Programma Deepskydag 2019
Datum: 23 februari 2019
Plaats: Sterrenwacht Almere
Adres: Markt 29, Almere Haven, in Gebouw Corrosia
Entree: 6 euro, donateurs van Sterrenwacht Almere 3 euro
Koffie en Thee gratis
Parkeren: gratis in de omgeving. Handig (en ook gratis) is de overdekte Brinkgarage vlakbij
de sterrenwacht en de overdekte Sluisgarage, op 3 minuten loopafstand.
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Opening door Jan van Gastel
Jef De Wit: “Alle Herschels waarnemen! Waanzin?” Een slordige
2500 deepsky objecten, zo lang is de lijst van de grootste visuele
waarnemer ooit, William Herschel. De meeste amateurs starten met de
Messierlijst. Als je de smaak te pakken hebt volgt al snel de Herschel
400. Maar 2500 objecten? Is dat niet te veel van het goede? Jef De Wit
is er alvast aan begonnen en doet zijn werkwijze uit de doeken. Of hij
ook zal slagen? Dat zullen we pas over enkele jaren weten.
Wouter van Reeven: “Alles wat je altijd al wilde weten over Hickson
Groups en meer”. De lijst van 100 kleine groepen van sterrenstelsels,
die in de jaren 80 door Paul Hickson werd gepubliceerd, bevat méér dan
alleen uitdagingen voor visuele waarnemers. In deze presentatie geeft
Wouter er alle achtergrondinformatie bij. En hij gaat het uiteraard
hebben over het waarnemen van deze groepen.
Esther Hanko: astronomiequiz. Evenals vorig jaar maakt Esther een
astronomiequiz. Wie vorig jaar heeft meegedaan weet het vast nog:
begin maar vast te studeren.
Middagpauze
Tijdens deze pauze kunnen meegebrachte etenswaren worden genuttigd.
Neem je geen eten mee: beneden in het gebouw waar de sterrenwacht is
gevestigd is een cafe/restaurant waar men kan eten. Tevens zijn er op
enkele minuten loopafstand mogelijkheden te over om jezelf van
voedsel en dranken te voorzien. Koffie en thee zijn bij de sterrenwacht
gratis te krijgen.
Sander van der Wal: "Open Sterrenhopen in tijden van Gaia".
Wat levert het moderne onderzoek naar Open Sterrenhopen op voor de
visuele waarnemer?
Janos Barabas: "Visueel waarnemingsverslag van Grandchamp 2018".
Janos zal vertellen over zijn favoriete objecten uit de Herschel I en II
lijst, met behulp van zoekkaarten, eigen waarnemingen en tekeningen
uit Deepskylog.
Uitreiking Messier en Herschel certificaten door Janos Barabas,
werkroepleider van de Werkgroep Deepsky van de VVS
Pauze
Esther Hanko: uitslag quiz. Esther maakt de antwoorden op de vragen
van de quiz bekend. Nog nooit had iemand alle antwoorden goed. Deze
keer wel?
Sluiting en vertrek.

Routebeschrijving naar de deepskydag
Almere Haven is het handigst te bereiken via de A6. Volg als je van de A27 komt daarna eerst de A1 en
daarna de A6. Neem de afslag Almere-Haven. Op een gegeven moment zie je rechts langs de weg een
bordje ‘Corrosia’. Ga daar rechtsaf, de Voorstraat in. Je komt dan langs de (overdekte) Brinkgarage (bij
de Brink), waar je gratis kunt parkeren. Ook in de verdere omgeving zijn gratis parkeerplaatsen.
Bij de ingang van Corrosia (links onder op het kaartje), waarin de sterrenwacht is gevestigd, staat
iemand van de sterrenwacht, om jullie de weg naar de zaal te wijzen. Staat er toevallig even niemand,
bel aan bij nummer 29.

