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Jaavergadering NIN
Save the date: vrijdagmiddag 10 juni 2022. Nadere details volgen.
De European Navigation Conference komt naar Nederland!
Tijdens de sluitingsceremonie van de (virtueel gehouden) ENC eind vorig jaar te Edinburgh, heeft het
NIN aangekondigd dat wij volgend jaar de eerstvolgende editie zullen organiseren in Nederland. Dit
bericht werd met groot enthousiasme ontvangen. Na eerdere conferenties in 2004 en 2014 in
Rotterdam, is ons land nu weer aan de beurt om dit Europese navigatiecongres te organiseren. De
voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan en u bent uiteraard nu reeds van harte uitgenodigd.

EUGIN maakt doorstart
EUGIN staat voor de European Group of Institutes of Navigation. De groep heeft de afgelopen jaren op
een laag pitje gestaan, maar daarin is nu verandering gekomen. Er is een nieuw dagelijks bestuur
gekozen, bestaande uit voorzitter Terry Moore (Engeland), vice-voorzitter Bart Banning (Nederland),
secretaris Tom Willems (België) en penningmeester Pierre Bouniol (Frankrijk). Zij zullen voorstellen
doen voor nieuwe activiteiten en voor meer samenwerking op Europees niveau. Er is begonnen met
modernisering van de organisatie en de statuten. De resultaten zullen onder andere zichtbaar worden
via de website www.eugin.info.

www.navnin.nl

NIN Expert Workshop Vliegtuignavigatie
Op vrijdag 18 maart organiseren wij een workshop bij het Royal Netherlands Aerospace Centre NLR te
Amsterdam.

Onderwerp: vliegtuignavigatie en besturing (guidance, navigation & control); de functies, prestaties en
beperkingen als basis voor vliegeconomische planning en operatie.
Uiteraard komt interactie met verkeersleiding aan de orde, maar ook zaken zoals Trajectory Based
Operation (TBO), Continuously Descending Arrival (CDA), All-Weather Operation (AWO) en de
verschillende details rondom precision en non-precision approach. Voorbeelden en filmfragmenten
ter illustratie en ruime gelegenheid voor interactie.
De workshop wordt ingeleid door ons lid Okko F. Bleeker, luchtvaartconsultant. Okko was jarenlang de
Europees directeur R&D van Rockwell Collins en daarvoor onder andere lead designer avionica bij
Fokker. Het aantal plaatsten is beperkt. U ontvangt binnenkort nadere gegevens over de aanmelding.
NIN Symposium nieuwe GNSS toepassingen
Wij hebben gevorderde plannen om dit jaar weer een workshop te houden over de laatste
ontwikkelingen op GNSS gebied. Met nadruk op de nieuwe toepassingen die hierdoor ontstaan voor
de gebruikers. De datum voor deze bijeenkomst is vastgesteld op vrijdag 20 mei. Deze GNSS workshop
zal worden gehouden bij de Technische Universiteit Delft.
Vrijwilligers welkom
Het NIN is een vereniging die draait op vrijwilligers, die enthousiast en/of geïnteresseerd zijn op het
gebied van plaatsbepaling, navigatie en timing. Speciaal vanwege de wetenschappelijke conferentie
volgend jaar kunnen wij assistentie op velerlei gebieden goed gebruiken. Als u wilt meehelpen, op
welke manier ook - van heel groot tot heel klein - laat het ons dan weten via admin@navnin.nl.
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