
  ANDROMEDA MOL         

06 09 2013 

Aanwezig: André, René, Chris D, Jürgen, Roger VH, Wim, Chris S, Fons, Peter 
Verontschuldigd: Jef 
Voorzitter: Josch 
Verslag: Roger 

Fons was Jarig en het eerste rondje was van hem. 

Activiteiten: 

 Zoals elk jaar was Andromeda sterk vertegenwoordigd op StarNights in Ieper: Wim, André, 
Chris, René, Josch en (ex-lid) Peter Jonker waren present. Van waarnemen is niet echt veel in 
huis gekomen: vrijdag was bewolkt en zaterdag was het ook nog eens zeer vochtig. 
Het Andromeda-gezelschap heeft er dan maar een B-programma aan gebreid: een bezoek 
aan het hopmuseum te Poperinge (met 1400 verschillende bieren), de abdij van 
Westvleteren of althans de vlakbij gelegen taverne, een bezoek aan oude loopgraven uit de 
Eerste Wereldoorlog. 
Ook intellectueel kwam Andromeda sterk uit de verf: René, Wim en André hebben samen de 
astronomiequiz afgetekend gewonnen!  
 

Astronomisch nieuws: 

 Er is een nova verschenen in Delphinus. Op zijn hoogtepunt was hij met magnitude 4.5 zelfs 
met het blote oog waarneembaar. Er zijn rond die periode veel waarnemingen gebeurd. De 
nova is intussen al sterk verzwakt. (http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-
veranderlijke-sterren/nova-in-delphinus)  

 In M74 is dan weer een supernova aan het werk. Hij heeft een magnitude van ± 12.5 gehaald. 
Meer details zijn te vinden in het artikel van Josch hierover in Heelal van september 2013. 

Ledenactiviteiten: 

 Fons volgt al een hele tijd de veelbelovende komeet ISON 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1). De vraag is nog altijd hoe helder ze zal worden in 
de maanden oktober en november. Fons staat sinds kort in contact met een Venezolaanse 
hoogleraar en heeft van hem al een en ander opgestoken met betrekking tot het gebruik van 
filters. 

 Josch heeft een bezoekje gebracht aan zijn telescoop in Chili want deze was toe aan een 
groot onderhoud. Zoals gewoonlijk waren er problemen met het dedouaneren van 
onderdelen. Op de koop toe was het weer niet altijd geweldig. 

 René heeft tijdens een fietsvakantie in de Vogezen kunnen vaststellen hoe mooi een 
sterrenhemel kan zijn zonder lichtvervuiling. 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 20:30 in het Miloheem te Mol-
Millegem. 
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