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Luc Vandebeeck tegelt 
achter de toog... 

Een witte winter... 

Winterwerk... 

De familie Nezic bij het onderhoud van onze YDN. 

De omgeving van ons clublokaal na een sneeuwstorm , anno 10 januari 

Uitslag wedstrijd doellandingen 

Plaats Naam Beslissende waarde 

1ste Guillaume Behaegel 7,30 m 

2de F. Donder 17,31 m 

3de of 4de Tom Nimmegeers Gediskwalificeerd 

3de of 4de Joost Bertels Gediskwalificeerd 

Een overzicht van alle vluchten met de afstanden vind je op pagina 18... 
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Woordje van de redactie 

Activiteiten-
kalender 

Artikels voor 
volgende Cumulus: 

 
01 juni 2010 

1 artikel in 
Cumulus 

= 
2 uren 

Winterwerk!!! 

Wat kan je verwachten in de Cumu-

lus van juni 2010? 

 Algemene Vergadering club 

 Paasbrunch 

 Tienen Sport 

 Driedaagse van De Wouw 

 19 maart: Vleugeluitreiking 

 05 april: Paasbrunch 

 15 mei: Tienen Sport 

 22-24 mei: Driedaagse van de 

Wouw 

 22 mei: BBQ 

Op 02 januari ging Ruben reeds solo. Maar tussen die datum en 19 

februari hebben wij, door de slechte weersomstandigheden, geen en-

kele maal meer gezweefd. Zo ver ik mij herinner, is dat nog nooit 

voorgevallen. En ons kerstkamp was er ook geen om naar huis te 

schrijven. Zou het weder of klimaat dan toch in een knoop liggen. 

Het was wachten tot het weekend 19/20 februari alvorens onze YDM 

weer eens de lucht in ging. Er was geen thermiek, maar het deed toch 

deugd. 

 

Van deze “dode” periode hebben wij dan ook gretig gebruik gemaakt 

om onze clubtoestellen een update te geven. In onze geïsoleerde en 

warme werkhuizen was het aangenaam om te werken en de sfeer was 

er opperbest. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt is een must willen wij de 

levensduur van onze toestellen verlengen. Op zondag 20 februari 

bleef er enkel nog onze Astir over. Met een beetje meeval zal einde 

februari onze vloot vliegklaar zijn. Ik heb het vele jaren anders ge-

weten. 

En onze laatste aanwinst, de ASK 23, staat klaar in Duitsland om af-

gehaald te worden. 

 

Na vijf jaar papierwerk werd op 08 februari gestart met de bouw van 

ons nieuw tankplatform. Het was een zware bevalling. Als het weder 

wat wil meezitten zal er einde maart getankt kunnen worden aan de 

nieuwe pomp. Maar zoals reeds gezegd in verschillende vorige edities 

van onze Cumulus, is dit slechts één onderdeel van onze milieuver-

gunning. Aan de elektriciteit, een ander item, wordt hard gewerkt. 

 

Dit jaar wordt er weer eens aan ons luchtruim geknaagd. De TMA 

van Charleroi bereidt zich uit naar het oosten. De juiste datum en 

plannen kennen wij nog niet. Maar onze corridor naar het zuiden 

wordt versmald tot ± 7 km. Dit is heel smal, maar er blijft een open-

ing. Het vliegen van proeven zal weer een stuk moeilijker worden.Het 

reglement van de Charron werd aangepast door het aantal keerpunten 

te verhogen. Maar voor FAI proeven, 300 of 500 km, veranderd er 

niets. Elders in ons tijdschrift heb ik getracht enkele 300 km uit te 

tekenen. Ideaal zijn ze niet,maar beter iets dan niet. 

 

Laat ons nu maar hopen op mooi thermiekweder met sterke pompen 

en vergeet vooral de veiligheid niet. Een ongeval is toch zo snel ge-

beurd. 

Theo Stockmans 

Volgende keer in 
Cumulus... 
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Zoals enkel jaren geleden werden 
er ook dit jaar weer doellandin-

gen georganiseerd.          

 

Dit jaar wilde de jeugd van onze 
club, waaronder ikzelf, het wat 

groter aanpakken: piloten van 

andere clubs mochten met hun 
eigen toestel komen vliegen, en 

niet alleen tijdens de doellandin-

gen, maar gedurende het hele 
winterkamp. 

‟s Morgens vroeg waren ik en 

Jeremy (Wouters) als eerste op de 

club, even later kwam Mattijs het 

clubhuis opendoen. We zagen 
zelfs een camper staan van men-

sen die waarschijnlijk van ver 

kwamen voor onze doellandingen 
en dan de nacht op EBTN hebben 

doorgebracht. Even later kwam 

ook de andere jeugd aan om te 
helpen. Nu hadden we nog rustig 

de tijd om vanalles klaar te zet-

ten.  

 
Normaal gezien was het briefing 

om stipt 10 uur, maar omdat we 

nog op zoek waren naar witte 
lakens voor de finishlijn aan te 

duiden, werd het al rap wat later 

en is de briefing om half 11 door-
gegaan. Het was Sebastien die de 

„eer‟ had om de briefing te geven. 

Dan, na Sebastien, kwam Jeremy 

aan de beurt, hij moest de spelre-
gels van de wedstrijd uitleggen. 

Ok, dan was het zover, zwevers 

in elkaar gezet en gekuist. Nu 
nog in piste zetten.  

Het was koud, miezerig, grijs 
weer en er was een laag plafond. 

Dat laag plafond was eigenlijk 

niet zo erg want thermieken zat er 

die dag toch niet in, vermits je 
twee keer na elkaar tot 200 meter 

in downwind werd gesleept. Al-

leen dat miezerige en koude weer 
was niet echt leuk. Maja, dat 

moet je er nu eenmaal bijnemen 

in België.  
 

Jeremy, Ruben en Maarten ston-

den heel de dag aan de finishlijn 

om de afstanden te noteren van 

diegene die landden en ik en 
Koen Biesmans zorgden ervoor 

dat de plank in orde was. 

Voor een winterdag werden er 
een record aantal vluchten ge-

daan, in totaal 52 starts, niet 

slecht hé. Er werd gelukkig een 
rolsysteem toegepast zodat er 

“theoretisch gezien” non-stop 

gesleept kon worden. 

 

Er waren achteraf gezien wel en-
kele probleempjes waar we in de 

toekomst op zullen moeten letten. 

Bij het zoeken wie gewonnen 

was, hadden we een blad opge-
steld met de namen van de perso-

nen die geland waren. Toen we 

de naam vroegen van de persoon 
die landde gaven sommige in-

structeurs (passagiers) hun naam 

op waardoor er een foute naam 
opgeschreven werd. Dit heeft 

gevolgen met het bepalen van de 

winaars. Waardoor de 2de en 3de 

prijs waarschijnlijk in foute han-
den gevallen is. In de tabel in de 

bijlage zijn de echte winnaars en 

de volledige uitslag met de af-
standen te vinden. 

 

‟s Avonds waren het frietjes met 
kip en groenten, die Herman spe-

ciaal voor ons heeft klaargemaakt 

en is komen leveren (waaroor 

onze dank, Herman!).  
Daarna was er nog ijstaart en 

chocolademousse voor wie zin 

had. 
 

‟s Avonds werden ook de win-

naars van de wedstrijd bekend 

gemaakt.  Eerder in dit artikel 
heb ik al gezegd dat er wat pro-

blemen waren met de 2de en 3de 

plaats, maar over de 1ste waren 
wel zeker. 

 

Het was toch zeker een geslaagde 
dag en aan de reacties zeker voor 

herhaling vatbaar. 

Senne Vandenputte 

Wedstrijd doellandingen 27/12/2009 

Verkleumde deelnemers  

Ons nokvol, gezellig clublokaal na de wedstrijd  
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In de zomer van vorig jaar besloot ik om uit te kijken 
naar een eigen toestel.  Inmiddels zijn we zes maan-

den verder en ben ik de trotse eigenaar van een Dis-

cus CS.     

 
Ondanks dat heel wat clubleden eigenaars  mij gewe-

zen hadden op de administratieve rompslomp die 

komt kijken bij de aanschaf van een eigen toestel en 
niettegenstaande ik door hen met raad en daad werd 

bijgestaan, durf ik toegeven dat de administratie mij 

bij momenten toch nog verrast heeft.  Ik dacht dat 
het zinvol kon zijn om mijn ervaringen  neer te 

schrijven voor anderen die misschien hetzelfde over-

wegen te doen.  Niet om hen te ontmoedigen, wel 

integendeel, maar om hen nog  beter voor te berei-
den. 

 

Eerste stap alvorens je gaat uitkijken naar een eigen 
toestel is dat je toestemming vraagt aan ons clubbe-

stuur om met een eigen toestel te mogen vliegen bin-

nen onze club.  
 

Om je aanvraag te kunnen doen moet je aan een aan-

tal voorwaarden voldoen  (zie ook op de site van de 

club) : 

 in het bezit zijn van het D-brevet 

 in het bezit zijn van een geldige zweefvliegver-

gunning met bevoegdheid te vliegen met passa-
giers 

 het aan te kopen toestel dient conform te zijn met 

de eigen vliegervaring op het ogenblik van de 

aanvraag 

 aanvraag dient aan het zweefbestuur overgemaakt 

te worden, dat op haar beurt beslist of een toestel 
toegelaten wordt om te vliegen, zonder echter 

toestemming te geven tot stalling. 

 kandidaten dienen minstens 2000 punten in de 

Charron gevlogen te hebben in het jaar vooraf-

gaand aan de aanvraag. Indien er een toestel met 
meerdere personen wordt aangekocht dient elke 

eigenaar aan de voorwaarden te voldoen wil deze 

met het toestel op Goetsenhoven willen vliegen. 

 eenmaal na de aankoop, dient het toestel 20 

vluchten, gespreid over 2 jaar, te maken om het 
recht om te vliegen op het vliegveld (en desgeval-

lend het recht op stalling) te behouden 

 
Bij de beslissing tot toelating wordt volgend criteria 

in acht genomen:  

Laat de startfrequentie het toe om een extra toestel 

aan de lijst toe te voegen zonder de drukte op het 
vliegveld zodanig te laten toenemen dat de vliegvei-

ligheid in het gedrang komt. 

 
Je aanvraag wordt behandeld op de eerst volgende 

maandelijkse bestuursvergadering. Na goedkeuring 
door het bestuur heb je  6 maanden de tijd om het 

nieuwe toestel in de club binnen te brengen, of een 

aankoopfactuur voor te leggen.  

 
Eenmaal ik de goedkeuring had, ben ik aktief gaan 

rondkijken.  Daarbij liet ik mij vooral leiden door de 

website www.segelflug.de.  Hierop staat zowat alles 
wat er te koop aangeboden wordt.  Ik liet me daarbij 

ook uitgebreid informeren en adviseren door diverse 

clubleden die reeds een eigen toestel  hebben evenals 
door onze technische controleurs.  Bij deze nogmaals 

mijn dank aan Eric, Walter, André, Yves, Theo, Jan, 

Rudy en zovele anderen.   

 
Het belangrijkste bij deze stap is het bepalen van het 

budget dat je aan je toestel wil besteden.  Dat be-

perkt zich niet alleen tot de aankoopprijs maar je 
moet ook rekening houden met allerhande admini-

stratieve formaliteiten die niet voor niets zijn evenals 

een aantal benodigdheden waar je niet zonder kunt. 
Die kosten neem je best mee op in je totaalbudget 

om geen onaangename verrassingen te krijgen na de 

euforie van de aankoop.  Verderop in dit artikel zal 

ik in detail toelichten waar ik allemaal mee te maken 
kreeg. 

 

Vervolgens  ben ik in samenspraak met en steeds 
vergezeld van één van onze technische controleurs, 

toestellen die binnen mijn budget vielen fysiek gaan 

bekijken.  Dit bracht me in Duitsland, Zwitserland en 

Oostenrijk.  Dit kost best veel tijd want het ligt 
meestal niet dicht bij de deur.  Je bent al snel 600 km 

enkele rit aan het rijden. Het is dan ook aan te raden 

van een paar toestellen (2 max 3) op 1 dag te gaan 
bekijken.  Ideaal is als je een overnachting ter plaatse 

kan doen.  Je moet toch tellen dat zo‟n bezichtiging 

al snel 2 uur in beslag neemt.   
 

Er is niet alleen de uiterlijke fysieke controle van het 

toestel en de aanhanger, maar vooral  ook de admini-

stratieve controle.  De levensloop van het toestel 
wordt grondig doorgenomen en er dient gechecked 

dat alles goed gedocumenteerd is.  Zeer belangrijk is 

om na te gaan of alle door de constructeur  verplichte 
“Technische Mitteilungen” (TM‟s in het vliegjargon) 

zijn uitgevoerd.  Deze info kan je vooraf downloa-

den van de website van de constructeur van het toe-
stel dat je gaat bezichtigen.    

 

Het is een absolute must deze info bij je te hebben 

als je een toestel gaat bekijken.  Daarnaast moet je 
volgende documenten goed nazien : 

 Geldigheid inschrijvingsbewijs (Certificate of 

Registration) 

 Geldigheid en goed bijgehouden onderhoudspro-

Je eigen toestel kopen: een administratief avontuur 
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gramma (AMP = Aircraft Maintenance Program) 

 Geldigheid luchtwaardigheidsbewijs (Certificate 

of Airworthiness) 

 Geldigheid ARC (Airworthiness Review Certifi-
cate) 

 Controle vlieguren en starts in het vliegboek 
 

Belangrijk om weten is dat Zwitserland een land is 

wat buiten de Europese Unie valt.  Dat betekent dat 
je bovenop de aankoopprijs BTW moet betalen als je 

het aangekochte toestel nadien in een land van de 

Europese Unie inschrijft (voor België 21%, voor 
Duitsland 19%).  Daar kom je niet onderuit en deze 

meerkost neem je best mee in de onderhandeling 

over de aankoopprijs met de verkoper. Daar bovenop 

kunnen nog eens invoerrechten komen (voor invoer 
in België 3,7% op het factuurbedrag incl BTW).  

Deze invoerrechten kunnen vermeden worden mits 

voorlegging van een EUR-1 form, dat aantoont dat 
het land van oorsprong (fabrikant) een land binnen 

de EU is.  Het douanekantoor in je buurt kan je hier-

over  informeren.  Het is dus niet aan te raden een 

toestel te kopen in een niet-EU land.  Dit verhoogt 
de aankoopkost aanzienlijk. 

  

Uiteindelijk is mijn oog gevallen op een Discus CS 
in Oostenrijk.  Naast de fysieke en administratieve 

controle van het toestel is het belangrijk een goede 

verkoopsovereenkomst op te stellen.  Volgende ele-
menten moeten er zeker in voorkomen : 

 Naam, adres verkoper 

 Naam, adres koper 

 Merk, type, bouwjaar, kenteken en werknummer 

van het toestel 

 Verkoopprijs van het toestel 

 Verkoopprijs van de aanhanger (steeds apart op 

de factuur laten vermelden !  Dit is belangrijk om 
de aanhanger nadien in België te kunnen inschrij-

ven) 

 Chassisnummer van de aanhanger 

 Dat de levensloopakte nauwgezet is bijgehouden  

 Dat eventuele schades vermeld worden  

 Dat de verkoper het toestel in volle 100% eigen-
dom heeft 

 Dat het toestel niet verpand is voor schulden of 

vorderingen van derden 

 Plaats en datum van de verkoop 

 Handtekening van beide partijen 

 

Zorg dat er evenveel originele stukken zijn als er 

partijen zijn 
 

Als je overweegt je toestel in Duitsland te laten regi-

streren (wat ik gedaan heb), zorg er dan voor dat de 
verkoopsovereenkomst in het Duits of Engels is.  

 

Verwittig ook je verzekeringsagent (Guy Beersaerts 

geeft daarin goed advies) vooraf over je intenties en 
laat reeds een offerte maken voor het toestel dat je 

denkt aan te kopen.  Als je beslist om het toestel aan 

te kopen kan je gelijk telefonisch je toestel laten ver-

zekeren.  Zo loop je geen ongedekt risico tijdens het 
transport naar België.  Mijn verzekering kost mij 

ongeveer EUR 900 op jaarbasis.  Dit hangt natuurlijk 

af van de verzekerde waarde.  Ik ben dan 1 maand + 
30 vliegdagen in de lucht verzekerd.  Deze maand 

kan ik vrij kiezen. Als ik buiten deze maand vlieg 

moet ik op een vliegdag voordat ik de lucht in ga 
mijn toestel per mail laten verzekeren.  Dit kan zo 

gedurende 30 vliegdagen.  Aan de grond is het toe-

stel het hele jaar door verzekerd. 

 
Voor het transport naar België heb ik gereden met de 

nummerplaat van de vorige eigenaar op de aanhan-

ger.  Deze heb ik nadien per post teruggestuurd.   
Hierna maak ik een onderscheid tussen de formali-

teiten die je moet voldoen voor het registreren van je 

zwever enerzijds en je aanhanger anderzijds. 
 

Registreren van je zwever 

Voor je zwever heb je de keuze om hem in België of 

in een ander Europees land in te schrijven.  Ik heb 
gekozen om mijn toestel in Duitsland te laten in-

schrijven.   

 
Dit om twee redenen : 

 

 Onduidelijkheid over het tarievensysteem in Bel-

gië en over hoe het onderhoud en beheer van de 

permanente luchtwaardigheid van zweeftoestellen 
dient te gebeuren conform de EASA-regels.  In 

België waren er op het ogenblik van mijn aan-

koop nog geen erkende onderhoudsorganisaties 
overeenkomstig Part M Subpart F van de EASA-

reglementering. 

 Hogere kost voor inschrijving, keuring en attesten 

in België vergeleken met andere landen. 

 
Dit alles heeft mij doen besluiten om mijn toestel in 

Duitsland te laten registreren.  Bovendien heeft 

Duitsland wel reeds erkende onderhoudsorganisaties 

overeenkomstig Part M Subpart F van de EASA-
reglementering.  Een van deze organisaties is LTB-

Antwerpen in Grefrath (Duitsland) van Manfred 

Antwerpen.  Hij heeft inmiddels reeds meer dan 400 
zwevers bij hem ingeschreven waaronder een inmid-

dels groeiend aantal Belgen en Nederlanders.  Gre-

frath is ongeveer 2uur rijden van Goetsenhoven.   
 

Manfred Antwerpen heeft de hele administratie voor 

het Duits registreren voor zijn rekening genomen.  

Hij doet ook een fysieke controle.  Daarvoor moet je 
je toestel een drietal weken bij hem laten. 

 

Ik had alle originele documenten van het toestel 
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meegenomen.   Deze heb ik nadien weer moeten te-
rugsturen omdat de vorige eigenaar ze nodig had om 

het toestel in Oostenrijk te laten uitschrijven.  Om 

het toestel in Duitsland te laten inschrijven waren 

kopies van de originele stukken voldoende.  Behalve 
de factuur en het uitschrijvingsdocument van de 

Oostenrijkse Aeroclub.  Deze dienden in origineel 

meegestuurd te worden.  Nadien kreeg ik de origine-
len wel terug van de LBA. 

 

Welke documenten moet je voorleggen : 

 Een goedgekeurde AMP (Aircraft Maintenance 

Program) 

 Een geldige ARC (Airworthiness  Review Certifi-
cate).  Dit is een luchtwaardigheidsattest. 

 Het inschrijvingsbewijs (Certificate of Registrati-
on) van de vorige eigenaar 

 Een origineel uitschrijvingsformulier afgeleverd 

door het bestuur der luchtvaart van het land van 

de vorige eigenaar 

 
Daarnaast moet je opletten voor het volgende : 

 Op een Belgisch paspoort staat geen adres.  Je 

moet dus een apart dokument vragen op het ge-

meentehuis van je woonplaats met een verklaring 

van je woonplaats.  Dit moet men bij de kopie 
van je paspoort doen om je aanvraag tot registra-

tie naar het Luftfahrt-Bundesamt te kunnen stu-

ren. 

 Het groene verzekeringsformulier van je toestel is 
voor Duitsland niet voldoende.  Je moet je maat-

schappij daar bovenop nog een 

“Versicherungsbescheinigung” laten invullen.   

Bij Aviabel kennen ze dit document. 

 Als buitenlander moet je een Duits natuurlijk per-
soon, wonende in Duitsland, aanduiden waarop 

de Luftfahrt-Bundesamt de kosten kan verhalen 

verbonden aan het registreren van je toestel in 

Duitsland ingeval je niet zou betalen.  Dit doe je 
aan de hand van een “Erklärung für einen Zustel-

lungs- und Empfangsbevollmächtigten”.  Manf-

red Antwerpen heeft dit voor mij op zich geno-
men.  

 

Volgende documenten kreeg ik per post terug van de 

LBA (Luftfahrt Bundesamt) : 

 Eintragungsschein (Certificate of Registration) 

 Lufttüchtikeitszeugnis (Certificate of Airworthi-

ness) 

 SIHP (Standardinstanthaltungsprogramms) 
(Aircraft Maintenance Program).  Dit document 

komt enkele weken later dan de eerste twee docu-

menten. 
 

Manfred Antwerpen leverde mij een “Bescheinigung 

über die Prüfung der Lufttüchtigkeit” (Airworthiness 

Review Certificate) af.  Dit is één jaar geldig en mag 

twee keer verlengd worden zonder fysieke controle 
van het toestel.  Bijgevolg moet ik in principe mijn 

toestel pas over drie jaar weer aan een fysieke con-

trole onderwerpen bij Manfred Antwerpen ! 

Tenslotte kreeg ik van de “Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-

senbahnen” een “Urkunde” met een frekwentietoebe-

deling voor het gebruik van een radio aan boord van 
mijn zwever. 

 

Manfred Antwerpen geeft ook goed toelichting en 
ondersteuning  bij hoe het onderhoud van je toestel 

dient te gebeuren rekening houdend met de nieuwe 

EASA-regels (Aircraft Maintenance Programme).  

Met name wat je nog als pilot-owner zelf mag doen 
en welke werkzaamheden je in  een erkende werk-

plaats moet laten gebeuren.  Om het up-to-date hou-

den van je AMP te vergemakkelijken heeft Manfred 
Antwerpen dit geautomatiseerd via een speciale 

website waar je op basis van je kenteken en pas-

woord toegang toe krijgt.    Hier dien je iedere 
maand je vluchtgegevens te registreren.  Je krijgt dan 

automatisch een melding wanneer welk onderhoud 

dient te gebeuren.  Bovendien houdt Manfred Ant-

werpen voor je toestel ook bij of er nieuwe TM‟s 
uitkomen. 

 

Alles samen heeft het een kleine maand geduurd om 
mijn toestel in Duitsland te laten registreren en alle 

papieren in Duitsland in orde te krijgen.  Dit kostte 

mij ongeveer € 850 

 
Kosten :  

Duits inschrijven, controle + ARC € 500 

Duits kenteken aanvragen  € 20,45 
Verkeerstoelating (Duitsland)  € 63,36 

Duits kenteken op toestel aanbrengen  € 250 (+ € 

100 als je oude kenteken niet zelf verwijderd) 
 

Inschrijving van de aanhangwagen 

 

Dit is een complex niet te begrijpen en onoverkome-
lijke procedure waar je door moet. Heel belangrijk is 

dat je de originele documenten van de aanhanger 

mee hebt.  Zonder deze originele documenten kan je 
de aanhanger niet inschrijven in België.  Ook is be-

langrijk dat het identificatieplaatje van de aanhanger 

aanwezig  is met daarop gegevens zoals het chassis-
nummer. 

 

Ik zal hierna stapsgewijs weergeven welk proces je 

door moet om de aanhanger in België in te schrij-
ven : 

1. Met de originele documenten (buitenlands in-

schrijvingsbewijs) van de aanhanger ga je naar 
het dichts bijzijnde douanekantoor van je woon-

plaats en doe je een aanvraag tot inschrijving van 

een voertuig.  Je krijgt dan een roze inschrijvings-
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formulier mee (kost EUR 0,03 !). 
2. Vervolgens maak je een afspraak bij de automo-

bielinspectie voor het opstarten van de gelijkvor-

migheidsprocedure.  Dit kan niet in alle automo-

bielinspectiecenters.  Rotselaar en Alken waren 
voor mij de dichts bijzijnde.  Niet in Tienen dus.  

Het duurde 3 weken tot de eerste vrije datum 

voor een afspraak toen ik belde ! 
3. Breng je aanhanger tip-top in orde voor je naar je 

afspraak gaat.  Verlichting, remmen evenals cor-

rect aangebrachte reflectoren op alle noodzakelij-
ke plaatsen. 

4. Meld je op tijd op de afspraak.  Je aanhanger 

wordt volledig opgemeten en gekeurd.  Dit duur-

de voor mij 1,5h zonder een wachttijd van 1h 
(ondanks de afspraak!).  Een onderdeel van de 

controle is het opmeten van de remmen.  Hier-

voor dien je een wiel af te nemen evenals de rem-
blokken zichtbaar te maken.  Je neemt dus best 

een krik, een goede kruissleutel, evenals ander 

materiaal zoals hamer, tang, schroevendraaier, 
etc. mee).  Dit oefen je best vooraf een keer want 

je moet je wiel zelf demonteren alsook weer mon-

teren.  Tijdens deze keuring worden er ook copies 

van de originele documenten van de aanhanger 
gemaakt en verklaart de keurder dat hij de origi-

nele documenten gezien heeft.    Vanaf nu heb je 

de originele documenten van de aanhanger niet 
meer nodig en kan je ze naar de vorige eigenaar 

terugsturen die dan op zijn beurt de aanhanger in 

zijn land kan laten uitschrijven.  Deze opmeting 

en keuring kost je EUR 116.  Je krijgt in de plaats 
een groen keuringsformulier waar op vermeld 

staat dat je een niet origineel identificatieplaatje 

hebt en dat het gelijkvormigheidsattest ontbreekt 
van de aanhanger maar dat deze in aanvraag zijn.  

5. Het metingsrapport met de nodige documenten en 

copies wordt naar de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer gestuurd.   

6. Anderhalve maand later (!) kreeg ik een 

“uitnodiging tot betaling” van de Federale Over-

heidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter betaling van 
€ 120.  Stond niet eens bij waar het over ging.  Ik 

vermoedde wel dat het over mijn zweefaanhanger 

ging.  Eerst betalen alvorens je dossier verder in 
behandeling wordt genomen. 

7. Nog eens anderhalve maand later kreeg ik het 

“Proces-Verbaal van Goedkeuring” van de Fede-
rale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer per 

post toegestuurd.  Dit document geldt tevens als 

gelijkvormigheidsattest voor mijn aanhanger. 

8. Met dit proces-verbaal kon ik mij weer melden 
bij de automobielinspectie in Rotselaar voor… 

een administratieve controle.  Duurt 2 minuten, 

kost € 10,50 en je krijgt een stempel op je roze 
inschrijvingsformulier. 

9. Stuur nu het afgestempelde roze formulier naar je 

verzekeringsmaatschappij.  Je moet je aanhanger 

ook laten verzekeren voor je hem kan laten in-
schrijven.  Kostprijs verzekering aanhanger : € 64 

per jaar (aanhanger >850kg) 

10. De verzekeringsmaatschappij stuurt het roze for-

mulier verder naar de Dienst Inschrijvingen van 
een Voertuig.   

 

Dit is de status op dit ogenblik.  Ik wacht nu tot de 
DIV mij mijn nummerplaat afstuurt.  Dan moet ik 

nog een keer voor een keuring naar de automobielin-

spectie.  Pas dan zal alles in orde zijn voor mijn aan-
hanger.  Je mag rekenen op 6 maanden (!) en onge-

veer € 310 (zonder de kost van de laatste keuring en 

wellicht ook nog wel een inschrijvingstaks) alvorens 

je aanhanger in België ingeschreven is. 
 

Overige benodigdheden : 

 
Naast de aanschafprijs van je toestel en de admini-

stratiekosten zijn er nog een aantal zaken die je best 

mee in je budget opneemt: 

 Parachute (nieuw ongeveer € 1600) 

 Boordcomputer (ik heb een tweedehands LX 

5000 gekocht voor € 2000) 

 Wing Wheel (nieuw € 318) 

 Tow bar (nieuw € 207) 

 Etc… 

 

Dit alles hangt natuurlijk af in welke mate deze spul-
len in de aankoopprijs van het toestel begrepen zijn. 

 

Besluit : 
Van één ding ben ik blij: dat ik mijn zwever in het 

najaar gekocht heb.  Zo had ik tijdens de winter-

maanden alle tijd om de noodzakelijke administratie-

ve rompslomp te vervullen. Ik mag er niet aan den-
ken dat ik bij mooi vliegweer aan de grond zou moe-

ten blijven omdat mijn papieren niet in orde zouden 

zijn.  Daarnaast had ik ook de tijd om de nodige aan-
passingen aan mijn aanhanger evenals ook aan het 

instrumentenbord van mijn zwever aan te brengen.  

Tenslotte kon ik ook in alle rust het vliegboek en 
onderhoudsboek van mijn toestel lezen (in het 

Duits!).  Kon ik de handboeken van mijn instrumen-

ten doornemen.   Kon ik rustig de tijd uittrekken 

voor de aanschaf van wat extra onderdelen.  Het zal 
je dan ook niet verwonderen dat ik na dit alles snak 

naar het nieuwe vliegseizoen om eindelijk de eerste 

overlandvluchten met mijn toestel te kunnen gaan 
maken. Ik ben er helemaal klaar voor ! 

 

Johan Vanhoyland 
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Ja een rustige avond, zeker van? 

 
Neen, een rustige avond was het 
alvast niet hoor, integendeel! We 
dachten een gezellig eetavondje 

door te brengen met de club van 
de wielertoeristen, maar dat was 
het helemaal niet! We kwamen 
daar toe en het was al een lawaai 

van hier tot in China.  
 
Je zal denken dat ik overdrijf en 
dat het kwam door de mensen die 

zo luid aan het praten waren, maar 
helaas was het dat niet. Het brand-
alarm ging al een kwartier af be-

vestigden Theo en Luc. Niemand 
kon dat vreselijke lawaai stoppen, 
maar toen kwamen ze daar einde-
lijk tot het besef de brandweer te 

bellen.  
 
Die was er helaas niet op 1,2,3,… 
dus dat is wachten geblazen. Het 

sterkste van al was dat er juist een 

alarm boven ons hoofd hing. Theo 
zat met zijn handen op zijn oren, 
Luc ging naar buiten, mijn papa  
deed alsof hij het niet hoorde en ik 

probeerde er niet naar te luisteren! 
Wat een lawaai was dat toch…  
 
Maar toen kwam dan eindelijk de 

brandweer aan en die wist ook dat 
vreselijke lawaai te stoppen en dat 
was voor velen een hele opluch-
ting!  

 
Wat wel een nadeel was… ze had-
den het hele alarm volledig uitge-

zet dus als er brand was hoorden 
we niets! Maar ja iedereen was 
blij dat het lawaai dan eindelijk 
voor bij was!  

 
Onze soep was er uiteindelijk ook 
en we konden dan eindelijk smul-
len op een RUSTIGE manier en 

dat maakte al heel veel goed! Een 

drankje erbij en daar kwam ons 
hoofdgerecht al aangewandeld en 
toen was het helemaal compleet 
hoor wees daar maar gerust in, het 

smaakte ons geweldig we hebben 
ons buikje rond gegeten!  
 
Ik en mijn papa hadden besloten 

om geen dessert te nemen, we 
zouden nog ontploffen! Theo en 
Luc dachten er anders over en gin-
gen toch het dessert te lijf! Maar 

ze genoten er met volle teugen van 
dus geen probleem!  
 

Toen we eindelijk dan helemaal 
vol zaten besloten we om na zo 
een heftige avond huiswaarts te 
keren! 

 

Julie Vanhoyland 
 

Een rustige avond 

Julie en Johan Vanhoyland voor de Discus CS 
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Wegens het steeds maar beknopter luchtruim, wordt het steeds maar moeilijker een FAI diamanten 300 km te 
vliegen. 

 

Nog evens de voorwaarden opsommen waaraan deze proef moet voldoen: 

 maximum twee keerpunten, minimum tien Km uit elkaar, mag ook een heen en terug zijn 

 terugkomen naar het vertrekpunt 

 

Ik wil eerst en vooral zeggen dat zulk een proef naar het noorden uitgesloten is, tenzij je toestel is uitgerust met 
een transponder. Als je namelijk in Nederland boven de 450 meter wil vliegen, moet je toestel uitgerust zijn 

met dit apparaat. 

 
Naar het zuiden 

1GOET – 4LONG (vliegveld van Longuyon in Frankrijk) – 1GOET 

Afstand: 301,8 km (of 2 x 150,9 km) 
 

Opgelet: als men in het zuiden van België de denkbeeldige lijn Arlon-Virton overvliegt, moet je van Golf 2 

(als ze open is) naar Golf 1 gaan. Het kleine stukje in Frankrijk mag je dan terug de hoogte van Golf 2 vliegen. 

Bij je terugkeer is het omgekeerd 
 

1GOET – 40SED (Sedan stad in Frankrijk) – 40MON (eveneens in Frankrijk) – 1GOET 

Afstand: 300,3 km (119,9 + 36,9 + 143,5) 
Je kunt bijna 220 km in de Golf 2 vliegen. Het gedeelte in Frankrijk is dezelfde hoogte als de Golf 2. 

 

Naar het noorden → zuiden 
1GOET – 10MAA – 10LIB – 1GOET 

Afstand: 303,8 km (67,9 + 135,2 + 100,7) 

 

Opgelet: je kunt het been “10MAA – 10LIB” niet in vogelvlucht vliegen omdat de TMA van Luik in de weg 
ligt. Deze omweg is ± 25 km. Dus in plaats van 303 km kom je al snel aan 330 km. Men vliegt ook bijna de 

helft van de proef inde Golf 1. 

 
Enkele “voordelen”: je bent maximum 100 km verwijderd van ons vliegveld en na ongeveer 130 km vlieg je 

langs ons vliegveld. Als je denkt dat het niet meer lukt, kun je binnen vliegen. 

Deze proef kan uiteraard ook omgekeerd gevlogen worden. 

 
Alle drie de proeven vereisen toch een voorafgaande studie van een luchtvaartkaart. 

 

Theo Stockmans 

300 km 

Het controlepaneel van onze nieuwe tank, links het 
lek-detectiesysteem en rechts de koolwaterstofaf-

scheider .  

Dit is echt winterwerk . 
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Maandag 8 februari 2010 was het 

dan zover. Omstreeks 8u30 werd 
de eerste spadesteek gegeven van 

ons nieuw tankplatform. 

 

Een klein beetje geschiedenis. 

De eerste stappen dateren reeds 
van midden 2004. De grond rond 

ons huidig fuelplatform, dat niet 

conform is aan de Vlarem wetge-

ving, is vervuild en moet gesa-
neerd worden. Saneren en een 

nieuw fuelplatform bouwen op de 

huidige plaats zou kunnen maar 

dan zou onze club voor onbepaal-

de tijd zonder tankplatform zitten. 
Voor onze werking was deze optie 

niet te verantwoorden. Daarom 

werd er gekozen voor een nieuwe 

locatie, een twintigtal meter ten 

oosten van onze huidige pomp. 
Defensie ging hiermee akkoord. 

Omdat de nieuwe tankinstallatie 

moet voldoen aan Vlarem, heeft 

ons bestuur ervoor gekozen deze 
werken te laten uitvoeren door de 

firma, Voets uit Aarschot. 

 

Op 3 oktober 2005 maakte deze 

firma de plannen op en er werd 
geopteerd voor een ondergrondse 

tank van 15000 liter. Het dossier 

werd in 2006 overgemaakt aan 

Defensie voor goedkeuring. Hier 

ontstond nu de discussie over de 
plaatsing van een semi-mobiel of 

mobiel tankplatform met een bo-

vengrondse tank oftewel een on-

dergrondse tank zoals wij vroegen. 
Een bovengrondse tank was bo-

vendien veel duurder en kreeg van 

de brandweer van Tienen een on-

gunstig advies op gebied van 

brandveiligheid. Uiteindelijk kre-
gen wij einde 2007 van Defensie 

het fiat voor de plaatsing van een 

ondergrondse tank. 

 

Daar een club op militair terrein 
wordt beschouwd als een privé 

persoon, moest onze club, alvorens 

met de bouw te beginnen, beschik-

ken over een milieu- en bouwver-

gunning. De milieuvergunning 
ging redelijk vlot en werd afgele-

verd door de stad Tienen op 09 

maart 2009.(zie ook vorige edities 

van onze Cumulus). Onze bouw-

aanvraag werd eerst geweigerd 

door de stad Tienen maar op 29 
september 2009 afgeleverd door de 

Bestendige Deputatie van de pro-

vincie Vlaams-Brabant. 

Nu konden we dus eindelijk van 

start. Er werd overeengekomen om 
op 16 november te starten. Wegens 

organisatorische redenen werd het 

8 februari 2010. 

De eerste dag werden de grote 

grondwerken uitgevoerd en de 

tank ging er, na een keuring door 

ATK (keuringsorganisme), de 

grond in. ATK heeft door metin-
gen ook vastgesteld dat er een ka-

thodische bescherming moet aan-

gebracht worden. Dit is een metho-

de voor corrosiebestrijding. 
De tweede dag begon het echter te 

winteren. Een ijskoude noordoos-

tenwind maakte het de werklui van 

de firma Voets niet aangenaam en 

makkelijk. Maar met tussenin een 
bakje koffie gingen de werken ge-

woon door. De leidingen naar het 

lek-detectiesysteem (LDS), de 

pomp en de koolwaterstofafschei-

der (KWS) werden gelegd. Het 
LDS geeft elektrisch aan of de 

brandstoftank lekt. De KWS zorgt 

ervoor dat bij eventueel morsen, 

het water wordt gescheiden van de 

olieproducten. Beide alarmtoestel-
len bevinden zich in het WC. 

 

Woensdag (09/02) kwam bij de 

gure wind nog sneeuw bij. Het was 

niet prettig om buiten te werken. 

Omdat er de volgende dag met 
stabilisé moest gewerkt worden, 

wat niet gaat bij vriestemperatu-

ren, werd „s middags beslist om de 

werken tijdelijk te stoppen. Daar-

bij kwam nog dat de daaropvol-
gende week in het Nederlandse 

Limburg carnavalverlof was. 

 

Hierdoor gingen de werken op-
nieuw van start op woensdag 24 

februari. Tot vrijdag (26/02) werd 

er verder gewerkt aan de leidingen. 

Deze werden vrijdagmorgen ge-

keurd door ATK en goed bevon-
den. 

Het verloop van de resterende wer-

ken zullen in de volgende Cumu-

lus te lezen zijn. 

 
Om iedereen wat wegwijs te ma-

ken bij de installatie van ons nieuw 

tankplatform, vinden jullie op pa-

gina 11 een schema. 
 

Ook op gebied van de verplichte 

updating van ons elektriciteitsnet, 

hebben wij niet stil gezeten. Op 

woensdag 17 februari werd de ver-
sleten elektriciteitspaal aan ons 

clublokaal vervangen door Eandis. 

Tevens hebben zij een nieuwe lei-

ding vanaf de Hannuitsesteenweg 

naar deze paal getrokken. Onder 
leiding van Johan Boon zullen 

nieuwe zekeringkasten, leidingen, 

enz getrokken worden. Wij moeten 

echter met een “dikkere” kabel 
vertrekken vanuit ons clubhuis en 

zo aan onze drie zuidelijke loodsen 

geraken. En de hamvraag is: boven

– of ondergronds? Ik hoop jullie in 

de volgende Cumulus het ant-
woord te geven. 

 

Zij die zich geroepen voelen om 

hieraan mee te helpen, kunnen 

steeds met Johan contact opnemen. 
Ook van deze werken mogen jullie 

een vervolg verwachten. 

 

 

Theo Stockmans 

Milieu 

Onze 15000 liter tank zit er in  



Koninklijke Vliegclub De Wouw Cumulus maart ’10 

11 



Koninklijke Vliegclub De Wouw Cumulus maart ’10 

12 

De laatste tijd hoor je in ons club-
lokaal woorden als ARC, AMP, 

enz door de lucht zoeven alsof 

het alledaagse taal is. Nochtans 

voor clubleden die niet bezig zijn 
met het technisch, administratie-

ve gedeelte van onze zweefvloot 

of zelf geen eigen toestel bezit-
ten, zijn deze letterwoorden erger 

dan Chinees. In dit artikel ga ik 

trachten om op een eenvoudige 
manier een betekenis te geven 

aan dit jargon. Zo zal iedereen, 

hoop ik, ongeveer weten waar de 

klepel hangt. 
 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat 

deze woordenschat er gekomen is 
door de EASA. Dit organisme 

heeft als één van zijn taken de 

luchtvaartveiligheid gelijk te ma-
ken in de lidstaten van de Euro-

pese Gemeenschap. Onder lucht-

waardigheid valt ook het techni-

sche gedeelte (dus ook onder-
houd). Dit heeft (voorlopig ???) 

enkel betrekking op de gecertifi-

ceerde luchtvaarttuigen, zoals 
onze zweeftoestellen. Een ULM 

valt er buiten omdat dit geen ge-

certificeerd toestel is. Deze toe-

stellen worden wel geregeld door 
de nationale regelgeving. 

 

Als men een toestel koopt (nieuw 
of tweedehands) moet dit inge-

schreven worden in een nationaal 

luchtvaartregister. Men kan dit in 
zijn eigen land doen of in een 

andere staat. Onze Ka 23 hebben 

wij in Duitsland ingeschreven. 

Hij zal dus een Duitse immatricu-
latie of kenteken dragen (D-

2363). Eens het toestel ingeschre-

ven is, levert dit land een BvL af. 
Dit op voorwaarde dat het toestel 

voldoet aan het type certificaat 

van dit toestel. Dit laatste docu-
ment wordt opgemaakt door EA-

SA, in samenwerking met de con-

structeur van het toestel. In Bel-

gië wordt het BvL afgeleverd 
door DGL, in Duitsland het LBA. 

Een Bvl betekent zoveel dat het 

toestel wordt toegelaten tot het 
luchtverkeer 

In het type certificaat staat o.a. 
vermeld waaruit de minimum 

uitrusting van het toestel moet 

bestaan, welke types van sleepha-

ken er mogen ingebouwd wor-
den, enz. Allemaal voorschriften 

eigen aan dit specifieke toestel. 

 
Alvorens te mogen vliegen, moet 

het toestel ook in het bezit zijn 

van een ARC. Dit kan in België 
afgeleverd worden door de tech-

nische dienst van DGL of door 

een CAMO+ (in België of een 

ander Europees land). Deze laat-
ste is een organisatie of bedrijf 

die verantwoordelijk is voor de 

verdere luchtwaardigheid van het 
toestel. Zij moeten erkend zijn 

door het EASA. 

 
De controleur kijkt hier na of er 

b.v. niet te veel speling zit op de 

roeraansluitingen, of er nergens 

geen roest te vinden is, of dat alle 
TM en/ of AD uitgevoerd zijn. 

Maar tevens of de levensloopfar-

de in orde is. Zijn alle documen-
ten wel aanwezig ? 

 

Als het ARC wordt afgeleverd 

door een CAMO+, betekent dit 
dat het toestel op technisch vlak 

wordt opgevolgd. Men spreekt in 

EASA termen van “Controlled 
Environment”. Dit betekent dat 

de eerste maal, het ARC wordt 

afgeleverd na een fysische en 
technische administratieve con-

trole. De twee daarop volgende 

jaren wordt het ARC verlengd op 

papier men spreekt hier van een 
administratieve verlenging). 

Daarom moet de eigenaar o.a. 

maandelijks het aantal starts en 
uren doorgeven aan de CAMO+. 

De eigenaar moet wel een drie-

jaarlijks contract afsluiten met 
een CAMO+. 

 

Zich in een controlled environ-

ment bevinden betekent dat, als 
er een TM verschijnt voor dat 

type van toestel, de CAMO+ de 

eigenaar van het toestel moet ver-
wittigen. Of wanneer de 2000 

starts van een sleephaak over-
schreden gaan worden, de CA-

MO+ eveneens de eigenaar er 

moet op attent maken. 

 
In de schoot van onze sectie heb-

ben wij besloten met onze club-

toestellen naar de CAMO+ te 
gaan van Manfred Antwerpen, in 

het Duitse Grefrath,. en dit vanaf 

maart 2010. 
 

Ieder toestel dat vliegt moet in 

het bezit zijn van zowel een BvL 

en een ARC. 
 

Sedert 28 september 2009 moet 

ieder zweeftoestel ook in het be-
zit zijn van een AMP. Dit wordt 

afgeleverd door het land waar het 

toestel is ingeschreven. Voor de 
“OO” is dit België. In dit docu-

ment staat een samenvatting van 

het onderhoud van het toestel. 

Zoals de maximum levensduur, 
onderhoud gordels, technische 

richtlijn voor de sleephaken, enz. 

In functie van de uitrusting ver-
schilt het AMP van toestel tot 

toestel. 

 

Één gemaakt Europa? 
Eigenaardig genoeg verschillen 

de AMP inhoudelijk van land tot 

land. De CAMO+ moet de richt-
lijnen volgen van het land waar 

het toestel is ingeschreven. B.v. 

de gordels mogen in België in de 
toestellen blijven “on condition”, 

in Duitsland en ook in Nederland 

moeten ze om de 12 jaar vervan-

gen worden. 
 

Als je de voorgaande paragraaf 

neemt betreffende de gordels. 
Een voorbeeld: op dezelfde dag 

plaatsen wij dezelfde nieuwe gor-

dels in onze Ka 23 (Duits) en on-
ze Astir (Belgisch). Na twaalf 

jaar bevinden de gordels zich in 

dezelfde fysische, goede toe-

stand. Wel, Manfred zal ons vra-
gen de gordels in de Ka 23 te ver-

nieuwen, in de Astir mogen ze 

blijven. Begrijpen wie begrijpen 
kan. 

ARC, AMP, …??? 
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Als je nog vragen hebt of sommi-
ge documenten eens van dichtbij 

wilt zien, kun je steeds bij de 

technische controleurs terecht. 

 
Al deze nieuwe, bovenstaande 

begrippen hebben wij sedert een 

paar jaar te danken aan Europa. 
En het belangrijkste: het is alle-

maal complexer geworden,veel 

meer papieren en veel duurder. 
En is de vliegveiligheid er beter 

op geworden, volgens mij niet. 

 

 

Theo Stockmans 

 

Een overzicht van de vaakst voorkomende afkortingen 

 
EASA:  European Aviation Safety Agency (Europees Agentschap 

  voor Luchtvaartveiligheid) 

BvL:   Bewijs van Luchtwaardigheid 

DGL:  Directoraat-generaal Luchtvaart 
LBA:   Luftfahrt Bundesamt (het BelgischeDGL) 

ARC:  Airworthiness Revieuw Certifcate (Luchtwaardigeid her 

  ziening certificaat) 
CAMO+:  Continuing Airworthiness Management Organisation  

  (Organisatie voor het beheer van de verdere luchtwaardig 

  heid) 

TM:   Technische Mitteilung (Technische mededeling, in het En
  gels TN – Technical Note) 

AD:   Airworthiness directives (Luchtwaardigheidsrichlijnen) 

AMP:  Aircraft Maintenance Programme (onderhoudsprogramma 
  van een luchtvaarttig) 

datum wat krant 

04/10/93 Centrum voor opleiding voor sportvliegers en helicopters Het Nieuwsblad 

23/12/94 Alternatief voor Grimbergen De Standaard 

12/01/95 Bebossen met vrije-tijdsvliegen Het Nieuwsblad 

20/01/95 Recreatie- en scholingsvliegen Het Volk 

27/03/95 Natuurgebied Het Volk 

11/04/95 Burgerluchtvaartschool Gazet van Antwerpen 

13/04/95 Sociaal nut Het Nieuwsblad 

12/10/95 Mozaïek van bosjes en graslanden Het Nieuwsblad 

22/02/96 Asielzoekers Weekkrant 

04/04/96 Vliegveld blijft militair, kazerne wordt verkocht Het Nieuwsblad 

21/07/97 Fuifzalen „t Pinktlicht 

02/02/99 15 Wing Het Nieuwsblad 

02/01/01 Polyvalente zaal Het Nieuwsblad 

06/02/04 DHL Het Laatste Nieuws 

02/11/05 Skipiste Het Laatste Nieuws 

06/04/06 Zondagsmarkt Publipers 

28/04/06 Marktkramers Het Nieuwsblad 

08/05/06 Jeugdgevangenis Het Laatste Nieuws 

18/03/08 Wielerschool Het Laatste Nieuws 

30/10/08 Lunapark Het Nieuwsblad 

25/11/08 Pretpark Het Nieuwsblad 

27/11/08 Bungalowpark of golfterrein Het Laatste Nieuws 

01/09/09 Verblijfstoerisme Het Nieuwsblad 

03/09/09 Wielerbaan Het Nieuwsblad 

23/09/09 Verblijfsrecreatie Het Laatste Nieuws 

Bestemming van ons vliegveld sedert 1995... 
...volgens de geschreven pers. 
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Gedurende zeven jaren, van 1977 
tot 1984, zijn bij Schempp-Hirth 

geen zweeftoestellen van de stan-

daardklasse gebouwd geweest. 

Dan verscheen met de Discus de 
lang verwachte opvolger voor de 

Standaard Cirrus. Nadat in de 

laatste jaren de zweeftoestellen in 
de standaard klasse en de 15m 

klasse (renklasse) van bij de ver-

schillende constructeurs steeds 
gelijkvormig geworden zijn, dook 

plotseling de silhouet van een 

nieuw vliegtuig op, dat van op de 

grond goed herkenbaar was. 
 

Het was de sikkelvormige vleugel 

van de Discus met zijn meerma-
len gebogen aanvalsboord. Bij 

zweefpiloten in onze landen, die 

snel spotnamen vonden, ging het 
woord “kromzwaard”of “Turkse 

sabel” om. Daar de romp van de 
Discus, mits kleine veranderin-

gen, van de Ventus overgenomen 

werd, is de vleugel een volledig 

nieuwe constructie met een nieuw 
profiel. De vleugelschalen zijn 

gesteund op het principe van 

GFK-schuim-sandwich, terwijl 
de hoofdligger uit koolstoflagen 

gemaakt werd. Zoals bij de Ven-

tus bestaan er twee verschillende 
cockpitgrotes. De roeraansluitin-

gen zij automatisch, de remklep-

pen driedelig. De vleugel heeft 

met 10,58m² een relatief groot 
oppervlak, zo dat bij een leegge-

wicht van 230Kg een minimale 

vleugelbelasting onder de 30 kg/
m² ligt. 

 

De Discus was bij wedstrijden 
een zeer succesvol prestatietoe-

stel: gedurende de wereldkampi-
oenschappen in 1985, 1987 en 

1989 bezette de Discus telkens de 

drie eerste plaatsen. Tussendoor 

was er, eenmalig, een accroversie 
met de benaming Discus K. Met 

dit toestel kon men, mits afneem-

bare vleugeltippen, de spanwijdte 
tot 13,70m verminderen. Met dit 

type kon men ook 15m vliegen. 

Later werd de Discus K terug in 
een normale versie gebracht. 

 

Onder licentie werden in Tsjecho

-Slowakije, vanaf 1990, de eerste 
Discus CS afgeleverd. Zoals bij 

de Ventus is er ook de Discus bT 

met een turbomotor leverbaar. 
Een zelfstartversie, zoals bij de 

Ventus, is er niet. 

 

Discus 

Constructeur Schempp-Hirth Leeggewicht 230 kg 

Eerste vlucht 21 april 1984 Maximaal vlieggewicht 525 kg 

Totaal gebouwd 361 Waterballast Maximum 

Spanwijdte 15m Vleugelbelasting 29,5 kg/m² - 50 kg:m² 

Vleugeloppervlakte 10,58m² Minimum daalsnelheid 0,59 m/s 

Slankheid 21,26 Glijgetal 42,2 bij 105 km/h 

Theo Stockmans 

DISCUS CS 
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Foka 4 
Gebouwd door W. Okarmus, 
vloog het standaard prestatie 

zweefvliegtuig SZD-24 Foka een 

eerste maal op 02 mei 1960 in het 

Poolse Bielsko. Zijn eerste pu-
bliekelijke verschijning was bij 

de wereldkampioenschappen 

1960 (in het Duitse Köln-
Butzweilerhof), waar het een der-

de plaats behaalde met als piloot 

A. Witek. Het toestel wekte toen 
een grote interesse wegens een 

radicaal nieuwe bouwwijze. Ver-

volgens ging het toestel in pro-

ductie. Er werden verschillende 
versies ontwikkeld: de SZD-24B 

Foka 2, dat slechts uit drie pre-

reeks modellen bestond en begin 
1961 voltooid werd. De SZD-

24C Foka Standaard was de eer-

ste reeks variante. Het vloog een 

eerste maal in september 1961. 
 

De romp bestaat uit een houten 

constructie schaalbouwwijze met 
een voorste deel uit GFK

(glasvezel). De lange, transparan-

te cockpit opent zich door naar 
voor te schuiven. Bij de vleugels 

gaat het om een torsie-kast-

constructie, zonder hoofdligger 

met een dikke, dragende triplex 
huid. SZD metalen remkleppen 

zijn bij 60% diepte ingebouwd. 

Het landingsstel toont een lange 
schaats met een vast wiel erin, 

dat duidelijk achter het zwaarte-

punt ligt. 

 
De SZD-32A Foka 5, welke eerst 

op 28 november 1966 vloog, won 

de OSTIV-prijs voor het beste 
standaard zweefvliegtuig con-

structie. Dit toestel bezit een rui-

mere cockpit. Het hoogteroer be-
vindt zich hier bovenaan het kiel-

vlak. Bij het einde van de produc-

tie in 1971, werden in totaal 330 

Foka reeksen zweefvliegtuigen 
gebouwd, inbegrepen 200 voor 

de uitvoer naar 17 landen. 

Constructeur SZD (Polen – Bielsko) Max vlieggewicht 386 kg 

Spanwijdte 15 m Max vleugelbelasting 31,64 kg/m² 

Romplengte 7 m VNE 260 km/h 

Vleugeloppervlakte 12,2m² VS 62 km/h 

Profiel NACA 63³618/4415 Min daalsnelheid 0,7 m/sec aan 79 km/h 

Slankheid 18,5 VRA 160 km/h 

Leeggewicht 245 kg Glijgetal 34 bij 95 km/ h 

Waterballast /     

Theo Stockmans 
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Theorie zweefvliegvergunning 
Robert Schoonjans 

 

Hulpinstructeur 

Sebastien Mathieu 
 

Zij die hun naam niet terugvinden, dienen mij zo snel mogelijk te verwittigen; 

Sportcommissie van 2 december 2009 

2 januari 2010, ik mag eindelijk 
solo! 

 

Het begint allemaal in oktober 

2008. Ik was al lange tijd geïnte-
resseerd in de luchtvaart en ge-

boeid door vliegen. Oorspronke-

lijk was ik van plan om mee te 
doen met de luchtkadetten, maar 

hiervoor moest ik nog erg lang 

wachten. In oktober 2008, ik was 
net 14 jaar geworden, zag ik dan 

een advertentie voor een theorie-

cursus zweefvliegen bij Ko-

ninklijke Vliegclub de Wouw.  
Het begon al over enkele dagen, 

ik stuurde snel een mailtje en er 

werd mij verteld dat ik mocht 
deelnemen, ik was erg blij.  

 

Na vele interessante en soms ook 
minder interessante lessen, het 

theoretisch examen. Geslaagd en 

geen herexamens! Vervolgens 

komt de grote stap naar het echte 
vliegen. Op de algemene verga-

dering kwam ik Koen Biesmans 

tegen. Hij heeft mij aangesproken 
en een beetje wegwijs gemaakt in 

het zweefwereldje. Na een gezel-

lige babbel heeft hij mij voorge-

steld om de week nadien de aller-
eerste vlucht te maken.  

 

De week daarna, na nog een kort 
telefoontje met Koen om te weten 

wat ik allemaal moest meenemen 

etc., de eerste vlucht. Ik had de 
smaak al vlug te pakken. Na heel 

wat momenten waarop het goed 

en minder goed ging, begon het 

eindelijk allemaal langzamerhand 
goed te gaan. Helaas, moest ik 

wachten tot 1 januari 2010 nl. het 

jaar waarin je 16 wordt, voor ik 
solo mocht. Ik ben dan maar blij-

ven doorvliegen met instructeur 

en heb het geluk gehad in Bras-
schaat en Weelde een paar 

vluchtjes te mogen meepikken. Ik 

heb ook met verschillende toe-

stellen mogen vliegen waaronder 
ASK-21 en Duo-Discus X. 

 

Een vijftigtal lesvluchten later 
kwam 1 januari 2010 eindelijk in 

zicht. Spannend te weten dat ik 

bijna solo mocht. De weersvoor-
spellingen zagen er eerst tamelijk 

goed uit en dan weer minder 

goed. Eindelijk was het zover, 1 

januari, vroeg opgestaan… Nee, 
het weer zag er niet goed uit. Het 

zou vandaag niet gaan gebeuren, 

er lag een dun laagje sneeuw.  
 

Toch maar naar de club gegaan, 

maar zoals ik al vermoedde zou 
er niet gevlogen kunnen worden. 

Een dag en een stuk taart van 

Theo later, 2 januari. Het ziet er 

op het eerste zicht niet schitte-
rend uit, maar ik bel toch naar de 

club. Bart vertelt mij het fantasti-

sche nieuws dat er kan gevlogen 
worden.  

Eenmaal op de club, bleek het 
toch nog twijfelachtig. Op initia-

tief van Yves werd er dan beslist 

om toch te vliegen, zodat ik toch 

mijn eerste solo kon maken. Na 
een checkvlucht met Yves, be-

sluit hij mij te lossen! Schitte-

rend, de eerste keer helemaal al-
leen. Iedereen herinnert zich 

waarschijnlijk ook nog zijn/haar 

eerste solo, super.  
 

Op 200m begin ik het circuit en 

enkele momenten later land ik, 

onder het goedkeurende oog van 
een paar professionals, met de 

ASK-13 OO-YDN op runway 24. 

Wauw! 
 

Bij deze zou ik alle instructeurs 

en mensen die mij geholpen heb-
ben willen bedanken. Bedankt 

allemaal! 

 

Ruben Michaux 

Eindelijk solo! 

Ruben bij zijn eerste sololanding 
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Klasse (Charron) toestel handicapfactor glijgetal/ snelheid (km/h) 

        

club Ka 7 76 26/ 80 

  Ka 13 78 28/ 90 

  Ka 8 78 27/ 73 

  Ka 6CR 84 29/ 68 

  Bergfalke IV 84 34/ 85 

  SF 34 86 35/ 95 

  Ka 23 92 34/ 90 

  Silent 2 94 40/ 90 

  Astir CS 96 35,2/ 92 

standaard ASW 15 98 38/ 90 

  LS 1 C 98 38/ 90 

15m/ Renklasse Apis 98 40/ 90 

standaard ASW 19 100 38,5/ 110 

  Discus CS 108 42,5/ 105 

  Discus 2 108 ? 

  LS 3 (15m) 108 40/ 110 

15m/Renklasse DG 200 (15m) 108 42,5/ 110 

  Mini Nimbus 108 42/106 

Open klasse LS 3 (17m) 110 ? 

  DG 200 (17m) 110 42/110 

  Ventus 2 (18m) 120 50/ 90 

  Nimbus 4DM 126 60 

Handicapfactor 

Glijgetal/ snelheid:  dit is een benaderende, theoretische waarde. Deze getallen verschillen  
                                 soms van boek tot boek. 

 

Handicapfactor:   dit getal geeft een beter beeld van de glijgetalverhoudingen tussen de  

                              verschillende types. 
 

De bedoeling van deze lijst is het samenvliegen te promoten. Welke toestellen kunnen het best met welke toe-

stellen tezamen over land. Men neemt het best de kolom met de handicapfactor. 

Theo Stockmans 

De Foka 4 met onze jongste piloot  
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Statistieken 2009 
        2008 2009 verschil 

starts België sleep week 120 26 - 94 

      weekend 1307 1197 -110 

      totaal 1427 1223 -204 

    lier week 0 31 +31 

      weekend 5 111 +106 

      totaal 5 142 +137 

    totaal   1432 1365 -67 

  buitenland sleep   64 98 +34 

    lier   95 124 +29 

      totaal 159 222 +63 

  totaal     1591 1587 -4 

              

vlieguren België vrije vlucht week 95 6 -89 

      weekend 853 832 -21 

      totaal 948 838 -110 

  buitenland     237 389 +152 

  totaal     1184 1227 +43 

              

sleepuren     week 8 6 -2 

      weekend 174 172 -2 

      totaal 182 178 -4 

              

overland km België   week 3211 2155 -1056 

      weekend 8476 11687 +3211 

  buitenland     11742 14601 +2859 

  totaal     23429 31006 +7577 

Het is ieder jaar voor mij een zware klus om deze getallen bij de 
leden bijeen te scharrelen. Vier of vijf herinneringen heb ik moe-

ten versturen om toch een beeld te krijgen van het jaar 2009. Van 

sommige piloten heb ik nog altijd niets ontvangen. De getallen 

die je hierboven vindt zijn, volgens mij, voor 90% juist. 
De getallen die je hierboven vindt omvatten zowel de club- als 

privétoestellen. 

 
Men heeft hier drie soorten piloten: 

1. Zij die hun gegevens binnen de gestelde termijn overmaken: 

hun vliegboekje is up to date; 
2. Zij die hun data na één of meerdere rappels sturen: hun vlieg-

boekje werd ondertussen  

    bijgewerkt; 

3. Zij waarvan hun gegevens nog altijd niet binnen zijn: hun 
vliegboekje is nog altijd niet  

    bijgewerkt. 

 
Voor de leden die hun vliegboekje bijhouden, zoals het voorzien 

is, zijn de gegevens overmaken, een werk van nog geen twintig 

minuten. 

Theo Stockmans 

Vl. Naam van piloot Afstand van laken 

1 Jelle Vandebeeck 17,39 m 

2 Hjalmar Boudrie Gediskwalificeerd 

3 Jelle Vandebeeck 5,28 m 

4 F. Donder 17,31 m 

5 Hjalmar Boudrie Gediskwalificeerd 

6 Samuel Cipers 6,00 m 

7 F. Donder Maximum 

8 Bart Crayne Gediskwalificeerd 

9 Samuel Cipers 3,40 m 

10 Tom Nimmegeers Gediskwalificeerd 

11 Bart Crayne Gediskwalificeerd 

12 Gert-Jan Braeckevelt 10,25 m 

13 Tom Nimmegeers Maximum 

14 M. Derous Gediskwalificeerd 

15 Gert-Jan Braeckevelt 8,10 m 

16 Jurgen Decraemer 15,30 m 

17 M. Derous Gediskwalificeerd 

18 Jan-Luck Vandebeek 4,66 m 

19 Jurgen Decraemer 19,63 m 

20 D.P. Lucky 33,52 m 

21 Jan-Luck Vandebeeck 12,35 m 

22 Linde Vandebeeck Gediskwalificeerd 

23 D.P. Lucky 9,2 m 

24 Samuel Cipers 3,40 m 

25 Linde Vandebeeck 6,80 m 

26 Jan Deroo 24,50 m 

27 Sebastien Mathieu 8,80 m 

28 Pieter Berckx 15,47 m 

29 Jan Deroo 14,40 m 

30 Jan Hendrickx Gediskwalificeerd 

31 Pieter Berckx 14,14 m 

32 J. Liekens 14,81 m 

33 Jan Hendrickx 8,52 m 

34 Peter Bertels Gediskwalificeerd 

35 L. Van Hoven Gediskwalificeerd 

36 Guillaume Behaegel Maximum 

37 Peter Bertels Gediskwalificeerd 

38 L. Van Hoven 14,30 m 

39 Guillaume Behaegel 7,30 m 

40 Joost Bertels Gediskwalificeerd 

41 Geert De Palmenaer Gediskwalificeerd 

42 Sophie Vandewalle 4,03 m 

43 Joost Bertels Maximum 

44 Jan Deroo Gediskwalificeerd 

45 Sophie Vandewalle 6,60 m 

46 Jan Deroo Gediskwalificeerd 

47 Herman Moens Gediskwalificeerd 

48 N. Redant Gediskwalificeerd 

49 Herman Moens Gediskwalificeerd 

50 Mario Maurano Gediskwalificeerd 

51 N. Redant 6,12 m 

52 Mario Maurano 5,77 m 

Vluchten doellandingen 
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02 Augustus begint met 650 kilo-
meter rijden tot aan de ingang van 

het vliegveld waar een Mig 21 

prijkt, een indrukwekkende Mig 

21, een herinnering dat Bayreuth 
kort bij de Oostduitse grens moet 

liggen, ondertussen allemaal reeds 

merkelijk aangetast door de tand 

des tijds. 
 

Reeds een paar jaar trekt een 

ploeg zwevers van onze club naar 

Bayreuth om daar de vakantie te 
combineren met de vlieghobby.  

Omdat het weer in Bayreuth al 

even wisselvallig blijkt te zijn als 

in België, had ik mij voorgeno-
men mee te gaan om wat liererva-

ring op te doen, dat kunnen we 

toch niet op ons vliegveld in 

Goetsenhoven en stel dat het weer 
zou tegenvallen dan bleef de kans 

toch zeer groot dat er nog heel wat 

lierstarts kunnen gemaakt worden, 

ideaal om te oefenen. Kans op een 
tegenvaller was dus miniem. 

 

Uiteindelijk bleek het weer was de 

ganse de week uitstekend uit te 
pakken, waardoor uiteraard zeer 

veel zweefvliegers zich aanboden 

aan de startlijn. Want naast de 

Wouw-zwevers en de plaatselijke 
clubleden was er nog een vrij ac-

tieve Nederlandse club en tal van 

Duitse en andere (ook Denen) 

bezoekende zweefpiloten die Bay-
reuth gekozen hadden voor hun 

vliegvakantie en daarbovenop nog 

een jongerenkamp die een of an-

dere gevorderde zweefopleiding 
kwamen volgen. De eerste dag 

was de ASK21 (plaatselijke les-

bak) volledig volzet. Gelukkig 

konden we toch onze eerste starts 
dan toch nog maken met de goeie 

ouwe Ka7 van Pieter, Jörgen en 

Griet. Na een eerste start waar 

men bijna letterlijk en figuurlijk 
effen de pedalen kwijt is, leek dat 

al aardig te lukken met de tweede 

en derde vlucht. Drie lierstarts op 

één dag leek mij nu wel weinig 
voor een lierkamp. De volgende 

dagen bleven echter even druk.  

 
 

Er waren drie startlijnen, twee 
voor sleepstart en maar een voor 

lierstart. Het was dan ook lier met 

slechts twee kabels, die dan ook 

de ganse namiddag constant ge-
bruikt werd. En hoewel het dan 

prachtig weer was tot sunset durf-

den onze Duitse collega‟s er al 

eens om 19 uur de blok op leggen 
tot onze grote verwondering; 

blijkbaar lierman al te (“het”) moe 

(…”Seil spaaaaan”… roepen en 

zo , tja ….).     
 

Ook zeer veel overland vliegers 

vetrokken met de lier. Jörgen, 

Griet en ikzelf, allemaal met de-
zelfde lierambitie probeerden zo-

veel mogelijk de overland vliegers 

zo snel mogelijk de lucht in te 

krijgen, om dan onze beurten af te 
tellen samen met de plaatselijke 

leerlingen en de leerlingen van de 

Nederlandse club. Volgende da-

gen kwamen we amper aan 2 à 3 
vluchten per dag. Zo zouden we 

niet lost geraken op die lier. De 

criteria die we eerst te horen kre-

gen leken eerder nogal vaag, wat 
het helemaal niet was voor onze 

instructeur vanaf de tweede dag 

Martin. Om de initiële aanteke-

ning voor lierstart te bekomen 
waren sowieso 20 starts een mini-

mum, dit wil zeggen minstens 10 

dubbel en 10 solo, inclusief kabel-

breuk simulaties.  
Om de zaak wat te versnellen de-

den we vluchten van 3 à 4 minu-

ten dit wil zeggen, los van de lier, 

afdraaien, remkleppen open tot 
circuithoogte om te komen lan-

den. Dus het mocht wel een beetje 

vooruitgaan nu. Na de eerste ka-

belbreuk simulatie liet Martin we-
ten dat hij niets meer aan toe te 

voegen had maar de 10 dubbels 

dienden afgewerkt te worden. Dat 

was pas rond de vierde dag. Om-
dat de Belgskes altijd zo ijverig 

meehielpen mocht het voor onze 

Duitse instructeur ook wat beter 

vooruitgaan met onze lieroplei-
ding en werd beslist om die dag al 

om 9 uur te starten met onze laat-

ste drie dubbelvluchten, inclusief 
nog een interessante oefening met 

gesimuleerde kabelbreuk op lage 
hoogte en landing “contre-QFU”. 

Vanaf nu zou het vlotter gaan 

(dachten we), we mochten ver-

trekken met de LS4, maar ook 
weer pas na, jawel, een schriftelij-

ke en mondelinge ondervraging 

over het vlieghandboek van de 

LS4 in het Duits. Al bij al hele-
maal niet oninteressant als opfris-

sertje en dan het was zover. Als 

nieuw type, voor mij tenminste, 

viel die LS4 enorm mee omwille 
van zijn uiterst soepele besturing, 

een ideale plastiekbak voor een 

club. Dankzij de solovluchtjes 

hadden we er dan toch zes starts 
opzitten die dag.  

 

Uiteindelijk moesten we ons nog 

reppen om tegen de laatste (6de) 
dag ons laatste solovluchtjes af te 

werken. Met tegen de honderd 

lierstarts elke dag hoefden die 

vluchtjes dan niet lang te duren 
(2…4 minuten). De permanente 

zijwind en ook al eens rugwind 

zorgde er dan weer voor dat er 

maar hoogten gehaald werden van 
slechts 350 tot 400 meter, uitzon-

derlijk al eens 450 meter.   

Hoewel ik verwacht had om meer 

starts per dag te kunnen maken en 
zo vroeger op de week wat meer 

vrije tijd te hebben om wat echt te 

kunnen vliegen, was er dan toch 

het prachtige vakantieweer in de 
plaats. Het gezellige kamp van de 

clubpiloten van de Wouw in de 

heuvelachtige omgeving van Bay-

reuth erbij maakte deze week va-
kantie meer dan geslaagd, met 

dank aan de organisatoren, Sebas-

tien en Nathalie..  

 
In de late namiddag van de laatste 

dag heb ik dan onverwacht toch 

nog een vluchtje kunnen maken 

van ruim drie uren met de Ka7, 
samen met Eric, boven aanvanke-

lijk het bewolkte en later scheme-

rende Bayreuth en omgeving. 

 

Piet Vanosmael  

      

 
   

Lieren in Bayreuth 
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Prikbord 

Hier had natuurlijk ook 
uw advertentie kunnen 
staan… 
 

Met een ander kader, in een ander lettertype of met 

een meer opvallend en aantrekkelijker design… en dat 

allemaal voor een belachelijk lage prijs. 

 

 € 6,20 voor 1/4 pagina 

 € 12,40 voor 1/2 pagina en 

 € 24,80 voor een volledige pagina. 

 

Neem voor meer inlichtingen contact op met Theo 

Stockmans. Tel: 016/76.66.96 

Artikels voor Cumulus 
 

Leden die een artikel schrijven voor Cumulus en over een 

personal computer beschikken kunnen hun teksten bin-

nenbrengen op diskette of doorsturen via internet (email: 

mattijs@dewouw.net). 

 

Volgende formaten kunnen zonder problemen ingelezen 

worden: 

 MS Word voor Windows  

 MS Works voor Windows 

 MS Publisher 

 Wordperfect voor DOS of Windows 

 ASCII tekst (.txt achtervoegsel) 

 

Ook getypte of handgeschreven artikels zijn natuurlijk 

van harte welkom. Alle materiaal kan voortaan in het spe-

ciaal voor Cumulus voorziene bakje gedropt worden 

(naast de keukendeur in het clublokaal). 

 

Oproep tot alle leden, kruip eens in de pen en schrijf 

ook eens een artikel voor ons clubblad!!! 

Colofon 
Medewerkers 
 

Mattijs Cuppens 
Theo Stockmans 

Johan Vanhoyland 

Julie Vanhoyland 

Senne Vandeputte 
Ruben Michaux 

 

 

Foto’s 
Theo Stockmans 

Herman Moens 

 

Internet homepage 
http://www.dewouw.net/ 

 

E-mail 
cumulus@dewouw.net 

 

Redactie 
Mattijs Cuppens 

Fonteinstraat 22 

3000 Leuven 
Tel. 0486/76.76.34 

E-mail: cumulus@dewouw.net 

 

Verantwoordelijke uitgever 

Theo Stockmans 

Nerm 123 
3320 Hoegaarden 

tel.: 016/76.66.96 

E-mail: theo@dewouw.net 

Overname &of vermenigvul-

diging van artikels, foto‟s en 

tekeningen is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schrif-
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