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Programma Kleine Planetendag 2011

UPDATE

Beste leden en geïnteresseerden,
Met deze Hermes willen we allen nogmaal uitnodigen voor de tweede Kleine Planetendag.
Deze wordt gehouden op zaterdag 28 mei in de volkssterrenwacht Bussloo te Bussloo aan de
Bussloosebaan nr. 4.* Er is koffie en thee. Vast voedsel zelf meebrengen.
Iedereen die zich voor kleine planeten interesseert is welkom. Er is een geringe bijdrage
verschuldigd i.v.m. de zaalhuur, etc. De kosten zijn € 5 per persoon als je geen lid van onze
vereniging bent. Voor € 10 per jaar ben je lid en is deze dag gratis. Aangezien we nog geen
bankrekeningnummer hebben kun je je bijdrage of contributie contant betalen aan de Erik
Bellaard, of na zijn installatie als penningmeester Jan Maarten Winkel. Jullie begrijpen het al, er
is een uitbreiding in het bestuur.
Programma Kleine Planetendag 2011
10h00
11h00
11h15
12h00

Inloop deelnemers en leden,
Opening van de 2e Kleine Planetendag,
“Fotometrie aan kleine planeten” door Detlef Koschny
“Aandachtspunten voor het fotograferen van asteroïden” Pieter van Grijfland reikt
zijn verhaal uit, laat een leuk filmpje zien en er volgt een discussie.

12h30 Lunchpauze met eigen vast voedsel. Koffie/thee is verkrijgbaar bij de beheerder,
13h30 “Positiewaarnemingen van kleine planeten in de twintigste eeuw voor de
verbetering stercatalogi”, door Johan van Kuilenburg
13h45 “Help, mijn poot staat niet goed”, door Harrie Rutten
14h00 “Het asteroïdenprogramma van de ESA”, door Detlef Koschny
14h30 “Astrometreren met Astrometrica”, door Albert van Duin
15h00 “Workshop Astrometrie aan de Leidse Sterrewacht” door Niek de Kort
15h15 “Aurorareis” presentatie namens Henk Bril door Harrie Rutten
15h20 “Opstellen van een waarneemprogramma en waar kunnen we samenwerken met
internationale organisaties?”, door Harrie Rutten
15h45 Sluiting van de 2e Kleine Planetendag.
16h00 1e ALV. Agenda z.o.z.
Helaas, wegens tijdgebrek van Peter Louwman, gaat zijn aangekondigde voordracht niet door.
Mocht jij ook iets willen vertellen over iets van of met betrekking tot Kleine Planeten,
waarneemtechniek, o.i.d. dan kun je je opgeven via info@dmpa.nl. Het uiteindelijke programma
wordt enkele dagen van te voren of op de Kleine Planetendag uitgereikt. (Bij deze dus)

Tevens nodigen wij de leden uit voor de 1e algemene ledenvergadering.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verkiezing van Jan Maarten Winkel voor het bestuur. Hij gaat het penningmeesterschap op
zich nemen.
5. Vaststelling van de contributie of € 10,00 per jaar
6. Vaststelling dat de contributie recht geeft op het deelnemen aan de Kleine Planetendag.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Lidmaatschap
Wil je lid worden van de vereniging DMPA? Graag! De kosten zijn heel laag. Eigenlijk alleen de
dekking van de lopende verplichte koste. Een bedrag van € 10 is daar voldoende voor. In dit
bedrag zit dan ook de deelname aan de DMPA dag die elk jaar gehouden wordt. Dat is een
bijeenkomst voor leden en belangstellenden (die betalen een bijdrage) waar eigen leden
voordrachten en presentatie houden. Zo mogelijk demonstraties van bijv. nieuwe software.
Ook krijgende leden automatisch de Rundbrief doorgestuurd van de Duitse zusterorganisatie.
De brief is wel in het Duits, maar met een automatisch vertaalprogramma van Google blijkt er
doorgaans een goede vertaling te ontstaan.
Instrumentatie
Gaarne zouden we willen welk type activiteiten je wilt doen. Als je daarbij instrumenten gaat
gebruiken zouden we dat ook willen weten. Het is dan voor ons gemakkelijker om goede
waarneemvoorstellen te doen. Heb je een eigen website en je zou die als link op de website
van onze vereniging zien staan, stuur dan het adres naar info@dmpa.nl.
Interessante links
http://www.esa.int/SSA/NEO
http://www.kleinplanetenseite.de/
http://www.minorplanet.info/
http://www.nmm.ac.uk/explore/astronomy-and-time/astronomy-facts/comets-meteors-asteroids/the-minor-planets
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/RecentMPECs.html
http://spaceguard.dlr.de/
http://spaceguard.rm.iasf.cnr.it/tumblingstone/index.html
http://www.boulder.swri.edu/ekonews/
http://neo.jpl.nasa.gov/index.html

In de bijlage vinden jullie het programma voor zover nu bekend van de bijeenkomst van onze
Duitse zusterorganisatie op 17-19 juni.
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*
Ben je aangewezen op openbaar vervoer en je wilt toch komen, stuur effe een mailtje. We
zorgen dan voor een tranfer van Station Klarenbeek naar de sterrenwacht. Minimaal 1 week van
te voren een mailtje sturen naar info@dmpa.nl . Aankomsttijden Klarenbeek zijn *.13 en *.43.

Bijlage
Kleine Planetentagung in Heppenheim
Op 18 en 19 juni is de 14e Kleinplanetentagung (Kleine Planetendag) in Heppenheim. Deze
wordt bezocht door onze leden Erik Bellaard, Henk de Groot en Harrie Rutten
Helaas is het al twee maanden uitverkocht (maximaal 60 plaatsen!) en is er een wachtlijst van 8
personen. (Om jaloers te worden!)
Toch willen we u het programma dat tot desver bekend is niet onthouden.
Dat ziet er als volgt uit:
Dr. Koschny,
Detlef

ESA-Aktivitäten zum Thema NEOs - aktueller Stand

30 min

Kresken, Rainer

Die Asteroidensonde DAWN - Die NASA besucht Ceres und Vesta

30 min

Lehmann,
Gerhard

Beobachtungen in der FG Kleine Planeten

20 min

Voglsam, David

Die Versuchung Remote-Sternwarte - Kosten-Nutzen Überblick

20 min

Dr. Kattentidt,
Björn

Mobile Beobachtung von Sternbedeckungen: Ausrüstung, Praxis und
(Miß-) Erfolge

30 min

Dangl, Gerhard

EXTA - EXposure Time Analyzer
Ein Testgerät mit 1000+ LEDs zur Bestimmung des Systemfehlers bei der
Aufnahmezeit.

30 min

Kretlow, Mike

-- wird noch konkretisiert --

20 min

Gierlinger,
Richard

ATTS und LISA

20 min

Apitzsch, Rolf

Lust und Frust bei Kleinplaneten-Beobachtungen

20-30
min

Rutten, Harrie

Die Aktivitäten der niederländischen Kleinplanetenvereinigung (DMPA)

20 min

Busch, Matthias

Fünf Nächte Optical Ground Station (Teneriffa) im Mai 2011 - Ergebnisse

20 min

Over de overige activiteiten van de duitse collegae verwijzen we jullie naar de site van deze
actieve vereniging: http://www.kleinplanetenseite.de/
We zouden kunnen discussieren waar we direct samen zouden kunnen werken.
Meer over de bijeenkomst staat op http://www.starkenburg-sternwarte.de/tagungen/kp2011/

