
  ANDROMEDA MOL         

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

Activiteiten: 

 Het VVS-weekend komt eraan. Dit vindt plaats in Deinze op 6 en 7 oktober; Fons, Chris S en 
Josch zullen er zeker zijn. 

 Op zaterdag 20 oktober neemt Andromeda zoals vorige jaren deel aan de nacht van de 
duisternis in Tikkenbroeken, Kasterlee.  De vereniging Natuurpunt organiseert een 
nachtwandeling en Andromeda stelt kijker s op. Voor het geval het weer zou tegenzitten 
wordt ook om een vervangingsprogramma gevraagd. 

 Eveneens op 20 oktober wordt in het Oss de Nederlandse astrofotografiedag georganiseerd. 
Josch en Karel zouden ernaartoe gaan. (Zie ook:) 

 Ook in Vlaanderen werd een astrofotografiedag georganiseerd tijdens het laatste weekend 
van september.  Er was o.a. een presentatie van een remote telescoop in Vercluse en een 
presentatie van Karel over zijn opnames in Namibië. 

 René en André waren (samen met ex-Andromedalid Peter Jonker) aanwezig bij de viering van 
het 100-jarig bestaan van de sterrenkundige vereniging in Den Haag. Er was o.a. een 
presentatie door de immer enthousiaste Stijn Meuris. 

 De reacties op de doodle van Wim i.v.m. de organisatie van een weekendje waarnemen in de 
Ardennen waren nog beperkt. Daarom komt er nog eens een herinnering. 
 

Waarnemingen: 

 Josch volgt SN2009ip, een zogenaamde LBV, Luminous Blue Variable ( Definitie )op. De 
opeenvolgende uitbarstingen kunnen erop wijzen dat deze ster op het punt staat een 
(super)nova te worden. ( Details) 
 

Presentaties: 

 Chris had deelgenomen aan de Meteorenconferentie op La Palma. Dit eiland is het meest 
noordwestelijk gelegen eiland van de Canarische eilanden en is net zoals de andere ontstaan 
uit vulkanische activiteit. Massatoerisme kent La Palma niet. De bezoekers zijn vaak 
wandelaars, die o.a. het gebied rond de geërodeerde vulkaankrater, de Caldera de 
Taburiente aandoen. Aan de rand hiervan ligt het hoogste punt van het eiland, de Roque de 
los Muchachos op 2426 meter. 
Ook aan de rand van deze caldera ligt de internationale sterrenwacht met verscheidene 
optische  telescopen, beheerd door verschillende landen, een zonnetelescoop en de 

http://www.vereniging-astrofotografie.nl/bijeenkomsten/aankondiging-najaarsbijeenkomst-za-20-oktober-2012-in-oss/
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_blue_variable_star
https://edocs.uis.edu/jmart5/www/barber/SN2009ip.html


Mercatortelescoop die o.a. door België wordt beheerd. En dan is er nog de Gran Telescopio 
Canarias, met zijn diameter van bijna 11 meter, de grootste spiegeltelescoop ter wereld. De 
spiegel bestaat uit 36 6-hoekige segmenten en is een Spaanse verweznlijking. Het gezelschap 
had de gelegenheid een aantal van deze installaties te bezichtigen. 

 Gewoontegetrouw had Josch nog een reeks interessante beelden op het internet gevonden 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 november om 20:30u in het Miloheem te Mol-
Millegem 


