PAGINA 1

NIEUWSBRIEF 2019/2

Nieuwsbrief 2019/3
December 2019

Foto: BepiColombo

Beste NVR-leden,

In deze editie
Het jaar is alweer bijna ten einde en de feestdagen staan voor de deur. We
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Evenementen
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NVR Space Award

hebben vele evenementen georganiseerd, weer vier prachtige edities van

3

Kerstwens

het

kunnen met een positief gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. We
blad

Ruimtevaart

uitgebracht

en

veel

nieuwe

leden

mogen

verwelkomen.
Graag blikken we met u terug op het laatste kwartaal van 2019.

Evenementen
Op zaterdagavond 5 oktober vond in Theater De Muze in Noordwijk een
inspirerende ruimtevaart avond plaats. Tijdens deze bijzondere avond was
André Kuipers aanwezig en gaven de astronauten Walter Cunningham
(Apollo 7, 1968) en Russell Schweickart (Apollo 9, 1969) een presentatie. Ook
was Scott Millican aanwezig. Hij ontwikkelde in 1969 de Lunar Surface
Checklist en trainde de astronauten voor de procedures die zij moesten
volgen om de Apollo-missies 11-17 naar de maan en veilig terug naar de
aarde te brengen. Ruim 30 NVR leden woonden deze avond met korting bij.
Op 6 oktober jongstleden vond voor het achtste jaar op rij de open dag bij

Astronauten André Kuipers,
Walter Cunningham en
Russell Schweickart op 5
oktober in Theater De Muze.

ESA ESTEC plaats. Met een fantastisch team van vrijwilligers hebben wij het
aanwezige publiek bekend gemaakt met NVR en hebben wij 18 nieuwe leden
geworven. Nieuw dit jaar was het digitaal registreren van nieuwe leden.
Middels een tablet konden nieuwe leden eenvoudig via onze website
registreren waardoor de inschrijving volledig digitaal verliep. Deze proef is zo
positief ontvangen door het bestuur en secretariaat dat we hebben besloten
deze manier van digitaal inschrijven bij evenementen voort te zetten.
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Op 11 oktober organiseerde het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN)
samen met SpaceNed en NVR de workshop ‘Galileo status en toepassingen’
bij het Galileo Reference Centre in Noordwijk. Met circa 75 aanwezigen was
deze dag een groot succes waar wij veel positieve feedback over hebben
ontvangen.
Na vier succesvolle edities werd dit jaar op 28 november de vijfde editie van
Discover Your Space georganiseerd bij de faculteit L&R van de TU Delft.
Ongeveer 180 studenten en 18 bedrijven namen deel aan deze avond. Het

Een volle zaal op 11 oktober

doel van Discover Your Space is om studenten en Young Professionals kennis

bij het Galileo Reference

te laten maken met een groot scala aan ruimtevaart bedrijven in Nederland.

Centre tijdens het NIN

Anderzijds is dit jaarlijks terugkerende netwerkevenement uitermate geschikt

evenement.

voor recruiters om afstuderende studenten en Young Professionals te leren
kennen.
Op 4 december vond de eveneens jaarlijks terugkerende IAC avond plaats
bij NLR te Amsterdam. Geïnteresseerden en professionals die niet bij de IAC
aanwezig waren, konden op deze avond naar 4 interessante presentaties
luisteren om zo over een aantal belangrijke onderwerpen van de afgelopen
IAC in Washington te leren. Deze avond werd mede-georganiseerd door
SpaceNed.

Sprekers en organisatoren
van de IAC avond op 4
december.

Dit jaar hebben we de kerstborrel weer als afsluitend evenement gehad. Op
18 december hielden wij onze jaarlijkse kerstborrel met een pub quiz in het
Korolev Lab van de TU Delft, faculteit EWI. Ruim 20 leden en introducees waren
aanwezig om met ons te proosten op het afgelopen jaar.
Voor 2020 wordt alweer druk gewerkt aan een mooie en uitgebreide
evenementenagenda. Zo hebben we, tezamen met SSPF en SpaceNed, op
7 januari voor de Young Professionals en studenten een avond over de
International Space University (ISU) en het Space Studies Program (SSP). En op
22 januari vindt er een bedrijfsbezoek plaats bij cosine. Meer informatie
hierover volgt op zeer korte termijn.

NVR Space Award
Eerder dit jaar hebben wij via onze nieuwsbrief een oproep gedaan om
personen of organisaties in de Nederlandse ruimtevaart sector te nomineren
voor onze tweejaarlijkse NVR Space Award. Uit de ontvangen nominaties
hebben het bestuur en de ereleden unaniem gekozen voor Prof. Heinz

Prof. Heinz Stoewer

Stoewer, vanwege zijn gehele oeuvre in de Nederlandse ruimtevaartsector
(maar uiteraard ook daarbuiten) gedurende vele jaren, tot en met de dag
van vandaag. Prof. Stoewer is de derde persoon die deze award in ontvangst
mag nemen. Dr. Wim Jongkind (2015) en Ir. Huib Visser (2017) gingen hem al
voor. Medio volgend jaar zal er een speciaal evenement worden
georganiseerd omtrent deze uitreiking. Hierover later meer.

PAGINA 3

Kerstwens
Namens het bestuur en secretariaat wil ik u allen hartelijk danken voor uw
steun aan NVR, in welke vorm dan ook. Een bijzonder woord van dank aan
alle vrijwilligers die met hun fantastische inzet mede zorgdragen voor alle
mooie activiteiten die wij als vereniging voor u mogen organiseren.
We wensen u prettige feestdagen toe en hopen u in 2020 bij onze
evenementen te mogen verwelkomen.
Met hartelijke groet,
Gerard Blaauw
Voorzitter
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