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G l i d e r - E q u i p m e n t  1  J a a r  O n l i n e
F l a r m ,  w a a r  s t a a n  w e  n u ?
N i e u w e  l a k  o p  j e  v l i e g t u i g

N i e u w s / A a n b i e d i n g e n / H a n d i g 

EERSTE nieuwsbrief Glider-Equipment. Aan-melden via www.glider-equipment.nl
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Nou, het is toch allemaal 
wat minder eenvoudig 

dan we in eerste instantie 
dachten.
Met hulp van Pierre van den 
Elshout en Joris Sanders 
begonnen met het opbouwen 
van de website. Later heeft 
Frank Hiemstra zich bij het 
team gevoegd. Naast een 
stuk techniek komt daar het 

vullen van de database met 
de artikelen inclusief de juiste 
omschrijving, prijzen en foto’s 
bij. Foto’s? Oh, hoe komen 
we daar aan? Soms heeft 
een fabrikant wel een foto, 
maar vaker niet. Dus zelf 
foto’s gaan maken. Beno-
digdheden: fotostudio met 
fototafel, lampen, statief en 
fototoestel. Vervolgens 1000 

foto’s maken, bewerken en 
op de site plaatsen. Alleen 
hier zijn al de nodige (avond)
uurtjes ingegaan. En nog zijn 
er een heleboel foto’s die 
klaar staan om geplaatst te 
worden.

Waarvan maakten we 
die foto’s eigenlijk? In 

eerste instantie (maar dat 

veranderde na een week 
rap) hadden we moeite om 
te bedenken wat we eigenlijk 
allemaal in het assortiment 
konden opnemen. Ok, trans-
ponders, radio’s en tape 
lagen voor de hand. Maar 
wat verder. En wat willen we 
eigenlijk in de markt neerzet-
ten? En hoe bereiken we 
dat?

Midden 2007 belt Marc van Breemen mij op en zegt: ‘kijk 
eens op www.glider-equipment.nl!’

 Ik zie het begin van een website met een paar artikelen. 
‘Hee’, zeg ik ‘Daar loop ik ook al een tijdje over te den-

ken, zullen we de krachten eens bundelen en kijken wat 
we op kunnen zetten?’. Zo gezegd, zo gedaan... Of???

Glider-Equipment
 1 Jaar Online

Dan kom je dus bij een 
doelstelling en strategie 

voor je bedrijf. Daar waren 
we snel uit. Glider-Equipment 
wil alle artikelen die aan het 
zweefvliegen gerelateerd 
zijn kunnen leveren. Waarbij 
‘alle’  beperkt wordt door alle 
artikelen waar we zelf volledig 
achter staan. En we willen on-
afhankelijk zijn, zodat we het 
beste passende advies kun-
nen geven, niet beperkt door 
wat we wel en niet kunnen 
leveren doordat we afhankelijk 
zijn. Qua strategie is het ook 
eenvoudig. Korte levertijden 
en hoge service tegen aan-
trekkelijke prijzen. 

Wat volgden waren vele 
gesprekken met fabri-

kanten en onderhandelingen 
betreffende de levervoorwaar-
den. Veel fabrikanten in de 
zweefvliegwereld zijn klein 
en kunnen niet voldoen aan 
de door ons gewenste kwali-
teitseisen betreffende service 
en levering. We waren er dus 
al snel achter dat, wilden we 
onze strategie waarmaken, we 
eigen voorraad moesten gaan 
aanhouden. In principe zijn 
alle producten die op de site te 
vinden zijn, ook op voorraad.

Dus het volgende project 
was alweer geboren: een 

eigen magazijn en bijbeho-
rende winkel. Gelukkig was 
er ruimte in Bergen op Zoom 
bij Marc in zijn bedrijf. Na het 
nodige verhuizen van spullen, 
Ikea bezoeken, montagewerk 
en inrichten zijn we tot een 
mooie winkel gekomen. Inmid-
dels hebben we vele zweef-
vliegers in onze winkel kunnen 
verwelkomen, en zelfs de 

Ronald Termaat

1
 J

A
A

R
 G

E



meegekomen kinderen heb-
ben zich uitstekend vermaakt 
in de kids-corner.
Een heleboel producten 
liggen misschien voor de 
hand, maar wat weinigen 
waarschijnlijk weten is dat 
we door onze goede con-
tacten met vliegtuigbouwers 
ook voorraad hebben van 
‘verbruiks‘ artikelen. Staart-
slof weg, tipklos kapot of 
een onderhoudsset voor de 
motor nodig? We hebben ze 
op voorraad. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld alle onderdelen 
van Schempp-Hirth tegen 
fabrieks prijzen leveren. 
Daarnaast verzorgen we ook 
de overhaul van vliegtuigen 
samen met een partner uit 
de UK/Polen. Meer hierover 
verderop in deze nieuwsbrief

Na een jaar Online kunnen 
we voorzichtig vaststel-

len dat  we de goeie kant op-
gaan. Velen hebben ons in-
middels gevonden en na een 
jaar tijd hebben we meer dan 
7000! e-mails beantwoord. 
Aangezien Nederland toch 
een beperkte markt is, zul je 

de bevrediging vooral moe-
ten hebben van de positieve 
feedback. En die hebben we 
ruimschoots gekregen. Zowel  
Marc als ikzelf hebben een 
drukke baan, en Joris, Pierre 
en Frank zijn volop bezig met 
hun opleiding. We doen dit 
er dus ‘bij’. Wat voor Marc en 
mij betekent dagelijks. Maris-
ka (vrouw van Marc) verzorgt 
meerdere keren per week het 
verzenden van de bestelde 
goederen. En ik heb in Arn-
hem regelmatig mensen over 
de vloer die hun bestelling 
komen ophalen. Overigens is 
in Arnhem ook een beperkt 
voorraad houdend magazijn 
voor artikelen zoals tape, 
accu’s, laders, olie etc.

De nabije toekomst zit ook 
al weer vol met plannen. 

Het volledig vertalen van de 
site in het Engels en Duits, 
aanwezig zijn bij de Neder-
landse zweefvliegdag, het 
regelmatig uitbrengen van de 
Nieuwsbrief. We denken ook 
na over een open dag begin 
2009 waar we een aantal 
producenten zullen uitnodi-

gen die meer over hun pro-
ducten zullen vertellen. Daar-
naast gaat het werk aan de nu 
al veelbesproken GE Kalender 
natuurlijk onverminderd door. 
Professioneel fotograaf en 
zweefvlieger Frans Guise 
maakt hier met echte zweef-
vliegsters een echt verzame-
laarsobject van. Wees er op 
tijd bij!

Het leuke van dit werk is 
dat je alle nieuwe ontwik-

kelingen als eerste ziet. Met 
deze nieuwsbrief willen we 
eenieder op de hoogte hou-
den van deze ontwikkelingen. 
Maar ook allerhande zaken 
die we tegenkomen bij het 
bestieren van deze nering zul-
len de revue passeren. Veel 
plezier met lezen! 
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Om te beginnen maar 
eens een aantal opmer-

kingen die ik zoal hoor waar-
om het geen zin heeft om 
een Flarm te nemen. Let op, 
ik heb dit niet bedacht, maar 
het zijn uitspraken van echte 
zweefvliegers! 
Ik heb nog nooit iemand niet 
gezien... 
Ik moet altijd voor anderen 
uitwijken, nog nooit heeft 
iemand voor mij hoeven uit te 
wijken... 
Zolang nog niet iedereen het 
heeft, heeft het geen nut... 
Ik zie vliegtuigen altijd 
eerder dan dat Flarm ze 
ziet... 
Het heeft alleen zin in de 
bergen...

Nu denken jullie, ja dat 
zijn niet zulke slimme 

opmerkingen. Maar enkele 
van jullie zullen die uit-

spraak 
van zichzelf herkennen. Zou 
je tegenwoordig nog zonder 
chute vliegen? Stel jezelf dan 
eens de vraag waarom je wel 

zonder Flarm zou vliegen.

Inmiddels zijn er in Europa 
zo’n 9000 Flarm’s inge-

bouwd waaronder In motor-
vliegtuigen en helicopters.
Duitsland en Frankrijk zijn er 
zelfs velden waar je niet meer 
mag vliegen zonder Flarm 
aan boord. In Nederland 
lopen we echter nog achter 
en denkt men dat de trans-
ponder ook een Flarm functie 
gaat krijgen. Dit klopt inder-
daad. Fabrikanten van trans-
ponders verwachten dat over 
ca 10 jaar de technologie 
zover is dat de Flarm func-
ties geintegreerd kunnen 
worden met de ADS-B 
functionaliteit. Nu kan dat 
nog absoluut niet. De in-
formatie die Flarm uitzend is 
totaal anders dan de info van 
een transponder. Een trans-
ponder verstuurd bijvoor-
beeld alleen positie informa-

tie door, waar 
de Flarm 

posi-

tie, snelheid en richting door-
stuurd. Een gemiste plot leidt 
dan niet tot een verkeerde (of 
helemaal geen) waarschu-

Inmiddels vlieg ik zo’n 5 jaar met Flarm rond. Wat zijn 
nou de ervaringen ermee? Brengt het alleen schijnveilig-
heid, of erger nog, kijken we juist meer in de cockpit en 

letten we helemaal niet meer op?

FLARM waar staan we 
met Nederland ?

wing. Los van het feit dat een 
transponder niet kan ontvan-
gen.

In de afgelopen 5 jaar heb ik 
meerdere malen gehad dat 

ik een vrijwel zekere near-
miss heb kunnen vermijden 
door Flarm. En vrijwel iedere 
vlucht zie ik vliegtuigen, ook 
dichtbij, die ik anders zeker 
niet gezien zou hebben. Het is 
namelijk onmogelijk om alles 
te kunnen zien. Delen van je 
zicht worden geblokkeerd door 
je eigen vliegtuig. En iedereen 
heeft weleens gezegd dat hij/
zij geen ogen in z’n rug heeft! 
Flarm neemt al deze vliegtui-
gen wel waar. Maar dat geldt 
natuurlijk alleen als beiden 
met Flarm uit- gerust zijn.

Op 
de 

Flarm zit een 
display en de 

mogelijkheid om met 
behulp van een Micro SD 

kaartje updates uit te voeren, 
of vluchten uit te lezen. Met de 
regelmatige updates komen 
ook steeds verdere verbeterin-
gen van het waarschuwings-
signaal beschikbaar. Naast de 
standaarddisplay op de Flarm 
zijn er ook externe displays 
beschikbaar. Bij de meesten 
is de Artronic V3 display wel 
bekend. Sinds dit jaar is de 
firma Butterfly Avionics op de 
markt met een tweetal externe 
displays. Deze geven op een 
soort van radarbeeld een per-
fect overzicht van andere met 
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Flarm uitgeruste toestellen. In 
een fractie van een seconde 
weet je waar andere toestel-
len  zich ten opzichte van 
jezelf bevinden. En voordat 
ze een gevaar vormen kun je 
al rekening met ze houden. 
Daarnaast kun je door een-
voudig draaien een toestel 
selecteren en direct zien 
of deze hoger/lager zit en 
hoeveel het vliegtuig stijgt of 
daalt. De bediening is dusda-
nig eenvoudig dat dit niet ten 
koste van de veiligheid gaat.

Vele onderzoeken hebben 
onomstotelijk aangetoond 

dat de Flarm sterk bijdraagt 
aan de veiligheid. Ook de 
CIV staat positief tegenover 
het gebruik. Natuurlijk is het 
zo dat als je naar binnen kijkt 
dat je dan niet naar buiten 
kijkt.... Maar een zeer korte 
blijk op het display geeft al 
aan waar het mogelijke ge-
vaar vandaan komt, boven-
dien ondersteund met een 
waarschuwing signaal. Dat bij 
gebruik van Flarm het gevaar 
toeneemt omdat je naar bin-
nen moet kijken is een beetje 
vergelijkbaar met de bewe-
ring dat je ook makkelijker uit 
een vliegtuig kan 
springen als je 
geen chute 
hebt die je 
beweging 
beperkt.  
Zweef-
vliegers 
zijn af 
en toe 
vreem-
de 
vogels en 
aangezien ie-
der voordeel z’n nadeel 
heeft, zal er altijd wel een 

discussie blijven. 

Natuurlijk kun je denken 
dat ik voor eigen paro-

chie preek. Ja, dat is inder-
daad zo... Het is eenvoudig 
te bedenken dat de kans dat 
ik tegen iemand aanvlieg 
afneemt als meer mensen 
Flarm hebben. Maar bedenk 
wel dat we VFR vliegen waar 
een See and Avoid regel 
geldt. Niet iedereen heeft 
Flarm en ook al was dat wel 
zo, dan nog is het maar een 
hulpmiddel. Overigens zou 
ik zelf niet weten waarom ik 
naar binnen zou kijken. Dan 
had ik net zo goed op 
de grond kunen 

blij- ven.

Sinds 
begin 

dit jaar is de 
Flarm unit te 
verkrijgen, 
als extra func-

tionaliteit, als 
goedgekeurde 
IGC logger 
eventueel met 

als optie een 
ENL (motorloop) 

sensor. De meeste bestaande 
Flarm units kunnen omge-
bouwd worden om als logger 
gebruikt te gaan worden. Dat 
betekent dat u voor het geld 
van een logger, een Flarm unit 
en een logger beschikbaar 
heeft.

Flarm units van 2006 en ou-
der zijn gevoelig voor sta-

tische electriciteit waardoor de 
ontvangstgevoeligheid sterk 
kan afnemen. Het is sterk aan 
te raden om het apparaat een 
service beurt te laten geven 
waarbij alle functies getest 
worden en een hardwareup-
grade uitgevoerd wordt. De 
kosten hiervan bedragen 30 
Euro en wordt door ons in 
Nederland uitgevoerd.

Meer info over Flarm en 
toebehoren is te vinden 

op onze website. Heeft u nog 
vragen of opmerkingen dan 
kunt u altijd een mail naar ons 
sturen.

IGC files van LS-8 en Discus 
boven de Sologne 2 seconden 
voor de mid-air. Gelukkig heb-
ben beiden het overleefd
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Lak op zweefvliegtuigen 
wordt gebruikt om de on-

derliggende laag te bescher-
men en een mooi glad opper-
vlakte te krijgen. De fabrikant 
heeft twee manieren om deze 
laag aan te brengen. Tijdens 
het bouwen in de mal, of ach-
teraf. Het grote voordeel van 
in de mal meebouwen is dat 
er weinig werk verricht hoeft 
te worden om een mooi glad 
oppervlak te krijgen. Alleen 
de lijmnaden worden 
achteraf 
geverfd 
en het 

op-
pervlak wordt licht geschuurd 
en gepolijst. Er worden twee 
typen lak gebruikt in de mal. 
Kort door de bocht zijn dat 
T35 en Schwabbellack. T35 
is speciaal ontwikkeld voor 
de bouw van vliegtuigen.

T35 is eenvoudiger te 
verwerken. Deze hoeft 

bijvoorbeeld niet nat op nat 
verwerkt te worden en is ook 
eenvoudiger te schuren en 
te polijsten ten opzichte van 
bijvoorbeeld Schwabbellack. 

Het nadeel is echter dat het 
zeer gevoelig is voor verkleu-
ring als er een andere ver-
houding hars/harder gebruikt 
wordt, en dat het een open 
structuur heeft die gevoelig 
is voor vuilopname en snel-
ler zal coroderen. Schwab-
bellack zoals bijvoorbeeld 
gebruikt bij DG en de 
JS1 heeft 
deze 
nade-
len in 

een 
mindere mate. 

Voor beide lakken geldt dat 
ze goed behandeld moeten 
worden ter bescherming 
tegen UV en corosie. Het 
jaarlijks met de tol over de 
vleugel gaan is veel te weinig 
om een goede bescherming 
te geven. Na ca 50 uur in het 
licht gaat de bescherming 
van deze wax al achteruit. 
Het is dus belangrijk om zeer 
regelmatig het oppervlakte te 
behandelen met een protec-
tor.

Na een mooi aantal jaren vliegen begint de lak van het 
vliegtuig minder te worden. Tijd voor een lak overhaul. 

Maar wat voor lak, en waar laat ik dat doen? De lak verzorgen is tamelijk 
eenvoudig. Zorg ervoor 

dat de lak schoon en glad is, 
en zorg ervoor dat het opper-
vlakte beschermd wordt. Het 
met de tol schwabbelen van 
de lak met een polijstmiddel 
zorgt voor een schoon en glad 
oppervlak. Maar daarna moet 
het oppervlakte beschermd 
worden met bijvoorbeeld een 
was. Deze waslaag dient 
meerdere malen per jaar 
ververst te worden. Dit kan 
met de juiste middelen in zeer 
korte tijd. Let erop dat als het 
oppervlak gewassen 
wordt met een normaal 
schoonmaakmiddel dat 
deze beschermlaag 
verwijderd wordt.

Een 
an-

dere me-
thode om de lak 

te beschermen is een 
tweecomponenten laklaag 

hierover heen aan te brengen. 
Lakken zoals PU-lak bieden 
een veel betere weerstand 
tegen UV en corosie, zijn 
eenvoudiger te beschermen, 
hebben een dichtere struc-
tuur waardoor vuil en vocht er 
niet snel in gaat, is elastischer 
en blijft zijn kleur veel beter 
behouden.

Als alle maatregel niet 
geholpen hebben kan 

de lak scheurtjes gaan ver-
tonen. Het is zaak om dan 
niet te lang met het opnieuw 
aanbrengen van de laklaag te 
wachten. Een belangrijke taak 
van de laklaag is namelijk het 
beschermen van de structuur 
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van het vliegtuig. Een open 
laklaag geeft deze bescher-
ming niet. Te lang wachten 
kan tot gevolg hebben dat er 
zelfs een nieuwe laag glasve-
zel aangebracht moet worden 
omdat er al schade in de bui-
tenste laag is opgetreden.

Er zijn verschillende be-
drijven die een nieuwe 

laklaag kunnen aanbrengen. 
De meesten zijn te vinden 
in lage lonen landen zoals 
Polen, Tsjechie en Slovenie. 
Slechts weinigen hebben de 
juiste papieren om dit werk 
te mogen uitvoeren (EASA 
part-145) en moeten werken 
onder zogenaamd ‘toezicht‘ 
van een externe technicus. 
Wij werken sinds kort samen 
met Refinish. Een Engels 
bedrijf onder leiding van Paul 
Crabb die samen met zijn in 
Polen wondende broer Ste-
ven en Greg Micorek in Polen 
de overhaul van vliegtuigen 
verzorgt.

De redenen dat we juist 
dit bedrijf als partner 

hebben gekozen liggen op 
verschillende vlakken. Het 
goede contact was er al 
omdat ik Paul en Steven 
Crabb al jaren ken vanuit 
het wedstrijdvliegen, Paul is 
in 1998 Europess kampioen 
geworden, de communicatie 
gaat daardoor erg eenvou-
dig. Daarnaast vinden we 
het zeer belangrijk dat het 
product en de bijbehorende 
service goed is. Dit sluit exact 
aan op de manier waarop 
Refinish werkt. De zweef-
vliegwereld is klein en alleen 
een goed product in combi-
natie met een goede service 
kan (volgens ons) tot een 

succesvolle toekomst lei-
den. Het bedrijf is ook EASA 
part-145 gecertificeerd. Wat 
simpelweg betekent dat het 
de werkzaamheden mag uit-
voeren. Dit lijkt logisch, maar 
er zijn maar enkele bedrijven 
die deze papieren hebben. 
Voor de after service komen 
ze indien noodzakelijk naar 
Nederland om eventuele pro-
blemen op te lossen. En er is  
tegen schappelijke bedragen 
een haal/brengservice.

De prijs die gevoerd wordt 
is competitief in verge-

lijkingen met andere hoog 
kwalitatieve bedrijven. Er zijn 
zeker bedrijven te vinden die 
het voor minder doen. Be-
denk wel dat het een behoor-
lijke ingreep is en 
dat dit op de juiste 
manier uitgevoerd 
moet worden. Bij 
onjuiste behande-
ling van het vliegtuig 
kunnen de scheur-
tjes weer snel te-
rugkomen. Of erger 
nog, kan er schade 
aan de structuur 
van het vliegtuig 

aangebracht worden. Zonder 
de juiste papieren wordt het 
toestel afgekeurd en/of onver-
koopbaar. Refinish heeft zeer 
ruime ervaring  (werknemers 
van voormalige SZD fabriek) 
en heeft al honderden over-
hauls gedaan. Ook voor repa-
raties kunnen ze prima ingezet 
worden zodat modificaties 
meteen uitgevoerd kunnen 
worden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het plaatsen van 
een nieuwe kap, het monteren 
van een staartwiel en schades 
ontstaan door het gebruik.

Meer informatie is te vin-
den op de website www.

refinish.biz. Voor aanvullende 
informatie en offertes kunt u 
ons mailen of bellen.
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Na lang wachten op het transport hebben we nu “The Claw 

™” op voorraad. Een ingenieus eenvoudig grondanker voor 

het vastzetten van het vliegtuig. Met drie pinnen en een lichte 

aluminium driepoot wordt er een stevig anker in de grond 

gemaakt. Met behulp van een ring en band of een touw wordt 

het vliegtuig hiermee verbonden. Voordelen ten opzichte van 

een traditionele ‘ honden’haak is de grotere kracht die opge-

nomen kan worden, eenvoudiger aanbrengen en verwijderen 

en de geringe hoogte boven de grond die beschadigen van 

de vleugel bij omvallen kan voorkomen. We hebben de gron-

dankers los, of als set beschikbaar waarbij twee ankers, touw 

en een klauwhamer in een handig tasje worden geleverd dat 

gemakkelijk in de aanhanger op te bergen is. Vanaf 29,00

Kleine beschadigingen aan de 
bumper en scheenbeen kunnen 
eenvoudig voorkomen worden 
door de Alko softdock, pas-send op vele Alko kogelkopelin-

gen. € 6,50 

Vliegen in voor of najaar met 

koude voeten? Nergens voor 

nodig met de Gerbing Ver-

warmde Sokken Set. Door 

slimme regelaar weinig stroom-

verbruik. € 112,00
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In hetzelfde genre is de hand-
wisser Vikan Wipe-n-Shine. 
Door de lichtgebogen vorm 
en zachte rubber samenstell-
ing uitermate geschikt voor het 
snel en effectief verwijderen van 
water op vleugel, romp en hoe-
zen. Er wordt een perfect droog 
resultaat verkregen waarbij geen 
kleine druppeltjes achterblijven 
die kalksporen nalaten. Ook voor 
dit product geldt dat er geen vuil-
resten achterblijven in de wisser 
en er daardoor geen krassen 
ontstaan door vuil wat je over de 
lak beweegt. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een zeem die 
niet alleen water opneemt, maar 
ook het vuil. vanaf € 7,95

Muggenwech is weer op 

voorraad. Door de grote vraag 

waren we door onze voorraad 

heen. Inmiddels hebben we van 

dit handige schoonmaakartikel 

weer voldoende in huis. We 

kunnen op verzoek ook andere 

afmetingen leveren. Muggen-

wech werkt erg goed bij het 

verwijderen van insecten op de 

vleugelvoorrand. Door de open 

structuur verzamelt vuil zich 

niet in het oppervlakte en kan 

dus geen krassen veroorzaken. 

Muggenwech is gemaakt van 

nylon en kan zeer vaak gebruikt 

worden. € 7,50

Weller draadloze soldeerbout. Ideaal om te gebruiken op 

het vliegveld waar geen electriciteits aansluiting beschikbaar 

is om kleine aanpassingen/reparaties te verrichten. Bijvoor-

beeld aan de electronica, maar ook voor het op lengte bren-

gen van stalen bugwiperdraad.

Dit hoort in de standaarduitrusting bij ieder zweefvliegtuig te 

zitten! € 29,50
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National Parachutes is een 
grote Amerikaanse fabrikant 
van parachutes voor de sport-
vliegerij.
Door aankoop met een gunsti-
ge dollarkoers kunnen we een 
aantal van deze chutes nu uit 
voorraad leveren tegen bijzon-
der aantrekkelijke prijzen. Als 
extra aanbieding geven we aan 
iedereen die nu een chute uit 
voorraad koopt een gratis een 
TomTom One Europe 22.

Glider-Equipment kalender 
2009.

Gemaakt door top-fotograaf en 
zweefvlieger Frans Guise.
Alle cover-girls zijn echte 
zweefvliegsters. En ze staan er 
allemaal net wat spannender 
op dan dat ze normaal op het 
veld te zien zijn....

De modellen zijn o.a.:
Henriette de Boer (Haamstede)
Josje Peters (WBAC)
Vonne van der Meer (WBAC)
Maaike Kuijpers (NijAC)
Frouwke Kuijpers (NijAC)
Kim Hozemans (NijAC)
Sjeel Schnitker (EACzc)
Natasja Ramona van der Neut 
(EACzc)
Evelien Couteaux (EACzc)
Oedske Osinga (ACS)
Marijke Mol (ELZC)
Geraline Buijs (Haamstede)
Else-Marijke Post (ELZC)

De definitieve prijs is nog niet 
bekend, maar bij voorinschrijv-
ing (tot 1 december) geldt er 
een korting van 20%
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Post Frontal uit Milaan 
maakt speciaal voor 
zweefvlieger vrijetijdskle-
ding, zoals shirts, swea-
ters en jassen. Maar ook 
speciale vliegkleding 
zoals een vliegoverall en 
vliegjacks.
Op alle kleding die wij op 
voorraad hebben geven 
we t/m 31 december 
2008 een korting van 
10%

Airsol® Nano Protection 
is een hoogwaardige be-
schermingswas speciaal 
ontwikkeld voor sportvlieg-
tuigen. High-tech nano 
componenten en polymeren 
zorgen voor een optimale 
reductie van de oppervlakte 
weerstand. De gladheid 
van het oppervlakte neemt 
toe zodat de hechting van 
vuil en insecten tot een 
minimum wordt beperkt. 
Regendruppels zullen ook 
snel van het oppervlakte 
afrollen. Tevens zorgt een 
breedband UV beschermer 
voor bescherming van de 
lak. De kernploeg van zo-
wel Nederland als Duitsland 
gebruikt dit product naar 
volle tevredenheid.
Een complete set bestaan-
de uit drie sets speciale 
poetsdoeken, Kappolish, 
Shampoo voor dagelijks 
onderhoud en Nano Protec-
tion was.
Normale prijs: € 68,80
Speciale setprijs: € 59,95
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TRANSPONDERS

Nadat duidelijk was dat 
transponderplicht niet 

meer af te wenden was heb-
ben velen een transponder be-
steld. Ondanks dat we al ruim 
daarvoor grote bestellingen bij 
de leveranciers gedaan had-
den ontstonden er toch wacht-
tijden. Uiteindelijk heeft ieder-
een wel alles op tijd gehad om 
onbeperkt te kunnen vliegen. 
Mede doordat we alle moge-
lijke toebehoren voor inbouw 
op voorraad hebben, evenals 
de inbouwaanwijzingen van de 
fabrikanten, was het mogelijk 
om al van te voren het toe-
stel gereed te maken voor de 
transponder. Op het moment 
dat de transponder werd gele-
verd was het een kwestie van 
inschroeven. Waar we aan-
vankelijk op partijen buiten het 
zweefvliegen waren aangwe-
zen, is het nu zo dat Service 
Center Terlet in eigen beheer 
en met eigen testapparatuur 
de keuringen kan uitvoeren.

Zoals bekend is er een 
probleem geconstateerd 

met de Filser transponders. 
17 Oktober is de definitieve 
oplossing bekend geworden. 
Waar lange tijd werd gedacht, 
en waar dat ook zo door Filser 
is gecommuniceerd, dat het 
alle transponders zou betref-
fen, blijkt nu dat het probleem 
slechts in een beperkte serie 
zit. Alleen de transponders van 
het type TRT600, TRT800H en 
TRT800A dienen een update 
te krijgen. Dit betreft dus de 
‘oude‘ versie, de rechthoekige 
versie veelal gebruikt in motor-
zwevers, en de 250watt versie. 
De meesten zullen de ‘norma-
le‘ TRT800 hebben waarvoor 
geen update benodigd is. Er 
zal hier binnenkort een Notam 
over uitkomen waarin staat dat 
deze weer onbeperkt gebruik 

mag worden. 
Inmiddels hadden we alles in ge-
reedheid gebracht om alle trans-
ponders (onafhankelijk waar deze 
waren aangeschaft) te kunnen 
verzamelen. De apparaten kon-
den naast onze winkel in Bergen 
op Zoom ook op Terlet bij Service 
Center Terlet worden ingeleverd. 
Dat is nu niet meer nodig, maar 
we willen Peter Jansen van de 
SCT bedanken voor de aangebo-
den mogelijkheden. 
Verder nieuws kunt u vinden via 
onze website.

Op dit moment hebben we van 
alle merken (Becker, Gar-

recht, Filser en Trig) transponders 
op voorraad. En kunnen dan ook 
direct uit voorraad leveren. Daar-
naast hebben we alle toebehoren 
en vrijwel alle typen antenne’s op 
voorraad

NZD 2008

Ook dit jaar zijn we weer aan-
wezig op de NZD. Voorgaand 

jaar was een groot succes en ve-
len zijn de stad nog ingegaan om 
via de pinautomaat het begeerde 
product alsnog aan te kunnen 
schaffen. Als u speciale wensen 
heeft, laat het dan weten, dan 
kunnen we de producten meene-
men en laten zien.

Johannes Garrecht is op onze 
stand te vinden en kan u al-

les vertellen over transponders. 
Naast de bestaande producten 
zijn zij constant aan het inoveren 
en Johannes kan hier ook het een 
en ander over vertellen. Onder 
andere wat de toekomst met 
ADS-B kan brengen.

Tilo Holighaus van Schempp-
Hirth is ook aanwezig. Dit jaar 

niet als gastspreker, maar als 
gewone gast. Maar hij is natuur-
lijk gaarne bereid om vragen te 
beantwoorden en uitleg over de 
nieuwste ontwikkelingen te geven

FLARM

De Flarm is sinds begin dit jaar 
te verkrijgen als IGC goed-

gekeurd logger met Engine Noise 
Level indicator. Bestaande units 
kunnen omgebouwd worden als 
deze niet ouder zijn dan 2006.

Units uit 2006 of ouder kunnen 
een probleem krijgen met de 

ontvangstgevoeligheid door de 
invloed van statische electriciteit 
op het ontvanger gedeelte. Dit is 
slecht zelf waar te nemen, maar 
de kans dat dit gebeurt of al het 
geval is, is zeer groot. Wij kunnen 
een servicebeurt verlenen waarbij 
het apparaat getest en gecontro-
leerd wordt en van de nieuwste 
software wordt voorzien. Indien 
noodzakelijk wordt een hard-
wareupdate geplaatst. De kosten 
hiervoor bedragen 30 Euro en u 
bent het apparaat enige dagen 
kwijt. Er zit dan hernieuwde ga-
rantie tot 1 februari 2010 op het 
apparaat.

DEALER

Ons doel is om alles wat nodig 
(en leuk...) is voor het zweef-

vliegen aan te kunnen bieden. 
Hoewel we al een behoorlijke 
dekking hebben, voegen we op 
regelmatige basis nieuwe pro-
ducten toe en er worden nieuwe 
dealerschappen gesloten. We zul-
len in de GE Insider over nieuwe 
product(lijnen) berichten als deze 
worden toegevoegd. Zo is bijvoor-
beeld in deze Insider een ver-
haal over Refinish te vinden. Als 
nieuwste dealerschap is Mountain 
High met de hun bekende zuur-
stofsystemen aan ons assortiment 
toegevoegd, en Strobl Solar met 
de zonne-energie systemen. In de 
volgende GE Insider is dan ook 
een uitgebreider artikel te vinden 
over deze producten.
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Glider-Equipment is een handelsnaam van:
Van Breemen BV
Boerenverdriet 10
4613AK Bergen op Zoom
T: +31-(0)164-213213
F: +31-(0)164-213212
E: info@glider-equipment.nl

Foto’s:
Mariska van Breemen
Caroline Termaat
Frans Guise

Teksten:
Ronald Termaat

Foto Voorplaat:
Anouk Termaat wijst op de EK2007 te Issoudun aan waar we heen 
moeten

EG Insider is een uitgave van Glider-Equipment en komt met enige 
regelmaat uit.

In de volgende uitgave zullen we onder andere berichten over:
Zuurstof, alleen nuttig boven de 3500m?
Electrische variosystemen, de alternatieven
Zonne energie, handig voor op de kist en de aanhanger
Kleding, Vliegtocht in spijkerbroek?

Daarnaast ook weer nieuws en handige producten.

Is er iets waar u graag wilt dat we extra aandacht aan besteden, of 
heeft u op danwel aanmerkingen, dan horen wij deze graag.

Officieel dealer van o.a.:
3M
AGU
Aircell
Airsoll
AL-KO
Becker
Borgelt
Bosal
Bosch
Brink
Bugwipershop
Butterfly Avionics
BWS
Castrol
Coroplast
CTEK
Dittel Avionics
Dolba
Effekta
ESA
EW Avionics
Filser Avionics
Flarm
Gamby
Garrecht Avionics
Ilec
IMI Gliding Equipment
Mascot
Mobile Mark
Mobile Energy RT
Mountain High
Mugenwech
National
NGK
Nitto
Panasonic
Postfrontal
Rami
SKF
SSB Electronic
Strobl Soalr
Tesa
The Claw
Trig
Waeco
Weller
Winter
Yuasa

Welk onderschrift hoort hierbij?
Het gaat goed met Glider Equipment...
Ophaler gezocht...

Volgende keer meer over deze ontmoeting


