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1488

Leonardo da Vinci
maakt tekeningen van
vliegmachines.

1903

De eerste Zeppelin gaat de
lucht in. Het is een ballon
met gas, dat lichter is dan
lucht. Je kunt er alleen mee
vliegen als het niet waait.
De uitvinder is

1900

meter ver.

De broers Wright uit
Amerika maken het
eerste vliegtuig. De
eerste vlucht duurde
12 seconden en kwam

1919
1927

1944

gebruikt.

2005

Het
passagiersvliegtuig tot nu toe. Er passen 853
mensen in.

De Airbus 380 vliegt voor het eerst.

1976

De Concorde is een supersonisch
vliegtuig. Het brengt passagiers in
slechts 3 uur naar New York.
Normaal duurt dat twee keer zo lang.

In de Tweede Wereldoorlog
worden voor het eerst
vliegtuigen met

1934

Het Nederlandse vliegtuig
de ‘Uiver’ wordt tweede in
een race van Engeland
naar Australië.

1924

.

vliegt zonder te stoppen
over de Atlantische Oceaan.

KLM vliegt voor het
eerst naar de kolonie

oprichting

1911

vliegt boven Haarlem

De Spin van

Werkblad Tijdbalk van de luchtvaart
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Antwoorden Tijdbalk luchtvaart
1488 Leonardo da Vinci maakt tekeningen van vliegmachines.

1900 D
 e eerste Zeppelin gaat de lucht in. Het is een ballon met
gas, dat lichter is dan lucht. Je kunt er alleen mee vliegen
als het niet waait. De uitvinder is Ferdinand Graf von
Zeppelin.
1903 D
 e broers Wright uit Amerika maken het eerste vliegtuig. De
eerste vlucht duurde 12 seconden en kwam 37 meter ver.
1911 De Spin van Anthony Fokker vliegt boven Haarlem.
1919 oprichting KLM
1924 KLM vliegt voor het eerst naar de kolonie Nederlands-Indië.
1927 Charles Lindberg vliegt zonder te stoppen over de
Atlantische Oceaan.
1934 Het Nederlandse vliegtuig de ‘Uiver’ wordt tweede in een
race van Engeland naar Australië.
1944 In de Tweede Wereldoorlog worden voor het eerst vliegtuigen
met straalmotoren gebruikt.
1976 De Concorde is een supersonisch vliegtuig. Het brengt
passagiers in slechts 3 uur naar New York. Normaal duurt
dat twee keer zo lang.
2005 D
 e Airbus 380 vliegt voor het eerst. Het grootste
passagiersvliegtuig tot nu toe. Er passen 853 mensen in.
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