
Jaarverslag Commissie Technische Zaken 2014 
In 2014 bestond de commissie uit: 
Erwin Janssen (voorzitter), Eric Munk, Rob Wulfers, Peter Deege, Hans Bekker, Martijn 
Hoogenbosch. 

Vlootlijst 
De vlootlijst werd aangevuld met nieuwe toestellen, verkochte toestellen werden geschrapt 
en details omtrent standplaats en eigenaren werden verfijnd.  
 
Kort samengevat bestaat de vloot per november 2014 uit: 

Totaal 226 kisten 

Waarvan 158 NL 

34 UK 

27 D 

1 A 

1 F 

4 B 

1 USA 

128 Annex II 

Technische zaken 
Een aantal lopende restauratieprojecten zijn gevolgd, begeleid of mede uitgevoerd door 
commissieleden. Er is een inventarisatie gemaakt van binnen de commissie bekende 
restauratieprojecten. 
De sectie van de TC op de VHZ website werd verder uitgebreid met handboeken, 
formulieren, restauratieverslagen, Tips & Tricks en adressen voor onderdelen en materialen. 

Restauratie wissel trofee 
Dit jaar heeft de CTZ slechts één aanmelding mogen ontvangen voor de trofee. Op de ALV 
zal de winnaar bekend gemaakt worden. 
 
De richtlijnen voor het in aanmerking komen van de trofee zijn:  

 het vliegtuig moet voor half september aangemeld zijn bij de commissie, 

 het vliegtuig moet gerestaureerd zijn, 
 de eigenaar moet lid zijn van de VHZ, 
 het vliegtuig moet een geldig luchtwaardigheidsbewijs hebben, 
 het vliegtuig moet gevlogen hebben voor half september. 

DGLM 
Voor de Hemelvaartrally is wederom een Bijzonder Verkeersgebied aangevraagd en 
goedgekeurd in de vorm van een uitbreiding van de transpondervrije zone rondom het 
zweefvliegveld Wieringermeer. 

ILenT 
EASA verplicht eigenaren van zweefvliegtuigen op uiterlijk 1 januari 2018 over te stappen 
van 25 KHz naar 8,33 KHz separatie radio’s indien aan boord een radio meegevoerd wordt. 
ILENT veroorzaakte dit najaar veel ophef door invoer zonder overleg naar voren te halen (1 
januari 2015), maar draaide dit besluit uiteindelijk grotendeels terug. ILENT stelt nu dat per 
1-1-2015 25 KHz radio’s niet langer toegestaan zijn in Klasse A, B en C luchtruim. De Militaire 
Autoriteit heeft echter de invoerdatum van 1-1-2015 overgenomen van ILENT, en handhaaft 
deze. Dit betekent dat alle zweefvliegtuigen in militaire CTR’s (Deelen, Volkel, De Peel, 



Eindhoven, Leeuwarden, Woensdrecht, etc.) vóór die datum van nieuwe radio’s voorzien 
dienen te worden, of dat de radio uitgebouwd moet worden (geen radio voeren is ook een 
manier om te voldoen aan de nieuwe regelgeving). Nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn 
voor op Terlet gebaseerde en bezoekende vliegtuigen, daar Terlet formeel in de Deelen CTR 
ligt. Ook voor de VGZ Rally 2015 kan dit nog gevolgen hebben! 
 
ILenT heeft het voornemen om de regelgeving voor Annex-II toestellen aan te passen en 
ontheffingverlening voor toestellen met buitenlandse beperkte BvL’s om juridische redenen 
danig te beperken. Nieuwe regelgeving betekent voor een aantal in Nederland gebaseerde 
buitenlands geregistreerde Annex-II toestellen onzekerheid of huidige operatie voortgezet 
kan worden. 
Na overleg tussen NFHL/KNVvL/VHZ enerzijds en ILENT anderzijds is aantal weken geleden 
mondeling akkoord bereikt over verlening van ontheffing aan bezoekende Annex-II 
zweefvliegtuigen in 2015. Daardoor kan de VGC Rally en Rendez-Vous op respectievelijk 
Terlet en Venlo gelukkig plaatsvinden. Voor een viertal vliegtuigen dat verwacht wordt, moet 
nog nader bezien worden of tot ontheffingverlening overgegaan kan worden.  
Voorlopig kunnen we alleen afwachten wat nieuwe wetgeving concreet gaat brengen. 
Voorlopig is het advies: doorgaan op de oude voet. 
 
 
Namens de Commissie Technische Zaken, 
Erwin Janssen 
 
 
 


