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Van de voorzitter
 
Het zal u meteen zijn opgevallen: onze Halley Periodiek heeft een gedaantewisseling
ondergaan.
Een andere omslag, een nieuwe layout, glossyachtig papier en een nieuwe drukker.
Op het moment dat ik dit schrijf, is het blad natuurlijk nog niet gereed en moet ook ik
afwachten hoe de nieuwe vormgeving uitpakt. Ik ben heel benieuwd!
De zomer was een drukke tijd bij onze sterrenwacht. De maandelijkse publieksavonden
en de jeugdmiddag werden druk tot heel druk bezocht, en de leden kwamen in grote
getale naar de barbecue, die weer uitstekend werd verzorgd door Ambiance Catering
van Frank en Linda Bekkers. In de drie nachten rond de barbecue was er ook volop
activiteit in en rond de sterrenwacht, want het was mooi weer en de Perseïden lieten
weer van zich spreken. Speciaal voor onze jeugdleden was weer een kijkavond,

waarvoor behoorlijke belangstelling bestond.
Nieuw waren de twee zonnemiddagen, maar de Zon werkte niet erg mee. De telescopen stonden klaar, maar
de Zon liet zich nauwelijks of niet zien. Niettemin hadden we beide keren toch vrij veel volk over de vloer. Voor
hun waren er presentaties over de Zon van zonne-expert Ton Spaninks en Urijan Poerink en voorstellingen in
het planetarium.
De Zon stond ook centraal op de verenigingsavond van 31 augustus. Ton Spaninks verzorgde een boeiende
lezing over waardevolle waarnemingen die een amateur-astronoom aan de Zon kan doen.
Herman ten Haaf besprak vervolgens de ideeën over een unieke zonnetelescoop op de derde toren van
onze sterrenwacht: de Dutch Amateur Solar Telescope (DAST). Een groots project waarvoor de inzet en
knowhow van veel leden en niet-leden nodig is, en natuurlijk ook veel geld (dat er nog niet is). Binnen en
buiten de vereniging is er al veel belangstelling voor, en dat bleek ook tijdens de presentatie van Herman. U
zult nog veel meer te horen krijgen over de DAST, maar als u ook wilt meedenken over de zonnetelescoop,
dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Herman.
De astrowaarnemers en –fotografen grepen veel heldere nachten aan om met de Takahashi–telescoop in
de kleine koepel en de C14-telescoop in de grote koepel aan de slag te gaan. Mooie resultaten bleven niet
uit, en die worden steeds beter. De kleine koepel is inmiddels behoorlijk opgeknapt, maar helaas waren er
onder meer problemen met de montering van de kijkers, doch ook daar wordt aan gewerkt.
Op 30 augustus was ik met vier andere leden aanwezig bij de Nationale ontvangst van André Kuipers op de
boulevard van Noordwijk. We maakten deel uit van de bemanning van een stand van de Landelijke Samen
werkende Publiekssterrenwachten. Ik zag André maar heel even, hij ging met de snelheid van het ISS aan
onze stand voorbij, maar we kregen ruime publieke belangstelling. Om dat laatste was het ons te doen, dus
het was een geslaagde dag.
Veel dank aan alle leden, die hebben geholpen Halley goed de zomer te laten doorkomen. Voor het najaar
staat ons weer een gevarieerd programma te wachten. Ik vraag evenwel uw speciale aandacht voor de
Ledenavond op 30 november, die vooral bedoeld is voor leden die nog niet goed bekend zijn met onze
vereniging en graag wat willen doen bij Halley. U leest er verderop in deze Halley Periodiek
meer over. U bent van harte uitgenodigd!
Ik hoop u de komende maanden bij Halley te mogen begroeten!
 
Marinus van Ginkel
Voorzitter van de Vereniging Sterrenwacht Halley
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WAT IS ER TE DOEN BIJ HALLEY? 
 

Urijan Poerink 

 

Alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Ook jeugdleden mogen dan 

natuurlijk komen, maar voor hun zijn extra activiteiten opgenomen. Belangstelling? Je bent van harte 

welkom! Niet in het overzicht zijn vermeld cursuslessen en rondleidingen van groepen die op afspraak 

worden ontvangen.  

 

  

Vrijdagavond 5 oktober, 21.00 -23.00 uur  
Publieksavond  - Weekend van de Wetenschap 

Het is nu Oktober Kennismaand en de komend da-

gen is het ‘Weekend van de Wetenschap’. Onze 

sterrenwacht doet daar aan mee. In het auditorium is 

er een publiekspresentatie over  een actueel onder-

werp dat sterrenkundigen erg bezighoudt: exoplane-

ten, ofwel planeten bij andere zonnen. hoeveel exop-

laneten zijn er al gevonden, hoe worden ze ontdekt, 

lijken ze op onze Aarde of juist niet, zou daar leven 

kunnen bestaan, zou daar intelligent leven voorko-

men? Met aardse en ruimtetelescopen worden aan 

de lopende band planeten bij andere sterren aange-

troffen en sterrenkundigen vallen van de ene verba-

zing in de andere. Ze doen ontdekkingen die ze niet 

voor mogelijk hielden. Dus genoeg te vertellen over 

dit interessante onderwerp. 

Bij heldere hemel staan de telescopen op de sterren 

gericht en uiteraard zijn er ook planetariumvoorstel-

lingen. 

 

Zaterdagmiddag 6 oktober, 14.00 – 16.00 uur 
Jeugdmiddag – exoplaneten – UFO’s  

Vanmiddag zijn alle kinderen tussen 8 en 12 jaar 

welkom bij onze sterrenwacht, lid of geen lid.  

We gaan het vanmiddag hebben over exoplaneten: 

planeten bij andere zonnen. De laatste jaren worden 

steeds meer exoplaneten ontdekt, soms heel dicht bij 

de moederster. De ontdekkingen roepen bij sterren-

kundigen veel vragen op en die zullen nog veel on-

derzoek moeten doen om ze allemaal te beantwoor-

den. Maar er vallen al veel interessante dingen over 

die verre planeten te vertellen. 

Veel mensen geloven in UFO’s en denken dat die 

van andere planeten en sterren komen. Vanmiddag 

zien we ze ook vliegen, maar de herkomst is dan niet 

mysterieus. De kinderen mogen ze namelijk zelf ma-

ken en demonstreren.  

Als het niet bewolkt is, kijken we met speciale tele-

scopen naar de Zon. Op de Zon zijn vaak indrukwek-

kende protuberansen, zonnevlammen en zonnevlek-

ken te zien.  

Zorg dat je er al om 14 uur bent, want dan maak je 

het hele programma mee. 

 

Zaterdagavond 6 oktober, 21.00 - 23.00 uur  
Publieksavond  - Weekend van de Wetenschap 

Het is Oktober Kennismaand en deze dagen is het 

‘Weekend van de Wetenschap’. Het programma is 

hetzelfde als dat van vrijdagavond 5 oktober. 

 

Woensdagavond 10 oktober, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

  

Zaterdagavond 13 oktober, 19.30 - 21.30 uur 

Jeugdavond – doe mee aan Solargraph Project 

Vanavond staat een bijzonder project op het pro-

gramma. Het maken van een speciale camera om de 

Zon te fotograferen en wel gedurende een half jaar! 

Wat heb je nodig: slechts een blikje en een stuk foto-

papier. Hoe dat mogelijk is en wat je moet doen, 

wordt je deze avond helemaal uitgelegd.  

Als je de instructies goed opvolgt, heb je na een half 

jaar een verbluffende foto gemaakt van de Zon die 

elke dag van Oost naar West beweegt, Die is mis-

schien wel net zo mooi als de opname boven, die op 

dezelfde manier is gemaakt. Iedereen mag na afloop 

van dat halve jaar zijn of haar opname bij Halley laten 

zien. 

Dit project heet Solargraph Project en is een initiatief 

van Halleylid Jip Lambermont. 

Ieder Halleylid of zoon of dochter van een Halleylid is 

welkom op deze avond. Neem wel een schoon blikje 

mee!  

Bij heldere hemel is er natuurlijk ook tijd om door de 

grote telescoop te kijken.  

 

Vrijdagavond 19 oktober, 21.00 - 23.00 uur  

Publieksavond 

 

Maak zelf ook zo’n solargraph! 
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Donderdagavond 25 oktober, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 26 oktober, 20.00 uur 

Verenigingsavond met de ruimtevaart-

documentaire ‘Space Tourists’ 

Een documentaire van Chris-

tian Frei. Om hun ultieme 

droom te verwezenlijken rei-

zen steeds meer miljardairs 

naar de Russische lanceerbasis Baikonoer in Ka-

zachstan. Russische kosmonauten vierden hier hun 

triomfen totdat Gorbatsjov eind jaren tachtig de stek-

ker uit het ruimteprogramma trok. Nu klemmen de 

deuren en is het geld op.  

Om de ruimtereizen te financieren, verkopen de Rus-

sen tegenwoordig de derde stoel in de capsule aan 

zeer vermogende Amerikanen, die met hun twintig 

miljoen dollar kostende ticket bijna de helft van de 

kosten dekken. De Amerikaanse zakenvrouw Anous-

heh Ansari is één van hen. Space Tourists laat in 

niet-chronologische volgorde zien hoe zij zich op-

maakt voor haar reis in de Sojoez-raket naar het 

Internationale Ruimtestation. Ondertussen struint 

Magnumfotograaf Jonas Bendiksen voor een fotose-

rie naar ruimteafval, samen met de bewoners van de 

nabijgelegen, zeer geïsoleerde dorpen op de step-

pen. Zij verdienen een centje bij aan het schroot dat 

vaak van het beste materiaal ter wereld is gemaakt. 

Zo gebruiken ze de titaniumtanks als soeppan en 

verkopen ze de rest door aan China waar er alumini-

um van wordt gemaakt. De werelden van de kosmo-

nauten en de schaapsherders raken elkaar nauwe-

lijks. En als Ansari terugkeert op aarde, staat Charles 

Simonyi, hoofdontwerper van Word en Excel, al te 

trappelen voor de volgende vlucht.  Bron www.idfa.nl 

 

Zaterdagavond 27 oktober, 20 uur 

Nacht van de Nacht 

Alweer voor de achtste keer vindt de Nacht 

van de Nacht plaats. Tijdens deze nacht 

worden op honderden plaatsen in Neder-

land activiteiten georganiseerd die de 

schoonheid van echte duisternis benadrukken. De 

Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend eve-

nement. Iedereen is welkom. Toegang: gratis. 

 

Zondag 28 oktober, 11.00 - 17.00 uur 

Meteorendag der Lage Landen 

Meteorenliefhebbers van de Werkgroep Meteoren 

KNVWS, de Dutch Meteor Society en de Werkgroep 

Meteoren van de (Vlaamse) Vereniging voor Sterren-

kunde (VVS) komen vandaag bij onze sterrenwacht 

bijeen om onder meer ervaringen en waarneemresul-

taten uit te wisselen en over waarneemtechnieken en 

–programma’s te spreken.  

De sterrenwacht is open vanaf 10.30 uur. Het pro-

gramma begint om 11.00 uur en duurt tot rond 17.00 

uur.  

Deelnamekosten, te betalen bij aankomst: € 5,-- p.p. 

Wil je deelnemen aan de lunch, dan betaal je € 8,-- 

extra. 

Los van het programma is na afloop het traditionele 

bezoek aan de lokale Chinees, uiteraard voor eigen 

rekening. Je kunt je voor deze dag aanmelden via de 

website van de Werkgroep Meteoren KNVWS: 

www.werkgroepmeteoren.nl. 

 

Vrijdagavond 2 november, 20.00 - 22.00 uur  

Publieksavond 

 

Zaterdagavond 3 november, 20.00 – 21.00 uur 

Kijkavond voor jeugdleden 

De avond is speciaal voor 

jeugdleden en kinderen 

van Halleyleden. We bekij-

ken onder meer de planeet 

Jupiter met zijn manen en de verre planeten Uranus 

en Neptunus, maar ook objecten dieper in de kos-

mos: dubblesterren, nevels en sterrenstelsels. In het 

oosten zien we de Maan opkomen: ook mooi om te 

zien vanaf de sterrenwacht. Bij bewolkt weer is er 

een alternatief programma. 

 

Dinsdagavond 6 november, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 16 november, 20.00 - 22.00 uur  

Publieksavond 

 

Donderdagavond 22 november, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 30 november, 20.00 uur 

Ledenavond 

Vanavond kunnen (nieuwe) leden elkaar en de ster-

renwacht beter leren kennen en ook kennismaken 

met alle werkgroepen en de instrumenten. Ook 

jeugdleden zijn natuurlijk van harte welkom! 

In de twee koepels staan de grote telescopen en die 

mag je zelf bedienen; ervaren waarnemers en astro-

fotografen geven  tekst en uitleg en vertellen  hoe ze  
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de prachtige deepskyfoto’s maken, die je in de Halley 

Periodiek en op de sterrenwacht tegenkomt.  

Leden die zich bezighouden met de restauratie van 

onze radiotelescoop informeren je over de stand van 

zaken en de doeleinden waarvoor de telescoop na 

herstel kan worden gebruikt.  

In het digitale planetarium mag je zelf achter de 

knoppen zitten en de sterren en planeten boven je 

hoofd laten bewegen; heel apart. Misschien lukt het 

je een reisje door de Melkweg te maken en de weg 

naar huis terug te vinden… 

Gaat je belangstelling uit naar techniek, dan geven 

leden van de Werkgroep PC je een kijkje achter de 

schermen: zij zorgen ervoor dat de apparatuur van 

de sterrenwacht steeds goed functioneert. 

Jeugdleden, en natuurlijk ook oudere leden, die een 

presentatie over sterren of ruimtevaart hebben ge-

maakt, bijvoorbeeld voor school, mogen die in het 

auditorium laten zien. Je zult zeker leuke reacties 

krijgen! 

Halley heeft een uitgebreide bibliotheek; onze biblio-

thecaris maakt je daar graag wegwijs.  

Lijkt het je mooi om publieksvoorlichting bij Halley te 

geven, dan kun je dat vanavond ook bespreken. Dat 

geldt ook voor jeugdactiviteiten, waaraan telkens veel 

kinderen meedoen. 

Heb je een (nieuwe) telescoop, waarmee je nog niet 

goed overweg kunt, neem hem dan gerust mee. Er 

zijn genoeg leden die je kunnen helpen daarmee om 

te gaan. 

Kortom: er is veel te zien en te doen bij Halley op 30 

november. Elke werkgroep staat open voor belang-

stellenden die zich bij haar willen aansluiten. 

 

Dinsdagavond 4 december, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 7 december, 20.00 - 22.00 uur  

Publieksavond 

 

Nacht donderdag/vrijdag 13/14 december 

Waarneemactie Geminiden 

Vannacht bereikt de rijke meteorenzwerm Geminiden 

zijn maximum. Het is een zwerm die altijd zeker de 

moeite waard is om bekeken te worden. Het is Nieu-

we Maan, dus onze wachter stoort niet en als ook het 

weer meewerkt, zal de zwerm waarschijnlijk bij Halley 

worden waargenomen. Wil je meedoen aan deze 

waarneemactie: laat het weten aan Urijan Poerink, 

poerinku@planet.nl. 

 

Vrijdagavond 14 december, 19.30 uur 

Filmavond met Star Trek 

Voor de liefhebbers van science-

fictionfilms een extra filmavond op 

deze donkere herfstavond. En 

een lange filmavond, die vroeg 

begint. Twee films worden ge-

draaid: Star Trek: First Contact (106 minuten) en voor 

wie er geen genoeg van krijgt: Star Trek: Enterprise, 

Broken Bow (82 minuten). Beide films horen bij el-

kaar en gaan over de eerste deep-space-missie van 

de mensheid volgens het Star Trek-verhaal.  

 

Zaterdagavond 15 december, 20.00 – 21.00 uur 

Kijkavond voor de Jeugdleden 

De avond is speciaal voor jeugdleden en kinderen 

van Halleyleden. Als het niet bewolkt is, bekijken we 

onder meer de planeet Jupiter met zijn manen en de 

verre planeten Uranus en Neptunus. Bij bewolkt weer 

is er een alternatief programma. 

 

Vrijdagavond 21 december, 20.00 - 22.00 uur  

Publieksavond 

 

Donderdagavond 27 december, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep  

Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 28 decem-

ber, 20.00 uur 

Presentatie over astrofo-

tografie – Patrick Duis 

Halleylid Patrick Duis be-

gon zijn carrière als astro-

fotograaf in 2007 en astro-

fotografie is sindsdien een echte passie geworden. 

Patrick vertelt over alle hobbels die hij heeft moeten 

nemen en de apparatuur die hij in de loop de jaren 

heeft aangeschaft, verbeterd en aangepast. Uiteraard 

laat hij ook zijn resultaten zien, verkregen op onder 

meer starparty’s bij Halley en in het buitenland. Daar-

tussen zitten opnames van obscure deepsky-

objecten, die maar weinig worden gefotografeerd. 

Patrick werkt ook met onze Takahashi-telescoop en 

laat niet onbesproken wat daarbij allemaal komt kij-

ken. Ongetwijfeld zul je vanavond ook het fraaie werk 

van andere astrofotografen kunnen bewonderen.      
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Thematisch waarnemen, 
wanneer het maar kan . . . 

 

John Kap 

 

Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben 

John Kap, 43 jaar, getrouwd met Ursula en wij 

hebben twee lieve dochters, Eveline (6) en 

Roosmarijn (5), en we wonen in Vlijmen. Ik ben 

nu eén jaar lid van Sterrenwacht Halley en 

binnenkort ga ik van start met het organiseren 

van ‘thematisch waarnemen’.  

 

Wat is thematisch waarnemen? Waarnemen met de 

C14, de telescoop die in de grote koepel staat. 

Waar kijken we dan naar? Dit kan per waarneem-

sessie verschillen. Wanneer doe ik dit? In principe 

wanneer het (goed) helder is, dus ook door de 

weeks, en er natuurlijk geen maan staat. Tenzij we 

de maan zelf gaan bekijken. Hoe lang duurt het? 

Doordeweeks wilde ik 2-3 uur hier aan besteden, 

afhankelijk van de tijd van het jaar. Mocht het in het 

weekend vallen dan kunnen we tot diep in de nacht 

doorgaan tot 3-4 uur in de ochtend. 

 

Ik citeer voor u een stukje dat staat op de website 

http://www.astroforum.nl  `Vindt u het niet erg dat u 

in Nederland waarschijnlijk slechts 40-50 heldere 

nachten per jaar zult meemaken waarvan een deel 

ook nog eens niet bruikbaar is door een onstabiele 

atmosfeer of storende maan?`  

Als men hiervan uit moet gaan, om een waarneem-

avond te organiseren, dan moet je haast wel zeg-

gen dat dit niet gaat wanneer je vastgestelde avon-

den hiervoor hebt. Ik bedoel, wat heb je bijvoor-

beeld aan waarnemen voor de leden na de pu-

blieksavonden wanneer het kei bewolkt is. Niets 

dus. Aardig bedacht, maar niet effectief genoeg 

voor de leden. Dus wanneer het goed helder wordt, 

dan stuur ik of een dag van te voren of op de dag 

zelf een e-mail met de mededeling dat het goed 

helder gaat worden en of je zin hebt om te komen 

naar een thematische waarneemsessie.  

Heb je zin om te komen, dan even een mail terug-

sturen dat je komt. Dan heb ik een idee hoeveel 

mensen er kunnen komen. Op de avond zelf zal 

een go/no go-sein gegeven worden via de mail. 

Hou je mailbox tegen die tijd dan in de gaten. 

Het wordt laagdrempelig, leerzaam en gezellig. 

Samen beschrijven wat je ziet en hierover discussi-

eren en de informatie over het object met elkaar 

delen. Met en zonder filters werken en ook uitleg-

gen waarom je ze gebruikt. 

 

Wat ligt er in de planning om te gaan bekijken? In 

ieder geval niet zomaar in het wilde weg sterren 

kijken en zien waar we terecht komen. 

 

 

1. een of meer sterrenbeelden bekijken met hun  

 deep-sky-objecten. 

2. Een avond planeten bekijken, afgewisseld met  

 planetoïden/kometen. 

3. Met een maanatlas gericht de maan verken- 

 nen. 

4. Dubbelsterren bekijken. 

5. Asterismen. 

6. Deep-sky-beauties. 

7. Een Messier marathon. Zolang als het duurt  

 Messier objecten opzoeken en bekijken. 

8. Een NGC-marathon. Zolang als het duurt 

 NGC-objecten bekijken. 

9. Een BOC-marathon. Zolang het duurt BOC-  

 objecten bekijken. 

10. Open sterhopen. 

11. Bolhopen. 

12. Planetaire nevels. 

13. Verzoekjes. 

 

Kortom, er zit altijd wel een thema aan vast, van-

daar de naam thematisch waarnemen. 

Aanmelden voor de Halley-egroup-mailinglist om de 

berichtgeving te ontvangen of er een waarneem-

avond komt, kan via Maarten Geijsberts, mageijs-

berts@hotmail.com. Voor vragen kun je bij mij te-

recht: john@williamherschel.nl.  

Wellicht tot ziens. Ik kijk er naar uit. U toch ook?! 
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Urijan Poerink 

 

De meeste gegevens en afbeeldingen van hemelverschijnselen in deze rubriek zijn ontleend aan de Ster-

rengids 2012, die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven door de Stichting De Koepel.  

 

Oktober 
 
Wo 3 oktober – De planeet Venus staat ’s ochtends 

om 10 uur op slechts 7 boogminuten ten zuiden van 

Regulus, de hoofster van Leeuw. Bekijk deze heel 

nauwe samenstand in de ochtendschemering. Zo’n 

samenstand vindt eens in de acht jaar plaats, steeds 

op 1, 2 of 3 oktober. De eerstvolgende keer: op 2 

oktober 2020. 

 

Vr 5 oktober –  Om 23 uur staat de Maan 2 graden 

ten zuiden van Jupiter.  

 

Do/wo 9/10 oktober – Besteed eens aandacht aan de 

veranderlijke ster Algol in Perseus (bèta Persei). Om 

21.27 uur (9 oktober) begint zijn helderheid af te 

nemen en dat gaat door tot  om 2.21 uur (10 oktober) 

het minimum is bereikt (magn. +3,4). Daarna duurt het 

tot 7.15 uur voordat Algol weer zijn normale helderheid 

heeft bereikt (+2,2). Met het blote oog is dit goed te 

volgen. 

 

Vr 12 oktober – Om 1 uur staat de Maan 6 graden ten 

zuiden van Regulus; Venus is in de buurt. De 

samenstand is aan het begin van de 

ochtendschemering te zien.  

 

Vr 19 oktober - Om 20.03 uur 

wordt de ster 158 G van Ophiuchus 

(slangendrager) door de Maan 

bedekt. De ster van mag. +5,7 

verdwijnt aan de donkere 

maanrand. Gebruik een verrekijker 

of telescoop om de bedekking te zien. 

 

Za/zo 20/21 oktober – De grootste (Galileïsche) 

manen van Jupiter staan vannacht alle vier ten oosten 

(rechts in een omkerende kijker) van de planeet.  

 

Za/zo 20/21 oktober – De meteorenzwerm Orioniden 

bereikt in deze periode zijn maximale activiteit. De 

zogeheten Zenithal Hourly Rate of ZHR (de maximale 

uurfrequentie onder ideale omstandigheden) bedraagt 

gemiddeld 25, maar er zijn jaren dat de ZHR behoorlijk 

kan oplopen, tot wel 60. Afwachten dus, wat het dit 

jaar wordt. Gelukkig zijn de waarneemomstandigheden 

gunstig, en zal de Maan in de nanacht, wanneer de 

meeste meteoren te zien zullen zijn, niet storen. De 

moederkomeet van de Orioniden is de ons 

welbekende Halley, die elke 76 jaar in de buurt van de 

Zon en de Aarde komt.  

 

Vr 19 oktober - Om 19.03 uur wordt de ster 267 B van 

Sagittarius (Boogschutter) door de Maan bedekt. De 

ster van mag. +5,7 verdwijnt aan de donkere 

maanrand. Gebruik een verrekijker of telescoop om de 

bedekking te zien. 

 

November  
 

Vr 2 november – Om 2 uur bevindt de Maan zich 

slecht 1 graad ten zuiden van Jupiter. Dat is te zien 

met het ongewapende oog. 

 

Za/zo 3 /4 november  

Door een verrekijker of 

telescoop is te zien hoe 

om 21.32 uur de maan 

Ganymedes de schaduw 

van Jupiter binnenschuift. 

Hij komt daar om 23.35 

weer uit. Te 0.35 uur ver-

dwijnt deze  maan achter 

de planeet en om 2.24 uur 

komt hij weer tevoor-

schijn. 

 

Zo 11 november – Te 19 uur bevindt de Maan zich 5 

graden ten zuiden van Venus. Het tweetal is op dat 

moment niet te zien; de samenstand is in de ochtend-

schemering te bekijken. 

 

Vr 16 november – Rond 17.11 uur verdwijnt de ster 

mu van Sagittarius (Boogschutter)  achter de donkere 

rand van de Maan. De ster heeft een helderheid van 

+3,8. De Maan is slechts voor 11% verlicht. Bekijk de 

bedekking met een verrekijker of telescoop. 

 

Vr/Za 16/17 november – Rond 10 uur (17 november) 

wordt de maximale activiteit van de meteorenzwerm 

Leoniden verwacht. In de jaren rond de laatste eeuw-

wisseling waren  we  in de novembermaanden getuige 

Oktober tot en met december 2012  

Hemelverschijnselen 

Ganymedes verdwijnt bij V1 

in de schaduw van Jupiter 

en komt er bij V2 weer uit. 

Tussen B1 en B2 wordt de 

maan door Jupiter bedekt.  
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van hevige sterrenregens en zelfs sterrenstormen, 

omdat de moederkomeet van de Leoniden, P/Temple 

Tuttle, in de buurt was. De komeet is nu weer ver weg 

en de activiteit van de zwerm is tot zijn ‘normale’ om-

vang teruggelopen: tussen 5 en 10 meteoren per uur 

tijdens het maximum. Maar verrassingen (hogere acti-

viteit) kunnen nooit helemaal worden uitgesloten. De 

meeste Leoniden worden in de nanacht verwacht, als 

de radiant in Leeuw hoog aan de hemel staat. 

 

Di 27 november– Om 6 uur staat Venus slechts 34 

boogminuten ten zuiden van Saturnus. Het tweetal zal 

een uur later goed te zien zijn, als ze wat hoger boven 

de kim staan. Venus is natuurlijk de helderste. 

 

Do 29 november – Mooie samenstand: om 2 uur staat 

de Volle Maan op 1˚ ten zuiden van Jupiter.  

December 
 

Vr 7 december – Om 21 uur is Jupiter in conjunctie 

met Aldebaran, de hoofdster van Stier. De onderlinge 

afstand is 4˚44’.  

 

Zo 9 december – De planetoïde Vesta (mag. +6,4) is 

in oppositie in Stier en de hele nacht waar te nemen. 

De dwergplaneet Ceres (+6,7) staat vlakbij. Een zoek-

kaartje van Ceres en Vesta vind je op blz. 88 van de 

Sterrengids 2012. Je hebt een verrekijker of telescoop 

nodig om ze te kunnen zien. 

 

Wo 12 december – Om 2 uur is de maan in conjunctie 

met Mercurius. Zes uur later, rond 8 uur, kunnen we 

misschien de heel smalle maansikkel vlak bij de pla-

neet zien staan, laag boven de zuidoostelijke horizon.  

De banen van dwergplaneet Ceres en de planetoïde Vesta tussen augustus en december 2012. Ze staan dicht bij elkaar en 

bij Jupiter in Stier. 

27 november: een nauwe samenstand van Venus 

(V) en Saturnus (S). Veel dichter bij de kim is mis-

schien Mercurius (Me) te vinden. 

9-12 december, rond 8 uur: de maansikkel en de planeten Venus (V) 

en Mercurius (Me) staan elke dag iets lager aan de hemel. Saturnus 

(S) blijft op zijn plaats en staat op 10 december dichtbij de Maan. 
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Wo 12 december – de planetoïde 4179 Toutatis (mag. 

+10,5) passeert de Aarde op 6,93 miljoen kilometer. 

De planetoïde heeft een omlooptijd van vier jaar. Zijn 

afmetingen: 4,6 km x 2,4 km. Met een grote telescoop 

is hij te vinden en eventueel te fotograferen. Gebruik 

voor het opsporen van Toutatis de efemeride op blz. 

91 van de Sterrengids 2012. 

 

13/14 december – Een der grootste, jaarlijks terugke-

rende meteorenzwermen doet weer van zich spreken: 

de Geminiden. Rond middernacht wordt zijn maximale 

activiteit verwacht, die onder gunstige omstandigheden 

kan toenemen tot rond 120 meteoren per uur. De om-

standigheden zijn gunstig dit jaar, want het is Nieuwe 

Maan, en tijdens het maximum staat de radiant (het 

vluchtpunt van de Geminiden) al hoog aan de hemel. 

De radiant bevindt zich helemaal aan het uiteinde van 

de linkervleugel van het sterrenbeeld Zwaan, niet ver 

van Draak. De Geminiden kunnen overal aan het fir-

mament verschijnen, maar verleng je hun lichtspoor in 

gedachten naar achteren, dan kruisen ze elkaar in de 

radiant. Geminiden zijn vrij traag (35 km/s) en vaak 

helder. De oorsprong van deze zwerm ligt niet bij bij de 

planetoïde 3200 Phaethon. 

 

Di 18 december – De dwergplaneet Ceres (mag. +6,7) 

is in oppositie en staat de hele nacht boven de horizon. 

Hij houdt zich op in Stier. Planetoïde Vesta (+6,4)  is bij 

hem in de buurt. Op 20 december is de kortste afstand 

van Ceres tot de Aarde: 252 miljoen kilometer.  

Di 18 december – Omstreeks 21.35 uur bedekt de 

Maan de ster 207 B van Waterman (+6,4). De ster 

verdwijnt aan de donkere maanrand.  

 

Wo 19 december – Twee sterbedekkingen door de 

Maan. De eerste rond 17.26 uur; dan wordt de ster 22 

B van  Vissen (+6,3) bedekt, om 20.32 uur gevolgd 

door de ster 9 van Vissen (+6,3). Ze verdwijnen aan de 

donkere maanrand. De Maan is voor 45% verlicht. 

 

Vr/za 21/22 december – Op de ochtend van 22 de-

cember is de kleine meteorenzwerm Ursiden maximaal 

actief. De radiant van deze zwerm staat altijd hoog aan 

de hemel, bij de Kleine Beer. Tijdens het maximum 

wordt een uurfrequentie van 10 Ursiden verwacht. De 

meeste Ursiden zullen in de nanacht te zien zijn, als de 

Maan onder is. 

De moederkomeet van de Ursiden is 8P/Tuttle, die 

begin 2008 in onze omgeving was en in 2007 voor een 

iets verhoogde meteorenactiviteit zorgde.  

 

Wo 26 december - Om 1 uur staat de bijna Volle 

Maan 1 graad ten zuiden van Jupiter. Aldebaran is in 

de directe omgeving.  

 

Do 27 december – Om 17.33 uur begint de schaduw 

van de maan Io met een overgang over Jupiter. Om 

17.48 uur eindigt een schaduwovergang van de maan 

Ganymedes. Gedurende 50 minuten zijn dus twee 

schaduwen op Jupiter te ontwaren! Bekijk dit met een 

telescoop. 

 

 

 

Urijan Poerink 

 

Mercurius is in oktober en bijna heel november niet te 

zien. Tussen 25 november en 20 december kun je 

hem vinden boven de zuidoostelijke horizon. In die 

periode loopt zijn helderheid enigszins op van 0,0 tot  

-0,5. Op 5 december is hij in grootste westelijke elon-

gatie. 

Venus is de komende tijd ‘Morgenster’ boven de zuid-

zuidoostelijke einder. In oktober komt zij meer dan drie 

uur vóór de Zon op, maar dat blijft niet zo: in december 

komt zij minder dan twee uur eerder op. Haar helder-

heid: ongeveer -3,4. 

Mars gaat dit najaar ongeveer anderhalf  tot twee uur 

na de Zon onder. Hij is ’s avonds laag boven de zuid-

westelijke horizon te vinden, maar vanwege de sche-

mering niet gemakkelijk. Zijn helderheid is +1,4. 

Jupiter houdt zich op in Stier, niet ver van Aldebaran. 

Hij komt in oktober in de loop van de avond op en 

vanaf november is hij (vrijwel) de hele nacht zichtbaar. 

Op 3 december is hij in oppositie. Helderheid: -2,3. 

Saturnus is in oktober niet te zien. Vanaf 10 november 

duikt hij weer op als ochtendverschijning. 

Na 18 november komt hij al meer dan twee uur vóór de 

Zon op, en dat wordt elke dag vroeger. Hij is in de 

ochtendschemering te vinden in het Zuidoosten. Zijn 

helderheid: +0,8. 

Uranus (+6,1) staat bijna de hele nacht aan het firma-

ment; ver na middernacht gaat hij onder. Hij vertoeft in 

Vissen. Zoek Uranus met een verrekijker met behulp 

van het zoekkaartje in de Sterrengids 2012. 

Ook Neptunus (+7,7) gaat in oktober lang na midder-

nacht onder, maar elke nacht wel wat vroeger. In no-

vember is hij al rond 1 uur onder de horizon verdwe-

nen en eind december kort na 21 uur. De verst verwij-

derde planeet verblijft in Waterman. Gebruik het zoek-

kaartje op blz. 123 van de Sterrengids 2012 om hem 

op te sporen.  

In de Sterrengids staat ook het zoekkaartje voor 

dwergplaneet  Pluto (+14). Pluto staat steeds bij M25. 

Oktober tot en met december 2012 

De Planeten  
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In oktober en november 2012 wordt bij Sterrenwacht Halley weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gege-
ven. Die bestaat uit vijf lessen, telkens op een maandagavond. 
 
Niels Nelson, Edwin van Schijndel en Wim Waegemakers verzorgen en begeleiden met hulp van andere leden 
deze beginnerscursus, waaraan iedereen kan meedoen. Bij helder weer wordt waargenomen met de C14-
telescoop in de grote koepel, en de werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook wordt na-
tuurlijk gebruikgemaakt van het digitale planetarium. 
In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan: het waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de 
maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de sterren, melkwegen en het heelal. 
 
De cursusavonden zijn op de maandagen 29 oktober en 5, 12, 19 en 26 november, van 20.15 - 22.30 uur. 
De kosten van de cursus Sterrenkunde voor Iedereen bedragen voor Halleyleden € 45,-- en voor niet-leden € 50,-
- (inclusief een DVD, een cursusboek en het verenigingsblad Halley Periodiek).  
Voor meer informatie: Wim Waegemakers, wwaeg@ziggo.nl of (0412) 453737. Aanmelden alleen via 
wwaeg@ziggo.nl. 

 

Lezingen bij Galaxis 
Amateurvereniging voor weer- en sterrenkunde Galaxis organiseert dit najaar 

de volgende lezingen:  

Woensdagavond 17 oktober: ‘het gebruiken van sterrenkaarten’, door Carlo 

Jenniskens 

Woensdagavond 21 november: ‘Supernovae’, door drs. Edwin Mathener 

Woensdagavond 19 december: ‘Gravitatie en gravitatiegolven’, door Mark Beker MSc. 
De lezingen beginnen telkens om 20.00 uur en vinden plaats in het Sociaal Cultureel Centrum ‘De Biechten’, 
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen (Hintham). Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toegang; niet-leden: 
€ 6,00 (jongeren tot 16 jaar  € 2,50).  Meer informatie over de lezingen en de sprekers: www.galaxis-
sterrenkunde.nl.  

 

KNVWS-Symposium over Exoplaneten 
Op zaterdag 1 december houdt de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterren-

kunde (KNVWS) haar jaarlijkse symposium, deze keer met het thema ‘Exoplaneten’. Het sym-

posium vindt plaats in het Educatorium op de Uithof te Utrecht.  

Meer informatie vind je binnenkort op de website van de KNVWS: www.astro.rug.nl/~nvws. 

Via die site kun je je ook aanmelden voor het symposium. Ben je Halleylid, vermeld dat dan ook, want dan krijg je 

korting op het deelnamegeld.  

 

Astrodag, 104e amateurbijeenkomst van de KNVWS 
Op 10 november vindt in Goirle weer de jaarlijkse Astrodag plaats: in het Mill-Hill College, Venneweg 42.  
Op deze bijeenkomst vertellen amateurs over hun hobby. Waarnemingen, technieken, apparatuur en vele andere 
zaken worden voor het voetlicht gebracht. Het is een dag waarop amateurastronomen ervaringen uitwisselen in 
een vriendelijke en gemoedelijke sfeer. Een vast onderdeel is de uitreiking van de Dr. J. van der Biltprijs. Die 
wordt dit jaar uitgereikt aan de amateur-astronoom Marco Langbroek. Hij heeft zich onder meer zeer verdienste-
lijk gemaakt op het gebied van de bestudering van het gruis in ons zonnestelsel en als ontdekker van planetoi-
den.   
Voorts  is er een goed verzorgde lunch, voldoende koffie en thee en vooral veel gezelligheid. Het programma is 
nog niet bekend omdat het programma door de deelnemers zelf ingevuld wordt. De dag begint om 10 uur en 
duurt tot rond 17.30 uur.  
Deelnamekosten: € 12,50 p.p. (inclusief lunch), uiterlijk 5 november over te maken naar rekening 103333509 
t.n.v. H. Rutten Astroweekend. Meer informatie en aanmelden: Ton Spaninks, Generaal de Wetstraat 31, 5021 
TK Tilburg, 013-5422534. 
 

Najaarsbijeenkomst Werkgroep Maan en Planeten 
Op zaterdag 24 november vind je meer informatie op www.maanenplaneten.nl.  

     Cursus bij Halley 
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WIE HET WEET . . . OPLOSSING VORIGE KEER 
 
Harrie Schrijvers  
 

De vraag was: ‘Zoek de 1ste letter van de VOORNAMEN van deze personen, zet ze in deze volgorde en mail 
de  gevonden wens naar de redactie.’ De oplossing was: VEINE FACANSIE, en dat was de wens van de redac-
tie aan iedereen. Maar om er zeker van te zijn dat men, na enkele letters gevonden te hebben, de rest van de 
wens zomaar zou aanvullen, zijn expres enkele ‘tikfouten’ gemaakt!  Vier inzenders zijn in deze val gelopen en 
twee inzenders hadden een of twee voorletters van een verkeerde persoon.  Zes leden vonden de juiste tekst.  
De eeuwige roem + het aardigheidje is, na  loting, voor Cees de Jong  uit Oss. Hij stuurde ons tijdens zijn 
vakantie de juiste oplossing: “Omdat ik uiteraard wel mee wil dingen naar de eeuwige roem en mijn facansie 
nog niet voorbij is bij deze alsnog de oplossing. Uiteraard herkende ik een aantal foto’s en met een uurtje slim 
googelen waren alle personen op 1 na geïdentificeerd. Door eliminatie was bekend dat het een Nederlander 
was.  Om hem te vinden heb ik de botte bijl methode moeten gebruiken door uit de lijst met astronomen in de 
Wikipedia alle Nederlanders te googelen net zolang tot ik de goede had: Frederic Kaiser, nooit van gehoord. 
Had dus toch nog wel wat voeten in aarde”. 
 

     
   1  V van Vincent Icke - Nederlandse hoogleraar theoreti-

sche sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder 
hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij treedt regelmatig op als gast in televisieprogramma’s en 
werd op 26 oktober 2011 benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw voor zijn wetenschappelijk werk, 
zijn inzet voor de popularisatie van de wetenschap, kunst-
werken en het mede-initiëren van de Stichting tot Behoud 
van de Sterrewacht Leiden. 
  2. E van Eise Eisinga – de maker van het wereldberoem-

de plafond-planetarium in Franeker. 
  3. I  van Isaac Newton – In de wiskunde ontdekte Sir 

Isaac Newton (Engeland) onder meer de differentiaalreke-
ning en de integraalrekening. In zijn hoofdwerk Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica uit 1687 beschreef Newton 
onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van New-
ton, waardoor hij de grondlegger van de klassieke mechani-
ca werd. 
  4. N van Neil Armstrong – De onlangs overleden Ameri-

kaanse testpiloot en astronaut, voor eeuwig beroemd als 
eerste mens op de Maan. 
  5  E van Eugene Shoemaker -  Samen met zijn vrouw 

speurde deze Amerikaan naar kometen en vond er 32! De 
komeet Shoemaker-Levy 9 zorgde in 1994 voor een specta-
culaire inslag op de planeet Jupiter. 
 6.  F van Frederik Kaiser – De Nederlander Frederik Kai-

ser werd in 1826 observator aan de Sterrewacht Leiden, op 
15 februari 1831 aldaar als student ingeschreven, in 1837 

lector, in 1840 buitengewoon en in 1845 gewoon hoogle-
raar in de sterrenkunde. Kaiser liet een nieuwe sterren-
wacht bouwen vlakbij de later naar hem genoemde Kai-
serstraat in Leiden. De sterrenwacht werd in 1860 vol-
tooid en in 1861 van instrumenten voorzien. 
  7.  A van Anders Celsius – Deze Zweedse astronoom 

was medeoprichter van de sterrenwacht in Uppsala. Maar 
Celsius is toch meer bekend om zijn temperatuurschaal 
(kokend water: 0°, vriespunt 100°), die hij in 1742 invoer-
de maar die door Linnaeus al in 1745 andersom werd 
gezet. 

  8  C van Clyde Tombough – Amerikaans astronoom die 

in 1930 de dwergplaneet Pluto ontdekte, naast 14 planetoï-
den. Tussen 1930 en 2006 werd Pluto beschouwd als de 
negende planeet van het zonnestelsel. 
  9.  A van Alfred Wegener - De naam van de Duitse mete-

oroloog Alfred Wegener zal altijd verbonden blijven met het 
idee van continentverschuiving, de platentektoniek. 
10.  N van Nicolaus Copernicus – Copernicus (Polen) is 

bekend geworden door zijn heliocentrische theorie over het 
zonnestelsel, zoals gepubliceerd in zijn “De revolutionibus 
orbium coelestium”. Deze gedachten betekenden 60 jaar na 
zijn dood een omwenteling in het wetenschappelijk denken 
en in ons wereldbeeld (de copernicaanse revolutie). 
11  S van Subramanyan Chandrasekhar – Een van oor-

sprong Indiaas theoretisch natuurkundige en Nobelprijswin-
naar. Hij ontdekte dat er een limiet was aan de massa die 
een uitdovende ster mocht bezitten alvorens deze zich ver-
der kon ontwikkelen tot een witte dwerg. 
12  I van Isaac Newton – zie bij 3. 
13  E van Edmond Halley – Edmond Halley (Engeland) 

bepaalde de positie van 340 sterren aan de zuidelijke he-
mel. Hij ontdekte ook dat de kometen van 1531, 1607 en 
1682 dezelfde komeet waren, die elke 76 jaar terugkeert. 
Deze komeet is sindsdien bekend als de komeet van Halley. 
Bij de oprichting van de Vereniging Sterrenwacht Halley in 
1986 stond Halley’s komeet weer aan de sterrenhemel. 
Vandaar “Sterrenwacht Halley”!  Edmond Halley financierde 
de  eerste druk van de “Principia” van Isaac Newton. 

 

WIE HET WEET . . . NIEUWE VRAAG 
 
Het hemellichaam dat door hem werd ontdekt gaf hij de naam van zijn vorst (pas 69 jaar later kreeg het de 
naam die thans nog in gebruik is). Het pensioen, dat hij, als dank, van die vorst kreeg moest hem in staat stellen 
zijn andere beroep op te geven zodat hij zich onbezorgd kon wijden aan zijn passie. Maar die vorst had geen 
flauw idee welke bedragen gemoeid waren met zijn sterrenkundige bezigheden. Toen zijn zus hoorde welk be-
drag hij kreeg huilde ze: ”Nog nooit heeft een koning een zó grote eer zó goedkoop gekocht!”   

Wie de naam weet van die vrouw mag het mailen naar: harrieschrijvers@home.nl 
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Satellieten volgen kometen
bij de zon
 
Door Joop Peters
 
Veel kometen draaien hun rondjes op veilige af
stand om de zon. Er zijn echter ook kometen die te
dicht bij de zon komen - op pakweg minder dan
een halve zonnediameter. Het gevolg hiervan is
dat deze zogeheten zonnescheerders hun onder
gang tegemoet kunnen gaan en in de zon verdwij
nen.
 
   

De zonnesatelliet SOHO heeft al heel wat kometen bij
de zon ontdekt. 
 
De Amerikaans-Europese zonnesatelliet SOHO (Solar
and Heliospheric Observatory) werd op 2 december
1995 met een Atlasraket gelanceerd vanaf het Ken
nedy Space Center in Florida (VS). Daarna werd hij
tot op een afstand van anderhalf miljoen kilometer
van de aarde gedirigeerd om van daaruit de zon te
bestuderen. Dat gebeurt met elf wetenschappelijke
instrumenten aan boord van de SOHO, waarvan er
drie zijn gebouwd door de Amerikanen. Met dit instru
mentarium kunnen sterrenkundigen onder meer het
oppervlak van de zon, zonnevlammen, de corona
(het ijle gasomhulsel van de zon) en de zonnewind
(een constante stroom van geladen deeltjes die het
zonsoppervlak verlaten) waarnemen. Tevens heeft de
zonnesatelliet al vele ontdekkingen van kometen op
zijn naam staan. In december 2010 stond de teller
maar liefst op tweeduizend kometen.
Op 4 juli 2011 werd met de LASCO-coronagraaf van
de SOHO - die de zonneschijf bedekt - voor de zoveel
ste keer een kleine komeet ontdekt die op het punt
stond om in de atmosfeer van de zon te duiken. (Zoiets
gebeurt wel enkele keren per maand.) Na de ontdek
king van deze komeet met de naam C/2011 N3 werd
het kleine hemellichaam door een instrument van een
andere zonnesatelliet tot op het laatste moment ge
volgd.
Dat was de SDO (Solar Dynamics Observatory) die
sinds 11 februari 2010 in een baan om de aarde draait
op een hoogte van 36.000 kilometer. Op deze hoog
te is de omlooptijd van de satelliet gelijk aan de rota

tieperiode van de aarde. Deze 4,5 meter lange
Amerikaanse kunstmaan fotografeert de zon iedere
tien seconden met vier telescopen in tien golflengte
gebieden. Wetenschappers hopen dat de bespieder
van de zon minstens vijf jaar lang zijn observaties aan
onze ster zal kunnen verrichten.
 

 
De onfortuinlijke komeet 
Een internationaal team van sterrenkundigen, onder
wie onze landgenoot Karel Schrijver, heeft de SDO-
waarnemingen van de laatste ogenblikken van de
fatale vlucht van komeet C/2011 N3 bestudeerd. Ze
publiceerden hun onderzoeksresultaten eind 2011 in
het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Scien
ce. Daarin kunnen we lezen dat de komeet zijn tocht
langs de zon niet heeft overleefd, en op honderddui
zend kilometer boven het zonsoppervlak is verdampt.
Het was voor het eerst dat het verdampen van een
komeet zo gedetailleerd in beeld is gebracht.
Door van de komeet zijn emissie (uitstraling) en zijn
absorptie van zichtbare straling en extreem ultravio
lette straling te meten, konden de astronomen zijn
grootte en massa bepalen. Uit deze metingen van
Karel Schrijver en zijn collega's bleek dat het ijzige
hemellichaam aanvankelijk vijftig tot honderd meter
groot was. En zijn massa bedroeg meer dan zestig
duizend ton - ruwweg de massa van een vliegdek
schip. Het is ook voor het eerst dat zulke kenmerken
van een komeet op deze manier zijn gemeten. Door
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gaans worden grootte en massa van een komeet
afgeleid uit de hoeveelheid zonlicht die hij weerkaatst.
Tot slot vertelt zonnefysicus Schrijver en zijn consorten
dat komeet C/2011 N3 bij het betreden van de zon
satmosfeer eerst in een groot aantal stukken uiteen
viel en toen verdampte. Deze fragmenten waren
gehuld in een gezamenlijke wolk van stof-, ijs- en
gasdeeltjes. Achter deze wolk - die de coma wordt
genoemd - vertoonde zijn vijftienduizend kilometer
lange staart een sterk fluctuerende helderheid.
 
NASA-commandant Dan Burbank van het ISS maakte
op 22 december 2011 deze prachtige opname van
Lovejoy.

 
Kreutz-kometen

 Het was de Duitse sterrenkundige Heinrich Carl Frie
drich Kreutz (1854-1907) opgevallen dat sommige
kometen die in de nabijheid van onze zon komen
dezelfde baan volgen. Als eerbetoon voor deze ont
dekking werden ze dan ook Kreutz-kometen ge
noemd. Er wordt door sterrenkundigen aangenomen
dat deze Kreutz-kometen kleine brokstukken zijn van
een grote komeet die vele eeuwen geleden uit elkaar
is gevallen. Sommige fragmenten zijn maar enkele
meters groot.
De hierboven beschreven komeet C/2011 N3 behoor
de ook tot de familie van Kreutz-kometen. Deze groep
van kometen zijn de bekendste kometen die rakelings
langs de zon vliegen, waarbij deze zogenoemde
zonnescheerders zoals de reeds genoemde komeet
C/2011 N3 het leven kunnen laten. (We mogen hierbij
opmerken dat er ook andere kometenfamilies be
kend zijn zoals de Marsden-groep die de zon dicht
kunnen naderen.)
 

Kreutz-komeet Lovejoy

Sinds 2004 is de Australische amateursterrenkundige
Terry Lovejoy fotografisch op zoek naar kometen aan
de sterrenhemel. Op deze wijze heeft deze enthousi
aste waarnemer vanaf het zuidelijk halfrond op 27

november 2011 in de ochtend komeet Lovejoy ont
dekt, vernoemd naar zijn ontdekker. Verder werd hij
aangeduid als C/2011 W3. (C staat voor lang-perio
dieke komeet, 2011 het jaartal van de ontdekking en
W3 zijn de volgnummers.) Het hemelobject is ook een
lid van de Kreutz-familie. Maar met zijn grootte van
ongeveer tweehonderd meter is het wel een van de
grootste zonnescheerders van de laatste jaren.
Op 14 december 2011 scheerde komeet Lovejoy
C/2011 W3 langs de zon. Bij deze scheervlucht nader
de hij het zonsoppervlak tot op 140.000 kilometer. Dat
gebeurde vanaf de aarde gezien aan de achterkant
van de zon. En dus was het voor sterrenkundigen af
wachten of de heldere komeet de hitte van ruim een
miljoen graden Celsius, en de intense straling van
onze ster heeft kunnen doorstaan. En dat bleek inder
daad het geval te zijn. Buiten verwachting had Love
joy zijn duik in de corona van de zon zonder kleer
scheuren ervan afgebracht. Blijkbaar zijn alleen de
grootste leden (fragmenten) van de Kreutz-familie
bestand tegen de inferno die bij de zon heerst.
Dit positieve gebeuren betreffende komeet C/2011
W3 was natuurlijk interessant voor onder meer de
bemanning van het ISS (International Space Station),
dat op zo'n vierhonderd kilometer hoogte rond de
aarde draait. De astronauten in het ruimtestation
konden namelijk met deze meevaller op 22 december
2011 het object van gruis en ijs getooid met een su
blieme staart van rond de twintig graden lengte langs
de opkomende zon onverwacht aanschouwen. Zijn
maximale helderheid was zo'n beetje vergelijkbaar
met als die van de planeet Venus. Volgens de ruim
tereizigers was dat allemaal een prachtig gezicht. En
natuurlijk werden er op die datum aan boord van het
station ook talrijke foto's gemaakt van de Kreutz-ko
meet. En de heer Hermanus Rietveld, secretaris van
de Nederlandse Kometenvereniging, heeft in de
laatste week van december 2011 met eigen ogen de
mooie komeet Lovejoy in Zuid-Afrika gadegeslagen.
Dat was een hele belevenis voor deze kenner van
Kreutz-kometen.
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Simpele vraag, prachtig
antwoord!
 
De lerares vraagt aan Jefke in de klas :
"Welke soort vrouw zou jij later graag hebben?"
" Ik wil een vrouw zoals de maan."
" Wow wat een keuze ! Je wilt dus dat ze mooi
en rustig is? "
" Nee ik wil dat ze ‘s avonds komt en ‘s morgens
verdwijnt..."

Komeet Lovejoy beweegt richting de
Kuipergordel

Inmiddels is Lovejoy na deze fotosessie en tevens te
zijn bespied door vele satellieten in de ruimte en tele
scopen vanaf de aarde, zich weer van de zon aan
het verwijderen, waarbij hij in helderheid weer afnam.
Zijn voornemen is om later weer bij onze ster terug te
keren. Het is echter niet ondenkbaar dat de komeet
tijdens zijn reis om de zon veel heeft geleden, en later
alsnog zodanig uiteenvalt dat er weinig van overblijft.
Maar voorlopig is de geroosterde komeet nog in ta
melijk goede conditie, en is nu op weg richting de
Kuipergordel, een brede uitgestrekte gordel van he
melobjecten voorbij de baan van de buitenste reu
zenplaneet Neptunus. Deze gordel wordt bevolkt door
ontelbare kleine ijzige hemellichamen die vrijwel ge
heel uit ijs bestaan. Deze hemelobjecten worden ijs
dwergen genoemd, waarvan de eerste in 1992 -
twintig jaar geleden - door de sterrenkundigen Jane
Luu uit Zuid-Vietnam en Dave Jewitt uit Engeland werd
gevonden. Ze hebben afmetingen van enkele tiental
len kilometers tot vele honderden kilometers.
De Kuipergordel is genoemd naar de Nederlandse
sterrenkundige Gerard Kuiper (1905-1973) die het
bestaan ervan in 1951 voorspelde. De omvang van
dit onderdeel van ons zonnestelsel bedraagt enkele
miljarden kilometers. In 2006 zijn veel sterrenkundigen
tijdens een bijeenkomst van de Internationale Astro
nomisch Unie (IAU) in Praag van mening dat de in
1930 door de Amerikaanse astronoom Clyde Tomb
augh (1906-1997) ontdekte verre Pluto tot een van de
vele Kuipergordel-objecten behoort, en dat het
woord 'planeet' voor de kleine Pluto in onze tijd niet
meer van toepassing is. Volgens de huidige kennis
over ons zonnestelsel is de term dwergplaneet voor
hem een betere benaming. Als alles goed gaat mag
komeet Lovejoy dus tijdelijk in deze Kuipergordel
vertoeven, om van hieruit weer koers te zetten naar
de zon.
 

Waarom is komeet Lovejoy niet verdampt?
 

Wetenschappers van het Max Planck Instituut for Ex

traterrestrial Physics, en de Braunschweig University of
Technology (Duitsland), hebben in maart 2012 op
basis van onderzoek aan kometen hun mening ge
ventileerd over het niet verdampen van komeet Love
joy.
Het is algemeen bekend dat als een komeet op weg
is naar de zon, hij geleidelijk aan warmer wordt. De
temperatuur van het hemellichaam stijgt met het
gevolg dat de bevroren materialen in zijn kern zoals
ijs rechtstreeks verdampt in gas, zonder eerst vloei
baar te worden. Door de uitstoot van dat gas (en stof)
ontstaat er een grote, ijle gas- en stofwolk rond de
komeetkern (de coma), die onder invloed van de
zonnewind - stroom elektrisch geladen deeltjes van
de zon - en de stralingsdruk van de zon tot een staart
uitwaaiert.
 
De opbouw van een komeet (bron: kennislink.nl)
 
Volgens de Duitse onderzoekers resulteert de sterke
uitstoot van deze gas- en stofdeeltjes vanaf het op
pervlak van de komeet in een reactiekracht die de
komeetkern samendrukt. Hierdoor is het object beter
bestand tegen de sterke getijdenkracht van de zon
en kan hij de scheervlucht langs de zon overleven.
De wetenschappers hebben berekend dat dit alleen
geldt voor kometen die een grootte hebben van
tweehonderd meter tot elf kilometer. (Ook de precie
ze samenstelling van een komeet speelt daarbij een
rol.)
Volgens sterrenkundigen is komeet Lovejoy rond de
tweehonderd meter groot, en had hij dus net de
goede maat om de barre omstandigheden dichtbij
de zon te kunnen doorstaan. Kometen die kleiner zijn
- zoals de reeds besproken komeet C/2011 N3 met
een afmeting van hooguit honderd meter - verliezen
door de hitte zoveel materie dat ze volledig verdam
pen. En bij kometen boven de elf kilometer groot
kunnen de gassen minder gemakkelijk uit het inwen
dige ontsnappen, waardoor de reactiekracht van de
uitstoot van gas te gering is om het geheel bij elkaar
te houden. Ze vallen in stukken uiteen.
Dit artikel is een bewerking van het bericht 'Astrono
men onderzoeken verdampende komeet' uit het In
formatieblad van januari 2012 van Stichting 'De
Koepel' te Utrecht. 
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Berichten uit de media
 
Verzameld en bewerkt door Leo Steinhart
 
 

Nachtelijke hemel steeds blauwer
 
Volgens Duitse wetenschappers zal de aanblik van
de nachtelijke hemel de komende jaren drastisch
veranderen. Dat komt door het toenemende ge
bruik van LED-straatverlichting, dat tot gevolg heeft
dat de nachthemel steeds blauwer wordt.
 
Nu speelt deze 'lichtvervuiling' zich nog voor een be
langrijk deel af in het rode deel van het spectrum. De
verandering van kleur is niet de enige verandering die
optreedt.
Omdat blauw licht in de aardatmosfeer sterker wordt
verstrooid dan rood licht, zal de heldere nachthemel
met name in het zenith (het punt recht boven de
waarnemer) en in de richting van de lichtbronnen
duidelijk minder donker worden.
De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar
de gevolgen van het veranderende lichtpatroon,
bijvoorbeeld voor nachtdieren. Daarnaast zouden
overheden ervoor moeten zorgen dat de LED-lampen
geen licht omhoog stralen en zo min mogelijk blauw
licht produceren. nu.nl/Allesoversterrenkunde.nl
 

Gloed van verre planeet opgepikt
 
50 Lichtjaren of 500 biljoen kilometer van ons
vandaan draait een hete, zware Jupiter om zijn ster.
Astronomen hebben voor het eerst zijn zwakke
warmtegloed waargenomen.
 
De in 1996 ontdekte exoplaneet Tau Bootis b is zes
keer zo zwaar als Jupiter, de grootste planeet van ons
zonnestelsel, en heeft een atmosfeer die naar boven
toe koeler wordt. Dat zijn - heel kort samengevat - de
conclusies van recent onderzoek waarbij voor het
eerst het zwakke licht van deze verre planeet is gede
tecteerd.
Om deze gegevens boven water te krijgen, hebben
de onderzoekers, onder wie vier astronomen van de
Universiteit Leiden en één van het ruimteonderzoekin
stituut SRON in Utrecht het onderste uit de kan moeten
halen. Ze beschrijven hun resultaten in het weten
schappelijk tijdschrift Nature juni 2012).
Tau Boötis b behoort tot de categorie van de ‘hete
Jupiters’: zware gasrijke planeten, die in een krappe
baan om hun moederster draaien. Van sommige
hete Jupiters is de atmosfeer de afgelopen jaren al
onderzocht. Het gaat daarbij echter om planeten die
vanaf de aarde gezien tijdens elke omloop eventjes
voor hun ster langs schuiven.
Tijdens de planeetovergang absorbeert de atmosfeer
van de planeet op specifieke golflengten licht van de
ster. Als dit licht vervolgens tot een spectrum wordt

ontleed, zijn de ontbrekende golflengten daarin her
kenbaar als een patroon van donkere lijntjes dat de
chemische samenstelling van de atmosfeer verraadt.
Bij Tau Boötis b gaat dit niet op. Deze volgt een zoda
nige baan om zijn ster dat er van ons uit gezien geen
planeetovergangen plaatsvinden. Dat hij destijds is
ontdekt, komt omdat hij zo zwaar is dat hij zijn moe
derster heen en weer trekt. Door het dopplereffect -
hetzelfde verschijnsel dat een verandering van toon
hoogte veroorzaakt in het geluid van een sirene van
een passerende ambulance - resulteert in kleine re
gelmatige golflengteverschuivingen in het licht van
de ster.
Bij gebrek aan planeetovergangen kan de atmosfeer
van Tau Boötis b alleen onderzocht door naar de
warmtestraling te kijken, die deze circa 1400 graden
Celsius hete exoplaneet uitzendt. Gemakkelijker ge
zegd dan gedaan: de ster waar Tau Boötis b op een
afstand van 7 miljoen km omheen cirkelt is vijftig
lichtjaar (bijna 500 biljoen km) van ons verwijderd. En
straalt tienduizend keer zo fel als zijn planeet.
Om de detectiekans te vergroten hebben de astro
nomen gebruik gemaakt van een gevoelig instrument
van de Europese Very Large Telescoop in Chili.
Daarmee is gekeken naar een golflengte gebied
waarin het gas koolmonoxide (CO) een duidelijk lij
nenpatroon laat zien. Dit is niet de enige reden om
voor dit gas te kiezen. ”Na moleculaire waterstof, die
naar verwachting 99% van de planeetatmosfeer
omvat, maar geen lijnen vertoont, is CO bij deze
temperatuur het meest voorkomend gas”, legt de
Leidse astronoom Ignas Snellen, medeauteur van het
onderzoeksartikel, via e-mail uit.
Niet dat de vingerafdruk van Tau Bootis b gemakkelijk
waarneembaar is. Het gros van de lijnen in de hon
derden lichtspectra die de astronomen hebben op
genomen, komt voor rekening van de atmosfeer van
onze eigen aarde. “De bijdrage van de moederster
van de planeet is gering. Het belangrijkste is dus om
de absorptie van onze atmosfeer eruit te filteren” aldus
Snellen. Dit kunnen we doen doordat de golflengten
van deze absorptie stabiel zijn, terwijl het planeetsig
naal van golflengte verschuift door het dopplereffect.
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Het Spaanse bedrijf Zero2infinity komt met een alter
natief: een ballonvaart op 36 km hoogte in de stratos
feer. Geen gewichtsloosheid maar wel een spectacu
lair uitzicht onder het genot van een drankje.
Zero2infinity gaat vluchten uitvoeren met een Bloon:
een heliumballon waar een kleine afgesloten gondel
onder hangt. Deze biedt plaats aan twee piloten en
vier passagiers. Bloon stijgt op vanaf een opblaas
baar koepeldak dat in principe overal ter wereld kan
worden opgezet. Door de ballon te vullen met helium

gas stijgt deze tot een hoogte van 36 km. Om de
landing in te zetten wordt de ballon afgeworpen en
schiet vanuit de bovenkant van de gondel een ‘pa
rafoil’ naar buiten, waar de gondel met inzittenden
veilig naar beneden kan zweven. Aan de onderkant
van de capsule wordt een aantal airbags opgeblazen
om de klap van de landing op te vangen. De ballon
zweeft afzonderlijk terug naar de aarde. Zero2infinity
heeft technieken ontwikkeld om te ballon gecontro
leerd te laten leeglopen, landen en bergen. Zero2in
finity stuurde eerder onbemande prototype-modellen
naar een hoogte van 33 km. De eerste bemande
vlucht met een verkleinde versie, de Minibloon, staat
gepland voor 2012. De commerciële vluchten moe
ten tussen 2013 en 2015 beginnen. Een vlucht van drie
uur kost 110.000 euro. www.inbloon.com
 

Ruzie over reuzenraket
 
Nog voor NASA de plannen voor een Space Launch
System (SLS) aankondigde, was de reuzenraket al
onderwerp van een felle controverse. Het Space
Launch System is een gigantische klassieke raket
met af te stoten trappen, die in 2017 70 ton en later
zelfs 130 ton in een baan om te aarde moet kunnen
brengen. 
 
Ter vergelijking: de Ariane 5, die vorige maand het
vrachtvoertuig ATV naar het internationale ruimtesta
tion ISS bracht, kan maximaal 20 ton vervoeren. Het
ontwerp is bedoeld om de bemande capsule Orion
voorbij een baan om de aarde naar de maan. pla
netoïden en uiteindelijk mogelijk zelfs Mars te bren
gen. Bemande vluchten naar het ISS komen dan voor
rekening van commerciële partijen.
Tegenstanders vonden de plannen echter te weinig
vernieuwend en vooral te sterk gekoppeld aan de
bestaande Amerikaanse ruimtevaartindustrie. ‘Kran
kenrocket’, of ‘Senate Launch System’ werd SLS
smalend genoemd, naar de senatoren in het congres
die vooral dachten aan de ruimtevaartindustrie in hun
eigen staat toen ze NASA het ontwerp min of meer
oplegden.
Het Space Launch Systeem stoelt vooral op recycling
van al ontwikkelde onderdelen, zoals de hoofdraket
motoren, afkomstig van de Spaceshuttle, en de Ori
oncapsule overgeheveld uit het afgelaste Constella
tionprogramma van president George Bush. Een
hogere rakettrap met zelfs een versie van de J2-raket
motor uit het Apollotijdperk worden gebruiken.
De ontwikkeling en exploitatie van SLS zouden met
hun geschatte kosten van 29 tot 38 miljard dollar een
molensteen om NASA’s nek worden, meer nog dan
de spaceshuttle, ook al omdat een raket van deze
omvang hooguit een paar keer per jaar wordt gelan
ceerd. De frequentere lichte vrachten kunnen immers
mee met goedkopere bestaande raketten. Volgens
de tegenstanders, onder wie veel ingenieurs van de
NASA zelf, zou het beter zijn om met minder zware
raketten, die nu al commercieel verkrijgbaar zijn,
modules,voorraden en brandstofdepots in stukjes

Dat effect ontstaat doordat Tau Bootis b om zijn ster
cirkelt, waardoor hij afwisselend op ons afkomt en van
ons af beweegt.
Het eindresultaat is een lichtspectrum waarin absorp
tielijnen van koolmonoxide herkenbaar zijn. Uit de
dopplerverschuiving die deze lijnen vertonen, blijkt
verder dat de omloopbaan van Tau Bootis b schuin
op de zichtlijn naar de aarde staat onder een hoek
van 44 graden. En daaruit kan dan weer worden
berekend dat de planeet bijna zes keer zo zwaar is
als Jupiter. Voor dit onderzoek was slechts bekend
dat zijn massa meer dan vier Jupitermassa’s moest
bedragen. Het feit dat alleen absorptielijnen zijn
waargenomen wijst erop dat de bovenste laag van
de atmosfeer koeler is dan de rest van Tau Bootis b.
Als een planeet een atmosfeer heeft die koeler is dan
de planeer zelf absorberen de moleculen in die at
mosfeer meer lichtdeeltjes dan dat ze uitzenden en
krijg je absorptielijnen”, licht Snellen toe.
In dat opzicht onderscheidt Tau Bootis b zich van
andere hete Jupiters. die een temperatuurinversie
laten zien. Dat betekent dat de bovenste laag van
hun atmosfeer heter is dan de rest, waardoor hun
spectra juist heldere lijnen vertonen in plaats van
donkere. NRC Handelsblad, juni 2012 

Ruimteballonvaart
 
Ruimtevaarttoerisme begint van de grond te
komen. Verschillende bedrijven ontwikkelen ruim
tevaartuigen voor commerciële ruimtereizen
waarbij de passagiers enkele minuten gewicht
loosheid kunnen ervaren. 
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tenschap?”
“Ik ken wel het geheim van mijn succes (Spinozaprijs),
dat ik de fysica en de chemie met de astronomie
verbind.”
“En waren er ook hindernissen?”
“Ja natuurlijk die zijn er altijd. Een heel moeilijke was,
toen het HIFI-meetinstrument er ineens mee ophield.
Gelukkig is er altijd wel iemand in je team die weet
hoe je zo’n probleem oplost en dat was nu ook zo.”
“Wat motiveert U?” ”het samen werken met mensen
uit allerlei disciplines. Zeker de sterren zijn ook fasci
nerend, maar als ik op mijn werk tot dusverre terugkijk
dan heb ik het werken met anderen het meest ge
waardeerd. En dat je jonge studenten tijdens hun
promotieonderzoek in vier jaar tot wetenschappers
ziet opgroeien.” Tien van die promovendi heeft Thie
lens in zijn groep en vier postdocs. NRC Handelsblad,
juni 2012 

Lid schrijft kinderboek
 
Halleylid Willem Schelle
kens is verhalenverteller
en hij schrijft die verhalen
ook op.
 
Onlangs verscheen zijn
eerste kinderboek, geti
teld: ‘De avonturen van Uk en Piep.’ Het eerste deel
gaat over Uk en Piep die op zoek gaan naar de tove
naar Haxansas en het tweede deel gaat over Uk en
Piep en de vliegreis naar Engeland.
De tekeningen bij de verhalen zijn ook door Willem
gemaakt.
Willems boek is vervaardigd door uitgeverij Calbona
en te bestellen via www.boekenroute.nl.
Het telt 40 bladzijden en kost € 10,--.
 

naar de ruimte te brengen en daar in elkaar te zetten.
www.nasa.gov/sls
 

Vijfde maan ontdekt bij Pluto
 
Er blijkt nog een vijfde maantje om de dwergpla
neet Pluto te draaien. Wetenschappers ontdekten
de maan op beelden van de Hubbletelescoop. 
 
Ze speuren de omgeving van de ijsdwerg af ter
voorbereiding van de aankomst in 2015 van de NASA-
ruimtesonde New Horizons. Vorig jaar werd ook al een
minimaan ontdekt, dat was de vierde.  De nieuwste
maan, die P5 heet in afwachting van een echte
naam, heeft een doorsnede van 9 tot 24 km en draait
op 47000 kilometer rond Pluto. NRC Handelsblad, juli
2012

Walm van dode sterren

Xander Tielens (1953) is astronoom aan de Univer
siteit Leiden dit jaar de Spinozaprijs. Hij bestudeert
de moleculen die tussen de sterren zweven. PAK’s
bijvoorbeeld, polycyclische aromatische koolwa
terstoffen die op aarde zo’n slechte naam hebben,
omdat ze geregeld kankerverwekkend zijn. 
 
Ze zitten in de uitlaatgassen van auto’s en in de walm
van kaarsvlammen. In de ruimte ontstaan ze als
sterren aan het eind van hun leven een groot deel
van hun massa uitstoten en ‘walmen als kaarsen’.
Zulke PAK’s zijn interessant wegens hun rol bij stervor
ming. Ze verwarmen de gaswolken die tussen de
sterren zweven doordat ze licht absorberen. En wan
neer de PAK’s geïoniseerd worden (een elektron
kwijtraken), vormen ze een plasma waarin een stabiel
magneetveld kan bestaan. Zo beïnvloedden ze el
kaar bij de vorming van nieuwe sterren.,
Na stervorming zijn PAK’s interessant als kleurstof,
omdat ze in de nabijheid van jonge sterren elk met
een eigen kleur fluorideren. Zo kun je deze zware
moleculen volgen wanneer de sterrenwind ze bijvoor
beeld een bepaalde kant opdrijft. En natuurlijk is het
interessant te weten of de PAK’s een rol speelden bij
het ontstaan van leven op aarde. Waren ze slechts
een koolstofreservoir? Vielen ze dus uit elkaar in 50 of
100 losse koolstofatomen waaruit later leven ont
stond? Ging het anders? Wie weet!
Bij het zoeken naar antwoorden speelt Thielens een
leidende rol. Zoals bij de bouw en bediening van het
HIFI- instrument op de Herschelruimtetelescoop, dat
op anderhalf miljoen kilometer van de aarde van
daan de spectra van PAK’s en andere moleculen
vastlegt. En zoals bij het Stratospheric Observatory for
Infrared Astronomy (SOFIA) van de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA.
Daarnaast probeert hij met collega’s in aardse labo
ratoria het gedrag van de PAK’s in de ruimte zo goed
mogelijk na te bootsen en te doorgronden.
Vraag aan Thieles: “Welk recept gebruikt U in de we

Nieuwe leden . . .
Hans Vervloed Sint-Oedenrode
J. Wesseling Maasland
Bram Merken Nijmegen
Thomas Borg Vlijmen
Stien Josemanders Loosbroek
Remon Dodemont Berghem

Welkom!  
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Halley Werkgroepen
 
De Werkgroep PC zorgt ervoor dat de computers,
beamers en andere apparatuur en installaties van
onze sterrenwacht goed functioneren en houdt zich
bezig met de software. De Werkgroep Planetarium
bedenkt, maakt en onderhoudt programma’s voor
het planetarium. Programma’s die leuk en leerzaam
zijn voor de eigen leden, voor publiek en voor deel
nemers aan (jeugd)cursussen.
De Werkgroep Radiotelescoop werkt aan de restau
ratie van de 3,5 meter paraboolantenne in de sterren
wachttuin.
Heb je belangstelling voor een van de werkgroepen?
Kom dan ‘ns kennismaken op een van de werkgroe
pavonden of bel of mail naar de ondervermelde
contactpersoon. De data van de werkgroepenavon
den zijn in de rubriek ‘Wat is er te doen bij Halley’
opgenomen.
Contactpersoon Werkgroep PC: Wim Waegemakers,
wwaeg@ziggo.nl, (0412) 453737.
Contactpersoon Werkgroep Planetarium: Cees de
Jong, cees.de.jong@home.nl, (0412) 636989.
Contactpersoon Werkgroep Radiotelescoop: Wim
Waegemakers, wwaeg@ziggo.nl, (0412) 453737.

Sterrengids 2013
 

De Sterrengids 2013 wordt uitgegeven door de Stichting De Koepel en g eeft van
dag tot dag alle voorspelbare hemelverschijnselen die in 2013 waarneembaar
zijn met het blote oog, een verrekijker of telescoop. Hij  bevat vele aparte hoofd
stukken over planeten, zon, maan, kometen en meteoren, veranderlijke sterren
en sterbedekkingen. Met natuurlijk ook tal van sterrenkaarten, foto’s en afbeeldin
gen en tips voor astrofotografie en het waarnemen van deepsky-objecten.

De gids (A4-formaat) bevat 176 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Hij kost voor leden
van Sterrenwacht Halley € 22,95 en voor niet-leden: € 24,95. 

Sterren en Planeten 2013
 
Ook alvast te bestellen, de ‘kleine’ sterrengids : Sterren en planeten 2013, met 68
pagina’s in kleur en eveneens met een overzicht van alle hemelverschijnselen in

2013. Met voor elke maand grote sterrenkaarten en met een aparte sterrenkaart
voor de zomervakantie. Ook deze gids bevat, onder meer, aparte hoofdstukken
over de planeten in ons zonnestelsel en bij andere sterren.
Sterren en Planeten 2013 kost € 12,50. 
 

Bestel de gids nu!
 
Beide gidsen zijn te bestellen bij: harrieschrijvers@home.nl
of door overmaking van € 22,95 of € 12,50 op ING-rekening 875495 t.n.v. H.H.A.
Schrijvers, Heesch.
Nu besteld? Dan natuurlijk vóór het nieuwe jaar 2013 begint in huis!
Indien gewenst en tijdig besteld: ook vóór Sinterklaas of vóór Kerstmis in huis!
Af te halen (in overleg) op de sterrenwacht. Bij verzending per post worden ook
de portokosten in rekening gebracht.
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Een groene flits waarnemen? 
 
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, dan kun
je een duidelijke groene of zelfs een blauwe lichtflits
zien in de allerlaatste seconden wanneer de zon
achter de horizon verdwijnt. Al eerder had ik daarover
gelezen, maar vanuit mijn woongebied zie ik nooit
een echte horizon. Een paar weken geleden waren
we, (mijn vrouw en ik) aan de kust en heb ik daar `s
avonds speciaal aandacht aan besteed. Dit lichtver
schijnsel treedt alleen op bij een dampkring zonder
al te veel deeltjes en rustige luchtlagen. De rustige,
gelaagde atmosfeer breekt het licht in allerlei kleuren,
als een groot prisma. De kleuren groen, blauw en vi
olet zouden we als laatste moeten zien als de zon
ondergaat. De omstandigheden waren niet goed
toen we aan de kust was, er was veel bewolking en
erg veel wind (windkracht 5 tot 7), dus de groene
flitsen hebben we niet gezien. Mijn vrouw zou daar
foto`s van maken als het zover was gekomen. De
camera op statief en geduldig wachten, hebben niet
geholpen.

 

Ruimtevaart
 
Het Amerikaanse bedrijf Stratolaunch Systems wil de
ruimtevaart vernieuwen met behulp van een enorm
vliegtuig dat raketten het eerste stuk kan wegbrengen
de ruimte in. Het toestel zou zes jetmotoren krijgen,
dezelfde die ook jumbojets hebben. Een raket van
225 ton moet hij kunnen dragen. Het vliegtuig, ge
bouwd van koolstofvezel, zal de 36 meter lange
tweetrapsraket op een hoogte van negen kilometer
loslaten. De raket kan dan een satelliet - en op termijn
misschien een bemand ruimtevaartuig – in een baan
om de aarde brengen. Het lanceerplatvorm gaat
meerdere keren mee en maakt het lanceren van
satellieten en ruimtevaartuigen een stuk goedkoper.
De eerste testvluchten zullen in 2016 moeten plaats
vinden, laat Stratolaunch Systems weten.

 

Naar de Zon?
 
In 2017 zal de Europese Solar Orbiter gelanceerd
worden, die dichter bij de Zon zal komen komen dan
Mercurius, zo`n 42 miljoen km. Een sonde naar de
Zon sturen is niet eenvoudig. Dat komt doordat de
aarde om de Zon draait met een snelheid van zo`n
30 km per seconde ofwel 108.000 km per uur. Een
sonde krijgt die snelheid mee bij de lancering, en om
naar de Zon te kunnen afbuigen moet hij worden
afgeremd. De raketten kunnen de sonde niet vol
doende afremmen en daarom zal de sonde een paar
keer vlak langs Venus scheren om zijn snelheid kwijt
te raken. Met de modernste computertechnieken zet
Solar Orbiter de metingen van het magnetisch veld
in de fotosfeer van de Zon om in beelden. Solar Orbi
ter kan die complexe processen volgen vanuit zijn
baan. Wanneer de sonde zijn kortste afstand tot de
Zon bereikt, volgt hij stilstaand een aantal dagen de
draaiing van de Zon, zoals een tv-satelliet. Daarna
verandert zijn baan naar de evenaar van de Zon om
daar de eerste close–upfoto`s van de polen te
maken. Ook zullen de zonnevlekken en de zonnevlek
kenactiviteiten gefotografeerd worden omdat zonne
vlekken belangrijk zijn, want in grote aantallen beïn
vloeden ze ons klimaat.

Kosmisch nieuws
 
verzameld door Jan van Hamond

 
Wat is het grootste sterrenstelsel?  
 
Met zijn breedte van zes miljoen lichtjaar is het 50 keer
zo breed als de Melkweg. We hebben het hier over
het grootste bekende sterrenstelsel IC 1101 in het
sterrenbeeld Slang. Het stelsel is in de loop van de tijd
gevormd uit botsingen van een aantal kleinere stel
sels. Een ander sterrenstelsel, de Messier 87, is tot nog
toe bekend met de grootst bekende massa. Het is vijf
miljoen lichtjaar breed maar weegt wel 200 keer zo
veel als onze Melkweg. Op de foto het verre sterren
stelsel IC 1101 in Röntgenstraling (links, foto NASA,/
CXC/UCI/A) en zichtbaar licht (rechts, Palomar Ob
servatory, Digitized  Sky Survey).
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Solar Probe Plus
 
Solar Probe Plus is van Amerikaanse makelij en de
tweede satelliet die naar de zon vertrekt en wel in 2018.
Daar zal hij op maar ongeveer zes miljoen kilometer
zijn rondjes om de zon te draaien. Het hitteschild zal
temperaturen van 1400 graden te verduren krijgen.
Van deze sonde kunnen we schitterende beelden
tegemoet zien, zoals gloeiend gas waar duizenden
kilometers lange vlammen afspringen. De opnames
zullen via spleten in het hitteschild genomen worden
om verbranding van de camera’s te voorkomen. De
Solar Probe Plus zal de zon naderen tot vlak boven de
corona, de dunne laag van de buitenste atmosfeer
van de zon. Grote vraag is waarom de corona ruim
een miljoen graden is, terwijl het oppervlak van de
zon zo`n 6000 graden is. Ongetwijfeld zal de chemi
sche samenstelling van de corona geanalyseerd
worden.
Van beide sondes, Solar Probe Plus en Solar Orbiter,
is te verwachten dat ze veel kennis opleveren van wat
er zoal ineen ster gebeurt. Nadat ze zijn vertrokken
zullen de sondes pas na 4 en 6 jaar de zon bereiken.
Zij zullen ons van alles over de zon leren maar ook
weer heel veel nieuwe vragen opwerpen.

 

Saturnusmaan Enceladus
 
De ruimtesonde Cassini vloog drie keer om de ijsmaan
Enceladus, door de stoomwolken heen, en verzamel
de kleine ijsdeeltjes, die vervolgens door de Cosmic
Dust Analyzer aan boord werden geanalyseerd. Al
eerder was gezien dat er uit spleten van de kilometers
dikke ijskap van de ijsmaan stoom kwam. In de sa
menstelling daarvan zijn zoutdeeltjes gevonden. De
deeltjes kunnen alleen maar zijn ontstaan door snelle
bevriezing van zout water. Wetenschappers hebben
berekend dat er elke seconde zo`n 200 kilo stoom de
lucht ingaat vanuit de zee onder het ijs.

 

Ook gelezen . . .
 
. . . dat Pluto een vijfde maantje heeft gekregen. Het
is een baby’tje van hooguit 25 kilometer middellijn en
draait eens in de twee en een halve week rond Pluto.
In 1978 werd Charon, de grootste maan van Pluto
gevonden, later de kleinere maantjes Hydra en Nix;
dat was in 2006. Vorig jaar kwam daar een vierde
maantje bij met een voorlopige naam P4. Het nieuwe
maantje (P5) lijkt één omloop te voltooien in de tijd
dat Charon drie keer rond Pluto draait. Sterrenkundi
gen verwachten dat er rond Pluto veel brokstukken
en ijsklompen draaien, of zelfs een ring daarvan. De
manen zijn waarschijnlijk een paar miljard jaar gele
den ontstaan na botsingen met andere ijsdwergen
in de buitenste delen van het zonnestelsel.
Het nieuwe maantje P5 is ontdekt op foto`s van de

Hubble Space Telescope die Pluto nauwgezet bestu
deert ter voorbereiding van de scheervlucht van de
ruimtesonde New Horizon. In de zomer van 2015 zal
New Horizon bij Pluto aankomen.
 
Satelliet Gaia
Vanaf 2013 zal satelliet Gaia zeven jaar lang de posi
tie, beweging, afstand, lichtsterkte en het kleuren
spectrum van misschien wel 200 miljard sterren in de
Melkweg meten. Gaia zal ze in kaart brengen in een
driedimensionale ruimte, tot in het centrum van het
sterrenstelsel. Zullen er misschien wel zussen van onze
Zon bij zitten? Gaia zal gelanceerd worden door de
Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zal sterren
kunnen observeren die 400.000 keer zo zwak stralen
als de sterren die we met het blote oog kunnen zien.
Gaia moet langzaam om zichzelf draaien, en zo het
gehele hemelruim afzoeken. De positiebepaling moet
zeer nauwkeurig zijn - zo`n beetje alsof je de doorsnee
van een mensenhaar meet op duizend kilometer af
stand. Daar zullen we nog meer over lezen en horen.
 
Boren in aardmantel
Als het aan de onderzoekers Damon Teagle en Benoit
Ildefonse ligt dan zullen zij in 2018 een gat boren door
de aardkorst naar de ondergelegen mantel. Zij kon
digde in het wetenschappelijke tijdschrift Nature hun
plan aan. De onderzoekers willen boren op zee waar
de aardkorst met een dikte van 8 kilometer aanzienlijk
dunner is dan op het land. Zij hopen met behulp van
de gevonden stukken aardmantel meer te leren over
hoe onze planeet zich ooit gevormd heeft. Vulkanen
brengen wel eens stukken van de aardmantel mee,
maar een mens is dat nog nooit gelukt.

Uit: Wetenschap in beeld
 

Yahoogroup Halley
 
Als je bent aangesloten bij de Yahoogroup van Halley
kun je via één e-mailadres alle andere leden die tot
die groep behoren een bericht sturen.
Via deze groep kunnen de leden elkaar op de hoog
te houden van het laatste verenigingsnieuws. En el
kaar oproepen om mee te doen aan waarneemac
ties; die worden vaak kort tevoren aangekondigd, als
de weersvooruitzichten gunstig zijn.
Hoe kun je aansluiten bij de Yahoogroup? Heel sim
pel: meld je aan bij Maarten Geijsberts, mageijs
berts@home.nl. Hij stuurt je dan een uitnodiging terug,
waarin het lidmaatschap wordt ‘geactivieerd’.
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'De grote geheimen van
Halley'
Cube, Cultuuronderwijs Bernheze, is de marktplaats
voor cultuureducatie voor Bernheze. Zij ontwikkelde
samen met onze sterrenwacht een fantasieprikkelend
leerlingenboekje sterrenkunde met een handleiding
voor leerkrachten. Dat boekje heet ‘De grote gehei
men van Halley’ en is bestemd voor de groepen 7 van

alle basisscholen in Bernheze en Maasland, die elk
jaar een bezoek aan de sterrenwacht brengen, met
dank aan de Rabobank Bernheze Maasland, die dat
sponsort.
Op 3 oktober om 8.45 uur wordt bij Halley het leerlin
genboekje officieel gepresenteerd, in aanwezigheid
van onder meer Moudi Weddige, leerkracht bij
Stichting Primair Maasland en ontwerpster van het
leerlingenboekje, Dian Langenhuijzen van Cube
Bernheze en Marinus van Ginkel, voorzitter van de
Vereniging Sterrenwacht Halley. De belangrijkste
aanwezigen zijn de leerlingen van groep 7 van de
openbare basisschool Delta uit Heesch. Zij hebben
het leerlingenboekje al gekregen en bereiden zich
daarmee voor op deze ochtend. Zij nemen allemaal
een tekening mee van hun voorstelling van de Oer
knal of ‘Big Bang’: het ontstaan van het heelal.
 

BBQ en Perseïden
geslaagd!
John Kap
 
Zaterdag 11 augustus 2012 zijn we met het hele gezin
naar de reuze gezellige barbecue van de sterren
wacht geweest. De BBQ was wederom goed geregeld
door cateringbedrijf Ambiance uit Berlicum. Goed
gedaan familie Bekkers!
Onze kinderen konden het goed vinden met Simon,
Ilse en Emma van Ballegoij. Iedereen had het reuze
naar z’n zin. Felix Bettonvil gaf een interessante lezing
over meteoren in het auditorium, met name het deel
van het bepalen hoe donker het is, was interessant
om naar te luisteren en hij gaf later op het dakterras
nog een interview weg aan een radioverslaggeefster
van Omroep Brabant op het dakterras werd alles in
gereedheid gebracht voor de Perseïden waarneem
actie, georganiseerd door Sterrenwacht Halley en de
Werkgroep Meteoren KNVWS. Foto’s van deze waar
neemactie en de BBQ zijn terug te vinden op de
Halley facebookgroup op: 
www.facebook.com/groups/218911621543366/
Na thuiskomst hebben we eerst de kinderen op bed
gelegd en heb ik samen met Ursula in de tuin naar

de Perseïden liggen kijken in een tuinstoel. Ursula lag
in een thermoslaapzak en ik in wat warme kleren. We
hebben van ongeveer van 23.45 uur tot 01.00 uur
liggen kijken. In deze waarneemtijd hebben we rond
de 13 meteoren waargenomen.
23.41 uur: Lange oranje flare van een seconde of 2.
Rookpluim lichte lang na.
Van Oost naar Zuid, ongeveer gestart net voorbij het
midden van Ursa Minor en Cassiopeia
23.45 uur: Lichte lange grijs witte flare van ruim 1 se
conde. Rookpluim licht ook lang na. Van Noord-Oost
naar Zuid-West. Vanuit ongeveer Andromeda naar
het Zuid-Westen toe.
00.01 uur: Van Oost naar West toe. Uit Cassiopeia, een
korte witte flare.
00.04 uur: Van Noord naar Zuid, Nabij Lyra. Een
langgerekte blauwwitte flare van een seconde of 2.
00.10 uur: In Ursa Maior van Noord-Oost naar Zuid-
West. Wit grijze flare van 1 seconde.
00.19 uur: Van Noord-Noord-West naar Zuid-Oost 2
seconden lang een witte vuurbol in Cassiopeia. Deze
leek echt op een bolletje.
00.45– 00.48 uur: 4 flares kort achter elkaar vanuit
Cassiopeia van Noord naar Zuid.
01.00 uur: 2 flares kort achter elkaar in Perseus van
Noord naar Zuid.
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Bright Objects Cataloque
Veel (beginnende) amateurastronomen nemen de
Messierlijst als uitgangspunt voor hun waarne-
mingen. Er zijn echter nog veel meer objecten die
relatief helder zijn, maar niet op deze lijst voor-
komen. Ondanks het feit dat er verschillende
catalogi en waarneemlijsten zijn, bleek er geen
overzichtelijke lijst te zijn van relatief heldere
niet-Messiers. Leden van http://www.astrofo-
rum.nl hebben daarom zo’n een lijst gemaakt: de
Bright Objects Catalogue (BOC).

Mooie resultaten met
Halley-telescopen!
 
John Kap
 
De Werkgroep waarnemen/astrofotografie heeft ook
deze zomer niet stil gezeten. Er zijn diverse sessies
geweest waar verschillende leden aan deelgenomen
hebben: 11 op 12 augustus, 17 op 18 augustus, 18 op
19 augustus, 7 op 8 september, 8 op 9 september. Er
is onder andere getest met de JTW-Messier-camera
op de C14-telescoop in de grote koepel.
 
De JTW-Merssier-camera werd eerder dit jaar aan de
sterrenwacht geschonken door Mark Woodward van
JTW Astronomy. De test heeft uitgewezen dat er mini
maal een focal reducer tussen moet om nog betere
resultaten te krijgen. Hiervoor neem ik nog contact op
met het bestuur. We hebben de camera nog niet op
een kleinere kijker getest. Waarschijnlijk geeft dat al
betere resultaten, maar met de C14 is het toch het
mooiste. De bedoeling is dat later live-streams moge
lijk moeten zijn vanaf de C14 in de grote koepel, die
dan te zien zullen zijn in het auditorium of de inde
tenoontstellingsruimte, waar het via de beamer op
het scherm geprojecteerd zal worden. Verder was het
weer reuze gezellig en leerzaam en hebben we een
hoop gezien en gefotografeerd. En uiteraard uittesten
voor de thematische waarneemavonden die later dit
jaar plaats zullen vinden.
 

Wat hebben we gezien?
Om u een inzicht te geven wat we allemaal hebben
waargenomen, kunt u de volgende opsomming
lezen.
In totaal hebben we in 5 sessies 116 objecten beke
ken, waarvan 93 uniek.
De hoogste magnitude was: 14,00. De laagste mag
nitude was 1,15
Het dichtstbijzijnde object stond op 25 lichtjaar en het
verste weg op 110.000.000 lichtjaar.
Er is in totaal in 30 sterrenbeelden naar objecten ge
keken:
40 x Messier Object
33 x BOC Object (zie kader)
33 x open sterrenhoop
22 x een bolvormige sterrenhoop
11 x een planetaire nevel
8 x sterrenstelsel
6 x Spiraalvormig sterrenstelsel
4 x een planeet
2 x open sterrenhoop met neveligheid
1 x een balkspiraalstelsel
1 x dwergsterrenstelsel
1 x supernovarestant
1 x maan
1 x sterrennevel
1 x ster
Je kunt in deze opsomming wel zien waar mijn inte

resse naar uitgaat: open sterrenhopen en bolvormige
sterrenhopen. Waarom? Omdat deze wat mij betreft
de mooist objecten zijn die met een telescoop waar
genomen kunnen worden. Astrofotografisch ligt dit
weer heel anders. Maar goed, smaken verschillen nu
eenmaal.
Enkele voorbeelden van leuke waarnemingen zal ik
hier proberen te beschrijven. Het mooiste is natuurlijk
om deze zelf waar te nemen. Thuis of met de C14-te
lescoop bij Halley.
In het sterrenbeeld Cygnus staat met een magnitude
van 10,00 op 2.200 lichtjaar van onze aarde de NG
C6826. Deze heeft als bijnaam het ‘Blinkend
Planetarium’. Kom deze eens zelf aanschouwen door
de C14 en zie waarom deze zijn aparte naam draagt.
Tipje van de sluier zal ik oplichten. Je wisselt normaal
kijken af met perifeer kijken en je zult zien waarom de
NGC6826 deze bijnaam heeft gekregen.

In het sterrenbeeld Cassiopeia staat NGC457, ook wel
het ‘ET-cluster’ genoemd. Een open sterrenhoop met
een magnitude van 6,40 op 7.900 lichtjaar afstand
van onze aarde. Met een beetje fantasie kun je in
deze sterrenhoop het filmfiguurtje ET zien. Heel leuk
om lang naar te kijken.
En wat dacht je van de ‘Wilde Eendcluster’ (‘Wild Duck
Cluster’) in het sterrenbeeld Schild of Scutum: Messier
11 of NGC6705. Een redelijk goed gevulde open
sterrenhoop, met een magnitude van 5,70, welke
weer 6.120 licht jaar van onze aarde verwijderd staat.
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Halley bij ontvangst André Kuipers
 
Op donderdag 30 augustus was de Nationale ontvangst van André Kuipers op de boulevard van Noordwijk.
Ter gelegenheid van de huldiging werd een Air- & Spacemarkt gehouden, waaraan de Vereniging van
Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS) ook meedeed.
Vijf leden van Sterrenwacht Halley maakten deel uit van de standbemanning: Marinus van Ginkel, Jan van
Hamond, Bart Verdonk, Urijan Poerink en Twan Bekkers. Die stand kreeg veel belangstelling. Menig bezoeker
van de stand waagde een gokje: het raden van het gewicht van een groot tentoongesteld fragment van de
meteoriet Campo del Cielo. Hoodprijs: een kleiner fragmentje van die meteoriet. Dertig andere prijswinnaars
ontvingen ieder een vrijkaartje voor twee personen voor een sterrenwacht naar keuze.
De zon liet zich vrij vaak zien en vele geïnteresseerden konden hem door een telescoop met een H-alfafilter
bekijken. Harrie Schrijvers van Sterrenwacht Halley vervaardigde speciaal voor deze dag een bijzondere
kleurplaat die kinderen mee naar huis mochten nemen, en meteorietenverzamelaar Jan Holl leende de grote
meteoriet uit voor deze dag.

Goed perifeer kijken en je weet waarom deze ‘Wild
Duck Cluster’ heet.
Niet te vergeten de NGC7662, de ‘Blauwe Sneeuwbal’
(‘Blue Snowball’). Op een afstand van 1.800 lichtjaar
van onze aarde af, met een magnitude van 9,40 staat
een planetaire nevel in het sterrenbeeld Andromeda.
Zodra je dit object in je oculair te zien krijgt, weet je
meteen waarom deze z’n naam eer aan doet.

Aanschouw de foto (gemaakt door John Kap en
nabewerkt door Dave Bevers), gemaakt met de JTW-
Messier-camera van de NGC7510, een open sterren
hoop in het sterrenbeeld Cepheus met een magnitu
de van 7,90 en op een afstand van 9.900 lichtjaar van
onze aarde. Toch wel een van de mooiere objecten
die waargenomen is in deze periode.
En zo kan ik nog een tijdje doorgaan met al dit moois.
Het is gewoonweg genieten tijdens het waarnemen.
Zelf kom ik helemaal tot rust dan.

 

Waarneemlijst
Een waarneemlijst (Excel) is te downloaden op http://
www.williamherschel.nl. De objecten op deze lijst zijn
met de C14 bekeken tijdens de waarneemsessies in
augustus/september 2012 en eerder in 2012.
Mocht je interesse hebben om een keer mee te
komen kijken of astrofotograferen of in de mailinglijst
aangesloten willen worden, mail mij of Edwin van
Schijndel gerust. We helpen je graag.

edwinvanschijndel@gmail.com of john@williamher
schel.nl
Wellicht tot ziens bij een waarneem-/astrofotografie-
avond!
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Een waarneemweekend in Duitsland 

Hooi, kampvuur en donkere nachten in Kollase 
 

Edwin van Schijndel 

 

De lichtvervuilingskaarten van Europa laten onverbiddelijk zien dat een goede donkere hemel voor 

ons niet is weggelegd in ons lichtvervuilde land. Slechts enkele regio’s in delen van het noorden van 

het land,  in Zeeland, in de Achterhoek en op de Veluwe komen er wat beter van af. Wanneer we in 

zuidelijke richting verder kijken dan begint het al stukken beter in de Belgische Ardennen te worden, 

maar wie wat verder zoekt treft in het noorden van Frankrijk al goede donkere locaties aan. In oostelij-

ke richting ligt de ‘donkere vlek’ grofweg midden in het noorden van Duitsland in de buurt van de Elbe 

en de Lüneburger Heide.  

 

In de buurt van het stadje Dannenberg 

vonden enkele jaren geleden twee ama-

teurastronomen via het Astroforum het 

Heuhotel in de kleine buurtschap Kolla-

se. Grofweg gelegen tussen Hamburg 

en Berlijn. Een ‘hotel’ is het echter aller-

minst; eigenaar Andreas Groothof heeft 

het opgezet voor passanten die te paard 

rondtrekken en in het ‘hotel’ samen met hun rijdier 

overnachten Sinds enkele jaren komen er dus ook 

amateurastronomen en zorgt de beheerder ervoor 

dat er vers hooi voor zijn gasten ligt alwaar ze hun 

roes in uitslapen.  

Het weekend van 14, 15 en 16 september werd mijn 

eerste Kollase starparty samen met Raymond West-

heim en Patrick Duis, die er vorig jaar al een keer 

was geweest. Hoewel ik wist dat de accommodatie 

geen luxe overnachting inhield viel het me zeker niet 

tegen om in het hooi te slapen en eigenlijk is dat het 

belangrijkste. Het Heuhotel is verder uitgerust met 

een keukentje, een douche en een wc en twee was-

tafels, Voor zo’n 15 personen is dat nog te doen. Als 

het weer een beetje meewerkt dan houd je je voor-

namelijk buiten bezig, of het nu gaat om barbecuen, 

zitten rondom een kampvuur of waarnemen met de 

bino’s en telescopen, de sfeer is werkelijk gezellig. 

De locatie is niet echt geschikt om er in koude perio-

des of met regen te vertoeven, daarvoor is het te 

karig uitgerust.  

De weersvoorspellingen gaven de beste 

papieren voor zaterdagavond terwijl het 

vrijdag tot in de avond nog af en toe licht 

regende. We hadden onze hoop dus op 

zaterdag gezet maar dat bleek een mis-

rekening, de verwachte opklaringen ver-

schenen pas tegen de vroege ochtend. 

Vrijdagavond kwamen tegen de verwach-

ting in echter wel enkele korte opklaringen tussen-

door die af en toe met sluierbewolking gepaard gin-

gen. Omdat de regenkans een tijd lang aanwezig 

bleef gingen we met de bino’s waarnemen en dat 

bleek op zo’n donkere locatie toch nog verrassend 

mooi. Alle nevels, sterrenstelsels die vrij bekend zijn 

lieten zich goed zien. Van het Andromedastelsel 

zagen we door een 10X50 gewoon de volle omvang. 

Ook het lichtzwakke stelsel M33 was goed te zien 

waarbij de vorm herkenbaar was. Een ander bijzon-

der object was de Sluiernevel, een omvangrijke maar 

zwakke nevel die gewoon duidelijk zichtbaar was.  

 

Kollase 2012 was niet helemaal geflopt, maar gaf 

een tipje van de sluier van wat het kan bieden. Alleen 

Patrick was zo slim om er nog een nachtje te blijven 

waardoor hij nog een nachtje met de telescoop op 

deze toplocatie heeft kunnen scoren. In het volgende 

artikel vertelt hij daarover. 

  

 
Turen naar deepsky-objecten in Kollase 
 

Patrick Duis 

 

Wij (Edwin van Schijndel, Raymond Westheim en ik) zijn in het weekeinde 

van 14, 15 en 16 september weer lekker naar de starparty op Kollase ge-

weest, een donkere locatie op ongeveer 60 kilometer ten Zuidoosten van 

Hamburg. Vrijdagavond waren er een paar gaatjes in de bewolking waar 

we snel even met de verrekijkers naar deepsky-objecten konden turen. 

Helaas was het op zaterdagnacht bewolkt. Toch gezellig met zijn allen 

rond het kampvuur gezeten en genoten van vele Hefe Weisse (witbier) en 

whisky. Ik bleef als enige op maandag, gelukkig had ik op zondagnacht een heldere nacht. Toen heb ik 

nog vele deepsky-objecten kunnen zien! 
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Kollase, 14 september 2012 

Fujinon 10x50: seeing 5/5: zeer helder gat in de be-

wolking van vrijdagavond.  

M31 Andromedanevel: Enorm grote nevel met helder 

centrum, buitenste nevels goed zichtbaar. Past maar 

net in beeldveld. Ik heb M31 nog nooit zo groot ge-

zien! 

M45 Pleiaden: Prachtig arm open cluster met sterren 

van ongeveer dezelfde helderheid. 

NGC869/891 Perseus Dubbelcluster: buitenste delen 

van de open clusters lossen mooi op. Onregelmatig 

van vorm en sterren van diverse helderheden. 

M81/82 Bode’s Nebulae (Bode’s Nevels): Door de 

donkere hemelachtergrond van Kollase springen 

deze nevels eruit. M82 duidelijk langgerekt en M81 

duidelijk ellipsvormig. 

M51 Whirlpool galaxy (Draaikolkstelsel): Zichtbaar 

als een zwak rond neveltje, stond ook nog laag voor 

de tijd van het jaar. 

M101 Pinwheel galaxy (Windmolenstelsel): zeer 

zwakke nevel, net-aan zichtbaar in de bino bij direct 

kijken. 

M33 Triangulum galaxy (Driehoekstelsel): duidelijk 

langgerekte nevel. Dit zijn de helderste spiraalarmen. 

M27 Halternevel: prachige vrijwel ronde planetaire 

nevel, komt goed los van de achtergrond. 

M103: Helderste cluster in Cassiopeia. Zichtbaar als 

een heldere ronde nevel, lost niet op. 

 

Kollase 16 september 2012 

200mmF5/HEQ5pro/EQdir goto, seeing 4/5, koude 

vochtige nacht. 

Gebruikt oculair: 35mm Panoptic, tenzij anders ver-

meld. 

NGC6992 Veil Oost: De boog van dit prachtige su-

pernova-restant is zeer goed en helder zichtbaar in 

de UHC-S filter. 

 

NGC6960 Veil Oost/Witches Broomnebula (Sluierne-

vel in Zwaan, ook wel Heksenbezemnevel genoemd): 

direct zichtbaar, zwakke deel ook net direct zichtbaar. 

Ik had dit nog nooit visueel gezien in mijn 200mmF5. 

UHC-S filter. 

NGC7000 North America nebula (Noord-

Amerikanevel): perfect zichtbaar in UHC-S. De bocht 

(‘Mexico’) tekent zich zeer duidelijk af! Erg mooi om 

overheen te scrollen. 

IC5067/5070 Pelikaannevel: net-aan zichtbaar met 

de UHC-S. Pelikaanvorm is moeilijk uit te maken. 

M57 Ringnevel: de planetaire nevel is zeer duidelijk 

zichtbaar, met zichtbare structuren in de ring. 7mm 

Nagler/OIII-filter. 

M27 Halternevel: de haltervorm van de planetaire 

nevel is duidelijk herkenbaar, buitenste ovaalvormige 

nevel steekt ver uit en is direct goed zichtbaar. 7mm 

Nagler/OIII-filter. 

M30: De bolvormige sterrenhoop is zichtbaar als een 

zwak neveltje welke niet oplost. Rond van vorm. Het 

object staat eigenlijk ook te laag, was een ‘testje’. 

 

Er waart hier in de omgeving een mannetjeshert 

rond, is goed hoorbaar (burlburl). Slechts enkele 

honderden meters schat ik; daar gaat Andreas 

Groothof morgen achteraan!  

 

M33 Triangulum galaxy (Driehoekstelsel): zichtbaar 

als een grote ovaalvormige vlek. Binnen in deze vlek 

is een helder centrum met iewat langgerekte struc-

tuur. 

M31/32/110 Andromedanevel: Enorm grote nevel. 

Past niet in beeldveld. Sterk ellipsvormig/uitgerekt 

met helder centrum, hint van zwarte band zichtbaar 

achter M31. 

M110: het sterrenstelsel is zichtbaar als een langge-

rekt ellipsvormige galaxy met helder centrum, groot. 

M32: het sterrenstelsel is zichtbaar als een helder 

iets ellipsvormig sterrenstelsel met helder centrum. 

NGC891: het sterrenstelsel is zichtbaar als een iets 

langgerekt veegje, net aan direct zichtbaar. Geen 

structuur zichtbaar. 7mm Nagler. 

IC342: het sterrenstelsel is slechts een perifeer zicht-

bare, langwerpige nevel. Moeilijk zichtbaar. 7mm 

Nagler. 

NGC281 Pacman nebula (Pacmannevel): heldere 

nevel, enige structuren zichtbaar. Onregelmatig van 

vorm. Direct zichtbaar. UHC-S filter. 

Mel 15: Het open cluster in  Cassiopeia heeft een 

onregelmatige structuur en sterren van diverse hel-

derheden, niet los. Nevel niet zichtbaar. 

Raketten afvuren bij Halley 

 

De drukbezocht Jeugdmiddag van 1 september stond in het teken 

van ruimtevaart. Na een leuke presentatie van Paul Krooshof 

bouwden de kinderen petflessen om tot heuse waterraketten.  

Er volgde een spannende wedstrijd: wie schiet zijn/haar raket het 

verste weg? De winnares kreeg een prijsje. 
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Agenda Sterrenwacht Halley, herfst 2012 

 

In de Agenda worden ook de lezingen van de Amateurvereniging voor weer- en sterrenkunde Galaxis te Hintham ver-
meld; die zijn kosteloos toegankelijk voor Halleyleden. De bibliotheek van de sterrenwacht is tijdens de hieronder ver-

melde Halley-activiteiten geopend. Als je een boek wilt lenen, noteer dan je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op 
het kaartje dat voorin zit en stop dat daarna in de kaartenbak. Terugbrengen: haal het kaartje uit de kaartenbak, noteer 
daarop de datum van inleveren en stop het kaartje weer terug in het boek. 

 

         DATUM en AANVANG   
 ACTIVITEIT PAGINA 

        OKTOBER   
       Dinsdag 2 okt 20.15 uur 

 

Tweede les themacursus O ja, Sterrenkunde! 

 Vrijdag 5  okt   21.00 uur 

 

Publieksavond – Weekend van de Wetenschap 4 

Zaterdag 6 okt 14.00 uur 

 

Jeugdmiddag – Weekend van de Wetenschap 4 

Zaterdag 6 okt 21.00 uur 

 

Publieksavond – Weekend van de Wetenschap 4 

Dinsdag 9 okt 20.00 uur 

 

Derde les themacursus O ja, Sterrenkunde! 

 Woensdag 10 okt 20.00 uur 

 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 4-19 

Zaterdag 13 okt 19.30 uur 

 

Avond voor jeugdleden met het Solargraph Project 4 

Woensdag 17 okt 20.00 uur 

 

GALAXIS: lezing ‘het gebruiken van sterrenkaarten’  11 

Donderdag 25 okt 20.00 uur 

 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 5-19 

Vrijdag 26  okt 20.00 uur 

 

Verenigingsavond,  documentaire ‘Space Tourists’ 5 

Zaterdag 27 okt 16.00 uur 

 

Eerste les Jeugdcursus Sterrenkunde (volgeboekt) 

 Zaterdag 27  okt 20.00 uur 

 

Nacht van de Nacht 5 

Zondag 28 okt 11.00  uur 

 

Meteorendag der Lage Landen 5 

Maandag 29 okt 20.00 uur 

 

Eerste les cursus Sterrenkunde voor Iedereen 11 

  
 

  
 

 
 NOVEMBER  

 
  

 
 

 Vrijdag 2 nov   20.00 uur 

 

Publieksavond 5 

Zaterdag 3 nov 16.00 uur 
 

Tweede les Jeugdcursus Sterrenkunde  5 

Zaterdag 3 nov 20.00 uur 
 

Kijkavond voor jeugdleden 5 

Maandag 5 nov 20.00 uur 
 

Tweede les cursus Sterrenkunde voor Iedereen 11 

Dinsdag 6 nov 20.00 uur 
 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 6-19 

Zaterdag 10 nov 16.00 uur 
 

Derde les Jeugdcursus Sterrenkunde 
 Maandag 12 nov 20.00 uur 

 
Derde les cursus Sterrenkunde voor Iedereen 11 

Vrijdag 16 nov 20.00 uur 
 

Publieksavond 6 

Zaterdag 17 nov 16.00 uur 
 

Vierde en laatste les Jeugdcursus Sterrenkunde 
 

Maandag 19 nov 20.00 uur 
 

Vierde les cursus Sterrenkunde voor Iedereen 11 

Woensdag 21 nov 20.00 uur 
 

GALAXIS: lezing ‘Supernovae’ 11 

Donderdag 22 Nov 20.00 uur 
 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 6-19 

Maandag 26 nov 20.00 uur 
 

Vijfde les cursus Sterrenkunde voor Iedereen 11 

Vrijdag 30 nov 20.00 uur 
 

Ledenavond 6 

 
  

  
 

 
  DECEMBER  

 
  

 
 

 Dinsdag 4 dec 20.00 uur 
 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 6-19 

Vrijdag 7 dec 20.00 uur 

 

Publieksavond 6 

Donderdag 13 dec 21.00 uur 

 

Waarneemactie Geminiden 6 

Vrijdag 14 dec 19.30 uur 

 

Filmavond: Startrek 6 

Zaterdag 15 dec 20.00 uur 

 

Kijkavond voor jeugdleden 6 

Woensdag 19 dec 20.00 uur 

 

GALAXIS: lezing ‘Gravitatie en gravitatiegolven’ 11 

Vrijdag 21 dec 20.00 uur 

 

Publieksavond 6 

Donderdag 27 dec 20.00 uur 
 

Werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop 6-19 

Vrijdag 28 dec 20.00 uur 
 

Verenigingsavond: astrofotografie, Patrick Duis 6 

 

Foto’s achterpagina 

 
Linksboven: Andromedanevel (M33). Foto: Patrick 
Duis. Telescoop: EOS 400d. Camera: Canon 70-200 
mm, F 2,8. Belichting: 15 x 200 s. ISO 800. 
Linksonder: Kleurplaat: André Kuipers keert terug 
naar de Aarde. Ontwerp en kleur:Harrie Schrijvers.  

Rechtsboven:  Belnevel of Zeepbelnevel (Bubble 
Nebula, NGC 7635) in Cassiopeia. foto: Dennis van 
Delft. Telescoop: Takahashi E300, camera: 
Atik383L+, volgcamera: SX Lodestar. 
Rechtsonder: Driehoekstelsel (Triangulum Galaxy,  
M 33). Foto: Dennis van Delft. 
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Wat de leden inbrengen...
De mooiste platen en leukste foto's krijgen hier nog
eens extra aandacht...
 
Voor toelichting bij de foto's zie elders in dit blad.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour:  
Esdoornlaan 26, 5263 GE Vught


