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OMSCHRIJVING

Navigatie 2e druk is een boek van L.W. Naudts uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789039527801
Navigatie Vraagstukken en gegevens bevat een groot aantal opdrachten voor berekeningen die bij navigatie
op zee aan de orde komen. Daarnaast is een groot aantal oefenvragen opgenomen. De theorie die
noodzakelijk is om deze vragen en opdrachten te kunnen maken is te vinden in de uitgave Navigatie (ISBN
978 90 395 2779 5)Het boek bevat die gedeelten uit de Nautical Almanac, de Admiralty Tide Tables en
andere gegevens die nodig zijn voor het maken van de vraagstukken. Nieuw zijn vragen over zeekaarten
waarin het SI-systeem nog niet verwerkt is.Navigatie is het enige actuele Nederlandstalige studieboek over
navigatie op zee voor de beroepsvaart. In deze uitgave wordt ruim aandacht besteed aan alle onderwerpen
die volgens het STCW-verdrag 2010 vereist zijn.Beide boeken verschenen eerder bij uitgeverij Smit &
Wytzes onder dezelfde titel.L.W. Naudts was na een loopbaan als officier bij koopvaardij en KMR
gedurende dertig jaar verbonden aan de Zeevaartschool te Rotterdam.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Navigeer naar de beste deal. Bespaar tijd en geld met deze super-aanbieding op deze Garmin auto-
navigatie. vívofit ® jr. 2. Marvel Spider-Man fitness ...

Gaat u ergens heen? Neem dan Maps mee, de officiële app waarop u kunt vertrouwen voor realtime GPS-
navigatie, verkeersupdates, OV-reisinformatie en ...

Het grootste assortiment Navigatie online bij MediaMarkt of in één van onze winkels. De juiste prijs Snel
geleverd Ook af te halen
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