Nederlands Instituut voor Navigatie

Nieuwsbrief november 2016
Workshop General Aviation
Jaarlijks organiseert het NIN in samenwerking met de
vliegersverenigingen AOPA en KNVvL de Workshop
General Aviation. Dit keer is het hoofdthema Single Pilot
Cockpit Resource Management. De keynote wordt
verzorgd door Ronald van Gent van Selfly, een
organisatie die piloten voorziet van een extra set
'elektronische ogen' om de situational awareness te
verhogen. Daarnaast spreekt Maurice Peters van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid over voorvallen uit de
Single Pilot operationele praktijk. Pieter Kooistra van het
Noordelijk Ballonvaartcentrum vertelt over single pilot operaties in de ballonvaart.
Verder zijn er introducties door Frank Moorman (captain B777 KLM en amateur paramotorvlieger),
Matthijs van Essen (RPAS Training Centre), Freek Mohrmann (NLR), Erik Cornelisse (Air Combat
Europe) en tenslotte Kees Koomen (zeezeiler, loods en instructeur BRM).
De datum: a.s. zaterdag 12 november, van 10.30 tot 16.30 te Lelystad, met demonstraties en met
afsluitende borrel. Last minute aanmelden tegen speciale ledenprijs is mogelijk via www.knvvl.nl

Seminar Zelfrijdende Voertuigen
Op vrijdag 9 december 2016 organiseren GeoInformatie Nederland (GIN), het Nederlands
Instituut voor Navigatie (NIN) en AutomotiveNL het
seminar Zelfrijdende Voertuigen: De rol van
navigatie en lokalisatie.
Een langverwachte bijeenkomst met presentaties
uit de top van de branche waaronder TomTom, NXP, TNO en de universiteiten van Eindhoven
en Delft.
Aanvang 13.00 tot 18.00 uur, Automotive Campus 30, 5708 JZ te Helmond
Aanmelden (kosteloos voor NIN leden): https://www.eventbrite.nl/e/tickets-seminar-zelfrijdendevoertuigen-de-rol-van-navigatie-en-lokalisatie-28603545976

GPS World
Wij werden geattendeerd op een artikel waarin het NIN wordt genoemd, onderaan de pagina:
http://gpsworld.com/ndgps-loses-interior-keeps-coast/

Seminar Nautical Institute
Seminar georganiseerd door het Nautical Institute / Netherlands
branch in samenwerking met het Koninklijk college Zeemanshoop:
Decline of nautical knowledge on board (and the risk of relying
completely on GPS)
Sprekers:
Wim van Buuren (NL Loodsen Corporatie)
Dhr. Jaco Griffioen (Docent STC)
Capt. Rudolf Roozendaal (Boomsma Shipping)
Datum: 24 november 2016
Locatie: Koninklijk College Zeemanshoop, Muntplein 10, Amsterdam
Aanvang 13.30 uur, afsluiting 16.30 uur met netwerkborrel
Deelname door NIN leden is gratis, aanmelden via email aan: cesma.vanwijnen@planet.nl

AKCD
De Aviation Knowledge and Career Day (AKCD) is een
toonaangevend evenement in de Nederlandse luchtvaart
waaraan vrijwel alle belangrijke partijen meewerken.
Op zaterdag 10 december 2016 wordt alweer de 10e editie
georganiseerd in Amsterdam. De AKCD is een jaarlijks
terugkerend evenement waarop de Nederlandse (en
buitenlandse) luchtvaart ruim podium krijgt om zich te
presenteren. De AKCD is een aanrader voor iedereen die actief
is in de luchtvaart. Van piloten tot studenten en van
onderhoudsmonteurs tot vliegtuigbouwers.
Dit jaar zijn er onder meer sprekers van Lelystad, Twenthe, Schiphol, Boeing en het NIN. Zie akcd.nl

Galileo launch
Zoals u ongetwijfeld weet zal binnenkort de lancering van de nieuwe
Ariane raket plaatsvinden met daar bovenop vier Galileo satellieten. Als
dit nooit eerder vertoonde huzarenstuk succesvol is, kan verwacht
worden dat het Europese satellietnavigatiesysteem voor het einde van
dit jaar operationeel wordt verklaard (IOC).
De live webcast begint op donderdag 17 november om 13.30 uur onze
tijd.

Wij hopen u binnenkort weer op een van onze bijeenkomsten te ontmoeten.
Voor al uw vragen en opmerkingen is het NIN secretariaat beschikbaar via admin@navnin.nl
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