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Beste Leden en belangstellenden,
Met dit schrijven nodigen wij jullie uit voor de Kleine Planetendag 2012 van onze vereniging. Deze wordt,
zoals eerder in Hermes 6 reeds gemeld, gehouden in volkssterrewacht Halley op zaterdag 9 juni 2012.
De Kleine Planetendag begin met de inschrijving om ca. 10h en zal duren tot ca. 17h. Je bent welkom
vanaf 9h30. Als je deelnemt, stuur dan uiterlijk 2 juni een emailtje aan info@dmpa.nl, dit in verband met de
voorbereidingen op de sterrenwacht.
De lezingen en presentatie op deze dag zijn van jullie afkomstig en vragen dan ook, als jullie een
bijdrage hebben deze aan mij door te geven: info@dmpa.nl. met vermelding van titel en duur.
Er is een beamer beschikbaar, neem uw eigen laptop mee om communicatieproblemen te voorkomen.
Onderwerpen kunnen zijn:
Resultaten van waarnemingen,
Resultaten uit een eigen onderzoek,
Resultaten uit een literatuurstudie,
Instrumentatie,
Software,
Bijzondere hardware (camera’s, etc.)
Reisverslagen van expedities,
Etc.
Een van de presentatie is de waarneeming van een sterbedekking door 44 Nysa, waar uit zou blijken dat
deze kleine planeet inderdaad een dubbele kleine planeet is is reeds aangemeld.
Het definitieve programma wordt u enkele dagen vooraf toegestuurd.
Aan het slot van de bijeenkomst zal de jaarvergadering zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te
voldoen. Tevens met toezending van het programma van de Kleine Planetendag ontvangt u ook de stukken
voor de jaarvergadering.
De kosten van deelname aan de Kleine Planetendag zijn nihil als de contributie voor 2012 is betaald. Wel
dien je zelf vast voedsel mee te brengen, vloeibaar voedsel (ook drank genoemd) is aldaar verkrijgbaa:
Koffie en thee. Overige dranken zijn voor eigen rekening. Heb je geen contributie betaald dan zijn de kosten
€ 10 incl. een lidmaatschap voor 2012.
Zie http://www.sterrenwachthalley.nl/bezoekers/bereikbaarheid/ voor de route naar de sterrenwacht.
Waarneemvoorstellen
Het voert te ver om hier een hele lijst waarneemvoorstellen te publiceren omdat die sterk afhankelijk zijn van de
interesse en de instrumentele mogeljkheden van eenieder. Vandaar dat we verwijzen naar onze eigen website
of die van het MPC, http://minorplanetcenter.net/iau/mpc.html, ook als je interesse ligt bij kometen is daar veel
te vinden.
Toch willen we er enkele randgebieden nader onder jullie aandacht brengen:
Het is dan wel een onderwerp waar zich ook DOA (Dutch Occultation Association) mee bezig houdt, maar dit
jaar zijn er vanuit Nederland weer een aantal kansen om een sterbedekking door een kleine planeet waar te

nemen. Heel interessant op op de hoogte te blijven is het programma Occult Watcher dat voor jouw locatie
exacte voorspellingen doet. Zie www.hristopavlov.net/OccultWatcher/
Ook heel interessant zijn nauwe passages van kleine planeten met nevels. Zo komen ook astrofotografen aan
hun trekken om (schijnbare) kosmische ontmoetingen vast te leggen. Een flinke lijst staat op
http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php en daar zijn enkele
ontmoetingen in waar de KP op minder dan 1’ een nevel passeert.
KPT-2012
Zoals in de vorige Hermes reeds werd aangekondigd is de Kleinplanetentagung op 3 en 4 juni in Berlijn in de
Archenholt-sternwarte een echte aanrader. Deze sterrenwacht heeft de langste telescoop in gebruik voor
publiek gebruik: refractor van 68 cm en een brandpuntsafstand van 21 meter. Je kunt je nu al aanmelden op
http://www.astw.de/kpt_2012/
Als je je aanmeldt, geef effe een seintje naar info@dmpa.nl mogelijk dat er gecarpoold kan worden. De
bijeenkomst eindigt op zondagmiddag omstreeks 13h00 uur en is er tijd genoeg om tijdig thuis te zijn. De
deelname aan de voorstelling in het grote Zeissplanetarium is alleen mogelijk als je al op vrijdag ca. rond de
middag in Berlijn bent. Voertaal is uiteraard Duits. De kosten van dit tweedaagse bijeenkomst zijn € 12,50. Alle
andere kosten zijn uiteraard voor eigen rekening (voeding en overnachting, reis, etc.)
Contributie 2012
Contributie à € 10,- per jaar voor 2012 wordt, als je die nog niet voldaan hebt, door onze penningmeester, Jan
Maarten Winkel, met groot plezier ontvangen op rekening Postgiro/ING 5126661 t.n.v. Dutch Minor Planets
Association te Zeddam.
Betaling van de contributie geeft recht op gratis deelname aan de Kleine Planeten Dag op 9 juni 2012.
Ben je ontvanger, maar nog geen lid, meld je dan aan door een mailtje naar info@dmpa.nl.
Elk jaar verschijnen er ca. 4 Hermessen en ontvang je ook de Rundbrief van onze Duitse zustervereniging.
Het Bestuur
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