
 
 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 8   -   Jaap en Mieke de With   -   Juni 2019 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Jaap heeft de standaardisatie in Australië positief 
afgesloten! Een heerlijk gevoel, nu echt klaar met alle 
trainingen en voorbereidingen op het gebied van 
vliegen. Hij heeft op vliegtechnisch gebied fiat 
gekregen om uitgezonden te worden naar Suriname. 
Hij moest een paar dagen langer blijven, omdat de 
periode vier nationale vrije dagen bevatte die niet in 
de planning waren meegenomen.  
Australië op zichzelf is een mooi land. Helaas heeft 
Jaap niet heel veel hiervan kunnen zien. Het land is 
erg uitgestrekt en groot en om iets van de omgeving 
te zien, heb je een auto nodig. Maar de directe 
omgeving was ook al mooi. Waar maak je het mee dat 
je iedere dag langs de weg en om je huis (lees: in de 
achtertuin) wallaby’s (een kleine kangoeroe soort) en 
papegaaien ziet?  
 
 

  
 
 

En over de natuur gesproken: binnen een half uur 
rijden diverse watervallen waar je heerlijk kunt 
wandelen en van de natuur genieten? Op de 
terugweg via Cairns had Jaap nog de mogelijkheid om 
de koraalriffen te bezoeken. Cairns ligt bij de Great 
Barrier Reef, zo’n 40 minuten varen. Helaas was het 
weer te slecht om de koraalriffen goed te zien. Dit 
kwam door een cycloon die in de buurt actief was, 
waardoor het zeewater niet helder genoeg was.  
 

 
 

 
 

 

 

  

 
Voor de periode dat Jaap naar Australië ging, 
hebben we al veel dingen in het huis uitgezocht 
en ingepakt. Alle spullen die we wilden 
verschepen naar Suriname zijn begin april in de 
container gegaan. Dit was het begin van de 
verhuizing. Gelukkig waren er veel mensen die 
Mieke kwamen ondersteunen met inpakken, 
want er bleef genoeg te doen. Aan heel veel 
extra taken kwam Mieke niet toe, doordat de 
zorg voor de kinderen al een redelijke dagtaak 
is. Maar het is gelukt: we zijn verhuisd! 
Door alle veranderingen en ook de wisselingen 
van woonplek, hebben we gemerkt dat de 
kinderen stabiliteit nodig hebben. Iedere 
verhuizing kost voor hen een aantal dagen om 
weer te ‘settelen’. We beseffen dat het een 
voorrecht is om samen de tijd te hebben voor 
onze kinderen in deze onrustige periode. Ook 
al beseffen ze het niet, ze ondergaan het 
allemaal wel. De eerste weken hebben we 
gewoond bij de ouders van Mieke, de laatste 
weken verblijven we bij de ouders van Jaap. We 
zijn dankbaar dat we bij hen konden verblijven 
en dat we zo extra tijd met hen konden 
doorbrengen voordat we naar Suriname gaan. 
 

  
 

In deze periode kregen we ook een 
vakantieweek aangeboden. We hebben daar 
erg van genoten. Het was goed om even met 
het gezin te zijn in deze onrustige periode.  
 
 
 
 
 

 
 



         

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jaap & Mieke de With. 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 Jaap & 

Mieke de With als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  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 de familie De With  gaat. 
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Dankpunten: 

 Goed verlopen verhuizing 

 Afronding van de opleiding in Australië 
 
Gebedspunten: 

 Kracht voor alle bijeenkomsten rondom 
het vertrek 

 Goede vlucht 

 Goede start in Suriname 
 
 

Een hele hartelijke groet, 
 
 
Jaap, Mieke, Mateo en Thirza de With 
 
 
 
E-mail: flyingwith@outlook.com   
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
 

 

Standaardisatie 
 
Ik heb de weken voor ik naar Australië ging 
diverse keren de vraag gekregen wat ik nu zoal 
moest doen. Nu ik er geweest ben, kan ik het 
beter uitleggen. De standaardisatie begint met 
een hele week theorie, niet over het vliegtuig: dit 
hebben we namelijk thuis al moeten bestuderen 
en uitzoeken. De theorie is gericht op het 
voorkomen en voorbereid zijn op mogelijke 
onveilige situaties en het onderkennen van fouten 
tijdens het vliegen door iets verkeerd te doen of 
omdat er iets uitvalt of stuk gaat. Bij MAF worden 
hiervoor een aantal handige afkortingen gebruikt 
welke we tijdens iedere fase van de vlucht kunnen 
gebruiken om te checken of we nog veilig 
opereren. Om een voorbeeld te geven: SOM is 
een afkorting. Dit staat voor S: safety, O: options, 
M: margin. Onder safety valt: 1. Kan het vliegtuig 
doen wat we willen gaan doen? 2. Kan ik het 
doen? 3. Laat de omgeving het toe wat we willen 
gaan doen? Options: nooit alleen 1 optie! Margin: 
minimaal 100%.  
 
Zoals je hierboven al ziet, is veiligheid erg 
belangrijk bij MAF. En door steeds weer opnieuw 
deze punten te checken, kan er veilig geopereerd 
worden. MAF vliegt namelijk vaak in gebieden 
waar nauwelijks tot geen radar en geen 
weersvoorspellingen zijn. Door ons steeds af te 
vragen o.a.:   heeft het vliegtuig nog steeds 
genoeg brandstof en zijn de instrumenten nog in 
orde?  Ben ik nog in staat om de vlucht veilig uit 
te voeren, o.a. door  vermoeidheid, weinig 
(nacht)rust? En kunnen we door veranderende 
weersomstandigheden nog steeds verder of is de 
landingsbaan wel droog en hard genoeg? Wat zijn 
mijn opties nu? Want heb je maar 1 optie dan 
moet je die uitvoeren. Daarbij is het natuurlijk 
belangrijk dat onze marge 100% is, zodat we 
weten dat we deze optie(s) veilig kunnen 
uitvoeren.  
 
Waarom heet het dan standaardisatie als je 
bovenstaande moet leren en toepassen? We 
leren juist om volgens een standaard te vliegen en 
hier niet van af te wijken. Dezelfde snelheden en 
hoogte, daalsnelheden enz.. Daardoor is het des 
te makkelijker om fouten en mogelijke onveilige 
situaties te herkennen en -heel belangrijk- te 
onderkennen en hier op een juiste manier op te 
reageren.  
 

 

Ondertussen is ook bekend geworden waar we 
gaan wonen in Suriname: Rudielaan 11 in 
Paramaribo. Het gaf ons meer enthousiasme om 
te gaan vertrekken, want de foto’s beloven een 
prachtig huis! We komen zo’n 3 km van het 
vliegveld Zorg & Hoop te wonen. In de derde week 
van juli kunnen we in het huis. We zullen tijdelijk 
in een huis verblijven van een gezin wat op verlof 
is. 
 
Gift 
Van de kringloop Graafstroom kregen we het 
prachtige bedrag van € 3.000,-! De TFC mocht 
deze namens ons in ontvangst nemen. Nogmaals 
hartelijk dank!  
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