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De zeppelin 

 
Ruim honderd jaar geleden werden er lange reizen met 
een bijzonder luchtschip gemaakt.  
Het luchtschip had de vorm van een sigaar.  
Het kreeg de naam van de uitvinder: Zeppelin. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Hoe kwam Graaf  von Zeppelin op het idee van zijn 

bijzondere luchtschip? 
 Hoe blijft een zeppelin in de lucht zweven? 
 Hoe gaat een zeppelin vooruit? 
 Hoe daalt een zeppelin? 
 Waarom vervoeren zeppelins geen passagiers meer? 
 Wat is het verschil tussen een zeppelin en een blimp? 
 



1. Graaf  von Zeppelin 

Luchtballonnen 
De zeppelin is genoemd naar zijn uitvinder.  
Graaf  Ferdinand von Zeppelin was generaal in het 
Duitse leger. 
Tijdens een oorlog zag hij hoe de vijand lucht-
ballonnen gebruikte.  Een luchtballon werd gebruikt 
om de vijand vanuit de lucht te bekijken. Zo kon je 
precies zien hoeveel soldaten er waren.  
Ook werd een ballon gebruikt om berichten over te 
brengen. 
Het grote nadeel van een luchtballon was dat je hem 
niet kon besturen. De ballon dreef  mee met de wind. 

Sturen 
Graaf  von Zeppelin blijft aan de lucht-
ballons denken. Ook als hij allang geen 
generaal in het leger meer is. 
Na zijn pensioen heeft hij alle tijd om na te 
denken over een goede oplossing. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat je een 
luchtballon kunt besturen? 

 de luchtballon in het leger 

Graaf von Zeppelin 



Een zwevende sigaar 
Vanaf  het jaar 1891 is de graaf  de hele 
dag bezig met zijn plannen voor een 
nieuw luchtschip. Na vier jaar hard 
werken heeft hij een luchtschip dat 
lichter dan lucht is. Het heeft de vorm 
van een grote sigaar. Het luchtschip 
krijgt de naam de zeppelin. De zeppelin 
is bedoeld om passagiers te vervoeren. 

Vliegtuigen 
In die tijd zijn uitvinders nog druk bezig met 
het in de lucht krijgen van een zwaarder dan 
lucht vliegtuig. 
Dat wil helemaal nog niet lukken.  
De eerste vluchten met de zeppelin gaan ook 
niet erg goed. Er gebeuren vaak ongelukken. 
De zeppelin is gevuld met waterstof. Water-
stof  is erg brandbaar. Een klein vonkje is 
genoeg om het luchtschip in vuur en vlam te 
zetten. 
Het zal tot  het jaar 1908 duren voor de 
zeppelin een veilig vervoermiddel is. 

eerste zeppelin in het jaar 1900 

zeppelin  in het jaar 1908 



2. Hoe werkt een zeppelin  Het omhulsel van de zeppelin is ge-
maakt van een lichtgewicht stof.  
Het is gemaakt van dezelfde stof als het 
pak van de ruimtevaarder. Het omhulsel 
is gemaakt in de vorm van een sigaar. 
Zo glijdt de zeppelin gemakkelijker door 
de lucht. 

 Een rekwerk of frame (zeg: 
freem) zit direct onder het 
omhulsel. Het is het geraamte 
van de zeppelin en geeft  de 
zeppelin de stevigheid. 

 Een licht gas  laat de zeppelin in de lucht zweven. 
Vroeger was dit gas waterstof. Waterstof was heel 
brandbaar en dus erg gevaarlijk.  
De moderne zeppelin is gevuld met het gas  helium. 
Helium kan niet branden en is ook lichter dan lucht. 



 
De luchtzakken in de zeppelin zijn gevuld met lucht.  
Die lucht is zwaarder dan het gas helium. De piloot laat 
de zeppelin dalen door meer lucht in de zakken te laten. 
Zo wordt de zeppelin zwaarder.  
De piloot laat het luchtschip stij-
gen door juist lucht uit de zak-
ken te laten ontsnappen. Zo 
wordt de zeppelin lichter. 

 Het roer  is het stuur van de zep-
pelin. Het werkt net als het roer 
van een schip. De zeppelin kan 
door het roer naar links, rechts of 
rechtdoor vliegen. 

 De flappen kunnen omhoog of omlaag wijzen.  
Deze flappen zorgen ervoor dat de zeppelin met zijn 
neus omhoog of omlaag kan vliegen. De flappen zijn 
belangrijk bij het opstijgen en landen. 



 De neus van de zeppelin is extra stevig. Die neus vangt tijdens de vlucht 
het meeste wind.  
De neus is vooral stevig, omdat de zeppelin op de grond aan de neus 
vastgemaakt wordt. De zeppelin landt niet op de grond. De piloot zorgt 
dat de neus tegen de ankermast komt.  Aan die mast wordt de zeppelin 
vastgemaakt. Op andere punten wordt de zeppelin met kabels aan de 
grond vastgemaakt. 

 De propellors worden aangedreven door 
motoren. Ze zorgen ervoor dat de zep-
pelin vooruit gaat. De snelheid van een 
zeppelin ligt tussen de 50 tot 115 kilo-
meter per uur. 

 De gondel  hangt onder de 
zeppelin. Dit is de ruimte 
voor de piloot en de andere 
bemanning. 



 
De cabines zijn voor de passagiers.  
Zeppelins werden vroeger ook voor lange reizen 
gebruikt. Ze maakten de overtocht van Europa 
naar Amerika. Dat was een lange reis. 
De passagiers hadden alle ruimte. Ze hadden 
aparte slaapplaatsen. Ook was er een grote 
ruimte waar gegeten kon worden. Ook kon er 
van het uitzicht genoten worden. 



3. Zeppelin of  blimp 

Als mensen nu zo’n grote sigaar door de lucht 
zien vliegen, roepen ze al snel: “Kijk eens, een 
zeppelin !”. 
Meestal is het helemaal geen zeppelin, maar 
een blimp. 
De zeppelin heeft een geraamte of  een frame. 
Over het geraamte is de sterke stof  gespannen. 
Maar niet alle “vliegende sigaren” hebben zo’n 
geraamte. Je noemt ze ook wel een slap 
luchtschip of  een blimp.  De blimp is een dichte 
ballon van heel sterk rubber. 

Het grote voordeel van de blimp is dat ze 
veel minder zwaar zijn dan zeppelins. 
De meeste lichter dan lucht luchtschepen 
zijn blimps. 
De meeste blimps worden gebruikt om 
reclame mee te maken. Ook kun je vanuit 
een blimp goed een sportwedstrijd 
volgen. Ze hangen vaak boven stadions. 
Ook worden blimps gebruikt om onder-
zoek te doen naar bijvoorbeeld walvissen. 

het geraamte 

de blimp 



4. De ramp met de Hindenburg 

Een reus 
De Hindenburg was een reusachtige zeppelin.  
Het luchtschip was 245 meter lang.  
Dat is bijna twee voetbalvelden lang. 
Het luchtschip werd gebouwd in Duitsland. 
De Hindenburg maakte vooral reizen naar Ame-
rika. 
Het luchtschip maakte haar eerste reis in 1936. 
Al snel had de Hindenburg een record gehaald.  

Over een een heen– en terugreis 
naar Amerika had het iets meer 
dan vijf  en een halve dag ge-
daan. 
De passagiers hadden alle 
ruimte aan boord. Er was een 
grote eetzaal waar gezamenlijk 
gegeten kon worden. 
Een reis met deze zeppelin was 
alleen voor rijke mensen te 
betalen. 

de eetzaal van de Hindenburg 

zo groot was de Hindenburg 

de Hindenburg 

Boeing 747 

de Titanic 



De ramp 
Op maandag 6 mei 1937 eindigde de reis 
van de Hindenburg in een ramp. 
Er was gewacht tot een onweersbui voor-
bij getrokken was. Eindelijk kon er geland 
worden.  De Hindenburg parkeerde zich 
vlak voor de ankermast. Ook de touwen 
gingen naar beneden.  
Opeens stond de Hindenburg in vuur en 
vlam. Het gas in de zeppelin zorgde voor 
een enorme brand. Binnen 40 seconden 
was de zeppelin verdwenen in het vuur. 

Men denkt dat de zeppelin op een plek gas 
lekte. Het onweer had de zeppelin met 
elektriciteit geladen. Een vonkje was 
genoeg om de Hindenburg in vuur en vlam 
te zetten. 
Van de 36 passagier en 61 bemannings-
leden kwamen 35 mensen om. 
De ramp zorgde ervoor dat de meeste men-
sen niet meer met een zeppelin durfden te 
reizen. 

De Hindenburg brandt 

Binnen 40 seconden verdwenen 



11. Filmpjes 

De landing van een blimp 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=amegkl3RgpQ  

De eerste zeppelins 

Klik hier 
http://www.youtube.com/watch_popup?

v=VxdlzM03ksI  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=amegkl3RgpQ
http://www.youtube.com/watch_popup?v=amegkl3RgpQ
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VxdlzM03ksI
http://www.youtube.com/watch_popup?v=VxdlzM03ksI






Bronnen en foto’s 

http://science.howstuffworks.com/transport/flight/modern/blimp1.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeppelin 
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