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We mogen weer!

Vanaf begin maart is vliegles weer toegestaan.
Super fijn. Alle theorie van de vlieginstructeurs-
opleiding was behandeld in de periode dat we 
niet mochten vliegen. We hebben geoefend 
met het geven van briefings (presentaties), 
gebrainstormd over vliegtechnische concepten 
en borden vol getekend met grafieken. Interessant 
en leerzaam, maar voor een opleiding tot 
vlieginstructeur moet je natuurlijk ook oefenen 
met het geven van vliegles. 3 maart was het dan 
zo ver, voor het eerst vliegen vanuit de rechter 
stoel. Dat was wel even wennen. Het plaatje dat ik 
zie vanuit de rechter stoel is anders dan het plaatje 
vanuit de linker stoel en wat ik normaal met mijn 
linkerhand doe, moet ik nu met mijn rechterhand 
doen en andersom. Hiernaast staan de 
instrumenten die ik vaak scan nu niet recht voor 
mijn neus, maar moet ik ervoor naar links kijken 
en zijn sommige analoge klokjes lastiger af te 
lezen. Recht achter de klokjes zit de instructeur 
die student speelt. Hierbij speelt de instructeur

vaak een karaktertje, omdat je bij het lesgeven 
moet inspelen op de persoon die naast je zit. Een 
van de lessen was achteraf gezien best grappig. 
De instructeur (die student speelde) zetten 
gesimuleerd de motor uit net na take-o�. Met 
daarbij de opmerking ‘O nee, sorry, verkeerd 
knopje’. Hij simuleerde dat hij de ‘engine master’ 
(en daarmee de motor) uitgezet had in plaats van 
de brandstofpomp. Als instructeur moet je dan 
natuurlijk snel ingrijpen om de motor weer te 
starten en tegelijkertijd ook oog hebben voor je 
student die waarschijnlijk door het voorval even 
bij moet komen voordat je met de les verder kunt 
gaan. Natuurlijk is het per ongeluk uitzetten van 
de motor een extreem voorbeeld, maar dit 
voorbeeld laat duidelijk zien hoe bij het zijn van 
vlieginstructeur de technische aspecten van het 
vliegen, het vliegen zelf, lesgeven en ook oog 
voor de student mooi samenkomen. Een van de 
uitdagingen is het vinden van de juiste balans 
tussen wanneer in te grijpen, wanneer coachen 
en wanneer niks zeggen om de student niet te 
overladen. Deze uitdaging wordt met name tijd 
kritisch bij de landing. Uiteraard moet je ingrijpen
als het gevaarlijk dreigt te worden, maar je wilt
niet te snel ingrijpen, omdat je wilt dat een 
student uiteindelijk wel zelf een landing kan
maken, en dat gaat hij niet leren als je het stuur 
steeds te vroeg overpakt. Hiernaast moet ik ook 
zelf het besturen van het vliegtuig vanaf de 
rechter stoel nog beter onder de knie krijgen. 
Zoals je hoort de nodige uitdagingen, maar
uitdagingen zijn kansen om te groeien. 

MAF zet zich in voor betere bereikbaarheid 
van noodhulp, medische hulp, de boodschap van  
Jezus en ontwikkelingshulp. Rebekka is in 
opleiding tot bushpiloot voor MAF. Omdat
uitzending vanwege de coronamaatregelen nog 
even op zich laat wachten is ze nu bezig met de
opleiding tot vlieginstructeur. MAF heeft de visie 
lokale mensen op te leiden tot piloot.
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De hemel vertelt Gods eer, 
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen (Psalm 19:2) 
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van 
de ervaringen van Rebekka Verheij. De verzending van de 
nieuwsbrief wordt verzorgd door de thuisfrontcommissie in 
samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Rebekka als supporter 
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via 
www.maf.nl/verheij Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag 
etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, 
Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om Rebekka 
Verheij gaat.

Sinds begin januari woon ik in Teuge. In Deventer (vlakbij Teuge) heb ik
enorm gastvrije christenen ontmoet. Deze mensen houden zich o.a. bezig 
met straatevangelisatie. Het is een bont internationaal gezelschap
waarvan ik me al snel onderdeel voelde. Mede hierdoor heb ik het in 
Teuge prima naar mijn zin. 19 maart ga ik alweer verhuizen, dit keer van de 
noordkant van het vliegveld naar de zuidkant. Waar ik nu woon kan ik niet 
blijven omdat het een huisje op een camping is. Ik mag een kamer huren 
bij fam. van Dijk (zij zijn als gezin voor MAF uitgezonden geweest naar 
Papua). 

Dank- en bidpunten

Een bidpunt is dat ik beter wordt in het maken van ‘short field landingen’.
De landingstechniek die je nodig hebt als de landingsbaan kort is. Een
ander bidpunt is meer structurele financiële support. Op dit moment is er
nog niet genoeg support om uitgezonden te kunnen worden. Wilt u ook
meebidden voor succesvolle afronding van de vlieginstructeursopleiding? 
Een dankpunt is dat Rudy Kniep de thuisfrontcommissie gaat versterken 
in de rol van penningmeester. Verder ben ik dankbaar dat vliegles weer is
toegestaan, voor de vriendschappen in Deventer, dat ik huisvesting heb 
gevonden in Teuge en dat ik tijdens het geven van online Nederlandse les 
aan buitenlanders (een tijdelijk bijbaantje) een student uit Ethiopië les geef 
zodat ik gelijk meer leer over de Afrikaanse cultuur.

  
 

Warm welkom in Deventer

Lesgeven in de lucht. Daar gaan we dan!
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