
NAVIGATIE
UPDATE 2011

Programma

Het tiendesymposium 
Navigatie Recreatievaart

Vrijdag 25 november 2011 
van 13.00 - 17.00 uur

Nederlands Instituut 
voor Navigatie
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13.00 uur – 13.30 uur 
Ontvangst – registratie

13.30 uur
Toekomst TKN opleidingen Luc Naudts

14.00 uur
Moderne Meteo Henk Huizinga

14.30 uur
Elektronische Navigatie Leeke van der Poel

15.00 uur 
Pauze

15.30 uur
Breedband Radar Egenolf van Stein
Callenfels

16.00 uur
Sat. Nav. Ontwikkeling Jac Spaans

16.30 uur
Maritieme apps e.d. Gadgets of nuttig in de
kuip? Harry de Jong

17.00 uur
”Oorlam” & rondkijken in het
Rotterdams Radio Museum

Kosten per deelnemers € 25,- inclusief ontvangst-
drankje en ”oorlam” na afloop in het naast 
gelegen Rotterdamse Maritieme Elektronica
museum.
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AANMELDINGSFORMULIER

Vrijdag 25 november 2011. 

Correct Marine en Watersport,
Ceintuurbaan 125, 3051KA Rotterdam

Naam:

Adres:

Postcode / Plaats

Telefoon:                            Fax:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

A.u.b. aanmelden vóór 1-11-2011

Deze kaart verzenden naar:
Nederlands Instituut voor Navigatie

Postbus 8182 3009AD Rotterdam

of scannen en per email naar admin@navnin.nl

De kosten voor deelname zijn € 25,- inclusief
drankje bij ontvangst en bij afloop in het

Rotterdams Maritieme Elektronica Museum.

NAVIGATIE UPDATE 2011
Vrijdag 25 november 2011 van 13.00 - 17.00 uur

Het Nederlands Instituut voor Navigatie organiseert in
samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging van
Kustzeilers, Het Watersportverbond en Correct Marine
voor de tiende achtereenvolgende keer dit 
tweejaarlijkse Watersport Seminar Navigatie Update.

Het seminar is bedoeld voor zeilers, motorboot-
vaarders, docenten van vaarcursussen en voor ieder die
op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. 
Aan de orde komen de laatste ontwikkelingen en 
updates op het gebied van: Elektronische
Navigatiemiddelen (AIS-GPS-Glonas-Galileo), Radar,
Meteo, Kaarten en Navigatie opleidingen.

De organisatoren leveren een bijdrage aan 
optimaal gebruik van de thans beschikbare navigatie
hulpmiddelen aan boord teneinde vaartochten goed
voor te bereiden en veilig uit te voeren.

Het programma omvat presentaties en discussies over
de huidige apparaten en demonstraties van de nieuwste
generaties door experts, gebruikers en leveranciers. 

Het Watersport Verbond presenteert de veranderingen
m.b.t. examens technische kustnavigatie 2012.

Inschrijfgeld bij aanmelding € 25,00 te voldoen op
ING rekeningnummer 38.99.79, 
t.n.v. NIN Heerhugowaard.
Informatie: dirnin@navnin.nl 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer,
station Rotterdam Noord op loopafstand en er kan 
gratis geparkeerd worden. Vanaf 13.00 uur is de 
ontvangst, registratie en rondleiding in het Rotterdams
Maritieme Elektronica Museum. Van 13.30 uur tot
17.00 uur worden de presentaties en demonstraties
gehouden, gevolgd door een drankje na afloop.

Op de NIN internet site 
http://www.navnin.nl staan onder de kop publicaties de
eerdere symposia beschreven als ook een aantal andere
lezenswaardige nautische publicaties.

NAVIGATIE
UPDATE 2011Georganiseerd door Nederlands Instituut voor Navigatie in samenwerking met: 

• Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers, Het Watersportverbond en Correct Marine


