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Vacature 

Wij zijn op zoek naar een webmaster voor de NIN website, die volgend jaar vernieuwd zal worden. 

Kent u bijvoorbeeld een student of whizkid in uw omgeving, dan vragen wij u hem of haar hierop te 

attenderen. Het NIN kan een vergoeding beschikbaarstellen voor de werkzaamheden.   

 

Jaarvergadering 

Op vrijdag 8 april 2016 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden te Schiphol. Daarbij 

zal speciale aandacht worden geschonken aan onze ereleden. De vergadering wordt voorafgegaan 

door een lezing en wordt gehouden in het hoofdkantoor van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).  

U bent van harte uitgenodigd om vanaf heden agendapunten en eventuele kandidatuur voor 

deelname aan het bestuur per (electronische) post aan te leveren. Wij horen het graag! 

 

Symposium Recreatievaart 

Op 6 november 2015 werd in de Flevo Marina het symposium 

‘Van Data naar Veilige Navigatie’ gehouden. Aanleiding voor 

het motto van de dag was de stranding van de Vestas Wind 

tijdens de laatste Volvo Ocean Race. Het NIN organiseerde dit 

symposium samen met de  Nederlandse Vereniging van 

Kustzeilers, de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club en 

het Watersportverbond. Maar liefst zeven inleiders 

behandelden ieder een specifiek aspect over de grote 

hoeveelheden data die tegenwoordig de basis vormen voor 

moderne navigatie op groot en klein water. Ook de 

afsluitende presentatie van Eef Willems (foto) maakte veel 

indruk, zoals te horen was tijdens de prima verzorgde 

afsluitende borrel. Ons lid Fred Bouter verdient alle lof voor 

een vlekkeloze voorbereiding. Presentaties op www.navnin.nl 

(de download met ingesloten bijlagen kan even duren). 

Workshop General Aviation 

Een week later was de kleine luchtvaart aan de beurt. Net als vorig jaar was er een workshop van een 

hele dag in hangaar De Voort te Lelystad (zie ook onze website). Ons lid Vincent Ligthart had samen 

met de vliegersverenigingen AOPA en KNVvL gezorgd voor een zeer gewaardeerd programma over 

veilig gebruik van moderne navigatiemiddelen zoals GPS. Deelnemers waren zeer te spreken over het 

niveau van de bijdragen. Ook de catering was van grote klasse. Algemene conclusie was dat er zowel 

op het gebied van duidelijke regelgeving als de training van piloten nog ruimte is voor verbetering.    

 

http://www.navnin.nl/
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IAIN World Congress 

Aan het congres in Praag is deelgenomen door enkele NIN (ex-)bestuursleden. Ondertussen zijn er 

diverse presentaties vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar gesteld via onze website. Nog 

meer verslagen, ook over het voorafgaande Resilient PNT Forum, zijn te vinden op de IAIN website: 

http://www.iainav.org/News.php?pageSection=1&year=recent# 

 

Excursies Rotterdam 

Er zijn plannen in voorbereiding voor een bezoek aan de haven van Rotterdam in het voorjaar van 

2016. Te denken valt aan bezoeken aan het Loodswezen en de Tweede Maasvlakte. Uw eventuele 

suggesties en interesse kunt u reeds doorgeven via admin@navnin.nl  

 

De toekomst van LORAN 

Over enkele dagen zullen de twee Franse LORAN stations hun uitzendingen staken. 

Ook Noorwegen (4), Denemarken (1) en Duitsland (1) zullen uit de lucht gaan. 

Alleen de UK gaat met een enkele zender voorlopig door, maar alleen ten behoeve 

van UTC service. Plaatsbepaling vereist minstens drie zenders. Hier staat tegenover 

dat er een internationaal consortium is opgericht om e-LORAN diensten op 

commerciële basis te gaan aanbieden: www.taviga.eu . In hoeverre de per 1 januari uitgefaseerde 

infrastructuur daarvoor gebruikt zal kunnen worden is nog niet duidelijk…  

 

Nieuw: de NIN mailing list 

Het NIN gaat een nieuwe dienst aanbieden aan leden en niet-leden: de nederlandstalige Navigatie 

mailing list. Binnenkort ontvangt u informatie over gratis aanmelding. 

 

2016 

Het NIN is opgericht in januari 1987. Dat betekent dat wij begin 2017 ons dertigjarig bestaan kunnen 

vieren. Komend jaar zullen wij voorbereidingen treffen voor een gepaste viering. Uw suggesties zijn 

alvast van harte welkom. Het NIN Bestuur en secretariaat wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar! 
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