
Pitch roll yaw
de drie assen van een vliegtuig

In de vorige aflevering ‘Bernoulli
versus Newton’ hebben we lift be-
handeld. Elke uitleg over vliegen be-
gint met het begrip lift. Zonder lift
komen we niet de lucht in. We heb-
ben het ook gehad over PITCH. Dat
is de eerste as waaromheen een
vliegtuig draait, de as door de vleu-
geltips. De neus gaat omhoog of de
neus gaat omlaag. De tweede as
gaat van voor naar achter door het
vliegtuig en draaien rond deze as is
ROLL. Het vliegtuig helt over naar
links of naar rechts. De derde as, de
verticale as van boven naar beneden
door de cockpit heen is de YAW-as,
de neus draait naar links of naar
rechts.

PITCH bestuur je met de elevators, de
groene vlakken aan de staart in de on-
derste tekening. Die twee elevators gaan
samen omhoog of samen omlaag. Het
zou dus ook één vlak kunnen zijn. Stuur-
knuppel naar voren: de twee elevators
gaan omlaag en je neus gaat omlaag.
Stuurknuppel naar je toe de elevators
gaan omhoog en je neus gaat omhoog.
Zo simpel is dat.

ROLL doe je met de ailerons, de twee
blauwe vlakken in de tekening. Die gaan
niet beide omhoog of omlaag. Als de ene
naar boven gaat gaat de andere naar
beneden. Stuurknuppel naar links: de
linker aileron gaat omhoog en de rechter
gaat omlaag. Je vliegtuig kantelt naar
links. Stuurknuppel naar rechts: de
rechter aileron gaat omhoog en de linker
omlaag. Je vliegtuig kantelt naar rechts.
Hiermee maakt je een bocht. Is al iets
ingewikkelder.

YAW doe je met je rudder, het rode vlak
in de tekening. Daarmee draai je de
neus naar links of naar rechts en dat is
nodig bij het maken van een bocht. De
neus moet meedraaien in de bocht an-
ders gaat het niet goed. De rudder be-
dien je met je voetenstuur. De  rechter-
pedaal naar voren schuiven draait de

rudder naar rechts en je neus gaat naar
rechts. De linkerpedaal naar voren
schuiven draait de rudder naar links en
je neus gaat naar links. Dus dat is om-
gekeerd aan de werking van een fiets-
stuur. Waarom omgekeerd? Omdat dat
zo gegroeid is. In de flightsimulator ken-
nen we ook flightsticks die kunnen
draaien. De rudderfunctie is daar in de
flightstick ingebouwd maar dat werkt
minder goed dan pedalen.

Dan zie je nog SPOILERS, FLAPS EN
TRIM TABS. Spoilers zijn luchtremmen.
Die remmen het vliegtuig af. De kleinere
sportvliegtuigen hebben die meestal
niet, de grotere in allerlei soorten en
maten. De algemene functie is afrem-
men. Trim tabs zijn bedoeld om de druk
van je stuurknuppel af te halen zodat je
deze met je enkele wijsvingertje kunt
besturen en niet voortdurend de knuppel
krampachtig hoeft vast te houden. Trim-
men is belangrijk, je probeert altijd je
vliegtuig in een evenwichtssituatie te
brengen/houden. Flaps gebruik je bij het
loskomen van de baan of bij het laatste
stuk voor je landing. Ze zijn bedoeld om
meer lift te krijgen bij een lagere snel-
heid. Maar ze remmen ook af. Met de
flaps uit (verschillende standen zijn mo-
gelijk) wordt de vleugel boller en gene-
reert daardoor meer lift.

Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat je
neus naar links draait als je de rudder
naar links draait. Dat is net zoals het
roer van je boot. Ook niet moeilijk te
begrijpen is dat je neus omhoog gaat als
je de elevators omhoog zet. De eleva-
tors zijn ook gewoon een roer maar dan
in het horizontale vlak. Maar dan. Hoe
maak ik een bocht? Bijvoorbeeld een
linkerbocht. Doe ik dat door de rudder
naar links te draaien. Maar dan gebeurt
er nog niet veel. De neus draait dan
naar links en het vliegtuig vervolgt ge-
woon zijn weg, weliswaar met de neus
scheef in de luchtstroom maar het ver-
volgt zijn weg. Overigens dat scheef in
de wind draaien kan bij een forse zijwind



heel nuttig zijn bij een landing. We ver-
draaien dan de neus in de richting van
de zijwind en vlak voordat de wielen de
grond raken zetten we de neus weer
recht. Alleen, dat is geen bocht maken.
Een bocht maken ziet er zo uit:

We kantelen het toestel naar rechts met
behulp van de ailerons. De lift die lood-
recht omhoog werkte, werkt nu niet
meer recht omhoog zoals bij rechtuit
vliegen maar oefent ook een kracht naar
rechts uit. In dit plaatje naar links want
we kijken tegen de voorkant aan. Het
vliegtuig wordt door die kracht naar
rechts weggezet. We maken een bocht.
De lift recht omhoog is afgenomen om-
dat een gedeelte nu zijwaarts werkt
waardoor we gaan dalen. Daarvoor
moeten we compenseren dus de neus
een beetje omhoog brengen. Langzaam
en met overleg. Vliegen is een zaak van
het toestel in evenwicht houden. Ook als
je een bocht maakt. Je brengt het toe-
stel in een nieuwe evenwichtssituatie.
Direct en heftig sturen wat in een auto
kan, leidt bij vliegen tot verlies van con-
trole.
De meeste vliegtuigen blijven in die
bocht, die nieuwe evenwichtssituatie,
hangen zonder dat je daarvoor continu
hoeft te sturen. Aan het eind van de
bocht moet je weer bewust recht gaan
sturen, waarna het toestel zich in deze

nieuwe situatie invoegt. Bij recht draai-
en neemt de lift weer toe en ga je stij-
gen. Je zult dus een beetje druk naar
voren op je knuppel moeten houden tot
de situatie in evenwicht is. Vliegen is
een subtiel gebeuren.

En nu weet je alles. Knuppel naar achte-
ren is opstijgen, knuppel naar voren is
dalen en knuppel naar links of rechts is
een bocht maken. En als je nu meteen
gaat vliegen is dat prima maar dan mis
je wel het interessantste gedeelte van
dit verhaal. Interessant en ook een
beetje lastig.

Wat gebeurt er precies als ik de knuppel
naar links of naar rechts breng? Je ziet
hier een vleugelprofiel met daarin de
camberlijn. Die is behoorlijk gebogen.
Hoe meer gebogen deze lijn hoe meer
lift het vleugelprofiel opwekt en hoe
minder geschikt het profiel is voor snel-
lere vliegtuigen, maar dat laatste is hier
niet van belang. Verandering van de
stand van de ailerons verandert ook het
camber. De ene aileron gaat naar boven
en de andere naar beneden. Zo ziet het

eruit. De linkervleugel is boller gewor-
den en genereert meer lift. De rechter-
vleugel is vlakker geworden en daar is
de lift verminderd. Bovendien door de
omhoog staande aileron begint ook de
lucht aan de trailing edge (achterkant
van de vleugel) een beetje los te laten
waardoor er nog minder lift ontstaat.

Gevolg: de linkervleugel gaat omhoog
en de rechtervleugel gaat naar beneden.
We maken een bocht naar rechts. Maar
dat voelden we toch al op onze klompen
aan en waarom dan zo een ingewikkeld
verhaal? Nou omdat we ook nog moeten
compenseren voor het HAAKEFFECT….
Het wat?

Als we een bocht maken willen we dat
de neus van het vliegtuig netjes het pad
van de bocht blijft volgen, zoals hieron-
der afgebeeld. We willen niet dat de
neus naar links of naar rechts gaat af-
wijken want dat is inefficiënt vliegen. Als
de neus van het pad gaat afwijken, het-

zij te veel naar binnen gedraaid, hetzij
te veel naar buiten, ondervinden we
meer luchtweerstand omdat we niet
meer recht in de wind gaan. Meer drag
dus. En we weten dat in de lucht blijven
het evenwicht is tussen thrust en drag.
Als we die drag ongewild of onbewust
laten toenemen, neemt de lift af. De
neus omhoog brengen dan? Nee, het is
beter het probleem bij de kern aan te
pakken. Je zorgt ervoor dat de neus de
bocht goed volgt. Dan vlieg je een ge-
coördineerde bocht.

Er zijn twee verkeerde situaties waarin
je terecht kan komen: de slipping turn

camberlijn

linkervleugel

rechtervleugel



en de skidding turn. Het is natuurlijk
geen verassing dat je dit gaat corrigeren
met je rudder. Als je niets doet kom je
terecht in een slipping turn, de bovenste
situatie. Als je te veel corrigeert wordt
het een skidding turn. Je ziet hier ook
duidelijk dat door de schuin inkomende
wind het oppervlak dat is bloot gesteld
aan die wind een stuk groter is dan bij
correct vliegen.

Daaronder nog even een plaatje van de
slipping turn, waarbij je onvoldoende of
helemaal niet de neus naar binnen
stuurt. De rechtervleugel met de aileron
naar beneden genereert meer lift door-
dat de vleugel boller is. Meer lift bete-
kent ook meer weerstand. De rechter-
vleugel remt af ten opzichte van de lin-
kervleugel die minder lift genereert door
de omhoog staande aileron. De rechter-
vleugel remt af. Hij blijft als het ware
haken, vandaar de naam HAAKEFFECT.
Bovendien moet de rechtervleugel een
langere weg afleggen in de bocht. We
moeten dus met de rudder de neus naar
binnen gaan sturen om een gecoördi-
neerde bocht te maken. En daarvoor
hebben we een speciaal klokje op het
instrumentenpaneel de turn coordinator:

Links is een coordinated turn. Het balle-
tje staat in het midden. De middelste is
een skidding turn, het balletje staat te
veel naar links en het derde plaatje is
een slipping turn, het balletje staat te

veel naar rechts. Ho, stop, klopt dit wel?
In het vorige plaatje was het toch net
andersom? Klopt, maar dit is een bocht
naar rechts. Vaak doen, het went van-
zelf. Je vindt op de turn coordinator ook
de aanduiding 2 minuten en dat bete-
kent het volgende: Als je een cirkel
vliegt met de vleugel precies op het
streepje met de -L- eronder of aan de
andere kant de -R-, dan vlieg je in 2
minuten precies een cirkel. Dat noemen
we een STANDARD TURN. Die wordt
later als we IFR gaan vliegen, dat is vlie-
gen met slecht zicht alleen op je instru-
menten, erg belangrijk.

Klaar nu? Gas open en stick naar achte-
ren! Eh… nog niet helemaal. Klimmen is
iets heel anders dan lekker op snelheid
vliegen op kruishoogte en ook iets fun-
damenteel anders dan een landing en
misschien nog belangrijker de voorberei-
ding voor je landing de approach oftewel
de nadering. De vlucht bestaat uit een
TAKEOFF, een CLIMB, een CRUISE, een
DESCENT (afdaling), een APPROACH en
dan de LANDING. Allemaal verschillende
onderdelen.

Misschien is de CRUISE wel het eenvou-
digst te begrijpen. Je vliegt op een be-
paalde hoogte met zo nu en dan een
bocht erin en je zorgt dat je op die
hoogte blijft. De thrust, je gashendel,
moet zo afgesteld zijn dat de door de
snelheid van het toestel opgewekte lift
net de zwaartekracht overwint. Dan blijf
je in de lucht. Daarvoor heb je twee in-
strumenten. Ten eerste de gashendel en
ten tweede je trimwiel, een instrument
dat tot de belangrijkste in het vliegtuig
behoort. Je trimt het toestel uit zodat
het volledig in evenwicht is. Daarvoor
moet je je stuurknuppel voelen. Als je
voortdurend druk naar voren moet leve-
ren moet je aan je trimwiel draaien rich-
ting NOSE DOWN totdat je stuurknuppel
neutraal aanvoelt. Dat kan best een tijd-
je duren voor je precies goed zit. De
juiste manier van trimmen is: eerst met

de knuppel zodanig druk uitoefenen tot
je precies goed ligt en dan aan je trim-
wiel draaien. Dan weer je knuppel voe-
len en weer aan je trimwiel draaien. Het
is een precies werkje maar het wordt
een tweede natuur. De slechte methode
is al gaan draaien aan je trimwiel nog
voordat je met de knuppel het vliegtuig

volledig neutraal hebt gezet. Neutraal is
dus hier niet stijgen en niet dalen. Als je
steeds moet trekken aan je stuurknup-
pel trim je andersom natuurlijk. Als je
trim mooi neutraal is kan je de kist met
je wijsvinger vliegen, maar bovendien
een vliegtuig dat niet goed in trim is is
een potentieel gevaarlijk vliegtuig. Hij
kan onberekenbare dingen gaan doen.

CLIMBING OUT verschilt niet zo veel van
de CRUISE. We zorgen alleen dat we
een surplus aan thrust hebben. Dan
hebben we meer lift dan we nodig heb-
ben om de zwaartekracht te overwin-
nen. Helaas zijn we bij een Cessna 172,
het trainingstoestel bij uitstek snel uit-
gepraat met die thrust. Een cruise wordt
ook vaak op maximaal vermogen gevlo-
gen en dan komen we indien we een en
ander goed hebben afgesteld maximaal
op zo een 110 knopen (op zeeniveau).

Coordinated turn Skidding turn Slipping turn



Dat houdt eigenlijk al in dat we bij de
climb genoegen moeten nemen met een
lagere snelheid. Als je het KNEEBOARD
van de Cessna opent zul je twee snelhe-
den tegenkomen: Vx en Vy. Vx gebruik
je als je van een klein veld met bijvoor-
beeld hoge bomen er omheen moet op-
stijgen en zo snel mogelijk hoogte moet
winnen. Met Vy ben je het snelst op een
bepaalde voorgeschreven hoogte. Als de

baan lang genoeg is gebruiken we geen
flaps. Als de baan kort is geven we 10°
flaps.

Ach ja, de flaps. Nou dat is na al die
verhalen over de ailerons en vergroting
van lift en vergroting van weerstand niet
zo moeilijk meer. Op de foto linksonder
staan ze op 30° en dat is hier eigenlijk
veel te vroeg. Dat is gedaan voor deze
afbeelding. Voor de duidelijkheid. Op
30° zet je ze eigenlijk alleen vlak voor
de landing. Want wat gebeurt er als de
flaps worden uitgezet? De lift neemt
behoorlijk toe en dat heb je nodig. Je
wilt zo langzaam mogelijk landen, dat is
beter voor het landingsgestel en voor de
passagiers. Ze remmen ook behoorlijk af
die flaps. Het is dus een gecombineerd
stuk gereedschap. Maar we waren aan
het opstijgen. Laten we maar zeggen
van een kort baantje midden in de bush.
Je zet je flaps op 10° en je gebruikt je
snelheid als indicatie of je snel genoeg
stijgt. Die moet in dit geval iets meer
dan 60 KIAS zijn. KIAS is Knots Indica-
ted Airspeed. Knots zijn knopen en 1
knoop is 1,852 km per uur. In de vliege-
rij gebruiken we tegenwoordig de nauti-
cal mile. Indicated Airspeed is de sne-
heid gemeten door de pitotbuis aan ons
toestel. Die meet het aantal luchtmole-
culen die er tegenaan botsen. Hoe snel-
ler hoe meer luchtmoleculen. Op zee-
niveau is KIAS gelijk aan de snelheid
over de grond. Dus 60 KIAS tot je vrij
bent van de obstakels op de grond en
dan kan je de flaps intrekken. En dan?
Ja, wat je wilt. Standaard is zo een
beetje om met een 600 tot 700 feet per
minute verder te klimmen. Dus de vol-
gende aflevering in deze serie gaat over
de cockpit, de klokken in de cockpit.
Daar krijgen we nu wel behoefte aan.
We zouden wel eens de snelheidsmeter
en de stijg- en daalmeter willen zien.

En nu de afdaling. Dat is niet de neus
naar beneden duwen. We laten de aan-
trekkingskracht van de aarde het werk
doen. De throttle gaat behoorlijk dicht

en dan gaat het toestel een nieuwe
evenwichtssituatie zoeken. Als je het
gas helemaal dicht draait reken er dan
maar op dat je neus flink gaat dumpen.
Is trouwens een oude regel in de vliege-
rij: throttle open, je neus gaat omhoog,
throttle dicht je neus gaat naar bene-
den. Weer een handeling waar je je
stuurknuppel helemaal niet voor nodig
hebt. Waarschijnlijk wil je minder snel
dalen. Je wilt in de approach een mooi
glijpad vliegen en voor de Cessna is die
80 tot 90 knopen met een daalsnelheid
van ongeveer 400 ft/m. Je zet de flaps
op 10°. Dit gedeelte wordt gebruikt om
je vliegtuig in orde te maken voor de
landing, je checklist door te nemen en
om goed voor de baan te komen. Kom
je te laag dan geeft je meer gas, kom je
te hoog dan verminder je gas. Je trim
heb je aan het begin van je approach al
bijgesteld maar een approach en landing
is toch meer iets voor de stuurknuppel
en throttle want daarmee kun je sneller
reageren dan met je trim. Dan ga je
naar 20° flaps en een snelheid van 75
knopen. Voor het laatste stuk, bij een
korte baan, ga je naar flaps 30° en een
snelheid van ongeveer 60 knopen. Er is
over zo een glijpad nog veel meer te
vertellen maar dan moeten we eerst de
werking van PAPI-lichten (en nog meer)
begrijpen. Je ziet ze op de foto: rood
plus wit. Die geven je een indicatie of je
glijpad in orde is en daar ging deze afle-
vering niet over.

Deze aflevering ging over de PRIMARY
FLIGHT CONTROLS, ailerons, elevators
en rudder en over de SECONDARY
FLIGHT CONTROLS, de flaps en de trim-
tabs.
Het vliegtuig is de schitterende Cessna
172 van A2A (AccuSim) waarover vol-
gende keer meer. Ga ook eens naar:
https://a2asimulations.com/store/index.
php?main_page=product_info&products
_id=56
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