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Telefoon: 0493-696956

Internet:
E-mail: jpsasten@iae.nl
http://www.sterrenwachtasten.nl
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51°24’ noord, 05°44’ oost

Afspraken en groepsontvangsten:
F. Swinkels: 0492-383054

Bestuur:
Voorzitter :
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Francois Swinkels
Marius Dekkers
Henk de Mari
Gerrit van Bakel
David Bradley

Hans Kanters
Frans Mrofcynski

0492-383054 f.swinkels8@chello.nl
0492-510006 mdekkers@hccnet.nl
hpfw.de.mari@hccnet.nl
g.bakel@planet.nl
d.bradley@chello.nl
0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl
0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl

Jeugdafdeling “Galactica”:
Coordinator :

Lianne v.d. Westerlo

0492-511712

Sleutelhouders
Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium:
Harrie Eijsbouts
Coen Pouls
Dees Verschuuren

Rob Fritsen
Jozef van Stiphout
Dave Bradley

Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur voor leden. Openavonden in de wintermaanden op de
1e vrijdag van de maand om 20.00 uur. Waarneemavonden op de 3e vrijdag van de maand om
20:30 uur. Elke laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur jeugdafdeling Galactica.

Interkomeet:
Kopij vóór 9 juni 2008 sturen naar jpsasten@iae.nl

Contributie:
Volwassenen €20,00 per jaar, jeugd t/m 15 jaar €10,00.
Bankrekening nummer: ABN-AMRO: 52.34.78.542
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Agenda 2e kwartaal 2008
Dag
Woensdag

Datum

Tijd

2 april

Vrijdag

Activiteit

Openen/sluiten

20.00 uur

Clubavond

Marius

4 april

20.00 uur

Publieksavond

Dinsdag

8 april

20.00 uur

Bestuursvergadering

Woensdag

9 april

20.00 uur

Clubavond

Coen

Woensdag

16 april

20.00 uur

Clubavond

Dees

Vrijdag

18 april

20.30 uur

Waarneemavond

Zaterdag

19 april

08.00 uur

Excursie

woensdag

23 april

20.00 uur

Clubavond

Donderdag

24 april

19.30 uur

Lezing T.U.E.

Vrijdag

25 april

19.00 uur

jeugdafdeling

Maandag

28 april

20.00 uur

Lees met Dees

Woensdag

30 april

20.00 uur

Clubavond

Zondag

4 mei

14.00 uur

Publieksmiddag

Dinsdag

6 mei

20.00 uur

Bestuursvergadering

Woensdag

7 mei

20.00 uur

Clubavond

David

Woensdag

14 mei

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

16 mei

20.30 uur

Waarneemavond

Woensdag

21 mei

20.00 uur

Clubavond

Marius

Vrijdag

23 mei

19.00 uur

waarneemavond

Lianne/Jozef

Maandag

26 mei

20.00 uur

Lees met Dees

Woensdag

28 mei

20.00 uur

Clubavond

Vrijdag

30 mei

19.00 uur

Jeugdafdeling

Dinsdag

3 juni

20.00 uur

Bestuursvergadering

Woensdag

4 juni

20.00 uur

Clubavond

Zondag

8 juni

14.00 uur

Publieksmiddag

Woensdag

11 juni

20.00 uur

Clubavond

Marius

Woensdag

18 juni

20.00 uur

Clubavond

Coen

Vrijdag

20 juni

20.30 uur

Waarneemavond

Woensdag

25 juni

20.00 uur

Clubavond

Dees

Vrijdag

27 juni

19.00 uur

Jeugdafdeling

Lianne/Jozef
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Harrie
Lianne/Jozef
Rob

Frans

Hans
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Van het bestuur
François Swinkels

Wanneer u dit leest is een groot deel van de verbouwing van de Jan Paagman
Sterrenwacht al gerealiseerd. Er is door de aannemer keihard gewerkt en iedere
keer als je in Asten kwam was de verbazing groot weer zoveel veranderingen aan
te treffen. Het een was nog niet klaar of het ander was al weer onder handen. Een
groot compliment voor de aannemer en voor Jan Borg , onze steun en toeverlaat in
deze. Het ene moment wordt er gemetseld en het andere moment wordt al
gestukadoord. Het is passend vanaf deze plaats nogmaals dank uit te spreken in
de richting van de bouwcommissie. Dank zij hun gedegen voorbereiding, blijven er
nu nog maar heel weinig beslispunten over. Alles is duidelijk.
De leden die al een blik in de nieuwe ruimte geworpen hebben zijn stuk voor stuk
enthousiast over wat er ontstaat. De weg naar het eindpunt is nog lang. De
aannemer zal eind maart klaar zijn en het is dan aan de vereniging om aan te
pakken en te laten zien dat wij ook zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. Ik
doe dan ook via de interkomeet aan eenieder een oproep om eens te komen en te
laten weten op welk vlak je een bijdrage zou kunnen leveren. Alle hulp is welkom.
De herinrichting heeft nu al onze aandacht en moet niet alleen goed afgestemd
worden op de ruimte die nu gecreëerd is maar ook op de wensen van de
vereniging. Ook van belang is dat die leden die aanwezig zijn bij rondleidingen
duidelijk laten weten wat hun wensen zijn. Nu hebben we de kans om alles
optimaal te maken.
Dus……………………………………………………………………………………….
Een oproep aan iedereen: Laat van je horen en kom helpen.
Ook op deze plaats wil ik alle externe instanties bedanken die op welke manier dan
ook bijdragen aan het succes van de verbouwing. U kunt zich voorstellen dat er op
alle fronten veel overleg nodig is. Iedereen denkt mee en geen enkele vraag blijft
onbeantwoord. Groot respect voor ieders inzet.
Rondlopend in de nieuwe ruimte worden allerlei kreten geuit, de een nog lyrischer
dan de ander. De blik door de ruimte, de blik omhoog, de nieuwe clubruimte, de
filmzaal en ontvangstruimte en niet te vergeten het toilet. Alles maakt indruk. Fijn,
heel erg fijn. Moge het een impuls zijn om de vereniging en haar activiteiten verder
te ontwikkelen.
Na al deze positieve berichten hebben we nog een droevig bericht. Onlangs
ontvingen wij het droevige nieuws dat mevrouw Beniers, de echtgenote van de
onlangs overleden Marinus Beniers, overleden is. Namens de vereniging is een
condoleance verzonden aan de familie. Ook was er een afvaardiging van de
vereniging aanwezig bij de begrafenis.

7

Een impressie van de werkzaamheden.
Foto’s Harrie Eijsbouts

Het ontstaan van het kleinste kamertje:
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Er verdwijnt ook iets:
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Onze sponsoren op een rijtje
François Swinkels

Van der Loo fonds
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Van de Penningmeester
Henk de Mari

Aan de oproep in de Interkomeet om de contributie te voldoen heeft het overgrote
deel van de leden gehoor gegeven. Waarvoor hartelijk dank. Alleen is het jammer
dat toch nog 17 leden een herinnering gelijktijdig met Interkomeet krijgen
toegezonden. Aan deze laatste leden vraag ik hun bijzondere medewerking om de
contributie voor 2008 zo spoedig mogelijk te betalen. Het zou geweldig mooi zijn
als dit de laatste oproep is om te betalen.
Met vriendelijk groet
H. de Mari

Omslag voorblad:
François Swinkels

De foto op de voorkant geeft de oude situatie weer. De nieuwe ruimte zal voor
velen onherkenbaar zijn.
Het geeft een geweldig gevoel door de nieuwe ruimte te lopen en te zien dat de
denkbeelden die we hadden zo mooi gerealiseerd zijn. In de interkomeet en op de
website http://www.sterrenwachtasten.nl/ staan foto's om dit duidelijk te maken.
Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we bij de opening of vlug daarna
iedereen mogen verwelkomen.
Wanneer de officiële opening zal plaatsvinden is nog niet bekend. Maar u zult daar
tijdig over geïnformeerd worden.

Namens het bestuur
François Swinkels
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De JPS excursie van 2008
Coen Pouls

Op zaterdag 19 april a.s.gaan we weer op excursie. We vertrekken om 08.00 uur
vanaf de sterrenwacht in Asten. Rond 10.30 uur arriveren we bij het
Boerhavemuseum in Leiden op Lange St. Agnietenstraat 10 waar we eerst een
kopje koffie/thee gebruiken dat ons door het museum wordt aangeboden. We
bezoeken het museum op eigen gelegenheid. De kosten voor rondleiders zijn te
groot om binnen het budget van 25 euro per persoon te blijven voor deze excursie.
Als het gaat om de geschiedenis van natuurwetenschappen en geneeskunde, dan
horen de collecties van het Museum Boerhaave tot de belangrijkste ter wereld. Die
geschiedenis begint halverwege de 16de eeuw. Uit die tijd dateren dan ook de
vroegste voorwerpen die in het museum te zien zijn, waaronder als niet te missen
hoogtepunt het oudste herbarium ter wereld. Uit de gouden 17de eeuw komen het
reuzenkwadrant van Willem Blaeu, microscopen van Antoni van Leeuwenhoek en
klokken van Christiaan Huygens, zijn planetarium en zijn telescoop. De 18de eeuw
is schitterend aanwezig met de kabinetten - de natuurkundige demonstratielaboratoria - van de professoren 's Gravesande en Van Musschenbroek. Van de
enorme hoeveelheid voorwerpen uit de 19de eeuw noemen we hier slechts de
fysiotherapeutische toestellen van dokter Zander en de anatomische modellen van
papier-maché. De 20ste eeuw was een tweede gouden periode in de vaderlandse
wetenschapsbeoefening. Nederlandse onderzoekers wonnen de ene Nobelprijs na
de andere: van Van 't Hoff, Lorentz, Zeeman, Van der Waals, Kamerlingh Onnes en
Willem Einthoven zijn in het museum tal van attributen te vinden.
Rond 13.00 uur vertrekken we naar sterrenwacht Copernicus in Haarlem waar we
rond 14.00 uur arriveren. Koffie/thee/frisdrank is op de sterrenwacht te verkrijgen.
Mocht er veel tijd over zijn dan kunnen we in het vlakbij gelegen bezoekerscentrum
"De Zandwaaier" van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland iets gebruiken. Op de
sterrenwacht krijgen we een rondleiding en een lezing verzorgd door dr. Hans
Albers voorzitter van de Volkssterrenwacht Copernicus.
Rond 16.30 vangen we de thuisreis aan waarna we rond 19.30 uur zullen arriveren
in Asten. De kosten van deze excursie bedragen Euro 25,- per persoon. In dit
bedrag zijn alle entreeprijzen en prijzen voor de rondleiders inbegrepen. Betalen
liefst van te voren door het bedrag te storten op de rekening van de sterrenwacht.
Ik hoop dat dit programma U aanspreekt en verwacht weer vele aanmeldingen
telefonisch of per email.
Coen Pouls
email: cpouls@gmail.com
Tel: 0492-663059
Aanvulling op het bericht van de jaarlijkse excursie.
Op de laatst gehouden algemene vergadering werd duidelijk dat er enig
misverstand bestond over de wijze van betaling. Bovendien over de wijze waarop
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ingeschreven kon worden. Toegezegd werd dat met Coen Pouls contact zou
worden opgenomen ter voorkoming van verwarring.
Voor alle duidelijkheid is met Coen Pouls volgende afspraak gemaakt:
1. Inschrijven kan door op de woensdagavonden de lijst in te vullen en dan betalen
bij aanvang van de excursie bij vertrek van de bus;
2. Inschrijven door telefonische aanmelding 0492-663059;
3. Inschrijven door een e-mail te zenden aan Coen Pouls t.w. cpouls@gmail.com
met de mededeling hoeveel personen er mee willen gaan en de wijze van
betaling;
4. Inschrijven door het bedrag ( € 25,00 p/p) over te maken op bankrekening
52.34.78.542 t.n.v. Ver Jan Paagman o.v.v. excursie 2008;
voor deelname van jeugdleden is het bedrag vastgesteld op € 20,00. Mocht echter
de bus niet vol zijn dan kan deze worden aangevuld met belangstellenden die ook
graag met deze excursie mee willen. Uw aanmelding telefonisch, per e-mail,
inschrijven op de lijst of directe betaling zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet
Het bestuur.

Twee jaar geleden raakte het zonnestelsel een
planeet kwijt
bron: Redactie intermediair.nl

Pluto werd te onbeduidend geacht voor een plaats naast Jupiter, Mars en de rest.
Maar voor wat het zonnestelsel kwijtraakte, hoopt Patrick Lykawka, een vervanger
te vinden. Lykawka astronoom aan de Universiteit van Kobe in Japan, vermoedt dat
er zich achter Pluto een negende planeet schuilhoudt ter grootte van de aarde. Tot
nu toe heeft niemand die ijskoude 'super-Pluto' nog weten te vinden, maar dat zal
niet lang meer duren, hoopt Lykawka: 'Binnen een jaar of vijf weten we zeker of hij
bestaat. Lykawka is overtuigd geraakt van het bestaan van de planeet door een
aantal raadselachtige kenmerken van de Kuipergordel, een ring van ijzig puin aan
de buitenrand van het zonnestelsel, waarvan Pluto een van de grootste brokken is.
Zijn idee verdient aandacht volgens sommigen.
Het bewijs voor Planeet X ligt in het gebied net voorbij Neptunus, wiens baan dertig
maal zover van de zon weg ligt als die van de aarde. Dat is waar de Kuipergordel
begint, genoemd naar de planeetvorser Gerard Kuiper, die in 1950 opperde dat dit
gebied een gordel van puin zou moeten herbergen, een restant van de vorming van
het zonnestelsel. Het eerste object in dit gebied werd in 1992 ontdekt door Dave
Jewitt en Jane Luu, die aan het Mauna Kea Observatorium op Hawaï werkten.
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Sindsdien zijn er een dikke duizend objecten gevonden. Hoewel de meeste van de
nu bekende objecten in de Kuipergordel (KBO's, voor Kuiper Belt Objects) niet veel
meer zijn dan ijzige blokken van een paar honderd kilometer doorsnee, zijn er ook
van wel duizend kilometer groot. De grootste die gevonden is Eris - heeft een
doorsnee van 2400 kilometer en heeft 27 procent meer massa dan Pluto.

pluto

17º

neptunus
40º

kuipergordel

Planet X

Het was na de ontdekking van dit object in 2005, door Mike Brown, Chad Trujillo en
David Rabinowitz aan het Palomar Observatorium in Califomië, dat de
Internationale Astronomische Unie besloot dat de definitie van de term 'planeet'
moest worden bijgesteld met Pluto's degradatie tot gevolg. Ook al zijn ze weinig
spectaculair, het waren deze bevroren klonten die de planeetjagers weer op het
spoor zetten. De eerste aanwijzing is de onverwacht scherpe buitenrand van de
Kuipergordel, zo'n vijftig astronomische eenheden (AE) van de zon vandaan In dit
gebied, dat de 'Kuiperklif' wordt genoemd, loopt het aantal KBO's ineens
razendsnel terug. De tweede aanwijzing is dat de gordel zelf verschillende
populaties van ijzige rotsblokken bevat die op zijn minst drie duidelijk
onderscheiden baantypen beschrijven. Iets moet die structuur veroorzaakt hebben,
aldus Lykawka, en dat 'iets' zou best wel eens Planeet X kunnen zijn.
Door de ringen van Saturnus weten we dat als een ring een scherpe, goed
gedefinieerde buitenrand heeft, die waarschijnlijk veroorzaakt is door de uitwerking
van de zwaartekracht van een groot object dat zich in een verder naar buiten
gelegen baan bevindt. Zou een soortgelijk verschijnsel, maar dan op grote schaal,
de Kuiperklif kunnen hebben veroorzaakt?
Lykawka heeft inmiddels met een computersimulatie laten zien dat een zware
planeet dicht bij de Kuipergordel veel meer verstoring onder onder tal van andere
objecten in de gordel zou veroorzaken dan in werkelijkheid het geval is. En dat is
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nog niet alles. Een deel van het ijzige puin in de Kuipergordel draait om de zon in
de maat met Neptunus. Pluto is daarvan het belangrijkste voorbeeld. In de tijd dat
Neptunus drie maal om de zon draait, trekt Pluto twee rondjes: hij is 'in resonantie'
met de planeet. Lykawka heeft laten zien dat de zwaartekrachteffecten van een
zware Planeet X op zo'n zestig AE van de zon, zoals anderen die hadden
geponeerd, deze delicate stabiliteit in de omloopbanen grondig zou verstoren en
veel minder resonante KBO's zou overlaten dan er nu zijn. 'Mijn simulaties hebben
ook de onmogelijkheid aangetoond van een heleboel andere vormen van een
Planeet X die zijn geopperd', aldus Lykawka, die vorig jaar in Kobe promoveerde.
'Geen van die modellen valt te rijmen met wat we weten over de dynamiek van de
Kuipergordel.' Desondanks bleef het idee van een niet waargenomen buitenste
planeet te verleidelijk voor Lykawka om de jacht dan maar te staken. Een nog
verderweg gelegen Planeet X zou alsnog een aantal vreemde verschijnselen
binnen de Kuipergordel kunnen verklaren, met inbegrip van het gedrag van een
groep objecten in het hoofddeel van de gordel die in een uiterst langwerpige baan
om de zon lopen onder een zeer afwijkende hoek.
Het afwijkende gedrag van een aantal lichamen nog verder weg dan het hoofddeel
van de Kuipergordel vraagt al evenzeer om een verklaring. Neem Sedna, een
object van meer dan duizend kilometer doorsnee, wiens uitgerekte baan hem 975
AE van de zon voert, voordat hij weer naar binnen trekt, naar 76 AE. Sedna is niet
het enige 'losgeraakte' object - een object dat nooit bij Neptunus in de buurt komt.
Zou één enkele Planeet X ze op hun opmerkelijke pad hebben kunnen zetten en
tegelijkertijd ook de andere vreemde verschijnselen in de Kuipergordel kunnen
verklaren? Lykawka ging samen met zijn collega Tadashi Mukai op zoek naar een
antwoord. 'Ik dacht dat dat niet zo moeilijk zou zijn', zegt hij, 'maar dat viel tegen.
Met behulp van heel zware computersimulaties berekenden de twee de baan die
Planeet X zou hebben moeten volgen om al de bekende eigenschappen van de
Kuipergordel te kunnen teweegbrengen.
Toonaangevende theorieën over de begindagen van het zonnestelsel stellen dat er
veel dichter bij de zon tientallen embryonale planeten zijn ontstaan uit het botsen
en samenklonteren van tal van kleinere objecten. De meeste van deze objecten ter
grootte van de Aarde of Mars klonterden weer verder samen tot de reuzenplaneten
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, die uiteindelijk wegtrokken uit hun
geboorteplaats in de buurt van de zon. Interacties met de zwaartekracht van deze
piepjonge reuzen zou andere objecten – waaronder de Planeet X van Lykawka en
Mukai - in verre banen hebben geworpen. Volgens hun model is Planeet X door
Neptunus in een langgerekte baan gedreven in de buitenste regionen van het
zonnestelsel. Eenmaal daar gearriveerd, rakelde zijn zwaartekracht de
Kuipergordel op en veegde uit een deel daarvan alle puin weg, daarmee de
Kuiperklif creërend. Ook de tweede stap in de geschiedenis van de baan die
Lykawka en Mukai voor hun PlaneetX voor zich zien, is geworteld in gevestigde
theorieën op het gebied van de migratie van planeten.
TOT NU TOE HEEFT NIEMAND DIE IJSKOUDE 'SUPER-PLUTO' NOG WETEN
TE VINDEN.
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Tientallen miljoenen jaren na het ontstaan van Neptunus dreef de reuzenplaneet
door de interactie van zijn zwaartekracht met het puin in de buitenste regionen van
het zonnestelsel langzaam naar buiten. Tijdens zijn tocht ving hij KBO's in en
duwde die voor zich uit in resonante banen. Dit mechanisme wordt nu algemeen
gezien als de beste verklaring voor het bestaan van grote populaties van KBO's,
met inbegrip van Pluto, die resonant zijn met Neptunus. Als we Lykawka mogen
geloven, dreef de migratie van Neptunus Planeet X in een verre, resonante baan.
Toen hij zich in een baan had gevestigd van gemiddeld 100 tot 170 AE vanaf de
zon, was Planeet X ver genoeg weg om alle andere resonante objecten ongemoeid
te laten, en nog wel zo dichtbij dat zijn zwaartekracht de losgeraakte groep van
objecten als Sedna kon creëren.
Kan de planeet van Lykawka en Mukai de architectuur van de Kuipergordel
verklaren? 'Vanuit dynamisch gezichtspunt kan het', zegt Renu Malhotra, expert op
het gebied van de migratie van planeten. 'Het concept dat zij voorstellen is niet
helemaal zonder problemen, maar het heeft een aantal sterke punten. Ik voel heel
veel voor dit idee.' Andere dynamici hebben meer kritiek.
Bestaat Planeet X echt? Mike Brown, de ontdekker van Eris, wijst erop dat zijn
jacht op grote KBO's verre van voltooid is: 'Kan het dat Lykawka's planeet daar
ergens ronddoolt en dat we hem hebben gemist? Kan makkelijk', zegt hij. Dat vindt
Dave Jewitt ook; 'Er is zo weinig systematisch onderzoek van de sterrenhemel, dat
je wat dan ook in de buitenste regionen van het zonnestelsel zou kunnen stoppen
en we zouden het tot nu toe niet hebben gevonden. 'Meer uitgebreid onderzoek dat
op stapel staat moet aan deze onzekerheden een einde maken. Gevoelige
groothoektelescopen zoals de Pan-STARRS op Hawaï, de Discovery Channel
Telescope in Arizona en de Large Synoptic Survey Telescope in Chili gaan
binnenkort de hemel afzoeken, waarbij alle hoeken en gaten zullen worden
aangedaan. Zoals altijd zijn het ook nu weer de waarnemers die het laatste oordeel
zullen uitspreken. 'Als we eenmaal de hele hemel op de juiste wijze hebben
afgezocht, zullen we weten of dit Mars-achtige lichaam bestaat in het soort baan
dat Lykawka beschrijft', aldus Jewitt. 'En daarmee is dan de kous af. Einde verhaal.'
Redactie intermediair.nl
VERTALING UIT HET ENGELS: CHRIS SPRANGERS
COPYRIGHT: NEW SCIENTIST
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Hoe ziet het heelal er ver weg uit?
Dees Verschuuren

Een verhaal dat ik overgenomen heb uit de Natuur, Wetenschap & Techniek
kalender van 2007. De donkere energieweek werd samengesteld door John Heise,
Space Research Organisation Netherlands (SRON), high energy Astrophysics
department, Utrecht. Dees Verschuuren
De nachthemel bestaat uit sterren, lichtpuntjes in een verdere donkere ruimte. Alle
sterren die we zien zitten bij elkaar en horen bij ons Melkwegstelsel. Verder weg
zien we geen afzonderlijke sterren meer, maar alleen nog sterrenstelsels zoals
onze eigen Melkweg.
Op een opname van een donker plekje aan de hemel,met een hele lange
belichtingstijd zie je melkwegstelsels in allerlei soorten en maten. Ze staan tot op
vele miljarden lichtjaren afstand. Het licht doet er dus zo lang over om ons te
bereiken en we zien het heelal daarom zoals het er miljarden jaren geleden uitzag.
In de sterrenkunde speelt de geschiedenis zich live voor je ogen af. Met voldoende
gevoelige telescopen kunnen we terugkijken tot het tijdperk van het ontstaan van
de melkwegstelsels. Nog verder terug en we zien het ontstaan van het heelal zelf.
Uit een dergelijke opname blijkt het bestaan van een tot nu toe onbekende
energievorm die daarom donkere energie wordt genoemd.
Melkwegstelsels blijken allemaal te bewegen. Ze zitten in groepen en schuiven
door elkaar heen. Als groep hebben melkwegstelsels een opmerkelijke eigenschap.
Gemiddeld genomen bewegen ze allemaal van ons af, wat in 1928 door de
amerikaan Edwin Hubble werd ontdekt. Toch nemen wij geen speciale plek in het
heelal in. Sterstelsels zijn als krenten in een rijzend krentenbrood. Ten opzichte van
een willekeurig gegeven krent neemt de afstand tot alle andere krenten toe. De
ruimte zelf dijt uit en sterrenstelsels drijven mee op deze grootschalige stroom. Ook
de golflengte van het licht wordt door deze uitdijing opgerekt. Rood licht heeft een
langere golflengte dan de andere kleuren en daarom ziet men de uitdijing van het
heelal als een roodverschuiving. Verre sterrenstelsels zien we roder en de straling
van nog verdere systemen schuift naar het infrarood en tenslotte naar
radiogolflengtes. De oudste plaatjes van het heelal, die het heelal in het
jeugdstadium tonen, moet je dus in radfogolflengtes opmaken.
De uitdijing van het heelal wordt tegengehouden door de zwaartekracht. In een
heelal met veel materie is de zwaartekracht groot. De uitdijing neemt daardoor af,
stopt en keert in de toekomst om tot een contractie. Men noemt dat een gesloten
heelal. Een gesloten heelal is niet oneindig groot maar bereikt een maximum
afmeting en een eindige leeftijd.
Het andere uiterste is een heelal met gemiddeld weinig materie. De
expansiesnelheid neemt wel af door de zwaartekracht, maar onvoldoende om de
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expansie te stoppen. Men noemt dit een open heelal. Zo'n heelal is wel oneindig
groot en duurt ook eeuwig.
Het grensgeval tussen een gesloten en een open heelal treedt op bij een dichtheid
die kritische dichtheid wordt genoemd. De uitdijingssnelheid wordt daarbij wel
steeds kleiner en nadert ten slotte tot nul. Voor de huidig gemeten
expansiesnelheid zou de kritische dichtheid liggen op een paar atomen per kubieke
meter.
Met steeds betere telescopen kijken we steeds verder terug in de tijd. We kunnen
dan zien hoe de uitdijingssnelheid in het verleden was en een keuze maken uit een
van de drie mogelijkheden: een gesloten heelal, een open heelal of het grensgeval,
een kritisch heelal.
Tot verrassing van iedereen blijkt dat de expansiesnelheid de laatste paar miljard
jaar helemaal niet is afgenomen, maar juist groter is geworden. De eerste
aanwijzingen kwamen daarvoor in 1998 uit metingen van de allerverste
afzonderlijke sterren die we kunnen zien. Dat zijn exploderende sterren of
supernova's. Uit die gegevens bleek dat we in een versneld expanderend heelal
leven. Geen van de drie genoemde heelalmodellen is dus juist.
Er moet een nog onbekende kracht meespelen die tegengesteld werkt aan de altijd
aantrekkende zwaartekracht en die extra energie meegeeft aan de expansie van
het heelal. Niemand weet wat die kracht is en daarom wordt haar energievorm
donkere energie genoemd.
De expansie van het heelal moet ooit begonnen zijn. Omdat uitdijing gepaard gaat
met afkoeling, is het heelal in het verleden veel heter geweest. Het ontstaan van
het heelal gebeurde dus met een hete Oerknal (Hot Big Bang). De gevolgen van
ons hete verleden kunnen we goed uitrekenen en verifiëren aan waarnemingen. De
hete Oerknal wordt daarom beschouwd als een bewezen theorie.
Een heet gas zoals de zon is ondoorzichtig. Een koel gas zoals de dampkring is
transparant. De grens ligt ongeveer bij 3000 Kelvin. Als we ver genoeg terug kijken
in het heelal zien we in alle richtingen de hete gloed van het ondoorzichtige begin
van het universum, het zogenaamde stralingstijdperk. Deze zogenaamde
kosmische microgolfachtergrondstraling is in 1965 ontdekt door Arno Penzias en
Robert Wilson (Nobelprijs 1978) en bereikt ons vanuit alle richtingen. Als gevolg
van de roodverschuiving is de golflengte verschoven naar die van radiostraling.
Een klein percentage van de sneeuw op een zenderloos televisiekanaal bestaat uit
kosmische achtergrondstraling en is rechtstreeks afkomstig uit het beginstadium
van het heelal.
Uit het oudste, uit radiostraling bestaande plaatje van het heelal kan men veel
afleiden. Het heelal begon in een geluidloze Oerknal met gelijkmatig verdeelde
materie. Maar de eerste klonteringen van materie waaruit later sterrenstelsels en
sterren zouden groeien, zijn al meteen zichtbaar. Zodra door toevallige
schommelingen de materiedichtheid ergens toeneemt, overheerst daar de
zwaartekracht. Zo'n gebiedje zal verder samentrekken. De structuurvorming in het
heelal is zo begonnen.
Op basis van die kleine fluctuaties in de kosmische achtergrondstraling kan men
ook de gemiddelde materie dichtheid vaststellen. Dat blijkt de kritische dichtheid te
zijn. Zoveel materie zien we echter niet. De zichtbare sterrenstelsels dragen

18

daaraan maar een heel kleine fractie bij. Een groter deel (bijna een kwart) moet
bestaan uit onzichtbare materie, die daarom donkere materie wordt genoemd. We
meten donkere materie ook op andere manieren. De grotere zwaartekracht van
melkwegstelsels bewijst het bestaan ervan.
Het overgrote deel (bijna driekwart) van de kritische dichtheid in het heelal moet
dus uit een andere energievorm bestaan, de donkere energie. Dat is ongeveer
evenveel als nodig is om de versnelde expansie te verklaren.
Er zijn twee potentiële verklaringen. Er zou sprake kunnen zijn van een nieuwe,
alleen op grote schaal merkbare kracht in de natuurkunde: kwintessens, de vijfde
kracht. Die dan bestaat naast de vier bekende basiskrachten: de zwaartekracht, de
electromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht.
Een tweede mogelijke verklaring is dat de donkere energie een gevolg is van de
lege ruimte en dus vacuumenergie genoemd moet worden. In de moderne
natuurkunde hanteert men het begrip kwantummechanisch vacuum. Dat is een
lege ruimte waarin steeds opnieuw deeltjesparen ontstaan (creatie), die meteen
daarna weer verdwijnen (annihilatie). Deze virtuele deeltjes geven mogelijk de lege
ruimte een minimumenergie. Berekeningen van deze vorm van vacuumenergie zijn
niet zonder problemen. De schattingen geven een waarde die waanzinnig veel
groter is dan nodig om de donkere energie te verklaren.
Het wachten is op nieuwe ontdekkingen in de fundamentele natuurkunde. Het
geven van een verklaring voor donker energie geldt als een van de grootste
uitdagingen van de 21e eeuw.

Sterrenhemel van de lente
Marius Dekkers

Het winterseizoen is inmiddels weer voorbij en we zijn aangeland in de lente. Aan
het weer kunnen we dat niet zien. Niettemin kunnen we nog volop genieten van de
wintersterrenbeelden. Doordat de Aarde om de Zon beweegt, zien we vanaf de
Aarde de sterren heel langzaam naar het westen opschuiven. De
wintersterrenbeelden kunnen we nog wel een tijdje aan de sterrenhemel volgen. De
omstandigheden voor het waarnemen van de sterrenhemel wordt ongunstiger,
omdat het steeds later donker wordt. Vanuit het zuidwesten zie je de melkweg laag
aan de hemel via de zuidelijke- en oostelijke horizon, naar het noorden lopen.
Zon.
Op 20 maart j.l bereikte de Zon de equator op weg naar het noordelijkste punt van
haar baan aan de hemel, het zomersolstitium. De Zon komt daar aan op 21 juni. Op
die datum begint bij ons de zomer. In onderstaand schema zijn de tijdstippen van
opkomst, doorgang en ondergang vermeld. In de laatste kolom staat bovendien
vermeld, in welke sterrenbeeld de Zon staat, vanaf de Aarde gezien.
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datum

opkomst

doorgang

ondergang

Sterrenbeeld

1 april

07.16 u

13.43 u

20.13 u

Vissen

10 april

06.55 u

13.41 u

20.28 u

Vissen

20 april

06,33 u

13.38 u

20.45 u

Ram

30 april

06.13 u

13.37 u

21.02 u

Ram

10 mei

05.54 u

13.36 u

21.19 u

Ram

20 mei

05.39 u

13.36 u

21.34 u

Stier

30 mei

05.27 u

13.37 u

21.47 u

Stier

10 juni

05.20 u

13.39 u

21.58 u

Stier

20 juni

05.18 u

13.41 u

22.03 u

Tweelingen

30 juni

05.22 u

13.43 u

22.03 u

Tweelingen

Maan.
Schijngestalten

datum

opkomst

ondergang

nieuwe maan

6 april

06.44 u

21.24 u

eerste kwartier

12 april

11.06 u

06.16 u (13/4)

volle maan

20 april

21.25 u

06.01 u (21/4)

laatste kwartier

28 april

03.36 u

11.56 u

nieuwe maan

5 mei

05.23 u

21.56 u

eerste kwartier

12 mei

13.02 u

03.09 u (13/5)

volle maan

20 mei

22.48 u

05.05 u (21/5)

laatste kwartier

28 mei

02.28 u

13.35 u

nieuwe maan

3 juni

04.20 u

22.20 u

eerste kwartier

10 juni

13.23 u

01.53 u (11/6)

volle maan

18 juni

22.34 u

04.21 u (19/6)

laatste kwartier

26 juni

00.59 u

12.40 u

Planeten.
Planeet

april

mei

Juni

Mercurius

‘s ochtends

‘s avonds

benedenconjunctie

Venus

‘s ochtends

bovenconjunctie

bovenconjunctie
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Planeet

april

mei

Juni

Mars

‘s avonds

‘s avonds

‘s avonds

Jupiter

‘s ochtends

‘s ochtends

’s nachts

Saturnus

‘s avonds

‘s avonds

‘s avonds

Uranus

conjunctie

‘s ochtends

‘s ochtends

Neptunus

conjunctie

‘s ochtends

’s ochtends

Mercurius is aanvankelijk ’s ochtends nog te zien maar snelt om de Zon. Na de
bovenconjunctie komt de de planeet op 14 mei in oostelijke elongatie. Mercurius is
dan ’s avonds aan de hemel te bewonderen. De zichtbaarheid van Mercurtius is
echter van korte duur. Na de benedenconjunctie wordt Mercurius aan het einde van
de maand juni ’s ochtends zichtbaar. Zijn westelijke elongatie is op 1 juli. Venus.
De zichtbaarheid van Venus wordt steeds ongunstiger. In mei wordt Venus
overstraalt door de zonnegloed en zal geruime tijd niet zichtbaar zijn. De
bovenconjunctie is op 9 juni. Mars is een avondobject en is terug te vinden in het
sterrenbeeld Tweelingen. Daarna schuift hij langzaam op naar het sterrenbeeld de
Kreeft en op het einde van het kwartaal staat hij in het sterrenbeeld de Leeuw.
Jupiter is ’s ochtends terug te vinden in het sterrenbeeld de Schutter, laag in het
zuidoosten. Jupiter komt steeds vroeger op en wordt geleidelijkaan helderder.
Saturnus is in het 2e kwartaal ’s avonds terug te vinden in het sterrenbeeld de
Leeuw. Uranus staat in de Waterman, maar omdat de ecliptica een kleine hoek
maakt met de horizon, is deze verschijning verre van gunstig. Langzaamaan komt
hij uit de zonnegloed en daardoor zal hij beter zichtbaar worden. Neptunus is in het
sterrenbeeld Steenbok terug te vinden. Evenals Uranus is ook Neptunus moeilijk te
zien.
Planetoïden en dwergplaneten
In onderstaand tabelletje zijn de zichtbare planetoïden en dwergplaneet Pluto
vermeld. De cijfers in de kolom van de maanden geven de schijnbare helderheden
aan. Deze helderheden worden aangeduid met “m” (magnitude) Tot mag+5 zijn de
objecten met het blote oog te zien. Vanaf mag+5 heb je een telescoop nodig.
Boven mag+11 heb je een telescoop nodig met een grote opening. Vervolgens is
ook vermeld in welke sterrenbeeld de planetoïden terug te vinden zijn. In de kolom
“bijzonderheden” is vermeld, wanneer de planetoïden in oppositie met de Zon
komen, d.w.z. als de Zon ondergaat, verschijnen de planetoïden boven de horizon.
Planetoïde

april

3. Juno

mei

Juni

sterrenbeeld

Bijzonderheden

+ 10,3

+ 10

Slangendrager

12.6 oppositie

5. Astraea

+ 9,4

+ 10

Maagd

6.4 oppositie

7. Iris

+ 9,4

+ 10,1

Maagd/Raaf

9.4 oppositie

11. Parthenope
15. Eunomia

+ 10,3
+ 10

Steenbok
Tweelingen

21

Planetoïde

april

20. Massalia

mei

Juni

sterrenbeeld

Bijzonderheden

+ 10

+ 10,1

Slangendrager

11.6 oppositie

41. Daphne

+ 9,3

+ 10

134340. Pluto

+14

+ 14

Maagd
+ 14

Schutter

20.6 oppositie

Meteoren
Van 16 t/m 25 april zijn de Lyriden actief. Helaas zal de Maan dusdanig storen, dat
vele meteoren zullen verdwijnen in het maanlicht. In mei zijn er geen meteoren
actief, die we vanaf onze locatie kunnen waarnemen. In juni worden de juniBoötiden actief. Het maximum ligt omstreeks 26 en 27 juni.

Nog wat laatste foto’s
Foto’s Harrie Eijsbouts
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Notulen ALV 5 maart 2008
Marius Dekkers

Berichten van afmelding werden ontvangen van:
Jeroen van Altveer, Benadette Dijkmeijer, Rob Fritsen, Annemarie Oogjen en Wout
Verspaget.
Aanwezige leden op deze ledenvergadering:
Gerrit van Bakel, David Bradley, P.M. Breebaart, Harrie Eijsbouts, Annie van Hout,
Lucie v.d. Meulenhof, Mirjam Meijer, Wylliam Robinson, Matt Verhaegh, Dees
Verschuuren en Jan Vriends.
Loet Heinemans kwam later binnen.
Van het bestuur waren aanwezig:
François Swinkels (voorzitter), Hans Kanters, Henk de Mari, Frans Mrofcynski en
Marius Dekkers (notulist).
Aan alle leden werd het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Jan Paagman
Sterrenwacht uitgereikt, waarover in deze vergadering gestemd zal worden.
Aan het begin van de ledenvergadering werden aan de aanwezige leden
overhandigd:
- het verslag van de secretaris
- het financieel verslag van de penningmeester 2007, alsmede de begroting 2007.
- de balans per 1 januari 2008.
AGENDA:
1. Opening van de algemene ledenvergadering door de voorzitter.
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Aanmelden kandidaten voor een bestuursfunctie.
De voorzitter vraagt of er nog leden zijn, die een bestuursfunctie ambiëeren.
Onder punt 9 zal dit onderwerp worden besproken.
3. Binnengekomen berichten en mededelingen.
- Fam. Hoogendoorn heeft €. 500,- overgemaakt voor het in stand houden van
het Pieterse Planetarium, waarvoor onze hartelijke dank. Een dankbrief is
reeds aan de familie Hoogendoorn verzonden.
- Van Frank van Oortmerssen werd een e-mail bericht ontvangen, waarin hij
feliciteert met de op handen zijnde renovatie. De heer van Oortmerssen was
de voormalige directeur van het Nationaal Beiaard Museum.
- E-mail bericht van Coen Pouls over de excursie werd ontvangen.
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4. Nog op te nemen onderwerpen voor deze vergadering.
Er zijn geen onderwerpen, die aan deze agenda kunnen worden toegevoegd.
5. Notulen algemene ledenvergadering van 7 maart 2007.
De notulen van 7 maart 2007 worden doorgenomen.
Sommige leden vroegen zich af, waarom ook niet de notulen van
ledenvergadering van 31 oktober j.l. worden behandeld. Er is niets op tegen.
Op de komende ledenvergadering in oktober a.s. zullen zowel de notulen van
31 oktober 2007 als de notulen van 5 maart 2008 besproken en behandeld
worden.
Overdracht planetarium. Een tijdje geleden is er een gesprek geweest met het
nieuwe bestuur van het Nationaal Beiaard Museum. Daarin is de overdracht
van het Pieterse Planetarium aan de Stichting Beheer Jan Paagman
Sterrenwacht besproken. Het oude bestuur heeft reeds haar goedkeuring
gegeven en handtekening geplaatst. Formeel is dit niet goed gegaan. Inmiddels
is er een nieuw bestuur van het Museum. Aan hen is verzocht de kwestie
formeel nog te regelen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen worden vastgesteld
en geaccepteerd.
6. Verslag secretaris 2007.
Het verslag van de secretaris wordt doorgenomen.
Naast de activiteiten die goed gegaan zijn, denk aan de publieksmiddagen, de
excursie enz. willen we ook speciale aandacht schenken aan de activiteiten die
niet succesvol waren, zoals de publieksavonden de waarneemavonden e.d. De
komende tijd zal het bestuur zich beraden, hoe we de verschillende activiteiten
het beste tot een goed succes kunnen maken. P.R.-acties, folders en posters
op tal van plaatsen deponeren zijn een aantal handelingen, die we eens nader
moeten uitwerken. Maar ook het inroepen van hulp van leden, zal hierbij horen.
Daarnaast zal de publiciteit in de dag-en weekbladen en radio daaraan mee
kunnen werken. Goede contacten met de media is van essentieel belang. Het in
gebruik nemen van de dan inmiddels nieuw ingerichte ruimte in april/mei zal
een flinke stimulans zijn, de acties nog beter te coördineren en uit te voeren.
Onder het item “cijfermateriaal” maken we bij het aantal bezoekers nog een
opmerking, dat het aantal bezoekers verhoogd moet worden met de
“schoolbezoeken” Ook deze bezoeken aan scholen mogen bij het
bezoekersaantal meegerekend worden. Alleen is niet bekend hoeveel
bezoekers er onder de 12 schoolbezoeken vallen. Dit zal in de toekomst beter
vastgelegd worden.
Het ledenbestand is door Henk en Marius doorgelicht. Het bestand is
geschoond op z.g. leden, die eigenlijk geen lid meer zijn. Die leden hadden
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vorig jaar al uit het bestand genomen moeten worden, toen bleek, dat zij hun
contributie, na herhaalde aanmaningen niet betaald hadden. Door deze actie is
het ledenbestand per 1 januari, ook wat lager uitgevallen. De conclusie dat het
ledental van onze vereniging sinds 2005 afneemt is evenwel gerechtvaardigd.
Ook is steeds aandacht vereist voor de activiteiten van onze jeugdafdeling
“Galactica”. Wij als bestuur zullen deze activiteiten ook moeten ondersteunen
en we hopen dat we daarvoor van onze leden ook hulp krijgen in de vorm van
assistentie. Daarnaast zijn er ook contacten met de Philips Sterrenwacht in
Eindhoven en de Strabrechtse sterrenwacht in Geldrop om de jeugd van
ongeveer 7 t/m 13 jaar, die niet gebonden zijn aan een club, voor sterrenkunde
te interesseren.
Op de opmerking van Mevr. Breebaart, dat de sterrenwacht in het donker niet te
vinden is, wordt geantwoord, dat wellicht in de nabij toekomst een mogelijkheid
is, om tegen de bossen bij het Pieterse planetarium een verlicht bord te
plaatsen. Overigens staan bij de meeste toegangswegen in Asten de blauwe
bordjes “sterrenwacht”. Maar die kun je wellicht in het donker niet zien. Bij de
bekendmaking van activiteiten van onze vereniging wordt wel steeds de
mededeling gedaan, dat de sterrenwacht in Asten te vinden is aan de
Ostaderstraat, tegenover het Nationaal Beiaard Museum.
7. Financieel verslag penningmeester 2007
- De penningmeester neemt het financieel verslag 2007 van onze vereniging
door en geeft uitleg aan die posten die t.o.v. de begroting 2007 een
overschrijding laten zien. Hij merkt op, dat het werkkapitaal van de vereniging
met bijna €. 2.300,- is toegenomen. We moeten ons hierbij wel realiseren, dat
de financiële positie rooskleuriger lijkt, dan die in werkelijkheid is. Met name
spreken we onze zorg uit over de extra uitgaven, zoals de kosten voor energie
e.d. die dit jaar op ons afkomen en de lagere inkomsten als gevolg van het
afnemende aantal leden van onze vereniging.
Ook de balans per 1 januari 2008 wordt besproken. De penningmeester
memoreert daarbij, dat een aantal posten voorkomen, die deels betrekking
hebben op 2006 en 2008.
Van de post “instrumenten” en “afschrijving instrumenten” is bekend, dat een
mogelijke aanschaf van een telescoop in de toekomst, door de Stichting Beheer
Jan Paagman Sterrenwacht verzorgd zal worden.
Naar aanleiding van het financieel overzicht 2007 wordt een opmerking
geplaatst t.a.v. van de uitgaven bij “donaties”. Vastgesteld wordt, dat indien
gelden van donateurs worden ontvangen, deze toevloeien aan de algemene
middelen. Daar staat tegenover, dat gemaakte kosten voor onderhoud of
reviseren van materiaal e.d. t.l.v. de onderhoudskosten worden gedaan.
Voortaan zullen die kosten dan ook onder onderhoudskosten wordt
ondergebracht.
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-

Verslag kascommissie.
De kascommissie bestond uit de heren Jozef van Stiphout en Harrie Eijsbouts.
Zij hebben de administratieve vastlegging en financiële verantwoording in de
boekhouding gecontroleerd. Tevens hebben zij gekeken naar de gerechte
uitgaven en doelmatigheid hiervan. Namens Jozef van Stiphout deelde Harrie
Eijsbouts de ledenvergadering hun conclusies mee, en stelde voor het bestuur
over 2007 te dechargeren. De ledenvergadering neemt dit advies over en
dechargeert het bestuur over de financiën.

-

Benoeming nieuwe kascommissie.
In de kascommissie is Jozef van Stiphout aftredend. Daarvoor in de plaats
wordt Matt Verhaegh door de ledenvergadering gekozen om in de
kascommissie zitting te nemen.
KLEINE PAUZE

8. Stemming Huishoudelijk Reglement Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht
De voorzitter deelt voor de goede orde mee, dat over het in deze
ledenvergadering nieuw aan te nemen Huishoudelijk Reglement, dat alle
leden van de vereniging Jan Paagman Sterrenwacht hebben gekregen, niet
gediscussieerd kan worden, conform de afspraak, die in de vorige
ledenvergadering is gemaakt. De tekst die nu voorligt, is toen vastgesteld.
Uiteraard heeft de ledenvergadering steeds de bevoegdheid om het H.R. aan te
laten passen, indien zal blijken dat een of meer onderwerpen niet werken. Aldus
wordt het H.R. in stemming gebracht. De voorzitter vraagt aan de aanwezige
leden, wie vóór dit H.R. stemmen. Twaalf leden zijn vóór. Wie stemt tegen dit
nieuwe H.R. Eén lid is tegen de aanvaarding van dit H.R. Op de vraag wie zich
onthouden van stemming, steken 3 leden hun hand op
Uitslag van de stemming:
Uitgebracht stemmen in totaal: 16.
Vóór
: 12
Tegen
: 1
Onthouding : 3
Door deze uitslag wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de Vereniging
Jan Paagman Sterrenwacht aangenomen en komt het oude van november
1994 te vervallen.
9. Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar: François Swinkels, Hans
Kanters en Frans Mrofcynski. Daarnaast zijn er nog steeds 2 functies in het
bestuur vacant. Op de mededeling van de voorzitter melden 2 leden zich aan
voor een bestuursfunctie. Er zijn geen andere kandidaten voor een
bestuursfunctie, zodat David Bradley en Gerrit van Bakel aan de leden
vergadering worden voorgedragen om in het bestuur zitting te nemen. Samen
met de 3 andere aftredende bestuursleden worden zij met toestemming van de

26

ledenvergadering in het bestuur gekozen. Het aantal bestuursleden is hierbij
weer op 7 gekomen.
10. Rondvraag
De voorzitter deelt mee, dat de komende tijd de verwezelijking van de nieuw in
te richten ruimte een feit zal gaan worden en dat we ons als vereniging en
stichting eens zullen moeten gaan beraden, op welke wijze wij de relatie van de
vereniging/ stichting het beste kunnen regelen. Het is niet de bedoeling dat we
in een paar dagen tijd dit kunnen regelen. We moeten daar eens goed over
nadenken.
Waar het o.m. over gaat is, hoe we de verdeling van de materialen,
instrumenten e.d. moeten regelen: De vereniging heeft nu al talrijke spullen
onder haar hoede. Alleen het Pieterse planetarium is aan de stichting
toebedeeld. De stichting heeft er voor gezorgd, dat er o.m. nieuwe apparaten,
instrumenten e.d. aangeschaft kunnen worden. Er zijn 3 opties:
1. Worden alle nieuw verkregen instrumenten, apparaten e.d. overdragen
aan de vereniging?
2. Blijven de oude instrumenten, apparaten e.d. in bezit van de vereniging en
komen de nieuwe spullen in bezit van de stichting?
3. Komen alle instrumenten, apparaten e.d. in handen van de stichting?
Er kleven overal nadelen aan. Er zijn ook voordelen. Wij neigen vooralsnog
naar een situatie, waarbij alle instrumenten, apparaten e.d.of naar de vereniging
gaan of naar de stichting. Een verdeelde inventaris geeft de meeste problemen
en onduidelijkheden. Maar naast het regelen van wie de instrumenten,
apparaten e.d. gaat beheren, dienen er nog tal van andere problemen opgelost
te worden. Te denken valt aan de periodieke vergoeding, die de stichting van
de vereniging mogelijkerwijs kan krijgen en wie de energiekosten gaat betalen.
Maar ook wie de onderhoudskosten gaat betalen, de verzekering enz. Voor de
goede orde merken wij daarbij op, dat in alle gevallen de toestemming van de
ledenvergadering vereist is.
Wylliam vraagt hoe de stand van zaken is van onze telescoop. Na wat discussie
is het standpunt, dat we verder moeten gaan met het zoeken van een mogelijke
oplossing. Dees wil eventueel nog wel contact opnemen met Ad Mathijs, maar
daarvoor zullen we nog wat “munitie” moeten hebben.Wylliam en Dees zullen
(eventueel met Jeroen) deze kwestie verder behandelen.
11. De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling, dat de volgende
ledenvergadering plaatsvindt op woensdag 29 oktober 2008.
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