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Terugkoppeling Dagelijks Bestuur
Beste leden hierbij de 1e nieuwsbrief van het Cigré NNC ( Nederlands Nationaal
Comité) in 2015. Een jaar, dat bij ons allen in herinnering zal blijven vanwege het
plotselinge overlijden van Wil Kling in maart dit jaar. Wil, die veel heeft betekend voor
Cigré Nationaal en Internationaal.

Terugblik 2015
- Het DB (Dagelijks Bestuur) heeft dit jaar eens in de 2 maanden vergaderd
over actuele thema’s
- Begin juni heeft er het halfjaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen het DB en
de voorzitters van de NSC’s (Nationale Studie Comité’s)
- In juni zijn door het DB en het NNC (Nederlands Nationaal Comité) tevens de
samenvattingen van de Nederlandse bijdrage van papers voor Cigré 2016
beoordeeld en ingediend bij Cigré in Parijs.
- In navolging van 2014 zijn in het kader van “Rondje voorzitters van NSC’s”
door de voorzitter en de vice-voorzitter van het DB weer ‘n 2-tal voorzitters
van NSC’s bezocht:
NSC B1 – Kabels / Frank de Wild
NSC B4 – HVDC en Vermogenselektronica / Kees Koreman
Insteek bij deze gesprekken is vast te stellen wat gaat goed, waar liggen
knelpunten en waar kan het DB support leveren?
- Introductie van de “Vergader en evenementenkalender” op de website

Vooruitblik 2015
- samenstellen van promotiemateriaal
- Voor de geplande vergaderingen en evenementen verwijzen we naar de
“vergader- en evenementenkalender” op de website
- Zoeken naar een vervanger voor Wil Kling in het Administrative Council van Cigré.
- Vervolg “Rondje voorzitters van NSC’s” / bezoeken aan TU’s
- Binnenkort wordt er een “Overzicht Nederlandse
vertegenwoordiging in Cigré SC’s” op de Cigré website geplaatst.

1

Nieuwe Leden
Nieuwe leden in 2015
In 2015 hebben we weer diverse nieuwe leden mogen verwelkomen.:
de heer A. Prakasha (TU Delft)
de heer A. Kuba (Aramco Overseas Company)
de heer G. de Vries (Incore Cables)
de heer X. Chen (Brush)
de heer W. Robbertsen (Lagerwey Systems BV)
de heer T. Böhmer (Tata Steel IJmuiden BV)
de heer N. Peters (Mekufa BV)
de heer P. Palensky (TU Delft)
de heer J. Rueda Torres (TU Delft)
de heer A. Alefragkis (TenneT TSO BV)
de heer S. Beekhuijzen (Van Oort Offshore Wind Projects)
de heer H. Gartner
de heer J. Lamain (TKF)
de heer A. Hartsuiker (Alliander)
de heer A. Prein (Stedin)
de heer V. de Vries (Strukton Systems)
Als Dagelijks Bestuur zijn we verheugd over deze ontwikkeling en we hopen, dat die
zich het komende jaar voort zal zetten.

Young Cigré
Ook de aanmeldingen bij Young Cigré zijn boven verwachting.
In Augustus 2013 gestart, nu 2 jaar later is het aantal Young Cigré leden meer dan
80.
Voor veel jonge mensen blijkt Young Cigré een goede invulling te geven in de
kennismaking met Cigré. Als DB zullen we komende periode bewaken, dat ook de
doorstroom van Young Cigré naar Cigré soepel zal verlopen.
Contactgegevens Young Cigré : http://www.cigre.nl/young-cigre

Nieuws uit de SC’s
Nominaties/Benoemingen
Wij zijn verheugd u te melden, dat 2 van onze leden genomineerd zijn voor een
voorzitterschap van een Cigré SC ( Study Committee). Dat betreft:
- Susana de Graaf voor het voorzitterschap van SC C2 en
- Henk Sanders voor het voorzitterschap van SC C3
Het is uniek en zover bekend nog nooit voorgekomen, dat vanuit Nederland
gelijktijdig 2 voorzitters voor verschillende SC’s zijn benoemd. Zeer eervol voor
beiden.
Inmiddels zijn beide nominaties formeel bekrachtigd. Voor Susana en Henk gaat hun
termijn formeel in direct na de Cigré 2016 sessie in Parijs voor de duur van 4 jaren.

CIGRE SC Chair
CIGRE SC Chair
appointment 2016-C2 appointment 2016-C3
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Zowel Susana als Henk zijn beiden uitgenodigd om als waarnemend lid deel te
nemen aan de eerstvolgende meeting van de Technical Committee, die in maart/april
2016 zal plaatsvinden. Dit om kennis te maken en vertrouwd te raken aan hun
toekomstige rol als lid van dit Technical Committee.

Nederlandse deelname in werkgroepen
Binnenkort wordt er een “Overzicht Nederlandse vertegenwoordiging in Cigré SC’s”
op de website geplaatst. Wij houden u hiervan op de hoogte!

Financiële ondersteuning
Het principe van financiële ondersteuning is door Cigré in het leven geroepen om
Cigré te promoten. In maart 2015 heeft de “Ad hoc group for National Committee
funding” van Cigré Internationaal aan het Nederlands Nationaal Comité een bedrag
van 1000€ toegewezen voor activiteiten van jonge leden.

Voorbereidingen CIGRE Parijs 2016
CIGRE Session 2016: 21 to 26 August 2016
De traditionele Hollandse avond zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus 2016

Status paperselectie:
Eind Juni 2015 zijn in totaal 20 “abstracts” opgestuurd naar CIGRE in Parijs. Hiervan
waren er 15 nationaal en 5 internationaal. 12 Oktober verwachten we van CIGRE de
terugkoppeling welke “abstracts” geaccepteerd zijn om een paper te schrijven.

Social Media
LinkedIn Group
Voor Cigré Nederland is een LinkedIn groep aangemaakt.
U kunt zich aanmelden via: http://www.linkedin.com/grp/home?gid=8388583

CIGRE vergader- en evenementenkalender
We hebben een simpele vergader- en evenementenkalender gemaakt waarin
opgenomen zijn:
- De vergaderdata van het Dagelijks Bestuur
- De vergaderdata van de Nationale Studie Commitees
- Data van evenementen zoals themadagen, tutorials etc.
http://www.cigre.nl/media/67946/cigr__nl_vergader_en_evenementenkalender_2015_2016.pdf
Wij verzoeken de secretarissen van de NSC’s nieuwe data zo spoedig mogelijk door
te geven aan het secretariaat van Cigré : secretariaat@cigre.nl
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CIGRE Nieuws Internationaal
1. CIGRE newsletter September 2015
(http://www.cigre.org/Newsletter-Root/Newsletter-System/Newsletter-ListSeptembre-2014/CIGRE-newsletter-September-2015)
In 2015 alleen al zijn intussen 5 internationale nieuwsbrieven ( Januari,
Maart, Mei, Juli en september uitgebracht met interessante informatie over
o.a.:
- recent verschenen technische brochures,
die gepubliceerd zijn op e-cigre.org
- Nieuws internationaal
- Internationale events
U kunt zich via bovenstaande link abonneren op de ontvangst van deze
internationale nieuwsbrief.

2. New journal CIGRE Science & Engineering

Publiceer je paper in het nieuwe CIGRE online journal: CSE (=CIGRE
Science & Engineering). Meer informatie tref je aan in bovengenoemde
internationale nieuwsbrieven.
CSE:
http://www.cigre.org/Menu-links/Publications/CIGRE-Science-Engineering

3. Green books

Er zijn intussen een 2-tal Green books gepubliceerd:
GB 1 - Overhead Lines
GB 2 - Accessories for Extruded HV Lines
De “Green Books” zijn via e-Cigré verkrijgbaar.
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Contact details
Dagelijks Bestuur Stichting Cigre Nederland:
Stichting Cigré / Nederlands Nationaal Comité Cigré
p/a Postbus 718
6800 AS Arnhem
E: secretariaat@cigre.nl
Bestuur
Wessel Bakker (voorzitter)
E: wessel.bakker@dnvkema.com
M: +31 625 077 332

Frank Koers (secretaris)
E: frank.koers@tennet.eu
M: +31 610 938 499

Jan Langedijk (vice-voorzitter)
E:jan.langedijjk@siemens.com
M: +31 655 844 933

Jifke van Popering (secretariaat)
E: jifke.van.popering@tennet.eu
T: 026 3731169 / M: +31 615 883 450

Sander Franke ( voorzitter Young Cigré)
E: sander.franke@tennet.eu
M: +31 620 040 008
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