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Nieuwsbrief 12 – februari 2017
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
Kandidaatstelling Dr. J. van der Biltprijs 2017 == GVWS/KNVWS Symposium ‘onze
Melkweg’ 25 maart == KNVWS heeft nu planetoïde (6133) Royaldutchastro ==
Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 27 mei == Aankondigingen 2017 ==
Sterrengidsen 1939 - 1967
Landelijk toegankelijke activiteiten op
http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda
(opgaven aan j.a.de.boer@rug.nl)

Activiteiten van lid-organisaties op
http://www.zenitonline.nl/agenda
(opgaven aan info@zenitonline.nl)

Kandidaatstelling Dr. J. van der Biltprijs 2017
Sluiting 15 maart.
Elk jaar wordt tijdens de amateurbijeenkomst van de KNVWS in het najaar de Dr. J. van der Biltprijs
uitgereikt.
De Dr. J. van der Biltprijs-commissie van de KNVWS nodigt iedereen uit om een lid van een door de
KNVWS erkende vereniging of een vrijwilliger van een door de KNVWS erkende stichting, die voldoet
aan de criteria, kandidaat te stellen voor de Dr. J. van der Bilt-prijs. Lees meer op
http://sterrenkunde.nl/knvws .
Gemotiveerde kandidaatstellingen kunnen per brief gestuurd worden aan Secr. Commissie Dr. J. van
der Biltprijs, H.G.J. Rutten, Boerenweg 32, 5944 EK Arcen. Uiteraard kan ook een e-mail gestuurd
worden aan h.g.j.rutten@home.nl . Inzendingen moeten op 15 maart 2017 zijn ontvangen.

GVWS/KNVWS Symposium ‘onze Melkweg’ 25 maart
Astronomisch gezien valt er dicht bij huis nog heel veel te ontdekken, en wel in onze eigen
‘straat’ de Melkweg. Daarin is onlangs door ESA-satelliet GAIA het exacte ‘adres’ bepaald van
ruim 1,1 miljard sterren. Het levert een imposante sterrenkaart op. Hoewel GAIA daarmee de
absolute topscorer is, gaat het hierbij nog maar om een klein deel van alle sterren die zich in
onze Melkweg bevinden.
Wat weten we over onze Melkweg? En hoe wordt hiernaar onderzoek gedaan? Deze onderwerpen
staan centraal tijdens het symposium dat zaterdag 25 maart a.s. in Groningen gehouden wordt.
Het symposium bestaat uit een viertal lezingen. Deze lezingen zijn gericht op een algemeen
astronomisch geïnteresseerd publiek, dat ook in de gelegenheid wordt gesteld om zelf vragen te
stellen. Dr. Timo Prusti, Project Scientist bij ESA, zak komen vertellen over het GAIA-project; en de
resultaten worden belicht door prof. dr. Almina Helmi. Zij is verbonden aan het Kapteyn Astronomisch
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit instituut is vernoemd naar prof. dr. J.C. Kapteyn, die
de eerste aanzetten gaf voor een systematisch onderzoek naar de Melkweg en dat in (inter)nationaal
verband. Over dit onderzoek gaat de lezing van prof. dr. Piet van der Kruit. En prof. dr. Ger de Bruyn
(ASTRON) zal aandacht besteden aan het interstellair medium in de Melkweg.
Dagvoorzitter is KNVWS-voorzitter Niek de Kort.
Met dit symposium wil de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde haar 75-jarig jubileum
inluiden. De oprichtingsvergadering vond namelijk plaats op 14 maart 1942.
Verdere informatie over het GVWS/KNVWS symposium ‘Onze Melkweg’ is te vinden via
www.gvws.info/symposium.html
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KNVWS heeft nu planetoïde (6133) Royaldutchastro
17 Planetoïden vernoemd door winnaars NameExoWorld wedstrijd. Planetoïde 1990 RC3 heet nu
(6133) Royaldutchastro. De 9,5 km grote rots tussen Mars en Jupiter draait in 3,89 jaar om de Zon.
Voor een ster op 40 lichtjaar afstand in de Kreeft won het voorstel van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). De ster 55 (rho1) Cancri heet nu Copernicus en de
exoplaneten Janssen, Galileo, Brahe, Harriot en Lipperhey (van binnen naar buiten). Als beloning
mocht de KNVWS kort haar naam geven aan een planetoïde. Zie meer op:
http://sterrenkunde.nl/knvws/de_knvws#knvws_vernoemdplanetoide_6133_royaldutchastro
De IAU maakte een soort elektronische oorkonde en een overzicht:

Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 27 mei
27 mei 13.30 uur 7e Algemene Ledenvergadering, bij KNMI, De Bilt (toegankelijk voor afvaardigingen
van besturen van lid-organisaties en genodigden).

Aankondigingen 2017
Zie details op http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda
3-4-5 maart 41e Landelijke Sterrenkijkdagen
18 maart OPTICA STUDIEDAG EDITIE 2, Gent, In samenwerking met de VVS voor Vlaanderen en de
KNVWS voor Nederland.
25 maart, namiddag, GVWS/KNVWS symposium over de Melkweg, Groningen
9 t/m 11 juni 20e KleinPlanetenTagung
28 oktober Nacht van de Nacht

Sterrengidsen 1939 - 1967
Wie heeft interesse in een complete serie Sterrengidsen van 1939 t/m 1967? Mail aan de secretaris
j.a.de.boer@rug.nl, dan wordt dat doorgegeven aan de aanbieder.
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