Dwingeloo, 27 maart 2009

Unieke beloning voor vrijwilligers Dwingeloo Radiotelescoop
Op woensdag 1 april aanstaande krijgen achttien vrijwilligers van de stichting CAMRAS een
prestigieuze beloning van het zogenoemde Veder Fonds, de stichting Wetenschappelijk Radiofonds
Veder. De vrijwilligers van CAMRAS hebben in hun vrije tijd de Dwingeloo radiotelescoop van
ASTRON weer operationeel gemaakt. Het Veder Fonds reikt deze beloning uit voor de zeer
enthousiaste wijze waarop zij dit hebben gedaan. De telescoop kan nu door amateurs en onderwijs
gebruikt worden. De uitreiking op 1 april wordt geopend door Prof. Michael Garrett, algemeen
directeur van ASTRON. Hierna houdt Prof. Ir. Klaas H.J. Robers, lid van het bestuur van de stichting
Wetenschappelijk Radiofonds Veder, bij de uitreiking een korte toespraak.
CAMRAS, ofwel de Stichting C.A. Muller radio Astronomie Station, is op 29 januari 2007 in het bijzijn
van voormalig minister Maria van der Hoeven van OCW opgericht om de Dwingeloo radiotelescoop
te restaureren en deze weer bruikbaar te maken. Het stimuleren van de interesse voor techniek en
exacte vakken in het onderwijs in de breedste zin van het woord is één van de doelstellingen van
CAMRAS. Vrijwilligers, onder wie radioamateurs en amateurastronomen spelen hierbij een
belangrijke rol. Zij zijn essentieel voor het weer bruikbaar maken én in de toekomst bruikbaar
houden van de radiotelescoop. Prof. Klaas Robers: “het is uniek dat zoveel vrijwilligers op deze
manier de handen ineenslaan om samen dit grote en technisch ingewikkelde project ter hand te
nemen, dat daarmee in zo’n korte tijd zo’n groot succes heeft. Voor deze inzet ontvangen zij dan ook
de beloning van het Veder Fonds”.
De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder, opgericht door Anton Veder (1879‐1928), bankier
te Rotterdam en tevens fervent radioamateur, wil de ontwikkeling bevorderen van radio‐ of
aanverwante wetenschappen en technieken. Daartoe reikt het fonds, al vanaf 1929, prijzen en
beloningen uit aan onderzoekers, promovendi en andere personen die zich buitengewoon
verdienstelijk hebben gemaakt op dit gebied en benoemt het fonds de Amateur van het Jaar.

Meer informatie:
Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder: www.vederfonds.org,
C.A. Muller Radio Astronomie Station (CAMRAS): www.camras.nl,
ASTRON: www.astron.nl

