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Voorzitter: René 
Verslag: Roger 

De quasi lege parking van het Miloheem deed het al vermoeden: er zou niet veel volk komen 
opdagen op deze allerheiligenavond. Maar, zoals bleek, een beperkte opkomst hoeft geen 
belemmering te zijn voor een interessante vergadering. 

Andromeda: 

 Het jaarlijkse lidgeld van de VVS werd geïnd door Wim. Het bedrag van € 24 kan ook 
gestort worden op de rekening van Josch: BE74 7333 2925 4507 
 

Astronomische activiteiten: 

 Op 5 en 6 oktober werd in Blankenberge het VVS-weekend georganiseerd. Fons had 
eraan deelgenomen. Al bij al interessant, al vond hij sommige presentaties wel vrij 
moeilijk. Hierbij werd opgemerkt dat dit een “euvel” is waar ook Heelal en Zenith zich 
soms aan bezondigen: te hoog gegrepen voor de minder wetenschappelijk 
geschoolden onder ons.  
Een verslag van het weekend vindt u hier. 
 

 Op zaterdag 12 oktober heeft Andromeda (André, René, Wim, Roger) zoals vorige 
jaren, deelgenomen aan de Nacht van de Duisternis, georganiseerd door Natuurpunt 
Kasterlee. De opkomst was groot, de bewolking helaas ook. De werkloze kijkers 
werden dus vervangen door twee presentaties.  
Deze activiteit bracht Andromeda € 75 op en de drankjes waren gratis. 
 

 Op zaterdag 16 november wordt in Nijmegen de ATM-dag der Lage landen 
georganiseerd. Het thema van ATM is zelfbouw. René, André en Bram gaan 
ernaartoe. Meer info vindt u Hier. 

Ledenactiviteiten: 

 Het is druk op het kometenfront en dus ook bij Fons, die verslag uitbracht van 
verschillende exemplaren die hij momenteel opvolgt: 
 

http://www.vvs.be/nieuws/geslaagd-jvsvvs-weekend-2013-te-blankenberge
http://www.astroforum.nl/showthread.php/148100-Gratis-optiek-op-atm-der-lage-landen-16-11-sterrenwacht-saturnus-nijmegen


- C/2012 S1  ISON: het wordt meer en meer duidelijk dat deze komeet haar initieel 
voorspelde helderheid niet zal halen. Dit zou kunnen te wijten zijn aan het feit dat ze 
zeer traag om haar as wentelt. ISON bevindt zich in Leo en heeft een magnitude van 
7.94.  
 
- Komeet C/2013 R1 Lovejoy: zij bevindt zich in Cancer en verheldert nog steeds. De 
actuele magnitude bedraagt 9.44. 
 
- Komeet 2P/Encke: een periodieke  komeet die om de 3,3 jaar haar opwachting 
maakt. Het fijne lijntje dat Fons onlangs opmerkte bleek het begin van een eerder 
onverwachte staartvorming te zijn. 2P/Encke bevindt zich momenteel in Virgo en 
straalt met een magnitude van 7.6. 
 
Komeet Elenin X1/2010: een zwakke komeet die intussen geëxplodeerd is en 
waarvan de brokstukken alsnog hun tocht verderzetten. 
 
Eén ding hebben ze gemeen: wie ze wil zien moet er vroeg voor opstaan want ze 
verschijnen allemaal pas in het tweede deel van de nacht. 

 

De volgende vergadering gaat door op vrijdag 6 december om 20:30u in het Miloheem te 
Mol-Millegem. 


