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Beste NVR-leden,

De NVR mag zich verheugen in een forse groei in het aantal leden en dat is voor
uw bestuur meer dan genoeg reden om, tezamen met de verschillende

commissies, enthousiast op de ingeslagen route verder te gaan. We zien in de
ledengroei het bewijs dat u het tijdschrift, de website en de evenementen waardeert! Daarom
ook nu weer deze Nieuwsbrief met het laatste nieuws over onze externe evenementen en onze
vereniging. Binnenkort krijgt U ook een nieuwe uitgave van ons tijdschrift Ruimtevaart in de
brievenbus.

Alle in de voorgaande Nieuwsbrief aangekondigde evenementen zijn gerealiseerd, met
uitzondering van de voor eind september aangekondigde bijeenkomst over Space 2.0 ‘payloads
en commerciële ruimtevaart’ en de voor eind oktober aangekondigde lezingenavond over de
Delfi-n3Xt lancering. Maar: beide onderwerpen zult u op een later tijdstip in onze
Evenementenagenda terug zien komen.

In de vorige Nieuwsbrief was de speciale avond op 8 oktober jl. in Artis Planetarium met ons
erelid André Kuipers nog niet vermeld. Inmiddels kunnen we terugkijken op een heel geslaagde
avond waar André de ongeveer tweehonderd aanwezigen meenam op zijn PromISSe missie en
na afloop veel tijd en aandacht had voor een kort gesprek en een fotomoment met de
bezoekers. Het verslag op onze website heeft u vast al gelezen, met daarbij een mooie
sfeerimpressie via de link naar de reeks foto’s.

Bijzonder was ook dat André Kuipers op deze avond de beide prijswinnaars van onze jubileum
essaywedstrijd ‘Ruimtevaart in het jaar 2071’ bekendmaakte en hen beiden een prijs van 500
euro kon overhandigen. De jury, bestaande uit onze ereleden, kende de prijs in de categorie tot
35 jaar toe aan Lieuwe Boersma met zijn essay ‘A letter to the NVR in 2071’. Michel van Pelt
was met zijn inzending ‘Space 2071 between hope and despair’ de winnaar in de categorie
boven 35 jaar. Beide essays zullen in het tijdschrift Ruimtevaart worden gepubliceerd.

Een verder overzicht van onze (betrokkenheid bij) evenementen sinds de vorige Nieuwsbrief:

- 20 juli: SpaceBorrel, informele, zomerse netwerkborrel in Leiden met ca. twintig
aanwezigen.

- 6 augustus: Mars Curiosity, in samenwerking met de Planetary Society keken ruim
honderd bezoekers in ESA-BIC in Noordwijk  in de vroege ochtenduren naar de succesvolle
landing van de NASA Curiosity. Daarbij waren ook lezingen over de Marslander, ExoMars en
het MarsOne project. Er was veel media aandacht.

- 30 augustus: Nationale ontvangst André Kuipers. De NVR was aanwezig met een
stand op de boulevard van Noordwijk tijdens dit grootse evenement georganiseerd door de
gemeente Noordwijk in samenwerking met andere partijen. Bij onze stand was veel aanloop
en konden we een aantal nieuwe leden inschrijven. We introduceerden daar ook onze nieuwe
folder.
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- 11 september: ‘Long-term Sustainability of Space Activities’, lezing
door Gérard Brachet (president Air and Space Academy, Toulouse) bij de
Leiden Law School (IIASL). Er waren meer dan vijftig aanwezigen, waaronder
vele studenten.

- 22 en 23 september: SpaceUp Europe, ondersteuning van de door
ons lid Remco Timmermans c.s. georganiseerde Space ‘unconference’ in Genk,

België.

- 8 oktober: avond met André Kuipers in combinatie met de prijsuitreiking
essaywedstrijd ‘Ruimtevaart in het jaar 2071’, Artis Planetarium, Amsterdam.

- 18 oktober: filmavond (voor het eerst bij een bedrijfslid) ‘Man on a Mission’ (over
ISS ‘tourist’ Richard Garriott), ISIS, Delft, met ongeveer vijfendertig bezoekers.

- eind november: lezingenavond ESA Ministersconferentie, in samenwerking met
SpaceNed.

Een aantal evenementen later dit jaar is nog in ontwikkeling, waaronder een banenmarkt (in
samenwerking met SpaceNed en VSV Leonardo da Vinci). Wij zullen U over alle evenementen
tijdig per e-mail en via onze website nader informeren; kijk daarom vooral ook regelmatig op
onze website (www.ruimtevaart-nvr.nl).

Sinds de laatste ALV hebben we een Evenementencommissie, die bestaat uit Rob Postema,
Len van der Wal (beiden namens het bestuur), Paul Wesselius en Jasper van Loon. Zij buigen
zich vooral over de invulling van de Evenementenagenda 2013. In dat jaar willen we ook verder
groeien in het aantal evenementen dat we tezamen met SpaceNed zullen organiseren. Ook
verwachten wij een voortgaande samenwerking met VSV Leonardo da Vinci.

De nieuwe website mag zich in een groeiend aantal bezoekers verheugen. Gemiddeld zijn er in
de laatste weken zo’n veertig dagelijkse bezoekers, met soms uitschieters tot ca. honderd
unieke bezoekers op één dag.

Hopelijk gebruikt u ook de website om uw adres- en emailwijzigingen door te geven, de
komende evenementen te zien en de korte verslagen te lezen over de evenementen die alweer
voorbij zijn.

De website bevat ook een PDF-archief met een groeiend aantal oude nummers van ons
tijdschrift Ruimtevaart. Het archief is nog niet volledig, maar met een aantal vrijwilligers (Erik
Laan, Chris Verhoeven) wordt er achter de schermen gewerkt aan het scannen en opnemen van
nog meer oude nummers om de tijdschriften zodoende via onze website breed toegankelijk te
maken.

Sinds de laatste ALV hebben we een Webcommissie die bestaat uit Barbara ten Berge (namens
het bestuur), Erik Laan (webmaster) en Olga Motsyk.
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Contributie 2012: We zijn verheugd dat een zeer groot aantal van u de
contributie voor dit jaar heeft overgemaakt, maar dat geldt helaas nog niet voor
iedereen. Binnenkort stuurt onze penningmeester een laatste herinnering aan
deze leden.

Communicatie met de leden: Al eerder schreven we dat wij de voorkeur geven
aan communicatie met u via e-mail. Bij de laatste ALV is het bestuursvoorstel aangenomen

om vanaf 1 januari 2013 een extra contributiebedrag van € 7,50 per jaar voor extra portokosten
in rekening te brengen voor leden die geen geldig emailadres hebben opgegeven en waarvoor
aparte postzendingen nodig blijven. Wij willen de leden waarvan wij geen (correct) e-mailadres
hebben, daarom nogmaals verzoeken om dit spoedig door te geven via onze website. Mocht u
geen e-mailadres hebben, en dit nog niet hebben doorgegeven, dan vernemen wij dit graag.

Ook actief worden? Het bestuur is altijd op zoek naar enthousiaste leden die ook in de
verschillende commissies willen helpen om de NVR verder te laten groeien tot een nog actievere
en bruisende space community. Zoek dan s.v.p. contact met een van de bestuursleden en/of het
NVR secretariaat!

Bijdragen aan tijdschriftartikelen: Overweegt u een bijdrage aan ons tijdschrift? Aarzel dan
niet om via ons secretariaat contact op te nemen met de redactie. De redactie helpt u graag met
een aantal richtlijnen om tot een goed artikel te komen!

Bedrijfscorrespondenten: Via een netwerk van bedrijfscorrespondenten willen wij graag korte
lijnen hebben naar onze bedrijfsleden. Heeft uw organisatie nog geen correspondent? Neem
dan s.v.p. contact op met een van de bestuursleden en/of het NVR secretariaat!

Het Bestuur is naast deze Nieuwsbrief, het tijdschrift Ruimtevaart en de website ook steeds
actiever via Twitter (@NVR_Ruimtevaart), Facebook
(https://www.facebook.com/ruimtevaart.nvr) en LinkedIn
(http://www.linkedin.com/groups?gid=1634). Het aantal volgers op deze media neemt ook toe,
ook buiten onze eigen leden. Aarzel niet om te reageren; graag gaan we de interactie met U aan
over onze activiteiten en over de Nederlandse ruimtevaart.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur

Gerard Blaauw
voorzitter NVR

Noordwijk, oktober 2012
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