Beste DAST vrienden,
Het is weer tijd voor een update over de Dutch Amateur Solar Telescope.
Er is helaas nog geen nieuws van de Molencate groep en de commissie van toewijzing over het al dan niet
verkrijgen van de Zeiss Coudé.
Het enige dat te melden is dat ze binnenkort in gesprek komen. We hadden, nu ruim twee jaar geleden, ook niet
gedacht dat het zo lang zou duren. Zolang we niets zeker weten kunnen we natuurlijk ook niet naar buiten treden.
Geduld is een schone zaak zeggen we dan maar.
DAST vergadering
Vorige week hebben we in klein comité een DAST vergadering gehad op de sterrenwacht.
Er was een uitgebreide agenda voorzien maar we hebben het eigenlijk alleen gehad over de technische
uitvoering van een zonnetelescoop. Omdat de Zeiss zo op zich laat wachten waren er intussen ook andere
technische plannen ontwikkeld.
Echter we hebben unaniem besloten om het voorlopig bij onze oorspronkelijke plannen met betrekking tot de
Zeiss Coudé te houden. Dus eigenlijk geen nieuws.
Scherpe beelden
Van meet af aan is het onze bedoeling om voor scherpe beelden te gaan. Daarom is ook al in een vroeg stadium
begonnen om de professionele Speckle software van de DOT bruikbaar te maken voor ons doel. Jammer genoeg
is dat niet gelukt. Maar gelukkig zijn er nu twee andere software mannen mee bezig. Willie Buning en Emil
Kraaikamp dank reeds voor jullie inspanning.
Website
We zijn ook al een geruime tijd bezig om een website te realiseren. Op dit moment is al wel de lay-out gereed.
Aan de inhoud wordt gewerkt.
We zijn al wel online maar dus nog zonder inhoud. Zie www.zonnetelescoop.nl of www.solartelescope.nl. Die
website is o zo belangrijk! Het is onze communicatie naar buiten toe. Ook kunnen we dan via het forum met
elkaar discussiëren en updates delen. Dan hoeft dat niet meer via de mail zoals nu.
Commissie van aanbeveling
Ook zijn we bezig met een commissie van aanbeveling. Dat is van belang om niet (amateur)sterrenkundigen te
overtuigen van het belang van ons DAST project.
Vanuit onze eigen sterrenkundige wereld zijn er reeds 4 personen die hebben aangegeven in deze commissie
van aanbeveling zitting te nemen. We werken nog aan meerdere personen vooral ook vanuit geheel andere
disciplines. Ook daarvoor is die website zo belangrijk.
Media
Voor de website maar ook algemeen zou het mooi zijn als we één of ander you tube filmpje over de DAST
zouden hebben. Dat geeft voor niet sterrenkundigen een mooi beeld van het project.
We stellen ons bv een animatie voor waarbij de Zeiss Coudé in de koepel te zien is en via inzoomen naar de
instrumentatie te kijken en vervolgens naar de computer en naar de werkkamer van een geïnteresseerde DAST
gebruiker. Het is maar een idee.
De grote vraag is of er onder ons iemand is of iemand weet die zoiets beheerst. Dat moet toch lukken? Graag
een reactie. Jullie kennen het credo: Van, voor en door amateurs.
Funding en bekendheid
We zijn nog steeds op zoek naar mogelijkheden voor bekendheid en financiering. We kunnen dat niet alleen. Dus
ook hier de vraag wie daar suggestie over heeft. Denk aan het credo.
Tot zover deze update.
Hartelijke groet namens het DAST team,
Herman ten Haaf

