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Wat als? Randall Munroe 2014-10-16 Serieuze
wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische
vragen Wat als? geeft hilarische en informatieve antwoorden op
belangrijke vragen waar je nooit aan zou denken. Vragen als: •
Als iedereen op aarde een paar weken bij elkaar uit de buurt
blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je

een baseball probeert te raken die met 90% van de snelheid van
het licht op je af komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak
laten vallen om hem gaar te laten zijn als hij de grond raakt? / br•
Als mijn printer letterlijk geld kan drukken, heeft dat dan grote
gevolgen voor de wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen op
aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt,
waarna iedereen op hetzelfde moment neerkomt? De
antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken van
duidelijkheid en hilariteit aangevuld met zijn kenmerkende
tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak volledige
vernietiging van de mensheid of op z’n minst een heel grote
explosie. Randall Munroe is de bedenker van xkcd.com, de
razend populaire website die elke week door miljoenen mensen
wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij
NASA, waarna hij in 2006 fulltime striptekenaar werd.
Influence of Psychological Factors on Product Development E.S.
Kamata 2006-04-11 This book focuses on the interrelationship of
social, technical, and organizational aspects of and related to the
product development process. It originated from activities in
practice in industry and research laboratories. In order to ensure
relative autonomy from the short-term economic interests of a
given industrial branch or specific company, the research for this
work was first conducted in pursuit of a PhD thesis intended to
provide practice-oriented results. With the ansatz practice –
theory – practice, a generalizable approach was achieved. It then
evolved to cover additional issues brought forth by recent cases
in the aerospace industry, among others. A combination of
scientific methodologies is used to focus on the psychological
factors that influence the quality of technical product
development processes. The basic framework is provided by the
grounded theory—a qualitative approach, in which data was not
only collected by this author but is extended to cases from the
history of technology described in the published literature. The
inclusion of historical cases is possible, thanks to the availability
of sufficiently detailed descriptions for examination in terms of the

grounded theory principles. They appear in the Appendix. Cases
cited were verified by comparing them with contrasting viewpoints
from various sources. I was able to examine and complement
some cases by contacting persons associated with the programs
analyzed. Quantitative studies are also integrated in this research
to verify the elements resulting from the grounded theory
integration.
Star Crossed Emma Barry 2017-04-04 Houston, Texas, 1964
Geraldine Brixton is ready to make history as the first female
American astronaut. After a childhood traveling the air show
circuit, she works as a pilot, so she’s more than prepared for the
flying. But space demands more than operating equipment and
the last obstacle in her way is also the most serious: math.
Beverly Fox has made a career crunching the numbers that
launch men into space. Numbers aren’t her problem: limits are.
From the narrow expectations of her parents to discrimination at
work, Bev’s life has been cut down over and over. Only in her
hidden activities after dark does she feel whole. Wanting to do
her part to get a woman into space, Bev offers to help Geri
conquer math. But neither anticipates her intense attraction—or
that it might be shared. Together, they could soar to everything
they’ve ever wanted, but will their secrets bring them crashing
back to Earth? lesbian interracial military astronaut 20th century
computer science NASA romance
Creativities Bilton, Chris 2022-06-07 What is creativity and how
can we best nurture creativity in different contexts? Drawing on a
wide range of cases from the arts, business, design, media and
sports, Creativities encourages readers to discover, mix, and
adapt their own version of creativity, rather than attempting to
imitate or follow ‘best practice’.
Popular Science 1994-10 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers share: The
future is going to be better, and science and technology are the

driving forces that will help make it better.
Skunk Works Leo Janos 2013-02-26 This classic history of
America's high-stakes quest to dominate the skies is "a gripping
technothriller in which the technology is real" (New York Times
Book Review). From the development of the U-2 to the Stealth
fighter, Skunk Works is the true story of America's most secret
and successful aerospace operation. As recounted by Ben Rich,
the operation's brilliant boss for nearly two decades, the chronicle
of Lockheed's legendary Skunk Works is a drama of Cold War
confrontations and Gulf War air combat, of extraordinary feats of
engineering and human achievement against fantastic odds.
Here are up-close portraits of the maverick band of scientists and
engineers who made the Skunk Works so renowned. Filled with
telling personal anecdotes and high adventure, with narratives
from the CIA and from Air Force pilots who flew the many
classified, risky missions, this book is a riveting portrait of the
most spectacular aviation triumphs of the twentieth century.
"Thoroughly engrossing." --Los Angeles Times Book Review
Architecture 3.0 Cliff Moser 2013-12-04 This book provides a
definitive guide for the future direction of the practice and
profession of architecture. In five parts, Cliff Moser provides you
with all the tools and know-how to implement changes that will
serve you and your practice in the short, medium and long term.
Written at a crucial time for the industry, this is essential reading
for every architect.
Air Force Magazine 2016
Vrije vlucht Mark Vanhoenacker 2016-08-16 De wereld vanuit
een vliegtuig In Vrije vlucht deelt piloot Mark Vanhoenacker zijn
levenslange passie voor een van de oudste dromen van de
mens: vliegen. Hij laat ons de sensaties van onze eerste vliegreis
ervaren en opent onze ogen voor de poëzie van techniek en
beweging, waarbij hoogte en afstand wonderlijke nieuwe
perspectieven bieden.
Clarence L. "Kelly" Johnson: From Skunk Works to the Edge of
Space

Daniel Alef 2010-10
Airframe Michael Crichton 2014-10-09 Airframe van Michael
Crichton is een adembenemende en beangstigend actuele thriller
over veiligheid in de luchtvaart en een dodelijke doofpotaffaire.
Crichton is schrijver van onder meer Jurassic Park, Timeline en
Zero Cool. Juist op het moment waarop veiligheid in de publieke
opinie alle aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats
hoog in de lucht aan boord van een commerciële vlucht van
Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch
onderzoek volgt, waarin de waarheid het grootste slachtoffer zou
kunnen zijn. 'Een thriller die je ademloos uitleest en die je voor
altijd in je dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
Het keizerrijk van de dageraad Rick Campbell 2017-03-21
'Niemand kan het leven aan boord van een onderzeeër
beschrijven zoals Rick Campbell dat kan.' - Jack Coughlin. De
president van de Volksrepubleik China heeft een groot probleem:
de steeds beperktere aanvoer van olie die beschikbaar is voor
zijn land, dreigt de economische groei en welvaart te verstoren.
Zijn plan: agressieve diplomatiek - in dit geval: totale oorlog.
Taiwan wordt met een bliksemactie binnengevallen en het
Amerikaanse leger stuurt als reactie de volledige vloot. Maar de
missie blijkt veel moeilijker dan aanvankelijk verwacht. Met stateof-the-art-onderzeeërs, verborgen langeafstandsraketten en
ander topgeheime wapens vernietigt China de Amerikaanse
tropen. Daarmee blijven de Amerikaanse geallieerden alleen
achter tegenover de enorme overmacht van China. Niets staat
een invasie van de rest van Azië in de weg. Japan dreigt het
eerste slachtoffer van de Chinese expansiedrift te worden. Terwijl
de VS worstelt om een oplossing te vinden om het tij te keren en
de vernietiging van zijn bondgenoten te voorkomen, wordt een
onwaarschijnlijk verbond gevormd: National Security Advisor
Christine O' Connor, die cruciale informatie heeft maar in Beijing
gevangenzit; Kapitein Murray Wilson, opperbevelhebber van de
USS Michigan, belast met de infiltratie van de Chinese
duikbootblokkade; en Navy SEAL Jake Harrison, die een

aanvalsteam in vijandelijk gebied moet leiden. Zij zijn de enigen
die in de weg van de Chinese oorlogsmachine staan om een
vrijwel onvermijdelijke wereldoorlog te voorkomen...
De jagers James Salter 2017-05-18 Kapitein Cleve Connell
arriveert in Korea met als enige doel 'ace' te worden, lid van het
eliteclubje straaljagerpiloten dat minstens vijf Russische migs
heeft neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers succes na
succes op het bord weten te schrijven, zelfs onder twijfelachtige
omstandigheden, heeft Cleve geen enkel succes. De andere
piloten twijfelen aan zijn moed, Cleve zelf twijfelt over alles. En
dan, op een ijskoude hoogte van 12000 meter, zal zijn geluk voor
altijd veranderen. In een ademloos relaas, vol moed en wanhoop,
onbeschrijflijke schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet James
Salter tot de kern te komen van oorlog en literatuur. De jagers is
een essentieel en tijdloos meesterwerk.
Learning Technologies in the Workplace Donald H Taylor 201705-03 Knowledge was once power - difficult to find, slow to
transmit and coveted. Now we can access almost the sum total of
human information with a swipe of our thumbs. The impact on the
knowledge economy has been vast, leaving learning and
development (L&D) professionals wondering how to keep pace.
Many organizations naturally turn to technology to ensure
workplace learning at scale and at speed, but stumble when it
comes to successfully deploying and using it. Learning
Technologies in the Workplace examines 16 years of learning
technology implementations to find the secrets behind the most
successful. Examples in the book from the Hershey Company
and BP, airlines, tech companies and manufacturers point to four
common factors. Successful learning technology teams all have
APPA: a clear aim, a people focus, a wide perspective and a
pragmatic, can-do attitude. Learning Technologies in the
Workplace gives readers practical pointers for each of these four
points, helping them implement and use learning technologies
well, with particular emphasis on the essential skill of identifying

stakeholders and winning their support.
75 years of the Lockheed Martin Skunk Works James C. Goodall
2021-05-13 The Lockheed Martin Skunk Works was founded in
the summer of 1943 to develop a jet-powered high-altitude
interceptor for the USAAF, and ever since it has been at the
forefront of technological development in the world of aviation.
From the XP-80 to the U-2, SR-71, F-117, F-22 and now the F35, the Skunk Works team has designed aircraft that are the
pinnacle of innovation and performance. 75 years of the
Lockheed Martin Skunk Works takes us through the history of
this legendary facility from its foundation at the height of World
War II under the talented engineer, Clarence “Kelly” Johnson,
through to the present day. Illustrated with over a thousand
photographs and drawings, it details the 46 unclassified
programmes developed by the Skunk Works, following them
through prototype build-up, first flight and, if they reached the
frontline, operational service.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid
2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor
Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en
de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde,
glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn
Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze
besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen
over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven.
Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant
benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden
grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New
Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd
naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren
vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar
onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de

jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende
ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van
roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en
naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat
Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt
met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is
een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de
jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee
vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van
gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over
meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote,
verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s
Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een
dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke
dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende
plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo
'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het
ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het
witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend
en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste
romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ –
Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oudHollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon
Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Vijf weken in een luchtballon Jules Verne 1876
Vuurvelden James Webb 2013-11-28 Ze hebben allemaal hun
redenen om soldaat te worden. Ze hebben allemaal hun dromen
en illusies. Op het moment dat ze gedropt worden in de
bloedhete Vietnamese jungle zijn het gewone jonge mannen, met
totaal verschillende achtergronden. Ze hebben geen idee wat ze
te wachten staat en zijn niet voorbereid op de waanzin van de

oorlog. Bedreigd door een onzichtbare vijand, uitgeput door
ontberingen en afgesneden van elke vorm van menselijkheid,
gaat hun eigen identiteit echter al snel verloren en veranderen ze
in vechtmachines of ze draaien door.Vuurvelden is James Webbs
indringende klassieker over de Vietnamoorlog, de meest
controversiële oorlog die Amerika in de vorige eeuw voerde. Een
onvergetelijke roman vol bijtend realisme, poëtische kracht en
messcherpe observaties.
From Russia With Blood Heidi Blake 2019-11-19 Oligarch Boris
Berezovski overleed onder verdachte omstandigheden;
veiligheidsdienstmedewerker Aleksandr Litvinenko bezweek aan
de gevolgen van een poloniumvergiftiging; Sergej Skripal,
medewerker van een militaire inlichtingendienst, en zijn dochter
Joelia werden blootgesteld aan zenuwgas. Ook buiten Rusland
worden critici, opponenten en 'verraders' uit de weg geruimd. Het
grote aantal brutale moorden en de groeiende omvang van
spionage en hacking in het Westen wijzen op de ambities van
Rusland om wereldwijd zijn invloed te vergroten. Zelfs de
machtigste landen kunnen het Kremlin en Vladimir Poetin niet
stoppen. Bekroond onderzoeksjournalist Heidi Blake
reconstrueert de vele moordzaken en analyseert de
consequenties van de strategie van Rusland en van de
halfhartige reactie van het Westen. Heidi Blake heeft haar
verhaal gebaseerd op forensisch bewijs, informatie van geheime
diensten, vele duizenden documenten en honderden interviews
met sleutelfiguren.
Popular Science 1994-10 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers share: The
future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Tim Cook Leander Kahney 2019-07-04 Een inspirerend portret
van de man die Apple opnieuw uitvond Toen Tim Cook in 2011
aantrad als nieuwe bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een
loodzware taak te wachten. Een van de grootste, meest

innovatieve bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante leider
verloren. Steve Jobs en Apple hadden een iconische status
verworven en nu hij er niet meer was voorspelden critici een
desastreuse toekomst. Maar zij hadden het mis. We zijn acht jaar
verder en onder Cooks leiderschap heeft Apple alle
verwachtingen overtroffen en is de verwachte ondergang
overgegaan in een zelfs nog grotere groei. Onder zijn leiding
bleef de kern van de succesformule bijeen en vond er
tegelijkertijd een culturele revolutie plaats, waarbij harmonieuze
samenwerking centraal kwam te staan. De successen van Cook
zijn ondertussen gegroeid tot ongekende hoogte, en toch blijft
zijn genie voor velen een mysterie. In deze biografie vertelt
Leander Kahney het verhaal van de stille kracht achter Apple op
meesterlijke wijze; van het overlijden van zijn illustere voorganger
tot de beginfase van een naderend derde bedrijf voor Apple: de
toetreding tot nieuwe, onbekende markten. Leander Kahney is de
auteur van Jony Ive, Inside Steve’s Brain en Cult of Mac, en volgt
al meer dan 10 jaar het bedrijf Apple. Hij was redacteur bij
Wired.com en is op dit moment redacteur bij CultofMac.com.
Rich People Problems Kevin Kwan 2020-01-23 Het derde en
laatste deel van de hilarische Crazy Rich Asians-trilogie Voor de
fans van Lauren Weisberger en Sophie Kinsella ‘Kwan weet hoe
je een guilty pleasure schrijft. Dit boek is buitensporig,
overvloedig en absoluut verrukkelijk.’ The New York Times Als
Rachel Chu, docent economie aan de Universiteit van New York,
haar collega Nicholas Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie
niets in hem. Rachel is zelf een ABC – een American-born
Chinese – en heeft geen interesse in een relatie met een
Aziatische man. Maar deze charmante geschiedenisprofessor
blijkt toch wel erg goed bij haar te passen... Als Nicholas Young
hoort dat zijn oma op sterven ligt, haast hij zich naar haar toe.
Maar hij is niet de enige. Van over de hele wereld trekken leden
van de Shang-Young-clan naar Singapore. Binnen de kortste
keren verandert de familievilla in een web van intriges en
onderhuidse spanningen. Want hoewel iedereen beweert te zijn

gekomen om hun matriarch de laatste eer te bewijzen, weet Nick
wel beter: de jacht op het familiefortuin is geopend! De pers over
Crazy Rich Asians ‘Een ongelooflijk geestig debuut over drie
superrijke Chinese families. Een fantastische roman.’ Hebban.nl
‘Fris, levendig en hilarisch. Een culturele mijlpaal.’ The Wall
Street Journal ‘Een grappige, extravagante en spectaculaire
komedie.’ The Guardian
Augustus Adrian Goldsworthy 2016-10-11 Adrian Goldsworthy
portretteert keizer Augustus in een ontwapenende biografie.
Meedogenloos en menselijk. Gul en gewelddadig.
Poëzieliefhebber en politicus. Keizer Augustus was een vat vol
tegenstrijdigheden. Maar het opvallendst van alles is het feit dat
hij naar de achtergrond van de geschiedenis is verdwenen, terwijl
hij meer dan veertig jaar aan de macht is geweest en minstens
zo belangrijk was als zijn legendarische oudoom Julius. Dit boek
volgt Augustus’ ontwikkeling van krijgsheer tot keizer en zoomt in
op wat hem menselijk maakte – zijn huwelijk met Livia, zijn liefde
voor het geschreven woord – én wat hem zo uitzonderlijk maakte
dat hij in staat was zich een weg naar de top te vechten en daar
zo lang te blijven. Want laat er geen misverstand over bestaan:
Augustus was een dictator. Maar hij was veel meer dan dat
alleen. Historicus Adrian Goldsworthy schrijft met verfrissende
eerlijkheid en terechte bewondering over Augustus. Goldsworthy
promoveerde in klassieke geschiedenis aan de Universiteit van
Oxford, met een specialisatie in de Romeinse geschiedenis. Hij is
tevens de auteur van onder meer Caesar, De val van Rome en
Romeinse Legioenen.
Spookvloot P.W. Singer 2015-12-02 The Hunt for Red October
voor de huidige generatie! In deze visionaire thriller beschrijven
de auteurs ijzingwekkend gedetailleerd hoe een nieuwe
wereldoorlog er in de nabije toekomst van de 21e eeuw uit zou
zien, met gevechten die plaatsvinden in de ruimte en in
cyberspace, via malware en microchips, met drones en robots.
2026. Een nieuw regime, het Directoraat, is in China aan de
macht gekomen. Niet lang daarna wordt er vanuit een

ruimtestation van het Directoraat, op ruim 300 kilometer van de
aarde, met een laser een belangrijke communicatiesatelliet van
de VS verwoest. Met als gevolg dat het defensiesysteem van het
land is uitgeschakeld. Vervolgens vinden er over de hele wereld
gecoördineerde acties plaats en vallen een tankbataljon en
drones het Amerikaans grondgebied binnen, waarna Hawaï
binnen de kortste keren bezet wordt. Maar er is één Amerikaans
oorlogsschip dat de dans tijdens de gevechten ternauwernood
weet te ontspringen. Kapitein-luitenant-ter-zee Jamie Simmons
wordt als held onthaald, nadat het hem gelukt is zijn schip in
veiligheid te brengen, maar al snel wordt er opnieuw een beroep
op hem gedaan wanneer een generatie al wat oudere schepen,
de zogenaamde spookvloot, gevechtsklaar gemaakt wordt voor
de volgende fase van de strijd.
Antiglamour / druk 1 Carice van Houten 2013-11-08 Persoonlijk
lifestyleboek en egodocument van de twee Nederlandse actrices,
tevens vriendinnen.
De Trident deceptie Rick Campbell 2016-05-18 'De Trident
Deceptie is een thriller die aankomt als een vuistslag. Een
meesterwerk.' - Dalton Fury, ex-Delta Force en auteur van The
New York Times-bestseller Kill Bin Laden Tijdens een
routinepatrouille, krijgt de USS Kentucky - uitgerust met lange
afstandsraketten met kernkoppen - een bevel om te vuren. Wat
de bemanning niet weet, is dat het bevel niet uit het Witte Huis
komt, maar van een schimmige groep die de westerse
inlichtingendiensten heeft geïnfiltreerd en van plan is om de
Kentucky voor hun eigen duistere agenda te gebruiken. Iran
heeft zojuist zijn eerste kernwapen geproduceerd. Tien dagen
later moet die neerkomen op het doelwit: Israël. De geheime
groep infiltranten wilde dit voorkomen met een vervalste
lanceringscode om juist Iran aan te vallen. Als de echte
inlichtingendienst dit plan ontdekt en het bevel probeert in te
trekken, blijkt tot hun ontzetting dat de Kentucky nergens meer
op reageert...
Aerospace

1995
De Bullet Journal Methode Ryder Carroll 2018-11-13 Jarenlang
probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe
productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets
werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn
eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich
beter te concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn
methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen
tegenkwamen, en voor hij het wist had hij een viral beweging in
gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling
vindt inmiddels wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode
behelst zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes
maken. Het gaat over wat Carroll ‘leven met intentie’ noemt:
afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de
dingen die er echt toe doen, zowel in je werk als in je persoonlijke
leven. Dit boek leert je... Het verleden vastleggen: Creëer een
duidelijk en uitgebreid overzicht van je gedachten, met niets meer
dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust
door je takenlijst op een bewuste, systematische en productieve
manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet interesses en
losse aantekeningen om in zinvolle doelen en verdeel die
vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote
veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit boek voor
vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en
creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al jarenlang
een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De
Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven weer in
eigen handen te nemen.
Test Gods Nicholas Schmidle 2021-05-04 A New York Times
Book Review Editors' Choice In the spirit of The Right Stuff,
updated for the 21st century, Test Gods is an epic story about
extreme bravery and sacrifice, about the thin line between lunacy
and genius. Most of all, it is a story about the pursuit of meaning
in our lives—and the fulfillment of our dreams. Working from
exclusive inside reporting, New Yorker writer Nicholas Schmidle

tells the remarkable story of the test pilots, engineers, and
visionaries behind Virgin Galactic’s campaign to build a space
tourism company. Schmidle follows a handful of
characters—Mark Stucky, Virgin’s lead test pilot; Richard
Branson, the eccentric billionaire funding the venture; Mike
Moses, the grounded, unflappable president; Mike Alsbury, the
test pilot killed in a fatal crash; and others—through personal and
professional dramas, in pursuit of their collective goal: to make
space tourism a reality. Along the way, Schmidle weaves his
relationship with his father—a former fighter pilot and decorated
war hero—into the tragedies and triumphs that Branson’s team
confronts out in the Mojave desert as they design, build, and testfly their private rocket ship. Gripping and novelistic, Test Gods
leads us, through human drama, into a previously unseen
world—and beyond.
Learn & Adapt Mary Drotar 2022-07-28 In this user guide, we
present Exploratory Product Development (ExPD), a strategy-tolaunch product development approach that is adaptable and can
respond nimbly to environments that are increasingly complex
and uncertain. Using the ExPD approach, you can discover how
to accelerate your product development process by removing
bureaucracy and rework, learning through experimentation, and
shifting your focus to the most critical product priorities. We
examine the constraints imposed by a traditional phased-andgated product development process and demonstrate the
transformational role of the ExPD approach in adapting to
individual product needs. This user guide is for product
developers in established enterprises looking to install a new or
improved product development process. Product developers in
start-ups will also benefit from many of the ideas, tools, and
techniques covered in this guide. We provide case studies and
examples that transition these concepts from theory into practice.
Implementing the ExPD approach will result in a product
development function that is stronger, more focused, and more
resilient to change. You will better understand the role strategy

and business models play in product development and how to
build a productive idea pipeline. Also, you will gain a new
appreciation for the need to identify, assess and resolve
uncertainty and risk before investing in a product, giving you
greater confidence in your ability to win savings in resources and
time to market and ultimately achieve greater product success.
The Total Novice’s Guide To UFOs T. L. Keller 2015-11-06 “You
are to be commended on such a great publication and I am
humbled that you would even consider adding a few lines from
one of my books," --Paul Hellyer Former Canadian Minister of
National Defense “. . . this brilliantly produced book not only
serves as a superb introduction to the subject but covers some
fascinating and important new material for the aficionados.” -Timothy Good, Leading Authority on UFOs and Best-selling
Author “I offer my gratitude to you, not only for the “heavy” copy
of your book, but also the “light” that the content provides. You
and your colleagues can be congratulated for your excellent
summary of the history, and probable significance, of the ET
presence on Earth. Love & light," --R. Leo Sprinkle, Ph.D.,
Famed Hypnotherapist and Consultant to Linda Moulton Howe
“Also of interest is a chapter that discusses the “Skunk Works”
(the advanced aircraft manufacturing division of Lockheed), and
the shocking statements made by its former president, Ben Rich.
These statements, which were confirmed by the author who was
present at Rich’s March 23, 1993 UCLA presentation . . .
Readers of this book would do well to consider the staggering
implications of Rich’s comments, and their potential
transportation and clean energy applications for this world.” -Michael Schratt, Military Aerospace Historian, Artist and
Reviewer, Open Minds magazine ARE UFOs REAL? FINALLY, A
GUIDE FOR THOSE WITH OPEN MINDS This is the revised and
expanded 2nd edition (2015) of the original book written for the
novice and for the more knowledgeable as well. 60+ new, color
illustrations. New sections document the Hudson Valley triangular
craft, Area 51/S4 hangar details, articles by the former Canadian

Minister of Defense, the Hon. Paul Hellyer, and disclosures by
US Air Force generals, American and Canadian scientists. Join
the author, T. L. Keller, on a voyage to otherworldly places and
understand the reality of UFOs, alien beings and how they get
from wherever they are to planet Earth. This book is part of The
Total Novice's Guide series of books intended for those who
know little or nothing about a particular subject, have open minds
and want to know more. * In this fascinating and informative read,
you will be escorted through the Roswell and other incidents
involving crashed alien spaceships. Read about Project Galileo,
and testimony from government officials, as well as 10 former,
military whistle-blowers who have had first-hand experiences with
the unknown. * Get the latest inside information on the above-top
secret, US government anti-gravity and flying disc program that
has been fifty years in the making. * Learn about super secret,
Area 51/S4; understand "Missing Time", and the true nature of
human abductions. You will learn how alien vehicles travel here;
and, more importantly, why they are here. Read how you will be
impacted when the reality of UFOs and alien beings becomes
known to the world. And it may be just around the corner...
Het doel Eliyahu M. Goldratt 2012-10-16 Al dertig jaar een
internationale managementbestseller! Het doel heeft het
managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt
werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de
industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een
spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van
zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om
conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze
manier handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt
beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling
belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de
beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld
door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren
wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een
begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe.

Over de hele wereld passen economen en managers zijn
gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Jony Ive Leander Kahney 2013-12-17 ‘Anders zijn is erg
makkelijk, beter zijn is een stuk lastiger.’ – Jony Ive In 1996
keerde Steve Jobs terug naar Apple, waar hij op een avond een
jonge, sjofele Britse ontwerper ontdekte, die zat te zwoegen op
honderden schetsen en prototypes. Jobs realiseerde zich dat hij
een talent had gevonden die de lange periode van achteruitgang
van het bedrijf weleens zou kunnen keren. Die ontwerper was
Jony Ive. Jony Ives samenwerking met Jobs zou leiden tot een
aantal van ’s werelds meest iconische producten en
technologieën, waaronder de iMac, iPod, iPad en de iPhone. Zijn
ontwerpen hebben van Apple niet alleen een zeer succesvol
bedrijf gemaakt, ze hebben hele industrieën veranderd, een
vaste fanbase gecreëerd en wereldwijd een sterk merk
neergezet. Ive is een wereldleider geworden op het gebied van
technologische innovatie, won talloze awards en werd zelfs
geridderd voor zijn bijdrage aan ‘vormgeving en het
ondernemerschap’. Ondanks deze triomfen is er weinig bekend
over de verlegen en vriendelijke man aan wie Jobs refereerde als
zijn ‘spirituele partner’ bij Apple. Jony Ive: het genie achter de
producten van Apple vertelt het ware verhaal van Apple’s senior
vicepresident Industrial Design. Het laat zien hoe Jony Ive van
een Engelse Art Student met dyslexie de man werd wiens
creaties een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier
waarop we werken, spelen en communiceren. Gebaseerd op
interviews met Ives voormalige collega’s en Leander Kahneys
kennis over de wereld van Apple, geeft dit boek een beeld van de
man en zijn methodes.
Studies in Intelligence 2013
De weduwe Clicquot Tilar Mazzeo 2010-02-16 Veuve Clicquot
staat voor glamour, stijl en luxe. Maar wie was eigenlijk die
weduwe Clicquot, die de champagne deed bruisen aan het hof
van zowel Frankrijk, Engeland als Rusland, en hoe wist zij zoveel

roem en rijkdom te vergaren?
Innovation Nation John Kao 2007-10-02 Not long ago, Americans
could rightfully feel confident in our preeminence in the world
economy. The United States set the pace as the world's leading
innovator: from the personal computer to the internet, from Wall
Street to Hollywood, from the decoding of the genome to the
emergence of Web 2.0, we led the way and the future was ours.
So how is it, bestselling author and leading expert on innovation
John Kao asks, that today Finland is the world's most competitive
economy? That U.S. students rank twenty-fourth in the world in
math literacy and twenty-sixth in problem-solving ability? That in
2005 and 2006 combined, in a reverse brain drain, 30,000 highly
trained professionals left the United States to return to their
native India? Even as the United States has lost standing in the
world community because of the war in Iraq, Kao warns, the
country is losing its edge in economic leadership as well. The
future of our prosperity, and of our national security, is at serious
risk. But it doesn't have to be this way. Based on his in-depth
experience advising many of the world's leading companies and
studying cutting-edge innovation "best practices" in the most
dynamic hot spots of innovation both in the United States and
around the world, Kao argues that the United States still has the
capability not only to regain our competitive edge, but to take a
bold step out ahead of the global community and secure a
leadership role in the twenty-first century. We must, though, take
serious and concerted action fast. First offering a stunning,
troubling portrait of just how serious is the erosion in recent years
of U.S. competitiveness in innovation, Kao then takes readers on
a fascinating tour of the leading innovation centers, such as
those in Singapore, Denmark, and Finland, which are trumping
us in their more focused and creative approaches to fueling
innovation. He then lays out a groundbreaking plan for a national
innovation strategy that would empower the United States to
actually innovate the process of innovation: to marshal our vast
resources of talent and infrastructure in the particular ways that

his studies of innovation have shown lead to transformative
results. Innovation Nation is vital reading for all those Americans
who are troubled by the great challenges the United States faces
in the ever-more-competitive economy of our twenty-first-century
world.
Het boek van Dede Korkoet Dede Korkut 2005 Verzameling
mondeling overgeleverde, losse verhalen over de Ogoezen
(Turken, Turkmenen en Azerbeidzjanen) in de gouden tijd, de tijd
vlak na de profeet Mohammed.
Over 40 Publications / Studies Combined: UAS / UAV / Drone
Swarm Technology Research Over 3,800 total pages ... Just a
sample of the studies / publications included: Drone Swarms
Terrorist and Insurgent Unmanned Aerial Vehicles: Use,
Potentials, and Military Implications Countering A2/AD with
Swarming Stunning Swarms: An Airpower Alternative to
Collateral Damage Ideal Directed-Energy System To Defeat
Small Unmanned Aircraft System Swarms Break the Kill Chain,
not the Budget: How to Avoid U.S. Strategic Retrenchment
Gyges Effect: An Ethical Critique of Lethal Remotely Piloted
Aircraft Human Robotic Swarm Interaction Using an Artificial
Physics Approach Swarming UAS II Swarming Unmanned
Aircraft Systems Communication Free Robot Swarming UAV
Swarm Attack: Protection System Alternatives for Destroyers
Confidential and Authenticated Communications in a Large FixedWing UAV Swarm UAV Swarm Behavior Modeling for Early
Exposure of Failure Modes Optimized Landing of Autonomous
Unmanned Aerial Vehicle Swarms Mini, Micro, and Swarming
Unmanned Aerial Vehicles: A Baseline Study UAV Swarm
Operational Risk Assessment System SmartSwarms: Distributed
UAVs that Think Command and Control Autonomous UxV's UAV
Swarm Tactics: An Agent-Based Simulation and Markov Process
Analysis A Novel Communications Protocol Using Geographic
Routing for Swarming UAVs Performing a Search Mission
Accelerating the Kill Chain via Future Unmanned Aircraft
Evolution of Control Programs for a Swarm of Autonomous

Unmanned Aerial Vehicles AFIT UAV Swarm Mission Planning
and Simulation System A Genetic Algorithm for UAV Routing
Integrated with a Parallel Swarm Simulation Applying
Cooperative Localization to Swarm UAVS Using an Extended
Kalman Filter A Secure Group Communication Architecture for a
Swarm of Autonomous Unmanned Aerial Vehicles Braving the
Swarm: Lowering Anticipated Group Bias in Integrated
Fire/Police Units Facing Paramilitary Terrorism Distributed
Beamforming in a Swarm UAV Network Integrating UAS Flocking
Operations with Formation Drag Reduction Tracking with a
Cooperatively Controlled Swarm of GMTI Equipped UAVS Using
Agent-Based Modeling to Evaluate UAS Behaviors in a TargetRich Environment Experimental Analysis of Integration of Tactical
Unmanned Aerial Vehicles and Naval Special Warfare
Operations Forces Target Acquisition Involving Multiple
Unmanned Air Vehicles: Interfaces for Small Unmanned Air
Systems (ISUS) Program Tools for the Conceptual Design and
Engineering Analysis of Micro Air Vehicles Architectural
Considerations for Single Operator Management of Multiple
Unmanned Aerial Vehicles
Stealth Peter Westwick 2020 The story behind the technology
that revolutionized both aeronautics, and the course of history.On
a moonless night in January 1991, a dozen airplanes appeared in
the skies over Baghdad. Or, rather, didn't appear. They arrived in
the dark, their black outlines cloaking them from sight. More
importantly, their odd, angular shapes, which made them look like
flying origami, rendered themundetectable to Iraq's formidable air
defenses. Stealth technology, developed during the decades
before Desert Storm, had arrived. To American planners and
strategists at the outset of the Cold War, this seemingly ultimate
way to gain ascendance over the USSR was only a question.
What if the UnitedStates could defend its airspace while at the
same time send a plane through Soviet skies undetected? A craft
with such capacity would have to be essentially invisible to
radar - an apparently miraculous feat of physics and engineering.

In Stealth, Peter Westwick unveils the process by which
theimpossible was achieved.At heart, Stealth is a tale of two
aerospace companies, Lockheed and Northrop, and their fierce
competition - with each other and with themselves - to obtain
what was estimated one of the largest procurement contracts in
history. Westwick's book fully explores the individual and
collective ingenuityand determination required to make these
planes and in the process provides a fresh view of the period
leading up to the end of the Soviet Union. Taking into account the
role of technology, as well as the art and science of physics and
engineering, Westwick offers an engaging narrative, one
thatimmerses readers in the race to produce a weapon that some
thought might save the world, and which certainly changed it.
Skunk Works Ben R. Rich 1994 The onetime director of the topsecret Lockheed facility that developed the U-2 spy plane and the
Stealth fighter reveals the behind-the-scenes story of the
development of the military's aerial technology

skunk-works-a-personal-memoir-of-my-years-oflockheed
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