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1. De Boeing 737-800
Dit is een bekend en populair verkeersvliegtuig. Je ziet ze op bijna alle vliegvelden van de wereld. Ze worden door veel vliegtuigmaatschappijen ingezet om passagiers te vervoeren voor
zakenreizen of naar vakantiebestemmingen (Ryanair heeft
in Europa de grootste vloot).
De Boeing 737 is een familie
van vliegtuigen die in de zestiger jaren begon met het type
737-100, daarna volgenden de
200 t/m 900 series. Er kunnen
150 tot 215 passagiers in
(900ER), afhankelijk van het
type en de indeling van de stoelen in de cabine.
Het vliegtuig heeft een spanwijdte van ruim dertig meter en een maximum startmassa van
79.000 kilogram. Het kan een hoogte bereiken van 42.000 voet, dat is ca. 12,5 kilometer. Op
die hoogte bereikt het vliegtuig een snelheid van 460 knopen, 78% van de geluidsnelheid en
dat is circa 850 kilometer per uur!
In de brandstoftanks kan 26.000 liter Jet A1 brandstof worden meegenomen. Het vliegtuig zou
daarmee een afstand kunnen afleggen van 5500 kilometer. De meeste vluchten zijn regionale
of continentale vluchten met een gemiddelde duur van 1 uur en 20 minuten.
2. De cabine
De opstelling van de stoelen is verschillend in de Economyclass en de Businessclass. Hieronder
staat een voorbeeld van hoe
de Boeing 737-800 ingericht
kan zijn met 192 passagiersstoelen in 31 rijen van 6 stoelen met in het midden de
Aisle (midden pad). Voorin en
achterin vinden we de
pantries van waaruit eten en
drankjes worden geserveerd
door het cabinepersoneel. De
purser is het hoofd van het
cabinepersoneel en kan worden herkend aan de 4 zilverkleurige strepen op de mouwen. De strepen op de mouwen zijn onderdeel van een system.
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De piloten dragen brede goudkleurige strepen, het cabine personeel zilverkleurige en het
grondpersoneel smalle goudkleurige strepen.
3. De cockpit en het
instrumentenpaneel
Dit is waar de piloten
hun werk doen. Een
heleboel knopjes,
schermen en schakelaars. Er is ruimte
voor 2 piloten, de
captain en de First Officer (FO). Meestal zit de captain links en de FO rechts. Je kunt ze herkennen aan het aantal gouden banden dat ze dragen op hun kleding. De captain vier en de FO drie
stuks.
Er zijn 6 computerschermen waarop
de belangrijkste
informatie wordt
getoond aan de
piloten. De buitenste twee schermen
zijn de zogenaamde
Primairy Flight Displays (PFDs). Daarop zien de piloten
de snelheid, hoogte
en richting van het vliegtuig en ook welke stand het vliegtuig heeft ten opzichte van de horizon.
4. Besturing van het vliegtuig
De besturing van het vliegtuig kan worden gedaan door de piloten of door de automatische
piloot. Als de piloten sturen, dan doen ze dat met hun stuurwiel (yoke). De yoke zit onder andere met kabels aan de besturingsvlakken van het vliegtuig. Zie de afbeelding op de volgende
bladezijde. Voor de bochten worden de ailerons (1) gebruikt, die dicht bij de vleugeltippen
zitten en die de ene vleugel omhoog– en de andere vleugel omlaag beweegt. Om de neusstand te veranderen gebruiken de piloten de elevator (2), die zich achteraan op de horizontale
4
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stabilo bevindt. Als de piloot aan de yoke trekt, gaat de neus omhoog en omgekeerd gaat de
neus omlaag als de piloot tegen de yoke
duwt. Aan de achterkant van het vliegtuig
bevindt zich het verticale roervlak: rudder (3).
Dit besturingsvlak
wordt bediend met
voetpedalen. Bij dwarswind of als er een motorstoring optreedt
moet deze worden gebruikt. De rudder geeft een draaiende beweging in het horizontale vlak
van het vliegtuig. De automatische piloot is dubbel uitgevoerd en wordt bediend op een paneel tussen de beide piloten in. Dat paneel heet de Mode Control Panel (MCP). De Flight Management Computer
(FMC) kan het vliegtuig volledig zelfstandig vliegen van vliegveld A naar vliegveld
B. De boordcomputer
kan zelfs de landing
uitvoeren, bijvoorbeeld als het zicht te
slecht is om de piloten
zelf te laten landen.
5. De motoren
De motoren van de
boeing 737-800 zijn
van het type CFM 56. Dit zijn high-bypass motoren, waarbij slechts 20% van de luchtstroom
door de kern van de motor loopt. De overige 80% gaat als “bleed air” langs de motorkern en
zorgt voor de belangrijkste voortstuwing. In de kern van de motor bevindt zich een as waarop
vinnen zijn gemonteerd die de lucht aan de voorzijde naar binnenzuigen. Aan de achterkant
wordt zeer hete lucht uitgeblazen. Deze hete luchtstroom drijft een turbine aan die op dezelfde as is bevestigd. Dit is het straalmotor-principe waarop de motor is gebaseerd, zie de doorsnede van de motor op de volgende bladzijde.
De motoren worden bediend door de piloten of door de AutoThrottle (A/T). De hoeveelheid
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stuwkracht wordt bepaald door de stand van de powerlevers
op het TrottleQuadrant (TQ) dat in de cockpit tussen de beide
piloten in staat.
Als de handels helemaal naar voren geduwd worden, dan
gaan de motoren veel stuwkracht leveren (ca. 120 kN). Er
wordt dan meer brandstof in de motoren geïnjecteerd met als
gevolg dat het toerental en vermogen van de motor toeneemt.
Hieronder staat een dwarsdoorsnede van een straalmotor. De
buitenste zwarte delen vormen de behuizing van de motor.
Binnen de behuizing draait een
grote FAN, die vast zit op een
(blauwgekleurde) as. Deze FAN
zuigt lucht aan de voorkant naar
binnen. De as waarop de FAN gemonteerd is wordt aangedreven
door de lage druk turbine (LPT)
aan de achterkant van de motor.
Binnen in de motor bevindt zich
nog een tweede as (roodgekleurd)
en daaraan vast zitten de hoge
druk compressor (HPC) en de hoge druk turbine (HPT). De combustor is waar de brandstof mengt
met de instromende lucht en
waar de ontsteking plaatsvindt.
Door de verbranding zet de
lucht extreem uit en ontstaat er
een enorme drukopbouw en
een zeer sterke luchtstroom die
aan de achterkant de motor
verlaat en daarmee weer de
FAN aan de voorkant laat draaien.
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6. Taxiën
Een vliegtuig dat aan de gate
staat wordt vaak eerst door een
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pushbacktruck teruggeduwd. Daarna kan het op eigen motorkracht gaan rijden. Dat rijden
heet in vliegjargon “taxiën”. Het vliegtuig taxiet over gele strepen naar de startbaan. Het
neuswiel wordt daarbij gebruikt om te sturen. Er is in de cockpit
een klein stuurtje met
de bijzondere naam:
Steering Tiller.
7. De start
Eenmaal aangekomen
bij de startbaan zal het
vliegtuig vanuit de verkeerstoren toestemming krijgen om op te lijnen en te vertrekken. De
take off is een uiterst kritische manoeuvre, omdat er rekening gehouden moet worden met
een heleboel factoren waaronder het weer, bijvoorbeeld de wind, maar ook het optreden van
mogelijke storingen zoals het vastlopen van één van de motoren. Ze worden immers tijdens de
start maximaal belast.
Vooral kritisch is de lengte van de startbaan. Meestal is die vrij lang, zo’n 2 kilometer maar
soms moet er gestart worden van een kortere baan en dan zal bij een afgebroken start ook
weer moeten worden afgeremd tot stilstand. Normaliter wordt het laatste deel van een startbaan niet gebruikt, die ligt daar alleen maar om voldoende ruimte te hebben om eventueel
weer te kunnen stoppen in het geval van een afgebroken start.
Tijdens de start passeert men het punt waarbij de start niet meer kan worden afgebroken,
deze snelheid noemt men V1. Daarna wordt er verder geaccelereerd tot de snelheid waarop
veilig kan worden gevlogen op slechts 1 motor. Deze snelheid noemt men V2. Als op dát moment een motor faalt is dat ernstig maar géén probleem: het vliegtuig is gecertificeerd om op
één motor te kunnen starten, klimmen, vliegen en landen.

8. Lift
Een Boeing 737-800 heeft een
maximale startmassa van ruim
70.000 kilogram. De aarde
trekt met de enorme zwaartekracht van ruim 700.000 Newton het vliegtuig omlaag. Om
te kunnen stijgen is er een
tegengestelde kracht en omhooggerichte kracht nodig.
Deze kracht is de LIFT-kracht en die wordt gemaakt door de vleugels.
7
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Als de vleugels met een grote snelheid door de lucht bewegen ontstaat er een drukverschil tussen de boven- en
onderkant van de vleugel. Ook wordt de lucht een stukje
naar beneden geduwd. Enigszins populair gezegd zijn dit
de twee effecten die samen de liftkracht maken die nodig
is om te vliegen en tegen de zwaartekracht in te kunnen
stijgen en blijven “drijven” op de lucht.
De vleugel moet ook een beetje “gekanteld” zijn ten opzichte van de luchtstroom. De voorkant, genaamde de
“leading edge”, is iets hoger in de lucht dan de achterkant, de “trailing edge”. De hoek die de vleugel maakt
met de luchtstroom wordt “invalshoek” (Eng: Angle of
Attack) genoemd in de aerodynamica.
Aangezien de vleugels star zijn verbonden aan de romp
van het vliegtuig zal de invalshoek kunnen worden gewijzigd door het gehele vliegtuig omhoog of omlaag te kantelen (in vliegtuigjargon heet dat “pitchen”).

Er is een kritische grens aan de invalshoek. Wanneer de hoek tussen de vleugel en de luchtstroom té groot wordt dan zal het vliegtuig in een “stall” terecht komen. De luchtstroom wordt
dan turbulent aan de bovenkant van het vleugelprofiel en de liftkracht zal zeer drastisch afnemen.
9. De vluchtuitvoering
De vlucht in een Boeing
737-800 bestaat uit een
aantal vliegfasen. Als eerste na de take off (TO) de
klim (CLB) naar kruishoogte via de Top of
Climb (T/C), dan de kruisvlucht (CRZ), vervolgens
de daling (DES) na het
passeren van de Top of
Descent (T/D), de nadering (APP), gevolgd door de landing of Go-around met een missed approach (MA) en als laatste de taxi-in procedure. Al deze fasen hebben hun eigen procedures en
de meest kritische items worden in checklisten en met behulp van SOPs (Standard Operation
Procedures) gecheckt.
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Tijdens de vlucht is het vliegtuig voortdurend op de radar van de verkeersleiding te zien en krijgen de piloten opdrachten zodat alle vliegtuigen bij elkaar uit de buurt blijven; ook al vliegen ze
in de wolken en kunnen ze elkaar niet
zien.
10. Navigatie
Tijdens de vlucht moet het vliegtuig op
de juiste hoogte, richting en snelheid
blijven vliegen. De piloten volgen daarbij een vliegplan dat voor de vlucht ingediend moet worden bij de luchtverkeersleiding. De luchtvaartmaatschappij
heeft vaak een speciale afdeling voor
vluchtvoorbereiding (Operations). Enkele uren voor aanvang van de vlucht krijgen de piloten een compleet informatiepakket over de vlucht die ze moeten uitvoeren. Voor de
navigatie worden speciale luchtvaartkaarten gebruikt.
11. De landing
Het meest kritische
van een vlucht is de
landing omdat dan
het vliegtuig steeds
langzamer gaat vliegen en steeds dichter
bij de grond komt. De
snelheid die op kruishoogte nog bijna 900
kilometer per uur
was, wordt teruggebracht tot ongeveer 250 kilometer per uur. Dat betekent dat het vleugeloppervlak moet worden
vergroot met FLAPS, anders kunnen de vleugels het vliegtuig niet dragen en in de lucht houden.
FLAPS zijn extra stukken vleugel die kunnen worden uitgeschoven tijdens de nadering en landing. De landing wordt
normaliter uitgevoerd
met 30 graden FLAPS.
Als het vliegtuig vlak
boven de baan is geko9
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men worden de motoren op IDLE (stationair) gezet en komt het vliegtuig in een zweefvlucht
als eerste met de hoofdwielen, binnen de TouchDownZone aan de grond. Daarna volgt de landing van het neuswiel. Het remmen wordt gedaan door de luchtstroom in de motoren om te
draaien (REVERSEN). Op het laatste moment kunnen ook nog de schijfremmen van de wielen
worden gebruikt, die daarbij erg heet kunnen worden.
Als het vliegtuig niet stabiel genoeg is voor een veilige landing dan zal de piloot resoluut vol
gas geven, de
neus in de klimstand zetten en
een MISSED APPROACH uitvoeren. Dit houdt in
dat er een nieuwe nadering zal
worden gevlogen
en een nieuwe
landingspoging zal worden ondernomen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een (eerste)
landingspoging niet lukt.
Dat kan worden veroorzaakt door instabiliteit ten gevolge van windfluctuaties, het ontbreken
van zicht op de landingsbaan of het ontbreken van een landingstoestemming doordat er bijvoorbeeld nog
een ander vliegtuig op de landingsbaan staat.
Bij de geringste
twijfel of er veilig
kan worden geland wordt gekozen voor goaround en een
nieuwe landingspoging.
12. Debriefing
Na elke vlucht bespreken de piloten de vlucht na, om te kijken wat er goed ging en wat er nog
verbeterd kan worden tijdens de vlucht. Op die manier blijven de piloten kritisch op hun eigen
prestaties en die van hun collega’s. Het is gebleken dat de veiligheid steeds verder wordt vergroot door deze manier van werken. De veiligheid wordt nog verder vergroot doordat de pilo10
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ten twee keer per jaar de
simulator in gaan om te
oefenen op alle mogelijke
scenario's die kunnen optreden tijdens een vlucht.
Dat kan zijn slecht zicht
tijdens de landing tot het
uitvallen van motoren boven de oceaan, blikseminslag etc. Verder wordt elk
ongeval uitvoerig bestudeerd en worden er vervolgens lessen uit geleerd voor de veiligheid. Op deze manier is vliegen één van de veiligste manieren van transport geworden.
13. Veiligheid
Vliegen is een zeer veilige
manier van vervoer. Dat is
het gevolg van jarenlange
focus op veiligheid in alle
onderdelen van de luchtvaartbedrijfstak.
Zoals al eerder gezegd
wordt élk ongeluk of incident uitvoerig bestudeerd
om er van te leren en er
lessen uit te trekken voor
de toekomst. Niet alleen
het vliegtuig maar ook de
piloten worden zeer regelmatig getest, zowel psychologisch als fysiek/medisch om te kijken of ze geschikt zijn om de
verantwoordelijke baan aan te kunnen. Hierboven staat een grafiek van het aantal dodelijke
slachtoffers met passagiersvliegtuigen van 1970 t/m 2018. De kans om te overlijden tijdens
een vlucht is bijzonder klein ten opzichte bijvoorbeeld van het rijden met de auto. In 2018
waren er zelfs helemaal geen dodelijke ongevallen dus….

vlieg met een gerust gevoel en geniet van de vlucht.
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