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Woensdag 19 april: Jaarlijkse Ledenvergadering NIN te Leuven 

Op de locatie van, en met introductie door de Belgische GNSS ontvangerproducent Septentrio. Onze 

Jaarvergadering wordt voorafgegaan door een lezing van Pascale Defraigne. Zij is gerenommeerd 

hoofdwetenschapper van het Royal Observatory te Brussel en voorzitter van de IAU commissie TIME. 

Aanmelden via admin@navnin.nl, graag hierbij aangeven of u van transport gebruik wilt maken. 

 

 

  

Donderdag 20 april: Workshop tijdens TUS Expo 

Tijdens de International Robotics Week in Den Haag is er veel aandacht voor onbemande navigatie. 

Op donderdagmiddag wordt er een workshop gehouden in samenwerking tussen HSB en NIN. Het 

hoofdonderwerp is onderwatervoertuigen. Er zullen sprekers zijn van SAAB, Fugro, Kongsberg, 

Meanders, QPS en ESRI. Toegang voor NIN leden is gratis. Nadere informatie volgt. 

 

 
9-12 mei: European Navigation Conference te Lausanne (CH) zie  enc2017.eu 
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Dit voorjaar werd tijdens de HISWA de jaarlijkse 

Innovatieprijs uitgereikt. NIN leden maakten deel 

uit van de jury, die tot een unanieme beslissing 

kwam. Diverse GNSS apparaten stonden op de 

short list. Desalniettemin werd de prijs voor 

Product van het Jaar in de watersport uitgereikt 

aan de PSI Aircover, de eerste gemakkelijke 

rolfokhoes, van het Nederlandse bedrijf PSI 

Aircover  

 

 

 

Op vrijdagmiddag 6 oktober zal het NIN in 

samenwerking met het Dutch Spaceoffice - een 

agentschap van Economische Zaken - een 

themamiddag over PRS organiseren. PRS is de Galileo 

Public Regulated Service, een encryptie dienst die 

enigszins vergelijkbaar is met het militaire signaal van 

GPS. Deze service zal door overheidspartijen in 

Europa gebruikt kunnen worden. Wellicht worden 

ook andere gebruikers toegelaten. Op deze middag 

worden de mogelijkheden en de voorwaarden 

besproken door een keur van betrokkenen.  De 

lokatie is het gerestaureerde hoofdgebouw van het 

NLR te Amsterdam. 

 

 

 

De Europese Commissie is een initiatief gestart om 

te komen tot een Europese Navigatiestrategie, 

alsmede tot een Europees Radionavigatieplan. 

Aangezien het NIN en andere instanties hier 

jarenlang op hebben aangedrongen kunnen wij dit 

alleen maar toejuichen. Het NIN is gevraagd om 

inbreng vanuit gebruikers en industrie te 

verzorgen. In de loop van 2017 zult u hierbij 

betrokken worden. 

 

 

Voor al uw vragen en opmerkingen is het NIN secretariaat beschikbaar via admin@navnin.nl 

 

Tenslotte: onze vernieuwde website is live op het vertrouwde adres www.navnin.nl ! 
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