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Zet zijn of haar telefoon maar 
niet op ‘vliegtuigmodus’ en 
blijft Whatsappen, mailen of 
bellen.

6 TYPES PASSAGIERS

Een dankjewel bij het 
serveren van een hapje of 
een drankje kan er bij deze 
passagier niet vanaf.

DE ONBELEEFDE
Heeft geen pen bij zich. 
(Voor het invullen van 
immigratieformulieren) 

DE PENLOZE DE TELEFOONVERSLAAFDE

Volgens Amerikaanse stewardessen en stewards.

UW GOEROE VERTELT
Kies de beste vliegtuigstoel met 
SeatGuru. Zorg dat je er snel bij bent, 
want per kist zijn er maar een paar 
beenruimtepareltjes. Kijk op je e-ticket 
of op de website van je maatschappij 
wanneer je kunt inchecken. www.seatguru.com

Beweeg regelmatig om de 
bloedsomloop te stimuleren 
en dikke enkels te voorko-
men. Een stukje lopen is al 
voldoende, maar in een 
vliegtuig is dat vaak lastig.

FIT IN DE LUCHT

Doe iedere oefening 
minimaal vijftien keer.

Rol je schouders 
naar achteren en 
weer naar voren.

Til je voeten op, 
en span daarbij 
je buikspieren. 

Draai je voeten eerst 
met de klok mee, 
dan er tegen in. 

Duw jezelf met je 
benen van de zitting 
omhoog, op en neer.

VOETEN ENKELS KNIEËN SCHOUDERS

Kijk van te voren hoe lang een 
film duurt. Tijdens de landing 
gaan bij de meeste maat-
schappijen de schermpjes uit 
en mis je het einde.

FILM ZONDER EIND

Gebruik bij het opstaan de 
rugleuning van de stoel voor 
je niet als steun. Misschien 
schud je iemand wakker.

Als je iets zoekt in de 
bagagebak en de lichten 
zijn gedimd, duw die 
dan zachtjes dicht.

Knieën in je rug 
voelen prikken, 
daar knapt 
niemand van op. 
Dus doe dat niet! 

WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIEDT...

Vraagt, zodra hij of 
zij het vliegtuig binnenloopt, 
direct om water, nu, dorst! 

‘Wat wilt u drinken, meneer?’ Stilte. 
‘Meneer?’ Pas na een tikje op 
schouder heb je de aandacht.

Vraagt waar het vliegtuig zich precies 
bevindt en zucht als het antwoord 
niet meteen gegeven kan worden.

DE TOPOGRAFIE-NERD DE DORSTIGE DE KOPTELEFOONDRAGENDE

Houd je huid soepel in 
de droge cabinelucht. 

HUID- OF  
LIPPENCRÈME Of sjaal die je 

over je ogen 
kunt leggen.

SLAAPMASKER 
Door de airco 
kan het koud zijn 
in het toestel.

DIKKE TRUI
Of lenzenvloei-
stof tegen 
droge ogen

OOGDRUPPELS

Misdragingen in het 
vliegtuig zijn de laatste 
jaren toegenomen.

MISDRAGINGEN 
IN 2013

18

13
1311

45%

WANGEDRAG
MINDER ONGELUKKEN
Ondanks een sterke toename van het vliegverkeer en 
passagiers is het aantal ongelukken en doden afgenomen.

DODEN

454

265

2004 2013

PASSAGIERS
In miljarden:

2004 2014

3,2

1,9

ONGELUKKEN

33

2004 2013

29

HANDIG 
OM BIJ JE
TE HEBBEN

HOE OVERLEEF IK...
een vlucht van 10 uur 
in economy class?

Op de website Airline Meals vind je 
een verzameling van meer dan 
40.000 foto’s van vliegtuig-
maaltijden in de categorieën 
Economy, Business en 
First Class. 
www.airlinemeals.net 

WAT ETEN WE VANDAAG?
Pratende mensen, 
suizende motoren, 
de airconditioning. 
Tijdens een vlucht  
horen we 75 tot 85 
decibel aan geluid, 
gelijk aan een druk 
restaurant.

HERRIE IN DE CABINE

Koptelefoons 
met noise 
reducing

Luxe:
Oordopjes
Goedkoop:

Bose, 
vanaf €299,95

ANWB 
Alpine Fly Fit, €12,95

OPLOSSINGEN

Roken aan 
boord

Verbaal
misbruik

Onder 
invloed

Agressie
Andere 
misdragingen

 


