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Dr. Jan van der Biltprijs 2014 voor Roelof Boschloo
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde heeft zojuist
bekend gemaakt dat de Dr. Jan van der Biltprijs 2014 is toegekend aan dhr. Roelof Boschloo uit
Almen. De Dr. Jan van der Biltprijs is een ereprijs voor een bijzondere prestatie op astronomisch en/of
meteorologisch gebied. De prestatie van Roelof is dat hij ononderbroken 50 jaar lang sterbedekkingen
visueel heeft waargenomen en nog steeds op zeer hoge leeftijd actief is met deze activiteit die hij
uitvoert met een zelfgebouwde telescoop vanuit een zelfgebouwde sterrenwacht. Roelof is o.a. lid van
Ned. Ver. Waarnemers van Sterbedekkingen.
Harrie Rutten

Belangstellenden gevraagd voor C-14 telescoop
Na het faillissement van Quasar, destijds ontstaan als ‘doorstart’ van de Volkssterrenwacht Simon
Stevin, zijn de gebouwen, terreinen en inventaris in handen gekomen van de eigenaar van het
aangrenzende Bosbad Hoeven. Enkele jaren geleden heeft de eigenaar aangegeven voor een deel
van de sterrenkundige inventaris een herbestemming te zoeken waarbij de publieksfunctie van onder
andere de instrumenten voorop staat. Op advies van een aparte commissie zijn de goederen na
besluit van de eigenaar terechtgekomen bij een aantal van onze lid-organisaties, c.q. leden van de
LSPS. Dat gebeurde onder een mantelovereenkomst tussen de eigenaar en de KNVWS en een
specifieke overeenkomst tussen de KNVWS en de bruikleennemer.
Recentelijk is gebleken dat de plannen op Schiermonnikoog voor hergebruik van de C-14 telescoop
geen doorgang kunnen vinden. De eigenaar heeft de KNVWS gevraagd een nieuwe bestemming te
zoeken voor dit instrument. Bij het instrument behoren een oculairenkist en een zonnefilter. Er is
onderhoud nodig maar in principe is het instrument in goed bruikbare staat te krijgen.
Het bestuur wil voldoen aan het verzoek van de eigenaar en roept daarom besturen van lidorganisaties op hun belangstelling kenbaar te maken bij het bestuur. Hierbij moet worden aangegeven
op welke wijze, en met welke intensiteit het instrument weer een publieksfunctie kan krijgen, en welke
expertise men voorhanden heeft. Bij meerdere geschikte kandidaten zal het bestuur met elk van hen
in overleg treden. De exploitatiekosten van het instrument zijn voor de bruikleennemer en de
bruikleentermijn is gesteld op 50 jaar. Belangstelling? Stuur uw reacties bij voorkeur per email naar de
secretaris (Jan de Boer j.a.de.boer@rug.nl) en de voorzitter (Niek de Kort, despil@planet.nl). De
termijn om te reageren sluit op 1 oktober 2014.

10e Nacht van de Nacht 25 oktober
Zie voor de organisatie door de Natuur- en Milieufederaties www.nachtvandenacht.nl
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Lustrum Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie 25 oktober
De vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK) is een landelijke vereniging, die zich ten doel
stelt om de populaire wetenschap van weerkunde te beoefenen en het voor een
ieder toegankelijk te maken. De VWK is in 1974 opgericht en telt 600 leden. De
activiteiten en interesses van de leden zijn divers, met als bindende factor het
weer. Leden met verschillende en kleurrijke achtergronden oefenen deze hobby
uit door het doen van waarnemingen, maken van foto’s en het schrijven van
artikelen. Overbodig om te vermelden dat veel leden een weerstation hebben en
gegevens leveren aan bijvoorbeeld: Meteo Group, KNMI, Buienradar, Weeronline,
Weerplaza, enz.
Zo is VWK ook betrokken bij diverse onderzoeken. VWK geeft al jaren een maandblad uit, de
Weerspiegel, en op de website ( www.vwkweb.nl) is veel te vinden over weer en klimaat. Maak via
deze weg eens kennis met de vereniging. Op het discussieforum van de website worden kennis en
ervaring, betreffende weer en klimaat, gedeeld. Leden ontmoeten elkaar op de landelijke en regionale
bijeenkomsten. Samenvattend: de VWK is een actieve vereniging waar leden - door hun passie voor
het weer - met veel enthousiasme hun hobby beleven en in de praktijk brengen.
De VWK bestaat dit jaar 40 jaar. Dat mag gevierd worden. Op zaterdag 25 oktober 2014 houdt de
vereniging een jubileumcongres. Een ieder is welkom vanaf 10:00 uur (het dagprogramma start om
11:00 uur en eindigt om 17:00 uur). De viering van het achtste lustrum vindt plaats in het Educatorium
van de Universiteit in Utrecht. Tijdens deze “weerdag van het jaar”, kunnen weerliefhebbers lezingen
bezoeken die alle facetten van het weer belichten. Dagvoorzitter is Helga de Leur. De opening zal
spectaculair geschieden en Reinier van de Berg van Meteo Group gaat met zijn inleiding in op de
invloed van weer en klimaat op onze maatschappij en rol en plaats daarbij van de media. Daarnaast
gaat het KNMI, met spreker Albert Klein Tank, nader in op de nieuwe klimaatscenario’s. Vervolgens is
er een forumdiscussie over weeractualiteiten met gerenommeerde sprekers. Ook wordt doormiddel
van workshops in meerdere zalen, aandacht besteed aan diverse thema’s, zoals: weerfotografie,
luchtvaartmeteorologie, meteorologische instrumenten, storm chasing, optische verschijnselen, enz.
Op 25 oktober zijn leden - maar zeker ook niet-leden die onze mooie hobby delen - welkom. En voor
de kosten hoeft men het niet te laten. Voor leden is de toegangsprijs € 15 en voor niet-leden € 17,50.
Daar is koffie, thee en lunch bij inbegrepen. Wil je meer informatie en je opgeven voor deze
lustrumviering? Zowel in de Weerspiegel van oktober als op de website, wordt aandacht besteed aan
het jubileumcongres, lees het blad maar kijk ook op onze website: www.vwkweb.nl
Ik hoop u allen te mogen begroeten op 25 oktober, tot dan!
Mees Weststrate
Voorzitter VWK

39e Landelijke Sterrenkijkdagen 27, 28, 29 maart 2015
We gaan er mee door! Later volgt bericht over gegevens die we nodig hebben in opgaven.

International SUN-day 21 juni 2015
In 2015 wordt voor de tweede maal een International SUN-day georganiseerd. Deze keer wil de
KNVWS bevorderen dat in Nederland zoveel mogelijk kijkadressen beschikbaar zijn voor zoveel
mogelijk bezoekers.

Sterren in de klas
Karin Heesakkers (www.kleinkracht.nl) verzorgde een intermezzo van de ALV van 24 mei: Inmiddels
verscheen haar boek ‘Sterren in de klas' (sterrenindeklas.nl). De uitgever BoekTweePuntNul heeft
beloofd dat sterrenwachten en soortgenoten het boek met 30% korting kunnen inkopen.
Vraag alex-jan@boektweepuntnul.nl.

Redactie Nieuwsbrief
Jan de Boer, secretaris
Niek de Kort, voorzitter

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
Secretariaat: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde, telefoon (050) 3094290
E-mail: j.a.de.boer@rug.nl, website: sterrenkunde.nl/knvws, K.v.K. 40477437

