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Beste Leden en belangstellenden,
We zijn zeer verheugd dat het bestuur van de KNVWS de Dr. J. van der Biltprijs heeft toegekend aan ons
lid Marco Langbroek. Niet alleen voor zijn werk in het verleden aan de JWG, publicaties in Zenit en
wetenschappelijke literatuur over meteoren, maar ook de tientallen kleine planeten die hij ontdekt heeft.
We hopen dat Marco tijd vindt op onze kleineplanetendag op 29 september aanwezig te zijn.
De prijs aan Marco wordt uitgereikt op de Astrodag in Goirle op 10 november. Hij houdt dan daar ook een
presentatie. Het zou heel aardig zijn als een aantal leden daarbij aanwezig is.
Deze Hermes gaat over:

Kleineplanetendag
29 september
Volkssterrenwacht Halley te Heesch
e

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de 3 Kleineplanetendag. Deze wordt gehouden op zaterdag 29
september a.s. in volkssterrewacht Halley te Heesch. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan
dat nog steeds. Voor ledenis de bijdrage gratis, mits de contributie voor 2012 is voldaan. Dat kan nog bij de
inschrijving in Heesch. (€ 10 per jaar).
Zie http://www.sterrenwachthalley.nl/bezoekers/bereikbaarheid/ voor de route naar de sterrenwacht.
Als je deel wilt nemen en je hebt je nog niet aangemeld, stuur dan uiterlijk 25 september, leefst eerder, een
emailtje aan info@dmpa.nl, dit in verband met de voorbereidingen op de sterrenwacht.
Programma
9h30 Opening Sterrenwacht.
10h00 Start inschrijving en onderling contact.
11h00 Opening door de voorzitter.
11h10 Grote koolwaterstoffen uit kleine planeten door Frank Saris, die hierover o.a. publiceerde in Natur!
11h40 Terugblik op de Kleinplanetentagung 2012 in Berlijn die werd bezocht door Henk de Groot, Jan
Maarten Winkel en Harrie Rutten, daarna discussie.
12h15 Lunch, zelf meegebracht vast voedsel. Drank is verkrijgbaar. Koffie en/of thee is voor kosten van de
vereniging, andere drankjes of soep(?) is voor eigen rekening.
Tijd voor discussie, onderlinge kennismaken en mogelijk de sterrewacht te bekijken.
14h00 Voorbereidingen en uitvoer van waarnemen van kleine planeten door Henk de Groot.
14h20 Is 44 Nysa Binair? Verslag van een bijzondere waarneming. door Harrie Rutten.
14h40 Visuele waarnemingen van veranderlijke kleine planeten door Erwin van Ballegoij
15h10 Binaire minor planets door Harrie Rutten
15h30 Sluiting van de Kleineplanetendag.

algemene ledenvergadering dmpa
Na het lezingengedeelte volgend een pauze van 30 minuten en volgt de statutair verplichte algemene leden
vergadering. Daar ziet de agenda van de om 16h00 beginnende ALV ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Ingekomen stukken
Notulen van de ALV van 28 mei 2011
Zie pagina 3 van deze Hermes
Jaarverslag 2011 van de secretaris
Zie pagina 3 van deze Hermes
Jaarverslag 2011 van de penningmeester
Zie pagina 3 van deze Hermes
Verslag kascommissie
Bestuursmutaties zijn er geen, er is wel nog een vacature. Er zijn geen mutaties in de
Kascommissie
Begroting en Plannen voor het komende jaar
Rondvraag en sluiting

Maximale duur van de vergadering wordt geschat op 20 à 30 minuten!
_______________________________________________________________________________________
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.
Ook interessant is de web site van de 'Spaceguard Central Node Priority List':
http://spaceguard.rm.iasf.cnr.it/SSystem/NEOCS/NEOCSMain.html
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.
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 29 september 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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Verslag van de ALV van 28 mei 2011 DMPA te Bussloo
1. Opening door Harrie Rutten
2. Vaststellen van de agenda: er zijn geen aanpassingen
3. Mededelingen
Ingrid Van Houten-Groeneveld, benoemd als ere-lid, heeft een dankwoord gestuurd.
4. Verkiezing bestuur: JM Winkel is benoemd tot penningmeester , E Bellaard is nu secretaris
5. Contributie wordt vastgesteld op EUR 10,00 per kalenderjaar.
6. Er wordt geaccodeerd dat deelname aan de Kleine Planeten Dag (kosten 10,00 ) tevens betekent dat
de contributie voor dat jaar is betaald.
7. Kascommissie : Peter van Grijfland en Albert van Duin
8. Rondvraag: men wil graag op de site een link naar waarnemers met een IAU nummer
Er is geen lijst met aanwezigen bij de secretaris bekend.
Verslag secretaris over 2011
Het jaar 2011 mag voor de vereniging met hoofdletters worden geschreven.
De eerste echte Algemene Leden Vergadering vond plaats op 28 mei 2011 tijdens de Kleine Planeten Dag in
Bussloo.
Tijdens deze vergadering werd besloten mevrouw Ingrid Van Houten-Groeneveld te benoemen tot erelid. Zij
heeft de vereniging ook een dankwoord gestuurd.
Jan Maarten Winkel is benoemd tot penningmeester, zodat het bestuur na de ALV bestaat uit Harrie Rutten,
voorzitter Erik Bellaard, secretaris Jan Maarten Winkel, penningmeester Niek de Kort, bestuurslid
De contributie is vastgesteld op 10,00 Euro per jaar en de kascommissie bestaat uit Peter van Grijfland en
Albert van Duin.
Op 5 juli 2011 is de vereniging ook officieel lid geworden van de KNVWS
Een kleine afvaardiging van vier leden ( Detlef Koschny, Harrie Rutten, Henk de Groot en Erik Bellaard ) heeft
deelgenomen aan de KleinPlanetenTagung in Heppenheim, alwaar Detlef en Harrie ook een voordracht
hielden.
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