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1. Inleiding 

De mens heeft altijd willen vliegen. 
De luchtvaart van de mens begon eerst met zweven. 
Eerst in een heteluchtballon. 
Daarna met een soort grote vliegers. 
Natuurlijk hadden mensen goed naar de natuur gekeken. 
Sommige vogels vlogen bijna niet. 
Ze zweefden. 
Denk maar aan de condor (1), de ooievaar (2) en de gier (3). 
Hoe werkt dat precies: dat zweven in de lucht? 
In dit boek lees je meer over de kunst van het zweven. 
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George Cailey (zeg Kee-lie) is de uitvinder van het 
bemande zweefvliegtuig. In 1809 vliegt zijn eerste 
onbemande zweefvliegtuig. En 44 jaar later kiest 
zijn eerste bemande zweefvliegtuig het lucht-
ruim. 
Cailey ontdekte als eerste, dat de stand en vorm 
van een vleugel heel belangrijk waren. 

2. De geschiedenis 

De Duitser Otto Lilienthal wordt ook wel “De 
zweefkoning” genoemd. Hij ontwierp veel zweef-
vliegtuigen. Ook maakte hij heel veel sprongen 
van grote hoogte. 
In 1896 kreeg hij een ongeluk tijdens één van zijn 
vluchten. Hij viel 15 meter naar beneden. Hij brak 
zijn nek en stierf anderhalve dag later. 



De gebroeders Wright maakten rond het jaar 
1900 vliegers en zweefapparaten. Zij maakten 
vleugels, die gedraaid konden worden. 
Maar deze twee Amerikaanse fietsenmakers wil-
den meer dan zweven. Zij zullen later het eerste 
vliegtuig met een motor bouwen. 
In het jaar 1903 blijven ze met een vliegtuig met 
motor 12 seconden in de lucht. Ze vliegen 37 
meter ver door de lucht. 

De eerste zweefvliegtuigen hadden nog geen cockpit.  
De piloot zat op een eenvoudig stoeltje voor de vleugels 
van het toestel. 
De piloot moest het ook doen zonder instrumenten. 
De start van de vlucht begon vanaf een hoog punt. 
Daar werd met een soort elastiek in de vorm van de 
letter V het vliegtuig van de hoogte afgeschoten. 



3. De delen van het zweefvliegtuig  

Het landingsgestel is ook 
licht. Het zweefvliegtuig landt 
op dit wiel. Het wiel zit net 
onder de cockpit. Bij de staart 
zit nog een klein extra wiel. 

De romp is gemaakt van glasvezel (1) of 
koolstofvezel (2). Dat materiaal is superlicht 
en glad. Er steken geen schroeven uit. Ook zijn 
er geen naden. Zo glijdt het vliegtuig met 
weinig weerstand door de lucht. 

De vleugels zijn lang, smal en 
dun. Door de vorm van deze 
speciale vleugels kan een zweef-
vliegtuig zonder motor toch lang 
in de lucht blijven, 
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4. De besturing van het zweefvliegtuig  

 Het rolroer zijn kleppen aan 
het eind van elke vleugel. 
Die kleppen kunnen onhoog 
en omlaag. Daardoor kan 
het vliegtuig omrollen.  
De piloot duwt de knuppel 
(1) naar links of rechts. 

 

1 Het roer stuurt het vliegtuig 
naar links of rechts. 
De piloot bestuurt het roer 
met voetpedalen (2). 

Het hoogteroer zijn twee kleppen aan de 
staart. De piloot bestuurt ook dit roer met 
zijn stuurknuppel. 
Trekt hij de knuppel naar zich toe, dan gaat 
de neus omhoog. Duwt hij de knuppel van 
zich af, dan gaat de neus omlaag. 

2 
De remkleppen zijn kleppen 
in de vleugel. Bij de landing 
zorgen de kleppen, dat het 
vliegtuig sneller daalt. 



De cockpit heeft plaats voor twee 
personen. De ruimte is klein.  
De piloten passen er maar net in.  

5. In de cockpit 

Het kompas geeft het noorden aan. 

 

De hoogtemeter 

De elektrische variometer 

De zwaartekrachtmeter 

De radio zorgt voor het 
contact met de grond. 

De snelheidsmeter 

De variometer geeft 
de snelheid van het 
stijgen en dalen aan. 

De gele handel zorgt ervoor, 
dat de kabel losgekoppeld 
wordt na de start. 



Hoe komt een vliegtuig zonder motor de lucht in? 
Het zweefvliegtuig heeft hulp nodig.  
Een zweefvliegtuig kan op drie manieren de lucht 
in:  
1. Door een lierstart. 
2. Door een sleepstart. 
3. Door een zelfstart. 

6. De start 

Bij een lierstart  wordt het vliegtuig omhooggetrokken door 
een kabel (1) die heel snel opgerold wordt door een lier (2). 
De lier heeft een motor. Vaak zit de lier op een voertuig.  
Op de foto zie je een voertuig met zes lieren (3). 
Als het vliegtuig de goede hoogte heeft, trekt de piloot aan 
de gele handel in de cockpit. De kabel valt langzaam aan 
een kleine parachute terug op de grond. De lier draait de 
kabel weer op. 
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Bij een sleepstart sleept een sleepvliegtuig (1) 
met een motor het zweefvliegtuig (2) de lucht in. 
De piloot van het zweefvliegtuig blijft op dezelfde 
hoogte als het sleepvliegtuig vliegen. 
Op de goede hoogte maakt de piloot van het 
zweefvliegtuig de kabel los. 
Het sleepvliegtuig rolt de kabel op of werpt de 
kabel af. 

Bij een zelfstart heeft het zweefvliegtuig geen 
hulp van een ander nodig. 
Het zweefvliegtuig heeft een motor met een 
propeller (3).  
Als de piloot een hoogte van 500 meter heeft 
bereikt, stopt hij de motor. Daarna klapt hij de 
propeller naar binnen. Het vliegtuig zweeft nu. 
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Hoe blijft een zweefvliegtuig voor 
langere tijd in de lucht zonder een 
motor? 
Het zweefvliegtuig krijgt de hulp van 
Moeder Natuur.  
De zon schijnt op de aarde. De aarde 
warmt daardoor op. De warme aarde  
straalt de warmte terug de lucht in. 
De lucht wordt daardoor ook warm. 
Boven het ene landschap warmt de 
lucht sneller op dan het andere land-
schap. 

7. De vlucht 

Boven het landschap ontstaat een warme luchtbel die 
opstijgt (1). Die warme lucht gebruikt het zweefvliegtuig 
om te stijgen (2). Het vliegtuig vliegt in de vorm van een 
kurkentrekker. De warme lucht koelt in de hogere, koude 
lucht weer af. De lucht stijgt opeens niet meer. Het 
vliegtuig daalt nu (3). Het zweefvliegtuig zoekt een andere 
luchtbel (4). Hier kan het vliegtuig weer stijgen (5). 
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Een piloot kijkt steeds goed naar de grond (1). 
Welk landschap warmt snel op door de zon?  
Boven een parkeerterrein met asfalt warmt de 
lucht veel sneller op. Dat geldt ook voor een 
donkere, omgeploegde akker of in een rotsachtig 
terrein. Op die plekken ontstaan de beste warme 
luchtbellen. Zo’n warme luchtbel wordt thermiek 
genoemd. 

De kunst is om minder snel te dalen dan de warme lucht 
opstijgt. Het lijkt een beetje op een kanovaarder, die 
tegen de stroom in moet roeien. 
De kano gaat wel vooruit, maar niet snel, want het water 
werkt tegen. 
Dat stromende water werkt hetzelfde als die warme lucht-
bel. Die bel houdt het vliegtuig een beetje tegen. 
De variometer (zie blz. 8)  in de cockpit geeft aan wanneer 
het vliegtuig in de warme lucht gaat stijgen.  En natuurlijk 
ook wanneer het in koudere lucht weer gaat dalen. 
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Het zweefvliegtuig zweeft terug naar het vliegveld 
waarvan het vertrok.  Rond zo’n vliegveld vliegen pilo-
ten meestal een zelfde route. 
Met het hoogteroer (1) laat de piloot de neus van het 
vliegtuig naar beneden wijzen. Zo nadert het vliegtuig 
het vliegveld. Met de remkleppen (2) boven op de 
vleugel daalt het vliegtuig sneller 

8. De landing 

De piloot open het luik met het landingsgestel.  
Het vliegtuig landt op één wiel onder de cockpit en 
een klein wieltje onder de staart. De punten van de 
vleugels zijn extra sterk. 
Zo beschadigen de toppen van de vleugels niet als 
het vliegtuig tot stilstand komt. Op die twee wieltjes 
valt het vliegtuig met de vleugels naar één kant (3). 
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9. Filmpje 

Het klokhuis: Zweefvliegen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zweefvliegen/#q=zweven  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zweefvliegen/#q=zweven






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glider_%28sailplane%29#Glider_design 

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

http://www.gezc.org/wat-is-zweefvliegen.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zweefvliegen_%28sport%29 
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