
Jaarverslag Technische Commissie 2015 
 
In 2015 bestond de commissie uit: Erwin Janssen, Eric Munk, Rob Wulfers, Peter Deege, Hans Bekker, 
Martijn Hoogenbosch (voorzitter). 
 

 Peter Deege geeft aan uit de technische commissie te stappen, de commissie gaat op zoek 
naar een nieuwe kandidaat en bedankt Peter voor de bewezen diensten en zijn inzet. 

 
 De vlootlijst: werd actueel gehouden. 

 
Samengevat bestaat de vloot per november 2015 uit: 

Totaal   231 kisten 

Waarvan 162 NL 

 35 UK 

 27  D 

 1  A 

 1  F 

 4  B 

 1  USA 

 131 Annex II 

  

 Technische zaken:  Daar waar mogelijk ondersteunt de technische commissie de restauratie 
projecten in den lande. Er lopen een aantal projecten, zonder volledig te willen zijn onder 
andere een 2x Sedbergh, K3, nord, 2x Prefect, Sagitta, Grunau 8, Morelli M.100S.   

 
  Ilen T: Er is een start gemaakt met het mogelijk proberen te maken voor Annex II vliegtuigen weer in 

Nederland (permit to fly) of met een Nedelandse BVL te vliegen. Jan Forster/ voorzitter KNVvL afd 
zweefvliegen heeft zijn medewerking aangeboden. Ook de NFHL en het CTZ zullen we vragen, als 
dat nodig is, te ondersteunen. 

 
 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. De EASA is voornemens dit jaar (2016) te starten met een subsidie van 20 %. 
 

 IlenT Verlengingsaanvraag BVL 
ILenT heeft een MAR team opgericht voor het afgeven een BVL verlenging voor Annex II 
vliegtuigen. 

 
 Dit jaar heeft in het teken gestaan van de organisatie voor VGC rally Terlet 2015. Er waren 

vele hobbels te nemen, zoals de permit to fly, luchtruimte zonder transponder, huur terrein 
Terlet. 

 
 Restauratie wissel trofee Dit jaar heeft de CTZ weer slechts één aanmelding mogen 

ontvangen voor de trofee. Op de ALV zal de winnaar bekend gemaakt worden.  
 
 Mobiel erfgoed: De NFHL is bezig met het actualiseren en formaliseren van de lijst met mobiel 

erfgoed in Nederland, op gebied van historische vliegtuigen. Op gebied van zweefvliegtuigen 
is de SHZA al betrokken. 

 
 De technische commissie is van plan op het service center Terlet een Cursus Hout te 

organiseren voor onze clubleden 
 
 


