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Projectweek 6 t/m 9 juni 2006: Onderwerp: Luchtvaart: ’Vlieg er eens uit!’ 

Op 16 en 17 juni is de open dag van de vliegbasis Leeuwarden. Dan gaan een paar 
honderdduizend mensen kijken naar vliegtuigen. Kijken naar vliegtuigen is leuk, maar zelf 
bezig zijn met vliegen is nog veel leuker en leerzamer. Vliegen wordt steeds gewoner en 
steeds meer mensen vinden een baan in de luchtvaart. Ik ken oud-leerlingen van onze 
school die als stewardess of als piloot in de luchtvaart hun beroep gevonden hebben. 
Daarom gaat dit jaar de projectweek voor de tweede klassen over vliegen. Dit project is van 
6 t/m 9 juni 2006 en het is gemaakt voor de zes tweede klassen van onze mavo.   

Hoogtepunten in deze week:  

-         een bezoek aan het Aviodrome in Lelystad op woensdag 7 juni 

-         een luchtvaartwedstrijd tussen de zes tweede klassen op vrijdag 9 juni.   

De hoofdprijs voor deze wedstrijd is 750 euro. De winnende klas mag dit geld gebruiken voor 
een bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Daar kun je misschien iets meer te weten komen 
over dat geheimzinnige en wereldberoemde schip; de ‘flying dutchman; de vliegende 
Hollander. Zie je het al voor je? De andere tweede klassen hebben gewoon les en jouw klas 
vliegt er een dagje heerlijk tussen uit! 

Hoe het rooster er uit ziet en wat je als klas moet doen om deze wedstrijd te winnen dat lees 
je hieronder. 

Programma: 

 Dinsdag 6 juni 2006   

8.00 – 8.50 geschiedenis over de luchtvaart (zweefvliegtuig in de aula) D.C. (aula) 
8.50 – 9. 35 muziek  (lied over vliegen oefenen) M.K 
9.35 – 10.20 meteo (korte cursus over het voorspellen van het weer) J.D 
10.20 – 10.35 pauze   
10.35 – 11.25 Handenarbeid (vliegobject maken) J.K  
11.25 – 12.10 Engels (schets instuderen) G. E / J.v.S. 
12.10 – 12.55 natuurkunde (zweefvliegtuig maken) A.v.M  / L.O. 

Hierboven staat het rooster voor de 2a klas. Het rooster voor de andere klassen zie je op de 
pagina hiernaast.  

 Woensdag 7 juni 2006 naar Aviodrome in Lelystad 
8.00 –8.10 In lokaal opening / absenten /  uitleg bedoeling   
8.10 – 10.00 Met de bus naar Lelystad Aviodrome   

10.00 – 14.00   Luchtvaartthemapark Aviodrome met o.a. museum, 
luchtvaartfilm en simulator   

14.00 – 15.30 terugreis   

Er gaan zes begeleiders mee en vier stagiaires. De entree kost 11,- euro per leerling. De 
school betaalt de bus en de entree. Je moet zelf voor een lunchpakket zorgen. 
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Donderdag 8 juni   
8.00 – 8.50    geschiedenis  (powerpoint presentatie luchtvaart)  D.C. 
8.50 – 9. 35   muziek  (lied over vliegen oefenen) M.K 
9.35 – 10.20 Meteo (korte cursus over het voorspellen van het weer) J.D. 
10.20 – 10.35 pauze   
10.35 – 11.25 Handenarbeid (vliegobject maken) J.K. 
11.25 – 12.10 Engels (schets instuderen) G.E / J.v.S. 
12.10 – 12.55 Natuurkunde (valremmende constructie ontwerpen) A.v.M / L.O. 

  

Vrijdag 9 juni 

8.00 - 10.25 voorbereiden / presenteren aan de eigen klas / keuze wie 
doet wat / alles klaarzetten voor de grote luchtvaartwedstrijd   

10.20 – 10.35 pauze   
10.35 – 12.10 De grote luchtvaartwedstrijd   
10. 45 – 11.00 Geschiedenis luchtvaartquiz  Tijdens de wedstrijd levert 

elke klas een team van drie spelers. Zij moeten de 
quizvragen over de luchtvaart beantwoorden. De vragen 
komen uit de geschiedenislessen over dit onderwerp en 
over wat er in Aviodrome te zien en te ontdekken is.  

D.C. 

11.00 – 11.15 Muziek  elke klas presenteert een lied over vliegen M.K. 
11.15 – 11.30 Meteo, denk en doe opdrachten (elke klas levert een team 

van drie spelers)  
J.D. 

11.30 - 11.45 handenarbeid  presenteren drie beste vliegwerken per klas   
11.45 – 12.15 Engels  per klas één scène van ongeveer 2  minuten: 2a. 

Daidalos en Icaros; 2b. Leonardo da Vinci;  2c Sir George 
Cayley.; 2d Otto lilienthal; 2e  de gebroeders Wright en 2f 
Antony Fokker 

  

12.15 – 12.30 Natuurkunde , doe en denk opdrachten   
12.30   Uitslag: Welke klas heeft gewonnen en  vliegt er een dagje 

uit!  (jury van leraren en 4 stagiaires) 
  

12.40 – 12.55 Alles opruimen en afsluiting.   

 Wat je voor de zes onderdelen moet doen, dat vind je in dit boekje bij de vakken. Ik ben heel 
benieuwd hoe de grote luchtvaartwedstrijd op 'De Saad' zal verlopen en welke klas er een 
dagje uit vliegt. 

 

© Dirk Corporaal, 25 juni 2006, Damwoude,  
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Zweefvliegen spannend, snel en stil . . . . . 
‘Je ziet ze natuurlijk wel eens vliegen......,' de zweefvliegtuigen van de één of andere 
zweefvliegclub. Misschien heb je ze wel eens een poosje nagekeken, die grote witte stille 
vogels, die op een zonnige dag in stijgwindgebieden proberen rond te draaien om zo lang 
mogelijk te kunnen vliegen. Mogelijk vraag je je wel eens af: Wat zijn dat voor lui? Is dat nou 
leuk? Hoe gaat het bij zo 'n club en wat kost dat....? Heb je deze vragen wel eens, lees dan 
verder. Ben je daarna nieuwsgierig geworden, vraag dan meer informatie aan en wil je echt 
eens proeven of vliegen iets voor jou is, maak dan bij één van de 40 zweefvliegclubs in 
Nederland een afspraak om eens een vliegdag mee te maken.  

Een droom wordt werkelijkheid 
Duizenden jaren lang droomde de mens er 
van te kunnen vliegen. Twee honderd jaar 
geleden gingen de eerste ballonvaarders 
de lucht in en honderd jaar geleden 
werden de eerste zweefvluchten gemaakt. 
Tegenwoordig is vliegen een droom die 
voor iedereen werkelijkheid kan worden.  

Interessante vogels 
Zweefvliegen, zo vrij als een vogel, hoog 
boven het landschap, een schitterende 
sport. Steeds weer worden zweefvliegers 
gegrepen door het spel van langzaam 
omlaag zweven en daarna weer omhoog 
cirkelen in opstijgende lucht. Na een 
poosje vliegen voel je je één met het 
vliegtuig, één met de stromingen in de 
lucht. Het toestel doet wat jij wilt. Vaak is 
het 'hard werken' om het zweefvliegtuig 
goed gecentreerd in de thermiekbel 
omhoog te krijgen en soms is het 'kneiter' 
goed zweefvliegweer. Dan is bijna elke bel 
raak en kun je op zonne-energie 
honderden kilometers vliegen. Honderden 
kilometers zonder motor. Op zo'n dag 
weet je één ding zeker: 'er is geen 
mooiere sport dan zweefvliegen'.  

 

Ontspannend 
Zweefvliegen is een veelzijdige sport: 
spannend en ontspannend. Op een 

zweefvliegdag kom je los van de grond en 
los van je dagelijks werk. Bij goed zicht zie 
je neer op dorpen en steden. De 
kronkelende rivieren en de meren uit de 
atlas zie je duidelijk liggen  

Hoogtepunten 
Zweefvliegen is een sport met veel 
hoogtepunten. Stap voor stap raak je in 
die wereld thuis. Steeds is er het stralende 
gevoel dat je een 
persoonlijke  prestatie 
verbeterd hebt en direct 
daarna begin je al weer 
te denken aan de 
volgende uitdaging, 
beter, verder, hoger of 
nog sneller. Deze sport 
blijft voor de beginner en 
de gevorderde vlieger 
altijd fascineren.  

Een zweefvliegdag 
In het weekend als het vliegweer is, 
komen de leden van de zweefvliegclub     
's morgens om 9 uur naar hun clubgebouw 
voor de briefing. Daarna gaan ze naar de 
hangaar waar de kisten (zo noemen ze 
hun zweefvliegtuigen) staan en begint het 
vliegbedrijf.  

Teamsport 
Zweefvliegen is een teamsport en 
zweefvliegers zijn mensen die er van 
houden een dag op het veld door te 
brengen, om samen het vliegbedrijf te 
laten draaien. Alles gebeurt met 
vrijwilligers en iedereen moet mee 
aanpakken. De instructeur geeft gratis les, 
de technicus onderhoudt de kisten in de 
werkplaats voor een tarief van nul euro per 
uur. Daardoor is zweefvliegen een 
betaalbare vliegsport. Bij de meeste clubs 
kun je het voor zo'n vijftig euro per maand 
leren. Maar behalve geld kost het je vooral 
tijd. Als je er geen tijd voor over hebt, kun 
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je er beter niet aan beginnen. 
Zweefvliegen is niet iets wat je zo nu en 
dan even een uurtje doet. Bij de meeste 
clubs ben je vaak een hele dag op het veld 
aanwezig.  

Op de startplaats 
Vanuit de hangaar worden de 
zweefvliegtuigen naar de startplaats 
geduwd. Als het zonnig weer is, straalt dat 
ook van de gezichten van de vliegers af, 
want dan belooft het een mooie vliegdag 
te worden en daarom zie je onder het 
duwen de vliegers geregeld naar de lucht 
kijken. Op de startplaats is van alles te 
doen. Eerst worden de vliegtuigen 
nauwkeurig nagekeken, clubleden helpen 
bij het starten en brengen gelande 
vliegtuigen terug naar de startplaats. 
Iemand houdt op een lijst de tijden van het 
starten en het landen van de vliegtuigen 
bij en een startleider wijst aan wie aan de 
beurt is om te vliegen De instructeurs 
geven les aan de beginnende vliegers en 
natuurlijk is er koffie, m.a.w. het is zo'n 
dag waarbij zelfs de tijd vliegt.  

 

Startmethode 
Een zweefvliegtuig bestuur je als een 
motorvliegtuig, alleen de motor ontbreekt 
en daarom moet het toestel op een andere 
manier de lucht in gebracht worden. Dit 
kan d.m.v. lier (een motor van zo'n 260 pk 
op een vrachtwagen, die een staalkabel 
van meer dan een kilometer snel oprolt) of 
achter een motorvliegtuig. Het starten met 
een lier is in Nederland de meest 
gebruikte startmethode. Op enkele velden 
wordt naast het lieren ook gesleept of 
wordt zelfs uitsluitend met een 
sleepvliegtuig gestart. Slepen is 
comfortabeler en je wordt meestal direct 
naar een thermiekbel gesleept, maar is 
wel duurder dan lieren. Met name in 

Frankrijk is slepen populair en het is dan 
ook handig om beide startmethoden te 
beheersen.  

Een zweefvliegvlucht 
Het is moeilijk uit te leggen wat 
zweefvliegen is, daarom gaan we in 
gedachten een vlucht maken. Je 
zweefvliegcarrière begint met een 
doopvlucht. Je gaat voor in de tweezitter 
zitten, dat is een zweefvliegtuig waar de 
leerling voorin zit en de instructeur 
achterin. Allereerst worden de riemen 
vastgemaakt en legt de instructeur je uit 
waar de hoogtemeter en de 
snelheidsmeter zich bevinden en wat er 
gebeurt als de stuurknuppel zijwaarts of 
naar voren en achteren wordt geduwd. 
Wanneer alles gecontroleerd is en er velig 
gestart kan worden, gaat de duim 
omhoog. Dat is het teken om het 
zweefvliegtuig te starten. Eerst wordt de 
lierkabel voorzichtig strak getrokken, het 
vliegtuig begint te rollen, versnelt in een 
paar seconden van 0 naar 100 km/h, komt 
los van de grond, gaat vlot omhoog en in 
snel tempo zie je alles onder je kleiner 
worden. Op een hoogte van 400 à 500 
meter wordt er aan de gele knop 
getrokken, waardoor de kabel los gaat en 
het echte vliegen begint. Dat echte vliegen 
betekent, dat het toestel met een snelheid 
van ongeveer 85 km/h vliegt en heel 
langzaam door de lucht glijdt. Om je heen 
zie je een schitterend landschap. Je hebt 
rondom uitzicht en op het ruisen van de 
lucht langs het vliegtuig na is het stil. Na 
ongeveer 10 minuten volgt de landing. De 
instructeur vliegt laag over het gras, de 
snelheid loopt terug, de wielen raken de 
grond, het toestel rolt nog een eindje uit en 
komt tot stilstand. Opgelucht, omdat je dit 
toch maar eventjes durfde, stap je uit. Je 
hebt je doopvlucht ondergaan en weet nu 
een beetje wat zweefvliegen is.  

Thermiek 
Wanneer de zon de grond verwarmt, wordt 
de onderste laag van de lucht warmer. Die 
warmere lucht is lichter dan de lucht 
erboven. Zo'n laag warme lucht kan soms 
wel groeien tot zo'n 60 meter dikte en 
vervolgens ineens loslaten en in een slurf 
opstijgen. Dit is thermiek Het is de motor 
voor de zweefvliegers, maar ook heel veel 
vogels benutten deze enorme onzichtbare 
energiebron. Als het je lukt in die stijgende 
lucht te blijven cirkelen, gaat het 
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zweefvliegtuig met die stijgende lucht 
omhoog, soms wel een paar duizend 
meter. Daardoor kan de vlucht uren duren 
en kun je grote afstanden afleggen. Het 
Nederlands duurrecord thermiekvliegen 
staat op 10 uur en 24 minuten en de 
verste vlucht in vanuit Nederland gemaakt, 
is maar liefst 1000 km lang.  

 

Opleiding 
Na een paar vluchten raken veel mensen 
besmet met het zweefvliegvirus. Dat 
betekent, dat ze zelf het vliegen willen 
leren. Dat kost heel wat vrije dagen, want 
meestal maak je op een dag maar 3 
vluchten. Na zo'n 50 vluchten kan het 
gebeuren dat de instructeurs beslissen dat 
je veilig genoeg vliegt om alleen de lucht 
in te gaan. Dat is een spannend moment, 
die vlucht vergeet je je hele leven niet. 
Helemaal alleen, zonder hulp van een 
instructeur, zelf een vliegtuig besturen.  

 

Vervolgopleiding 
Daarna gaat de opleiding weer verder. 
Soms met de instructeur, soms solo in een 
éénzitter, totdat de vliegervaring zo ver 
gevorderd is dat je het zweefvliegexamen 
kunt afleggen. Dit bestaat, net als bij het 
rijbewijs, uit een theoretisch en een 
praktisch gedeelte. Daarnaast kun je voor 
bepaalde sportieve prestaties brevetten 
halen en zijn er zweefvliegwedstrijden.  

Motorzweven 
Een motorzwever is een zweefvliegtuig 
met een hulpmotor Dus zoiets als een 
zeilboot met buitenboordmotor. Hij kan zelf 
starten en de motor brengt je weer terug 
als de thermiek ophoudt. Je kunt hierop 
les krijgen en het motorzweefvliegbewijs 
halen. Een motorzwever is ideaal voor 
diegenen, die niet een hele dag voor hun 
hobby kunnen vrij maken, maar wel zo nu 
en dan een uur willen komen vliegen.  

Veertien jaar 
Als je 18 jaar bent mag je een auto 
besturen, maar zweefvliegen kan al vanaf 
14 jaar. Zelfstandig een motorzwever 
besturen is wettelijk toegestaan vanaf 16 
jaar. Zweefvliegers kom je in allerlei 
beroepen tegen. Jong en oud. Het kan 
een leerling in de klas zijn, die onder een 
repetitie naar de blauwe lucht met 
opbollende wolken zit te kijken en in 
gedachten van thermiekbel naar 
thermiekbel vliegt. Het kan ook zijn leraar 
zijn die, ondanks een stapel proefwerken, 
glimlacht en denkt...: " Morgen.... is het 
weer weekend........" 
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De les van Icarus  
Verteller1: Zo'n drieduizend jaar geleden leefde er een hele knappe kunstenaar. Zijn naam 
was Daidalos. Voor koning Minos van Kreta had hij een labyrint gebouwd, een kasteel met 
een wirwar aan gangen. Toen dat karwei klaar was wilde Daidalos met zijn zoontje Icarus 
terug naar Athene, maar koning Minos wou zo'n knappe kunstenaar niet laten gaan. Om 
ontsnappen te voorkomen liet hij in de havens alle schepen controleren. Met een schip mee 
naar Athene varen, lukte dus niet. Nu was Daidalos een hele knappe kunstenaar. Al heel 
lang droomde hij ervan te kunnen vliegen. Hij was van plan om door de lucht te ontsnappen. 
Hij bestudeerde uitgebreid de vleugels van vogels. Van veren en was maakt hij enorme 
vleugels, bond die aan z'n armen en oefende vanaf een heuvel om het vliegen te leren. Toen 
Daidalos voldoende geoefend had, werd het tijd om Icarus het vluchtplan te vertellen.  

Daidalos: Icarus luister. Wij gaan terug 
naar ons vaderland terug naar Athene.  

Icarus: Maar vader, hoe gaan we 
daarheen? Koning Minos wil ons niet laten 
gaan en geen schipper durft ons mee te 
nemen, want alle schepen worden voor ze 
de haven uit varen onderzocht. Wou je 
soms stiekem een vlot bouwen  en 
daarmee naar Athene varen?  

Daidalos: Icarus, ik moet je iets laten zien. 
(Daidalos trekt z'n veren pak aan) Ik heb al 
een hele tijd geoefend en ik kan nu wat de 
vogels ook kunnen. (Daidalos neemt een 
aanloop, strekt z'n armen en vliegt / loopt 
een klein rondje).  (Icarus slaat z'n hand 
voor de mond en kijkt vol verbazing naar 
z'n vader).   

Icarus: Vader, geweldig, je hebt de goden 
geëvenaard.  Kun je mij dat trucje ook 
leren? Dan vliegen we weg en heeft 
koning Minos het nakijken.  

Daidalos: Icarus, ga hier eens zitten en 
luister. Vliegen is een serieuze bezigheid. 
Het is geen trucje maar een kunst. Goden 
en vogels hebben er geen moeite mee, 
maar wij mensen moeten goed weten wat 
we doen. De mens kan veel, maar er zijn 
grenzen. Ik zal het je leren, maar je moet 
me beloven dat je precies doet wat ik zeg. 
Het gaat alleen goed als je je grenzen 
kent.   

Icarus: Vooruit vader, leer me het vliegen. 
Wat jij kunt, dat kan ik toch ook. Laten we 
voor mij ook zo'n stel vleugels maken.   

Daidalos: Dat heb ik al gedaan, maar voor 
we verder gaan, wil ik je eerst wat over 
vliegen vertellen en daarna gaan we 

oefenen. Je moet de kunst afkijken van de 
vogels.   

Les één: Je hebt snelheid nodig om te 
vliegen. Door de snelheid tilt de lucht de 
vleugels van de vogel op.   

Les twee: Doe alles precies na, en blijf 
dicht bij mij. Als je mij precies nadoet, 
komt het goed. Mensen die willen vliegen 
moeten oefenen en oefenen. Ik ben zelf al 
een hele tijd bezig en ik heb gezien hoe 
hoe de arend  zijn jong leert vliegen. Weet 
wat je doet en denk goed na.   

Les drie: Ken je grenzen. Als je te laag 
vliegt, raak je de onstuimige golven. Je 
veren worden nat en voorkomen dat je 
kunt zwemmen. Bovendien, zwemmen 
naar Griekenland is onmogelijk. Vlieg dus 
niet te laag.  

Les vier: Vlieg niet te hoog. Wanneer je te 
hoog vliegt, zal de zon de was waarmee 
de veren vastzitten smelten. De veren 
laten los, je valt, en je zult verdrinken.   

Les vijf: Je moet oefenen en nog eens 
oefenen. Voordat we vertrekken voor onze 
grote vlucht naar Athene, wil ik eerst een 
aantal goede vluchten zien.  

Verteller 2: En zo gebeurde het. Icarus 
kreeg les van zijn vader. Elke dag 
maakten ze zo'n vier korte vluchten. Icarus 
vond het schitterend, vliegen als een 
vogel. Hij wou de hele dag wel 
dooroefenen, maar z'n vader zei dat meer 
dan vier of vijf vluchten per dag geen nut 
hebben. Uiteindelijk kreeg Icarus het 
vliegen onder de knie en brak de grote 
dag van de ontsnapping van Kreta aan.  
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Icarus: Vader, hoe weet u nu of we wel de 
goede kant uitvliegen? Hoe bepalen we de 
vliegrichting?  

Daidalos: Vertrouw me jongen en blijf 
achter mij aan vliegen. Ik heb vaak gezien 
hoe onze knappe Atheense schippers de 
koers bepalen. Ze kijken naar de zon, de 
maan en de sterren en onthouden de 
windrichting. Vandaag hebben we de wind 
in de rug en we moeten ook de zon in de 
rug houden. Gedurende onze vlucht 
moeten we dat aanpassen. Als we aan het 
eind van de middag in Athene landen, dan 
hebben we de zon aan onze linkerhand.   

Icarus. Oké vader ik snap het. Ik vlieg 
achter je aan en jij bepaalt de koers. 
Kunnen we nu gaan?  

 

Verteller1: Toen kuste Daidalos z'n zoon. 
Hij wist toen nog niet dat dat de laatste 
keer was dat hij dat zou kunnen doen. 
Daarna vlogen ze weg. Op weg naar 
Athene.  

Verteller 2. Eerst bleef Icarus keurig achter 
zijn vader vliegen. Geregeld keek Daidalos 
even om en dan zag hij dat z'n zoon het 
prima deed. Na een paar uur vliegen 
vertrouwde de vader z'n zoon en keek hij 
al minder vaak om.   

Verteller1. Icarus vond dat wel prettig. Hij 
vloog soms even wat lager. Het waaide 
stevig en ze hadden de wind in de rug. Hij 
vloog al snel zo laag dat hij het schuim op 

de koppen van de golven kon zien. Gauw 
weer terug naar vader. Gelukkig had die 
niets door. Hij keek links en rechts om de 
richting te controleren en had daardoor 
geen tijd om op z'n zoon te letten.   

Verteller 2. En dus vloog Icarus wat hoger. 
Goh, wat een mooi gezicht. Zag hij in de 
verte Griekenland al? Nog iets hoger. Ja, 
ja. dat moet toch.... de kust van 
Griekenland al zijn. Nog even iets hoger.... 
De zon bescheen de vele kleine eilandjes 
voor de Griekse kust. Wat een schitterend 
gezicht. Dit zouden alle mensen eens mee 
moeten maken. Al die eilandjes als 
puzzelstukjes in de blauwe zee voor de 
kust van Griekenland. Nog even iets 
hoger......  en nog iets hoger....  

Verteller 1: Op dat moment keek de vader 
achter zich om te zien of zijn zoon hem 
nog volgde.  Maar waar was z'n zoon? 
Daidalos vloog een hele cirkel om alle 
kanten goed uit te kunnen kijken. Toen 
keek hij omhoog. Veel te hoog zag hij 
Icarus vliegen. De schrik sloeg Daidalos 
om het hart en hij schreeuwde zo hart als 
hij kon:  

Daidalos: Icarus, de zon! Denk aan de 
zon. De zon zal de was van je vleugels 
smelten!  

Verteller2 : Maar.... het was al te laat. De 
was was al zacht geworden door de kracht 
van de zon. De veren lieten los. Icarus 
bewoog z'n armen heel snel op en neer, 
maar het hielp niets.  Hij vloog niet meer, 
hij viel.  

Verteller 1: Daidalos zag zijn zoon in het 
water van de zee vallen en kon niets voor 
hem doen. Sinds die dag heet die de zee 
daar .......... de Icarische zee.  

Verteller 2: Daidalos vloog in cirkels al 
lager en lager. Hij tuurde naar de zee. Het 
enige wat hij nog kon zien waren de veren 
die op het water dreven. Met tranen in de 
ogen landde Daidalos op het dichtst 
bijzijnde eiland. Steeds weer herhaalde hij 
de woorden die hij zo vaak tegen Icarus 
gezegd had.  

Verteller1 en verteller2: Een mens moet 
z'n grenzen kennen.
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De Da Vinci Vogel 
Verteller: We gaan vandaag precies 500 jaar terug in de geschiedenis. Een paar leerlingen 
van onze klas moeten een toneelstukje doen over Leonardo da Vinci. De titel hebben ze al. 
'De Da Vinci vogel' Vandaag in dit toneelstukje spelen ze een interview met Leonardo da 
Vinci. Wie het zijn en wat ze vragen dat hoor je nu. Ze stellen zich eerst even aan jullie voor: 

Vragensteller 1: Ik ben vragensteller1 

Vragensteller 2: Ik ben de tweede 
interviewer.    

Leonardo da Vinci: Ja en ik speel de rol 
van Leonardo da Vinci.. 

Verteller: Zo dan kunnen we nu beginnen. 
Graag jullie aandacht voor het interview 
met Leonardo da Vinci. 

 

Vragensteller 1. Het is vandaag 9 juni 
1506 en wij staan hier in het atelier van de 
grootste kunstenaar van Italië.  Je raadt 
natuurlijk al wie wij bedoelen.  Leonardo 
da Vinci. Wij hebben voor onze grote 
luchtvaartwedstrijd een interview met deze 
beroemde man en wij gaan het met hem 
natuurlijk hebben over vliegen.  Meneer 
Da Vinci. Wij kennen u natuurlijk allemaal 

van de Mona Lisa, dat schilderij met dat 
meisje dat ons zo raadselachtig aankijkt, 
maar wat wij willen vragen gaat over een 
ander raadsel. Hebt u al eens gevlogen?  

Leonardo: Ik ben al vele jaren bezig met 
het raadsel van de vliegkunst. Kijk ik heb 
al achttien schetsboeken vol met 
tekeningetjes en aantekeningen over de 
vliegkunst. Wacht ik zal je even een paar 
laten zien. Dit schetsboek heet: Codex 
over de vlucht der vogels. Kijk eens even 
heel goed naar deze drie tekeningen. Wat 
zie je? 

Vragensteller 2: Een stel vleermuizen 
misschien?  

Leonardo: Jongens, jongens, je moet veel 
beter kijken en je fantasie gebruiken. 
Wanneer je iets van vliegen wilt leren dan 
moet je naar de vogels kijken. Daarom 
heet dit tekenboek ook zo: Codex over de 
vlucht van vogels. Dit is de landing van 
een vogel.  Op een dag zal de mens als 
een grote vogel vliegen. Ik heb al een paar 
keer een grote vogel gebouwd en 
geprobeerd om er mee te vliegen. 

Vragensteller 1. En... meneer Da Vinci.... 
lukte het vliegen met uw grote vogel? 

Leonardo: Wacht even daar kom ik nog op 
terug. We moeten bij het begin beginnen. 
Kijk eerst even naar deze tekening en wat 
ik erbij geschreven heb.. 

Vragensteller2. Wat is dit voor een 
vreemde parasol en wat hebt u daar bij 
gekriebeld? 

Leonardo: Hier zie je één van mijn vele 
grote uitvindingen. Dit is de parachute. Ik 
heb er het volgende bijgeschreven:  

'Wanneer iemand een linnen tent maakt 
met een doorsnee van 12 el en een diepte 
van 12 el, dan kan hij zich van elke grote 
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hoogte omlaag storten zonder enig letsel 
op te lopen' .   

 

Vragensteller1. Meneer Da Vinci, hoe 
komt het dat wij dat zelf niet kunnen lezen. 
Dat gekriebel van u dat lijkt wel 
geheimschrift.  

Leonardo: Onzin. Er is niets geheimzinnig 
aan. Ik ben links en daarom heb ik voor 
mijzelf een eigen schrift ontwikkeld. Het 
gewone schrijven is voor rechtse mensen 
ontwikkeld. Kijk maar eens hoe gek linkse 
mensen het papier houden om iets op te 
schrijven. Ik vond dat vervelend en 
daarom schrijf ik in spiegelschrift. Dat 
heeft twee voordelen. Ik schrijf nu net zo 
gemakkelijk als iemand die rechts is en 
bovendien alles wat ik uitvind hoeft niet 
iedereen van mij te kopiëren. Zo maak ik 
het hen wat moeilijker. .  

Vragensteller1. Het zou mij niets verbazen 
dat later dat geheimschrift van u nog een 
keer ontcijferd wordt en dat ze daar dan 
een spannend en mysterieus boek 

overschrijven. De Da Vinci Codex of 
zoiets. Ja dat klinkt wel aardig...   

Leonardo: Allemaal grote onzin. Ik schrijf 
niets geheimzinnigs, maar probeer wel 
van alles uit. Ik ben altijd aan het 
experimenteren. Daar leer je veel van. Zeg 
dat ook maar tegen de leraren van jullie 
school. Leren is experimenteren. Ik zal je 
wat experimenten laten zien.  

Leonardo: Hebben jullie al enig idee wat 
dit is en hoe het werkt?  

 

Vagensteller1: Ik zie het al. Het is een 
draaiende luchtschroef.  

Leonardo: Grandioos. Jij hebt hebt aanleg. 
Let op mijn woorden. Ooit op een dag 
zullen mensen op zo'n manier vliegen. 
Daar ben ik van overtuigd. We moeten 
alleen nog een manier bedenken om die 
schroef hard genoeg te laten draaien. 

Vragensteller 2. U zou nog vertellen over 
uw grote vogel. Mogen we die  zien?  

Leonardo: Jongens dan komen we nu bij 
Leonardo's grote vogel. Bestudeer eerst 
even deze tekening: 

Leonardo: Herken je de vleugels van mijn 
grote vogel.  

Vragensteller2: Ja, dat zijn die sprieten 
links en rechts. Maar hoe beweeg je nu 
die vleugels en waar zijn die beugels 
voor? 
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Leonardo: Kijk, die beugels moeten om je 
nek en om je middel. Vervolgens moet je 
met je armen die uiteinden van de 
vleugels bewegen. 

Vragensteller1: En .... meneer Leonardo? 
Hebt u met uw grote vogel gevlogen en 
lukte het? 

Leonardo: Hé, hé stukje ongeduld. Wie 
vliegen wil die moet geduld hebben, naar 
de vogels kijken en veel, heel veel 
experimenteren. 

Vragensteller 2. Kunt u even uw grote 
vogel om doen en ons laten zien hoe het 
werkt? 

 

Leonardo: Kijk zo ziet mijn grote vogel er 
uit. De afgelopen jaren heb ik hiermee in 
Fiesole een paar vliegpogingen gedaan. 
Kijk dit schreef ik op 15 april 1505 in mijn 
schetsboek: ‘De grote vogel zal zijn vlucht 
vanaf de rug van de Grote Zwaan (de 
Zwanenheuvel bij Florence) beginnen en 
de hele wereld met zijn roem vervullen’.  

Vragensteller 1. En meneer Da Vinci. Is 
het experiment geslaagd? Hebt u met uw 
grote vogel gevlogen en zijn er mensen 
die dat kunnen bewijzen? Wat kunnen wij 
in ons werkstuk schrijven? 

 

Verteller. Leonardo kijkt lang het raam uit 
in de richting van de Zwanenheuvel. De 
vragenstellers willen weten of Leonardo 
daar in de verte de eerste vlucht van een 
mens gemaakt heeft. Leonardo weet het 
antwoord, maar hij blijft langdurig en 
geheimzinnig kijken. Tenslotte antwoordt 
hij: 

Leonardo: Jongens, leren is 
experimenteren. Zoek het zelf maar uit en 
misschien komen jullie er wel achter. Tot 
zo lang is dat mijn geheim. En onthoudt 
goed wat ik gezegd heb: Leren is 
experimenteren.
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  Sir George Cayley de 'vader van de Britse luchtvaart" 

Verteller: Onze klas gaat een korte schets spelen over George Cayley. Wij doen dat in de 
vorm van een natuurkunde les. Dit is onze klas, dat is de leraar en straks komt de stagiaire 
verkleed als de koetsier van George Cayley. Hij zal ons vertellen over de eerste vlucht van 
een mens in een vliegtuig. Het zweefvliegtuig van George Cayley. Graag jullie aandacht voor 
Sir George Cayley en zijn koetsier. 

Docent:  We gaan het vandaag hebben 
over Sir George Cayley. Ik wil eerst even 
weten wat jullie al van Cayley weten. Wie 
was Sir George Cayley? 

Aron: Het was een Engelsman. 

Rients:  Hij leefde vroeger.  

Nico: Hij heeft iets met luchtvaart te 
maken. 

Docent: Ja stop maar. Ik zie dat jullie niet 
veel van hem weten. Pak maar even je 
natuurkunde schrift en vergeet niet de 
belangrijkste zaken op te schrijven. 

Docent: Hoe kan het dat een vliegtuig 
vliegt. Welke krachten oefent de lucht uit 
op de vleugel. George Cayley is de eerste 
mens die ontdekt en goed beschrijft. Laat 
ik eens een voorbeeld nemen dat jullie 
allemaal kennen. Wanneer je in een 
rijdende auto je hand uit het raam houdt 
en je houdt de hand een beetje scheef 
omhoog in de lucht die langs de auto 
vliegt, wat voel je dan? 

Annie: Dan wil je hand omhoog. 

Docent: Ja dat klopt en wat nog meer? 

Aron: Hij wil ook scheef naar achteren.  

Docent: Juist. Kijk dat kunnen we als volgt 
tekenen. Stel je houdt een plank 
horizontaal in de luchtstroom, dan wil die 
plank alleen maar naar achteren. 

 

Hier zie je dat getekend. De plank wil 
alleen naar achteren.  

 

Wanneer je een plank scheef omhoog 
houdt, dan wil die plank naar achteren en 
omhoog. Kijk even naar de pijlen. Zoals je 
van de natuurkundelessen weet, geven we 
de richting van de krachten met pijlen 
(vectoren) weer. De kracht omhoog 
noemen we lift en de kracht naar achteren 
noemen we weerstand.  

Een vliegtuig met planken als vleugels wil 
wel vliegen, maar ondervindt veel 
weerstand. Daarom hebben vleugels de 
vorm van een waterdruppel. Wie weet wie 
daar de uitvinder van is? 

 

Nico: Dat zal die Cayley wel zijn. 

Docent: Juist, dat was Sir George Cayley. 
Hij ontdekte dat de lift van zo'n vleugel 
veel groter is dan van een platte plank. 
Kijk maar naar de tekening. De weerstand 
is kleiner en de lift is groter. George 
Cayley leefde van 1773 tot 1857 en de 
Engelsen beschouwen hem als de vader 
van de luchtvaart. Kijk allemaal eens goed 
naar de afbeelding die je hieronder ziet. 
Wie kan vertellen en uitleggen wat er op 
deze afbeelding te zien is? (Rients steekt 



Projectweek: Luchtvaart  ‘Vlieg er eens uit!’ 
 

18

de vinger op) Rients kom maar even naar 
voren. 

 

 

 

Rients (met aanwijsstok): Die vent hier 
links dat is Cayley, de man die als eerste 
een tekening maakte met daarop de 
werking van lucht op een vleugel. Dit 
(aanwijzen) hier stelt de lucht voor en die 
pijlen dat zijn de vectoren, de krachten die 
op een vleugel werken. Die naar achteren 
dat is de weerstand en die omhoog dat is 
de lift.  

Docent: Dat is uitstekend. Weet je ook wat 
er op de bovenste tekening van Cayley 
staat? Nee? Oké,  ga dan maar weer 
zitten. Iemand anders misschien? 

Annie: Een tekening van zijn vliegtuig 
misschien:  

Docent: Juist. Dit is een zilveren schijf uit 
1799 en daar staat inderdaad voor het 
eerst  de lift en de weerstand op een 
vleugel op getekend. Op de bovenste 
tekening van Cayley staat een model van 
een vliegtuig dat door hem ontworpen is. 
Hij heeft een aantal vliegtuigen gebouwd. 
Eerst maakte hij daarmee onbemande 
vluchten maar in 1853 liet hij zijn koetsier 
instappen en die maakte zo de eerste 
vlucht. De Engelsen zijn daar 
verschrikkelijk trots op en dus hebben ze 
die vlucht in 1973 nagedaan. Daar hebben 
we een filmpje van en dat gaan we nu 
zien.  

Citaat van Cayley: "Het was een 
schitterend gezicht deze mooie, witte 
vogel majestueus van de top van de 
heuvel naar de vlakte te zien zweven, door 
de stand van het roer en door zijn eigen 
gewicht dalende onder een hoek van 
ongeveer 8 graden met de horizon". 

Docent: Zo dan hebben we tenslotte voor 
jullie nog een bijdrage van onze stagiaire. 
Hij heeft zich verkleed als de koetsier die 
als eerste mens een vlucht in een vliegtuig 
gemaakt heeft. Haal de koetsier maar 
even in de klas. 

Koetsier: Hallo ik ben dus de koetsier, 
misschien wel de allereerste mens ter 
wereld die een vlucht in een vliegtuig 
gemaakt heeft. Jullie mogen vragen wat je 
wilt en ik zal zo goed mogelijk jullie vragen 
beantwoorden. Wie heeft er een vraag. 
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Annie: Waarom zegt u misschien de 
eerste mens. Is het dan niet helemaal 
zeker?  

Koetsier: Nee, er zijn ook verhalen dat 
George Cayley een paar jaar eerder al 
een keer een jongen van tien jaar een 
stukje heeft laten vliegen.  

Aron: Waarom stapte George Cayley niet 
zelf in zijn vliegtuig.  

Koetsier: Hij zei dat hij te zwaar was, maar 
ik denk dat hij het niet goed vertrouwde. 
Daarom moest ik maar instappen.  

Annie: Wat vond u van uw vlucht. 

Koetsier: Ik vond het verschrikkelijk. Het 
vliegtuig ging met een rot gang vooruit en 
kwam met een smak tegen de grond, 
maar Cayley vond het prachtig. Hij zei dat 
het een schitterend gezicht was.  

Nico: Wat zei u na de vlucht tegen George 
Cayley? 

Koetsier: Ik heb hem gezegd dat ik dit 
nooit weer doe. Als hij weer wil vliegen 
dan gaat hij er zelf maar in zitten. Ik ben 
aangenomen als koetsier en niet als 
vlieger. 

Verteller: Zo dit was onze bijdrage voor de 
grote luchtvaartwedstrijd. Nu weten jullie 
waarom een vliegtuig vliegt en wat George 
Cayley daarmee te maken heeft. Bedankt 
voor de aandacht.
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Otto Lilienthal: Hij leerde de mensen het vliegen  
Reisleider: Beste leerlingen. Wie de luchtvaart wil bestuderen kan niet om Otto lilienthal 
heen. Daarom maken wij nu een virtuele busreis naar Anklam in Duitsland. Daar bevindt zich 
het Otto lilienthalmuseum. Kijk, we rijden het terrein al op. Je kunt gewoon in de bus blijven 
zitten want het leuke van deze virtuele busreis is, dat je gewoon met de bus door het 
museum kunt rijden. Zo dadelijk komen onze rondleiders in de bus en die zullen jullie alles 
vertellen over dit museum. Ik zou zeggen, ga er maar even recht voor zitten, want daar zijn 
onze rondleiders al en ze stellen zich zelf wel even aan je voor. 

Rondleider 1: Mein Nahme ist Marinus en 
ik heet jullie allemaal welkom in het Otto 
Lilienthal museum in Anklam in Duitsland.  

Rondleider 2: Und meine Nahme ist Albert 
en ik ben sinds kort rondleider in dit 
museum. Mochten jullie wat te vragen 
hebben dan onderbreken jullie ons maar. 
Het is tenslotte jullie reisje 

Rondleider 1: Otto Lilienthal is de uitvinder 
van de vliegkunst. Je moet hem de vader 
van de luchtvaart noemen, maar wij 
Duitsers zeggen altijd: Hij leerde de 
mensheid het vliegen. 

Ilse: Was de Engelsman George Cayley 
niet de vader van de luchtvaart? 

Verteller 2: De Engelsen zeggen dat hun 
George Cayley de vader van de luchtvaart 
is, maar de echte vader van de luchtvaart 
is natuurlijk onze Otto Lilienthal. Hij leerde 
de mensen echt vliegen. George Cayley  
liet in 1853 z'n koetsier een vluchtje van 
300 meter maken, maar niemand kent de 
naam van die koetsier en er zijn geen 
foto's van. Vergelijk dat eens met onze 
Otto. Hij maakte zo'n 2000 vluchten en 
daar zijn meer dan 138 foto's van 
gemaakt.  

Durk: Zijn er ook filmpjes van de vluchten 
van Otto Lilienthal?  

Verteller 1: Nee, helaas niet. Die kunnen 
we jullie niet laten zien. Otto Lilienthal 
leefde van 1848 tot 1896 en de film is 
uitgevonden door de gebroeders Lumière 
in Frankrijk in 1895. Het is dus  zo goed 
als zeker dat er geen film van Lilienthals 
vluchten gemaakt is. 

Verteller 2: Otto Lilienthal was al heel jong 
gefascineerd door de vlucht van vogels. 
Hij bestudeerde uitgebreid het vliegen van 

ooievaars en de vorm van hun vleugels. 
Daar maakte hij honderden tekeningen 
van. Hij schreef daar ook een boek over. 
Dat boek heet: Der Vogelflug als 
Grundlage der Fliegerkunst.  Het vliegen 
van vogels als basis voor de vliegkunst. 
Hier zie je het boek en daaronder een 
paar tekeningen uit dat boek. 

 

 

Verteller1: Net als Cayley was Otto 
Lilienthal op zoek naar een manier om een 
vliegtuig te bouwen. George Cayley stopte 
veel tijd  in het ontwikkelen van een motor 
voor een vliegtuig. Dat deed Otto niet. Hij 
richtte zich vooral op het bestuurbaar 
maken van zijn toestellen. Hij bouwde 
zweefvliegers waarbij hij zelf in de vleugel 
hing en met zijn lichaamsgewicht kon hij 
het toestel besturen. 
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Ilse: Wat voor schoolopleiding heeft Otto 
Lilienthal gedaan? 

Verteller 2: Na een opleiding aan de 
Technische School in Potsdam begon hij 
met zijn vliegexperimenten in 1867. In 
1891 maakt hij zijn allereerste vlucht. Het 
was een zweefvlucht van iets meer dan 25 
meter. Twee jaar later werden dit al 
glijvluchten van meer dan 250 meter en 
later heeft Otto vluchten van 350 meter 
gemaakt. Lilienthal heeft in totaal zo'n 
2000 vluchten gemaakt. In totaal bouwde 
hij 15 eendekkers en 3 tweedekkers. 

 

Verteller 1: Lilienthal was een echte 
doener. Hij bleef nooit lang achter de 
tekentafel zitten en ging steeds weer in z'n 
werkplaats experimenteren. Hij was ook 
niet bang uitgevallen, want elke vlucht met 
een nieuw type maakte hij zelf.  

Durk: Lilienthal vloog zonder motor. Hoe 
kon hij dan in de lucht komen? Hoe startte 
hij?  

 

Verteller1: Zoals je misschien weet, kan 
een vliegtuig alleen maar vliegen als het 
voldoende snelheid heeft. De lucht moet 
eerst met behoorlijke snelheid rondom de 
vleugel blazen, zodat er voldoende lift 
optreedt. Dat deed Lilienthal als volgt. Hij 
nam zijn vliegtuig mee naar een heuvel. 

Daar nam hij dan een flinke aanloop de 
heuvel af, tot hij voldoende snelheid had 
om te kunnen vliegen. Vervolgens gleed 
hij door de lucht verder naar beneden. 
Later bouwde Lilienthal bij Berlijn een 
kunstmatige heuvel, zodat hij dichter bij 
huis z'n vliegtuigen kon testen.  

 Ilse: Hoe bestuurde hij z'n vliegtuig en 
hoe landde hij eigenlijk? 

Verteller 2:  Hij bestuurde zijn 
zweefvliegtuig door zijn lichaamsgewicht 
te verplaatsen. Net zoals tegenwoordig 
zeilvliegers dat nog doen. Alleen 
zeilvliegers hangen nu lager onder hun 
delta vlieger en daarom kunnen ze hem 
goed besturen. Lilienthal kon z'n toestel 
een beetje besturen. Echt goed besturen 
was er niet bij. Daarom ontwierp hij steeds 
weer betere toestellen. Het landen deed 
hij net zoals een eend dat doet. Vlak voor 
de landing deed hij de vleugel iets omhoog 
en de voeten naar voren. Meestal ging dat 
goed. 

Durk: Ging het ook wel eens fout.  

Verteller 2: Ja, helaas wel. Op 9 augustus 
1896 maakte Lilienthal een fatale vlucht. Ik 
zei je al dat de besturing van de 
vliegtuigen van Lilienthal nog niet geweldig 
was. In die tijd was Otto net bezig om de 
besturing te verbeteren. Daar was hij nog 
niet klaar mee. Door een windstoot raakte 
hij de controle over de besturing van zijn 
vliegtuig kwijt. Hij stortte naar beneden en 
stierf de volgende dag. De laatste 
woorden van Otto Lilienthal waren: Offers 
moeten nu eenmaal gemaakt worden.  

Verteller 1: Daarmee komen we al weer 
aan het einde van deze rondleiding door 
het Otto Lilienthal museum. Ik wil jullie nog 
even wijzen op onze website:  
http://www.lilienthal-museum.de  en tot 
slot nog even op een andere uitspraak van 
Lilienthal:  

'Een vliegtuig uitvinden is niets, er één 
bouwen is iets, maar vliegen is alles'.  

Tot ziens en vergeet niet om de 
rondleiders een fooi te geven.

 

http://www.lilienthal-museum.de/
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Wilbur en Orville Wright 
Verteller: Beste bezoekers, we zijn hier in het Henry Fordmuseum in Detroit in de Verenigde 
Staten. Dit is het mooiste en grootste historische museum van Amerika. Behalve Henry Ford 
z'n lopende band vind je hier alle hoogtepunten uit de Amerikaanse geschiedenis. En dat 
allemaal als living history. Je loopt hier door de weer opgebouwde werkplaats van Edison 
en......  je ontmoet er Wilbur en Orville Wright. Je vindt ze bij hun huis, hun fietsenfabriek en 
natuurlijk hun vliegtuigen. Laten we even luisteren wat Wilbur en Orville te vertellen hebben.  

Orville:  Mag ik mij even voorstellen? 
(slaat zich op de borst) Ik ben dus Orville 
Wright uit Dayton in Ohio. Ik ben de eerste 
mens ter wereld die een vlucht gemaakt 
heeft in een motorvliegtuig. A small step 
for a man, a ............  

 
Wilbur, Ho, ho wacht even Orville. Ik was 
er ook bij en ik heb die dag ook gevlogen. 
Ik zal me ook even voorstellen. Ik ben dus 
Wilbur Wright. De vier jaar oudere broer 
van Orville. Luister het was puur toeval dat 
mijn broertje de eerste vlucht gemaakt 
heeft, want we hebben er om geloot. Kijk 
het ging zo. Het was 17 december 1903. 
Onze Flyer  was eindelijk klaar om z'n 
eerste vlucht te maken, het weer was 
geschikt  en toen hebben we kop of munt 
gedaan.  

Orville: Zeg het maar Wilbur, kop of munt. 
(Orville gooit een muntstuk omhoog)  

Wilbur: Doe mij maar munt.  

Orville: Jammer Wilbur, Het is kop. You 
loose. Ik mocht dus de eerste start in een 
motorvliegtuig maken. Hier zie je een foto 
van die eerste vlucht op 17 december 
1903 in de duinen van Kitty Hawk. 
Gelukkig heeft de fotograaf dat keurig op 
de foto gezet.  

Wilbur: : Ja en toen mocht ik. Weet je nog 
hoe ver jij vloog Orville en hoe ver ik 
vloog? Dertig meter vloog jij. Dertig meter 
dat is drie lokalen ver. En toen was het 
mijn beurt. Luister mensen. Het was 17 
december 1903. Orville had inderdaad een 
sprongetje van dertig meter gemaakt en 
toen mocht ik. Aan het eind van de dag 
vloog ik 256 meter en ik bleef 59 
seconden in de lucht.  

Orville: Ja maar toen maakte jij wel een 
harde landing waardoor onze Flyer zo 
beschadigd raakte dat ik daarna niet meer 
vliegen kon. Anders had ik misschien een 
nog wel langere vlucht kunnen maken. 

Wilbur: Oké, oké Orville. Je hebt gelijk. 
(arm om de schouder). Wij zijn dus de 
broertjes Wright. Orville maakte de eerste 
vlucht en ik maakte op die dag de langste 
vlucht. Wij zijn de eerste mensen die met 
een motorvliegtuig gevlogen hebben.  

Bezoeker: Beste gebroeders Wright, Jullie 
zijn vliegtuigbouwers. Waarom zie ik hier 
in het museum dan een 
rijwielenwerkplaats staan?   
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Wilbur: Ja dat klopt. Loop even mee naar 
ons huis en onze werkplaats dan zullen 
we wat meer over ons zelf vertellen. Kijk,  
hier wonen we dus. Dayton in Ohio. De 
beste plaats ter wereld om te wonen. Hier 
zijn we dus opgegroeid. Onze vader was 
dominee en wij hadden een schat van een 
moeder. Ze hebben ons altijd gesteund. 
We speelden vroeger heel veel samen en 
maakten vaak ons eigen speelgoed. 

Orville: Wij waren samen vaak aan het 
knutselen. Modelvliegtuigjes bouwen en 
vliegers maken. Kortom wij hadden een 
hele mooie jeugd en hoewel we elkaar wel 
eens een beetje pestten, zijn we toch altijd 
bij elkaar gebleven. Verkering krijgen en 
zo, daar deden we niet aan. 

Bezoeker: Wat voor opleiding hebben jullie 
gehad? Hebben jullie net als Otto 
Lilienthal een ingenieursopleiding 
gevolgd? 

Orville: Nee hoor. We hebben nooit op de 
universiteit of een hogeschool gezeten. 
We hebben alleen maar middelbare 
school gevolgd.  

Wilbur: Ja en Orville heeft die middelbare 
school niet eens afgemaakt, hé Orville. Zal 
ik jouw rapport even laten zien? 

Orville: Stop Wilbur, stop, als jij door gaat 
met klieren dan weet ik ook nog wel wat te 
vertellen. De mensen komen hier toch niet 
om te zien hoe wij ruzie maken, ze komen 
voor onze beroemde uitvinding. De Flyer.  

Wilbur: Oké, oké, het was maar een 
grapje. De Flyer dus. Maar eerst moeten 
ze iets over onze fietsenfabriek weten? 
Kun jij dat niet even vertellen? 

Orville: Om aan de kost te komen, hadden 
we een fietsenwerkplaats. We ontwierpen 
en we bouwden rijwielen. Kijk hier voor 
ons huis staat zo'n fiets en hier zie je er 
nog één. In het voorjaar hadden we het 
altijd heel erg druk met het maken en 
verkopen van fietsen. We hadden dan 
geen tijd om met onze hobby, het vliegen, 
aan de gang te gaan. Dat deden we in het 
najaar als het rustig was in de zaak. 

Wilbur: Ja vliegen is onze grote hobby. Al 
van jongs af lazen we boeken over vliegen 
en maakten we modellen van vliegtuigen. 
We hebben natuurlijk ook het boek van 
Otto Lilienthal gelezen.  

Orville: Der Vogelflug als Grundlage der 
Fliegekunst.  

Wilbur: Ja en verder zo ongeveer alle 
boeken die we over vliegen konden vinden 
en toen gingen we zelf een zweefvliegtuig 
bouwen. In 1901 gingen we daarmee naar 
Kitty Hawk om het te testen. 

Orville: We kwamen er toen achter dat de 
berekeningen die in de boeken staan 
volgens ons niet klopten. Dus hebben we 
zelf een windtunnel gemaakt om betere 
berekeningen te maken. Hier zie je onze 
windtunnel. 

 

Bezoeker: Waarom hebben jullie je eerste 
vlucht in Kitty Hawk gemaakt en niet 
gewoon hier in Dayton in Ohio? 
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Wilbur: We hadden berekend dat ons 
vliegtuig zo'n veertig kilometer snelheid 
moest halen om te kunnen vliegen, om 
voldoende lift te krijgen om in de lucht te 
blijven. In Kitty Hawk, dat bij de zee ligt.  
waait het vaak dagen achterelkaar 
behoorlijk en vrij constant. Onze eerste 
zweefvliegtuigen lieten we aan touwen 
tegen de wind in omhoog gaan. Daarom 
gingen we naar Kitty Hawk.  In 1901 en 
1902 hebben we daar het vliegen geleerd 
met zweefvliegtuigen. Vooral het goed 
bestuurbaar maken van het vliegtuig heeft 
veel tijd gekost. Om een bocht te maken 
trokken we aan de kant van de bocht de 
vleugel iets omlaag en om de besturing 
nog verder te verbeteren brachten we een 
richtingsroer aan. 

 

Orville: In 1902 hadden we de besturing 
goed onder knie. We waren klaar om ons 
motorvliegtuig te bouwen. Daarvoor 
moesten we eerst twee problemen 
oplossen. Allereerst hadden we een lichte 

motor nodig. Die konden we nergens 
krijgen dus hebben we er zelf maar een 
gebouwd. Hij woog 63 kilo en leverde 12 
pk. Licht en sterk genoeg voor onze Flyer. 

Wilbur: Vervolgens moesten we de 
propellers ontwerpen en bouwen en toen 
we dat allemaal voor elkaar hadden, kon 
onze Flyer in elkaar gezet worden. De 
motor liet de propellers draaien door 
middel van fietskettingen. 

Orville: Ja, je bent fietsenmaker of je bent 
het niet. 

 

Wilbur: En toen kwam die historische dag. 
Zeventien december 1903. De kroon op 
ons werk. Wij werden de eerste mensen 
die in een motorvliegtuig een vlucht 
gemaakt hebben. Later hebben we nog 
heel veel vluchten gemaakt. Nog veel 
langer en veel verder dan toen in Kitty 
Hawk. Met een motorvliegtuig kun je 
overal starten. We zijn met onze 
vliegtuigen ook naar Europa geweest en 
de hele wereld kent ons nu. 

Bezoeker: Goh, wat een succes story. 
Hebben jullie voor ons ook een gouden tip. 
Wat moeten wij doen om ook zo beroemd 
te worden. 

Orville: Zoek voor je zelf een prima vader 
en een uitstekende moeder uit en ga dan 
wonen in Dayton Ohio. Succes verzekerd.  

Wilbur: Nou tot ziens hé. 
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Anthony Fokker 'De vliegende Hollander'  
Presentatrice: Welkom bij Netwerk. Vanavond bij Netwerk een reportage over Anthony 
Fokker. Wat was Tony Fokker voor een schooljongen en verdient hij de titel 'De Vliegende 
Hollander' ?  Kijk en luister naar een reportage van klas 2F. 

Verslaggever: We staan hier bij de 
middelbare school in Haarlem waar 
Anthony Fokker op gezeten heeft. We 
hebben een gesprek met de huidige 
directrice mevrouw Van der Meulen en wij 
zijn heel benieuwd of zij ons nog iets kan 
vertellen over hun meest beroemde 
scholier, Anthony Fokker. Beste mevrouw 
Van der Meulen,  kunt u voor het 
programma Netwerk iets vertellen over 
Anthony Fokker die hier op uw school 
gezeten heeft. Wat was dat voor een 
schooljongen? 

 

Directrice: Ja wat was dat voor een 
jongen. Wij zijn er natuurlijk apetrots trots 
op dat Anthony Fokker hier op school 
gezeten heeft. Over zijn studieresultaten 
zijn we echter heel wat minder trots. Tony, 
zoals z'n vrienden hem noemden, had een 
broertje dood aan leren. Het regende altijd 
klachten over hem. Wacht ik heb in het 
schoolarchief even wat gegevens voor 
jullie opgezocht. Volgens het schoolarchief 
is Anthony Herman Gerald Fokker op 6 
April 1890 in Nederlands-Indië geboren. 
Zijn vader had daar goed verdiend en ze 
gingen terug naar Nederland zodat 
Anthony een goede schoolopleiding zou 
kunnen krijgen. Maar hij bakte er niet veel 
van. Alleen in het vak handenarbeid was 
hij goed. Toen hij in de vierde klas zat, 
hebben wij hem zelfs moeten laten laten 
zitten.  

Verslaggever: Hoe ging het daarna met 
Fokker. Heeft hij na jullie school nog de 
universiteit in Delft gedaan, zoals zijn 
vader zo graag wilde? 

Directrice: Oh nee. Zo ver is het niet 
gekomen. Hij heeft die vierde klas, die hij 
voor de tweede keer moest doen, niet 
eens afgemaakt. Daarover heb ik nog een 
aardig verhaaltje gehoord van de vroegere 
directeur van deze school. Op een dag 
komt Anthony Fokker in de kamer van de 
directeur. De directeur vraagt wat de 
jongeheer Fokker wenst? Ik wil graag twee 
weken vakantie meneer. Dan kan ik even 
flink doorwerken aan mijn uitvinding. Hier 
op school leer ik toch niets. Toen de 
directeur verbaasd naar het verzoek van 
Anthony luisterde, knikte hij heel even. 
Fokker legde dat knikken uit alsof hij 
toestemming had gekregen. Hij bleef een 
maand lang weg en daarna hoefde hij niet 
meer bij ons op school te komen. 

Verslaggever: Weet u ook met welke 
uitvinding Fokker toen bezig was? Heeft 
hij dat ook verteld? 

 

Directrice: Nee, dat hij hield hij geheim. 
Later zijn we daar achter gekomen. Kijk ik 
heb in het archief nog een foto gevonden. 
Op deze foto staan Tony Fokker en z'n 
vriendje Frits Cremer. Frits zijn vader had 
een auto. In die jaren had bijna niemand 
een auto en de wegen waren toen veel 
slechter dan tegenwoordig. Je kreeg dus 
geregeld een lekke band. Daar had Fokker 
toen iets op uitgevonden. Samen met Frits 
ontwierp hij een massieve band die niet 
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lek kon. Daarvoor zijn ze een maand weg 
van school gebleven. Maar helaas, toen 
ze patent op hun uitvinding aanvroegen 
waren ze hevig teleurgesteld, want wat 
bleek het geval? In Frankrijk had iemand 
anders al een antilekband uitgevonden.  

Verslaggever: Kunt u ons ook vertellen 
hoe het daarna met Anthony zijn 
schoolloopbaan gegaan is? Heeft hij 
ergens de middelbare school nog 
afgemaakt?  

Directrice: Anthony heeft de middelbare 
school nooit afgemaakt. De enige 
diploma's die hij in zijn leven heeft 
gehaald, zijn een rijbewijs en een 
vliegbrevet. Het was beslist geen domme 
jongen, maar soms heb je van die 
leerlingen, die passen niet op een school. 
De school kan niets met de leerling en de 
leerling kan niets met de school. Later 
heeft Fokker over onze school gezegd, dat 
hij de lagere en de middelbare school 
maar verloren tijd had gevonden .  

Verslaggever: Hoe is het daarna met hem 
gegaan? 

Directrice: Hoe is het daarna verder met 
hem gegaan? Ik weet alleen dat hij na 
onze school naar Duitsland vertrokken is. 
Zijn vader vond dat hij maar iets met 
auto's moest gaan doen, maar daar weet 
ik het juiste niet van. Als ik jullie was, dan 
zou ik maar eens naar het Aviodrome in 
Lelystad gaan. Daar hebben ze volgens 
mij het hele Fokker archief gekregen. Daar 
kunnen ze jullie vast en zeker wel meer 
vertellen over onze beroemde 'Vliegende 
Hollander' Anthony Fokker. 

Verslaggever. Mevrouw Van der Meulen 
bedankt voor uw tijd en dan gaan we nu 
naar Lelystad. Over naar mijn collega in 
het Aviodrome. 

Verslaggever 2: We zijn hier in het 
museum Aviodrome in Lelystad. Ik spreek 
hier met de voorlichter de heer Dijkstra. 
Meneer Dijkstra, welkom in de uitzending 
van Netwerk. Wij doen een onderzoek 
naar de scholier Anthony Fokker en we 
willen weten of we hem de 'Vliegende 
Hollander' mogen noemen. Kunt u ons 
vertellen wat Fokker van 1910 tot 1919 in 
Duitsland gedaan heeft.  

Voorlichter: Anthony Fokker ging in 
Duitsland naar een autorijschool. Hij had 
zijn ouders niet verteld dat de school ook 
iets deed aan vliegtuigbouw en vliegen. 
Vliegen interesseerde Fokker enorm. Als 
kind had hij al modelvliegtuigjes gemaakt 
en natuurlijk kende hij de verhalen van de 
gebroeders Wright. Fokker wilde hetzelfde 
doen als dat wat de gebroeders Wright 
deden. Vliegtuigen bouwen en zelf 
besturen.  

Verslaggever: Hoe ging dat? Hoe heeft hij 
het vliegen geleerd? Heeft hij daar op die 
school vliegles gekregen?  

 

Voorlichter: In 1911 bouwde Fokker met 
een vriend een vliegtuig dat Fokker de 
spin noemde. Het was een vliegtuig met 
allemaal draden, vandaar de naam de 
spin. Met dat vliegtuig leerde Fokker zich 
zelf het vliegen. Hij schreef daar hele 
enthousiaste brieven over aan zijn vader 
in Haarlem.  

Verslaggever: Wat vond zijn vader er van 
dat Fokker piloot geworden was en een 
vliegtuig gebouwd had?  

Voorlichter: Z'n vader raakte onder de 
indruk van de enthousiaste verhalen en hij 
steunde zijn zoon volledig. Hij vroeg of 
Tony op 31 augustus, dan was namelijk 
Koninginnedag, ook een vluchtje boven 
Haarlem zou kunnen maken met zijn Spin. 
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Verslaggever: Was dat de eerste 
gemotoriseerde vlucht boven Nederland? 

Voorlichter: Nee, al eerder had een 
vliegtuig in Nederland gevlogen, maar de 
vlucht van Fokker in zijn Spin rond de St. 
Bavo in Haarlem, maakte wel een hele 
grote indruk. Drie dagen lang vloog hij 
daar rond en hij nam ook zo nu en dan 
een passagier mee.  

Verslaggever: Bleef Fokker toen in 
Nederland? 

Voorlichter: Nee, daarna vertrok Fokker 
naar een vliegveld bij Berlijn. Dat was toen 
het centrum van de luchtvaart in Duitsland. 
Daar  bouwde hij zijn eigen vliegtuigen en 
ging hij vliegen. En toen brak de eerste 
wereldoorlog uit. Tijdens die oorlog steeg 
de vraag naar gevechtsvliegtuigen enorm. 
Fokker bouwde ze achterelkaar. Hij heeft 
in die oorlogsjaren wel drieduizend 
vliegtuigen gemaakt.  

Vragensteller: Waarom was er zo'n grote 
vraag naar Fokkertoestellen. Konden de 
Duitsers zelf geen goede vliegtuigen 
bouwen? 

Voorlichter: Zeker wel, maar Fokker had in 
de oorlog een belangrijke uitvinding 
gedaan. De vliegers schoten vanuit hun 
vliegtuigen met mitrailleurs op elkaar. 
Fokker had uitgevonden dat zijn 
mitrailleurs door de propeller heen konden 
schieten. Dat was de synchronisatie-
uitvinding. De kogel vloog uit de mitrailleur 
als de propeller er net langs gedraaid was. 
Dit was een enorme verbetering. De 
vliegtuigen konden nu recht vooruit 
schieten en daar was erg veel vraag naar. 
De beroemde Manfred von Richthofen, die 
soms zijn toestel rood verfde en daarom 
der Rote Baron genoemd werd, vloog ook 
geregeld met een Fokker toestel. De Rote 
Baron heeft tijdens die oorlog 80 andere 
vliegtuigen neergehaald voor dat hij zelf 
naar beneden geschoten werd. 

Vragensteller: Toch verloor Duitsland die 
eerste wereldoorlog en alle Duitse 
vliegtuigen werden in beslag genomen. 
Hoe ging het toen met de Fokkerfabriek in 
Duitsland? Raakte Fokker ook alles kwijt? 

Voorlichter: Fokker was de geallieerden 
net te snel af. Hij had zoveel mogelijk 
fabrieksmachines, vliegtuigmotoren en 
vliegtuigonderdelen op verschillende 
plaatsen in Duitsland verstopt. Om geen 
argwaan te wekken had hij een paar 
vliegtuigen in zijn fabriek laten staan. 
Vervolgens heeft hij alles op de trein gezet 
en verhuisde hij naar Nederland. In zes 
weken tijd gingen zes treinen met 350 
wagons aan materiaal bij Oldenzaal de 
grens over richting Amsterdam. Hier werd 
de Fokkerfabriek voortgezet. Kijk hier zie 
je een paar van Fokker z'n beroemde 
modellen uit de periode tussen de 
wereldoorlogen. 

 

 

Verslaggever: Hoe ging het verder met 
Fokker en zijn vliegtuigfabriek:  

Voorlichter: Na de oorlog verschijnen er in 
veel landen Fokker fabrieken. Daar 
worden in licentie vliegtuigen voor Fokker 
gebouwd. Hier zie je een foto van de 
Fokkerfabriek in Nederland in 1936. 

Vervolgens gaat Fokker naar Amerika en 
ook daar sticht hij een Fokkerfabriek. Dat 
wordt niet zo'n succes en in 1931  vertrekt 
hij bij die fabriek. Ondertussen is hij wel 
Amerikaan geworden. In 1939 wordt hij in 
New York aan zijn neus geopereerd. Het 
is maar een kleine ingreep, maar er 
ontstaan na de operatie ernstige 
complicaties waaraan Fokker sterft. Hij is 
dan nog maar 49 jaar. 
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Verslaggever: Mogen we Fokker de 
'Vliegende Hollander' noemen?  

 

Voorlichter: Fokker behoorde tot de 
grootste vliegtuigbouwers van de wereld. 
Helaas ging de  fabriek in 1997 failliet. De 
Fokkerfabriek was op dat moment de 
oudste vliegtuigfabriek ter wereld. 
Tegenwoordig vliegen er nog honderden 
Fokkervliegtuigen rond. De Fokker 70 en 
de Fokker 100 zijn nog steeds zeer 
modern en geliefd omdat ze 30% zuiniger 
vliegen dan soortgelijke vliegtuigen. Als er 
iemand is die recht heeft op de titel 'De 
Vliegende Hollander' dan is het zeker 
Anthony Fokker. 

Verslaggever: Meneer Dijkstra, bedankt 
voor dit interview en dan gaan we nu weer 
terug naar de studio in Hilversum. 

Presentatrice: En daarmee zijn we aan het 
einde gekomen van deze aflevering van 
Netwerk. Morgen zijn we er weer met een 
reportage over de kansen van een nieuwe 
Fokkerfabriek op het vliegveld van 
Twente. Graag tot morgen. 
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Muziek 
De beroemdste musicus die ‘De Saad’ heeft voorgebracht is Sieb van der Ploeg van de Kast.  
De Kast maakte schitterende songs. Onder anderen over vliegen. Bijvoorbeeld het liedje 
‘Wa’t ik bin’.  Op het internet vind je het wel. Hier zie je het refrein.  

De dreamen dy't ik dreamde binne mei de tiid ferflein 
Lit my frij om no te fleanen, lit my fleane yn 'e rein 
Ik iepenje de finsters en ik fljoch sa fier ik kin 
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin 
Want ik kin no einlik wêze wa't ik bin 

In de muziek gaat het vaak over vliegen, dromen over vliegen of het gevoel hebben dat je 
vliegt. Zit er nu in de tweede klassen weer een Sieb van der Ploeg op ‘De Saad’. Dat gaan 
we uitzoeken.  Elke tweede klas brengt  tijdens de grote luchtvaartwedstrijd een lied over 
vliegen naar voren. Dat kan met instrumenten, of als achtergrond een plaat, maar liever niet 
playbacken. De jury let vooral op een eigen uitvoering. Klinkt het geheel leuk. Hoe is de 
presentatie. Wordt er zelf gezongen en zelf gespeeld?   

Om je een paar ideeën te geven, denk aan liedjes als:   

Vlieg met mij mee naar de regenboog;   

One day I'll fly away 

Neem me mee;   

I can fly ...  enzovoort.    

Samen met jouw muziekleraar gaan jullie dit onderdeel voorbereiden. Het gaat dus om een 
lied over vliegen dat je natuurlijk ook helemaal zelf kunt bedenken. Het mag ongeveer twee 
minuten duren.  

Veel succes. 
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Meteo 
Elke morgen voor 7 uur gaat bij meneer J. Dijkstra de telefoon. Dan belt Piet Paulusma. 
‘Moarn Joop, siz it mar..’ en dan geeft meneer Dijkstra informatie over het weer in 
Damwoude. Daarvoor moet hij iedere dag eerst even naar z’n weerhut. Hij loopt dus al voor 
zeven uur op z’n blote voeten door het gras naar zijn witte meteohut. Ondertussen kijkt hij 
naar de lucht, voelt of het gras nat van de regen of van de dauw is en snuift een paar keer 
heel diep. Ondertussen werpt hij een blik op de weerhaan van de hervormde kerk en 
vergelijkt die richting met de richting waarin de wolken drijven. Dan steekt hij een natte vinger 
in de lucht, kijkt op de thermometer hoe koud het vannacht in Damwoude was, leegt z’n 
regenmeterglas en stopt al z’n gegevens in het computerprogramma dat hij voor heel veel 
meteomannen en vrouwen gemaakt heeft. Al deze gegevens vertelt hij elke morgen aan Piet 
Paulusma en dan zegt hij altijd tegen tegen hem: ‘No Piet oant moarn’.    

  

Hoe het verder gaat dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Piet Paulusma vertelt dat voor 
Omrop Fryslân en omdat hij dat zo goed doet, mag hij dat ook voor de landelijke televisie 
vertellen. En als Piet dan weer zegt: ‘Oant moarn’ en ‘moarn mar wer even in it waar sjen’, 
dan weet jij nu hoe hij aan zijn informatie komt.  

Het weerbericht is voor heel veel mensen heel belangrijk. Vooral voor boeren, zeelui 
en de luchtvaart. Wie piloot wil worden moet examen doen in het vak meteo. In deze 
projectweek over de luchtvaart krijg jij een mini-cursus meteo. Hoe komt een 
weerbericht tot stand. Ook als je later geen piloot wordt is het toch heel verstandig 
om iets van het weer te weten. Je snapt natuurlijk al welke deskundige we gevraagd 
hebben om deze meteocursus bij ons op ‘De Saad’ te geven. 

Weerstation Damwoude  

Behalve men. Dijkstra heeft ook 
schilder De Zwart in Damwoude een 
schitterend weerstation. Zijn gegevens 
zie je op z'n meteo-site.  Wat je daar 
ziet en wat dat betekent, dat legt men. 
Dijkstra je uit. Het internet biedt van 
elk moment mooie satellietbeelden. 
Wat je daarmee kunt wordt in de 
cursus meteo uitgelegd. En let 
natuurlijk bij die meteo-lessen goed op 
want vrijdagmorgen na de pauze 
bepaalt een deskundige jury welke 
klas de meeste punten scoort op dit 
onderdeel. 

 

 

http://www.weerstation-damwoude.nl/~info/
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Handenarbeid 
Zo'n vijfhonderd jaar geleden leefde Leonardo da Vinci in Italië. Hij is bekend als schilder 
maar daarnaast ontwierp hij ook vliegmachines. Bij handenarbeid ga jij ook iets ontwerpen 
en bouwen dat met vliegen te maken heeft. Het mag ook iets zijn op het gebied van de 
ruimtevaart. Een paar voorbeelden: ruimtepakken; een zelf verzonnen vliegend voorwerp; 
vogels waarbij je aan een touwtje kunt trekken; vliegers; enzovoort. De oudste vliegers 
komen uit China. Hieronder zie je een paar. 

 

Jouw klas kiest op vrijdagmorgen drie meesterstukken uit en die worden door de klas bij de 
luchtvaartwedstrijd gepresenteerd. Een deskundige jury geeft punten en bepaalt welk 
kunststuk de beste is. Om aan ideeën voor vliegers te komen je kun je naar de website van 
'klokhuis' gaan (onderwerpen klokhuis). Bekijk de aflevering over: vliegers (vliegers maken ).  

Panamarenko is een kunstenaar van onze tijd die veel vliegobjecten gemaakt heeft. 
Je vindt ze op: http://www.panamarenko.be/home.php Hieronder een voorbeeld:  

 

 

 

http://www.hetklokhuis.nl/klokhuisstreams/category.cfm?cat=cultuur&amp;start=88
http://www.hetklokhuis.nl/klokhuisstreams/category.cfm?cat=cultuur&start=161
http://www.panamarenko.be/home.php
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Engels 
And I dream I'm an eagle 
And I dream I can spread my wings 
Flying high, high, I'm a bird in the sky 
I'm an eagle that rides on the breeze 
High, high, what a feeling to fly 
Over mountains and forests and seas 
And to go anywhere that I please   

(tekst van Abba) 
 
Otto Lilienthal heeft de mensen het vliegen geleerd. Je kunt hem beschouwen als de grote 
uitvinder van de luchtvaart. De luchtvaart kent nog veel meer grote namen van mannen en 
van vrouwen. Jouw klas wordt verdeeld in groepen en elke groep speelt een korte schets 
van een paar minuten over: 2a. Daidalos en Icarus; 2b. Leonardo da Vinci;  2c Sir George 
Cayley.; 2d Otto lilienthal; 2e  de gebroeders Wright en 2f Antony Fokker. Klas 2a doet het 
dus over Daidalos en Icarus. Om je te helpen heb ik hiernaast en hierboven links geplaatst 
waar ik toneelstukjes geschreven heb. Je mag dat toneelstukje spelen of zelf een schets 
bedenken, maar het moet wel over dat onderwerp gaan.  

Wat moet je doen? Jullie bereiden binnen de klas de schets voor. Vrijdagmorgen (voor de 
pauze) wordt door jouw klas bepaald welke groep uit de klas op het toneel het stukje naar 
voren gaat brengen. Je mag zelf weten of je de stukjes in het Nederlands, het Fries of in het 
Engels doet. De taal in de luchtvaart is Engels. Engels heeft dus de voorkeur.  

 

De droom om te vliegen is al heel oud. Mijn zweefvliegtuig is een Pegase. Een Frans 
vliegtuig met de naam van een Grieks paard. In de Griekse mythologie wordt dat vliegende 
paard vaak beschreven en het is duizenden keren door kunstenaars afgebeeld.   

Al de toneelstukjes hebben te maken met de droom om te vliegen.   

Veel succes bij het voorbereiden van je stukje voor de grote luchtvaartwedstrijd.  
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Natuurkunde 
Les 1. Bij natuurkunde ga je o.a. een zweefvliegtuig bouwen. Je ziet hem hieronder op een 
foto. Het vliegtuigje is gemaakt van balsahout. Dit materiaal wordt door 
vliegtuigmodelbouwers veel gebruikt. Je kunt natuurlijk alle onderdelen  zelf uit balsahout 
snijden, maar om het allemaal een beetje vlot in één les af te krijgen heb ik onderstaande 
bouwpakketjes gekocht. Op de volgende bladzijden zie je een uitgebreide werktekening. 

Wat moet je doen? Haal alle onderdelen uit het bouwpakket en volg de handleiding stap 
voor stap. Als de glider af is moet je hem met loodkorreltje balanceren. Daarna test je hem.   

 

Les 2. Leonardo da Vinci was zijn hele leven aan het experimenteren. Dat ga jij bij de 
tweede natuurkundeles ook doen. Jullie worden verdeeld in groepjes. Welk groepje weet de 
beste valremmende constructie te bedenken?  

Wat moet je doen? Bedenk een constructie waarin een ei na een val van 4 meter heel blijft. 
We maken in de aula een verhoging zodat op vrijdagmorgen van elke tweede klas de beste 
val remmende constructie getoond wordt. Bij welke klas blijft het ei heel, hoe lang duurt de 
val en hoe origineel ziet de constructie er uit?  

Bij de wedstrijd op vrijdagmorgen krijg je meer van dit soort doe en denkopdrachten. 
Bijvoorbeeld: 

Zes vislijnen in de aula en daaraan een vliegtuigje met daaronder een ballon, de vliegtuigjes 
vliegen door de aula van de ene kant naar de andere. Welk vliegtuig kan het snelst? Wie kan 
het beste uitleggen waarom dit vliegtuigje wordt voortgestuwd   

 
Adrian Nicholas met zijn nagebouwde 
parachute van Leonardo die inderdaad werkte.

Leonardo da Vinci zei: Wanneer iemand 
een linnen tent maakt met een doorsnee 
van 12 el en een diepte van 12 el, dan 
kan hij zich van elke grote hoogte 
omlaag storten zonder enig letsel op te 
lopen' .  
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