetting van materialen en vervanging (met modificatie naar opklapbaar) van de koppen 
noodzakelijk. Eindhoven heeft ons geholpen met uitlenen van hun 4-trommel lier. 
 
Ron Ruth, nagekomen info over LS4-overhaul bij DG: 

• UPT35 overhaul 10 k€ 

• Extra voor PU-lak   1 k€ 

• Inclusief diversen 11,1 k€ 
Een voorname reden voor de DG-keus was de korte (goedkope) aan-rijtijd naar Bruchsal en de goede 
referenties. 
 
Wilfried: voor de standaard-DUO (zonder turbo) kloppen de door SH opgegeven maten (armen) en 
gewichten niet en eigen metingen en berekeningen noodzaakten extra gewichten in de staart om binnen de 
limieten te blijven. 
 
Wilfried: heeft OEM gevonden voor de veerblokken van LS-kisten, die beduidend goedkoper zijn dan via DG. 
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http://213.164.133.30/vcweb/ShowProducts.do?typ=25&Language=German Deze blokken/leverancier 
worden ook reeds door de NIJAC gebruikt. 
 
Ron Ruth: meldt een schade aan de K13 (rolroer, door teruggeslagen sleepkabel na breuk). Oorzaak was 
een verkeerd-om gemonteerd onderdeel van de Super-Dimona sleepkabel. Dit is een automatisch oprolbare 
versie, waarbij de krachtoverdracht middels een “ei” op de kabel gedaan wordt. Dit was verkeerd om 
(voor/achter) gemonteerd, waardoor de krachten op de kabel te hoog werden en de kabel knapte. 
 
Alex Wijffels: memoreert terugslag van Dyneema-kabel (6 mm, gecoate versie) na breuk, waardoor het 
trapje van de lier de cabine ingetrokken werd (zie ook Zweefportaal). 
 
Henk Kloen: vraagt naar KRT2-radio ervaringen. Er schijnen vaker exemplarische fouten op te treden met 
als gevolg slechte verstaanbaarheid bij zenden. Het analoge deel van deze sets lijkt geleden te hebben 
onder de lage prijs. NIJAC heeft 2 van deze gebrekkige sets, maar probleem wordt bevestigd door Alex en 
Ron. Goedkoop toch duurkoop? 
 
Wilfried meldt dat Jac de Greef geslaagd is voor z’n AML: gefeliciteerd! 
 
 

6. WVTTK 
Alex Wijffels vraagt hoe clubs hun winter-onderhoud organiseren. Hij en Frans Potters zijn verantwoordelijk 
bij de ZES, maar loopt niet optimaal. Discussie daarna leverde verschillende invullingen op: 

• Veel (GLC-I: 10X) of weinig (Volkel & ZES: 2X) technici maakt veel uit. 

• Bezetting werkplaats. GLC-I laat van ½october tot ½maart alleen de (10) clubkisten toe in de 
werkplaats. Daarna, of i.o. doordeweeks, privé-vliegtuigen. 

• EACZC: werkt met een “gedelegeerd eigenaar” per clubkist, die ook als zodanig vernoemd wordt in 
het AMP. Hij heeft een vaste crew van 5 man en een vaste toegewezen technicus. Dit is een “jaar-
rond” functie! 

 
Hugo Ording: memoreert de Vintage Gliding op Terlet, van 26 juli tot 6 augustus. Veel oud-hout te zien!! 
 
 

7. Sluiting van de vergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur, onder dankzegging voor de genoten gastvrijheid bij de GLCI 
 
Volgende vergadering dinsdag 6 oktober 2015, voorzitter NIJAC met ELZC als notulist. 
 
 


