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Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen: 
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Werkgroep Meteoren: Urijan Poerink,  
poerinku@planet.nl 
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Waegemakers, 0412-453737, 
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Halley-kalender - winter 2013    
Nadere informatie: zie blz. 7, 8, 23 en 24 

 

Vrijdag 4 januari, 20.00-22.00 Publieksavond 

Maandag 7 januari 20.00 Bijeenkomst werkgroepen 

Zaterdag 12 januari, 16.00-17.30 Jeugdcursus ‘Sterrenkunde’ (1) 

Vrijdag 18 januari, 20.00-22.00 Publieksavond 

Zaterdag 19 januari, 16.00-17.30 Jeugdcursus ‘Sterrenkunde’ (2) 

Zaterdag 19 januari, 20.00 21.00 Jeugdavond 

Dinsdag 22 januari, 20.00 Bijeenkomst werkgroepen 

Vrijdag 25 januari, 20.00 Verenigingsvond met lezing 

Zaterdag 19 januari, 16.00-17.30 Jeugdcursus ‘Sterrenkunde’ (3) 

Vrijdag 1 februari, 20.00-22.00 Publieksavond 

Zaterdag 2 februari, 16.00-17.30 Jeugdcursus ‘Sterrenkunde’ (4) 

Zaterdag 2 februari Jeugdavond 

Zaterdag 2 februari, 14.00-18.00 Excursie Sterrenwacht Gent 

Zaterdag 6 februari, 20.00 Bijeenkomst werkgroepen 

Donderdag 14 februari, 20.15-22.30 Cursus: ‘De komeet komt!’ (1) 

Zaterdag 16 februari, 20.30    Filmavond 

   

 

Donderdag 21 februari, 20.15-22.30  Cursus ‘De Komeet komt!’ (2) 

Vrijdag 22 februari, 20.00 Verenigingsavond met lezing 

Maandag 25 februari, 20.15-22.30 Cursus ‘Sterrenkunde voor  

  Iedereen’ (1) 

Vrijdag 1 maart, 20.00-22.00 publieksavond 

Maandag 4 maart, 20.15-22.30 Cursus ‘Sterrenkunde voor  

  Iedereen’ (2) 

Zaterdag 8 maart, 19.00-20.30 excursie sterrenwacht  Radboud 

  Universiteit Nijmegen 

Maandag 11 maart, 20.15-22.30 Cursus ‘Sterrenkunde voor  

  Iedereen’ (3) 

Dinsdag 12 maart, 20.00 bijeenkomst werkgroepen 

Zaterdag 16 maart, 14.00-16.00 Jeugdmiddag 

Maandag 18 maart, 20.15-22.30 Cursus ‘Sterrenkunde voor Ieder- 

  Een (4) 

Woensdag 20 maart, 20.00 lezing bij Galaxis, Hintham 

Maandag 25 maart, 20.15-22.30 ‘Sterrenkunde voor Iedereen’ (5) 

Dinsdag 26 maart, 20.00 bijeenkomst werkgroepen 

Vrijdag 29 maart, 20.00 Film over Leidse Sterrewacht 

www.sterrenwacht.nl 

Voorkant: Orionnevel (M42), foto van Dennis van Delft Uiterste inleverdatum kopij lentenummer HP: 30-3-2013 
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Van de Voorzitter  

 

Als dit bij u in de bus valt, is 2012 alweer verleden tijd en dus voor mij een reden om even terug te 

kijken. Allereerst wens ik u en de uwen een heel goed Nieuwjaar namens het bestuur en de vereni-

ging. We hebben als vereniging een mooi jaar achter de rug en we hopen dat dat in 2013 weer zo 

gaat worden. 

Dat het een mooi jaar is geworden, komt omdat weer vele leden, zowel de amateurs als de vrijwilli-

gers weer volop actief zijn geweest. Er is weer ruime publieke belangstelling geweest en er is ook veel werk verzet om 

de apparatuur van de vereniging te onderhouden, te verbeteren, en ook op te knappen. Als voorbeeld wijs ik op de 

kleine koepel die aan de binnenkant geheel geverfd is en een nieuwe fundering heeft gekregen voor de telescoop. De 

oude was niet goed ten opzichte van het noorden geplaatst.  Er wordt ook weer volop gebruik gemaakt van de telesco-

pen door waarnemers en astrofotografen. Van de laatste zijn prachtige resultaten te zien op de sterrenwacht. Ik heb nu 

de kleine koepel als voorbeeld genomen, maar er is veel meer activiteit geweest. Denk aan de verenigingsavonden, de 

cursussen, de jeugdmiddagen, de radiotelescoop en ook het werk dat besteed wordt aan het uitbrengen van deze 

prachtige vernieuwde Halley Periodiek. Ik zal ongetwijfeld niet alles genoemd hebben want er gebeurt zonder dat we 

dat allemaal mee krijgen veel op de sterrenwacht. Al met al bruist het van de activiteit, waarmee het bestuur zeer blij is. 

Mocht u ideeën of wensen hebben, niet voor u individueel maar voor uw werkgroep, laat het ons weten; er is altijd over 

te praten en als het mogelijk is zal het bestuur aan uw wensen tegemoet komen, uitgaande van het gegeven ‘van en 

voor de vereniging’.   

Tot  slot nog een mededeling ván de voorzitter óver de voorzitter van de Vereniging Sterrenwacht Halley. Ik heb beslo-

ten in de Algemene ledenvergadering van 26 april 2013 af te treden als voorzitter van de vereniging. Redenen: ik oefen 

deze functie dan al 15 jaar uit, wat voor mij voldoende is, en mijn vrij hoge leeftijd speelt parten. 

U ontvangt van het bestuur in maart de uitnodiging voor de ALV, met informatie over de kandidaatstellingsprocedure 

voor bestuursleden, met inbegrip van de voorzitter. U kunt zich intussen beraden of de vrijkomende functie wellicht iets 

voor u is. U mag dat met mij bespreken, en ongetwijfeld zullen ook de andere bestuursleden bereid zijn u van advies te 

dienen. 

Namens het bestuur bedank Ik iedereen die actief geweest is voor de vereniging> Ik hoop uit dat u er zoveel plezier 

aan beleefd hebt, dat u in 2013 weer mee wilt doen. We kunnen de vereniging alleen maar draaiende houden met 

inbreng van allemaal! 

 

Marinus van Ginkel, Voorzitter Sterrenwacht Halley 

 

In het najaar hebben jeugd- en andere leden bij de sterrenwacht  meegedaan aan  het Solar-

graphProject van Jip Lambermont. Van blikjes maakten zij simpele cameraatjes die gedurende 

zes maanden ononderbroken de bewegingen van de Zon zullen vastleggen, te beginnen op 21 

december (winterwende) en eindigende op 21 juni (zomerwende). Iedereen mocht de came-

raatjes mee naar huis nemen, om er een geschikte plek voor te vinden. Voorzover bekend bij de redactie, waren op 21 december in 

ieder geval vijf camera’s opgehangen en gestart met belichting, maar er zijn er ongetwijfeld meer. Pas op 21 juni 2013 wordt de 

belichting dus gestaakt en mogen de camera’s en geopend. Halleyleden Magalie en vader Carlo Klein vervaardigden twee came-

raatjes, die Carlo op het hoogste gebouw van Nijmegen mocht ophangen.Bij Halley zijn nu ook twee camera’s aan het werk. In juni 

kunnen we beoordelen of ze de elementen hebben doorstaan en mooie resultaten opgeleverd. Verzoek aan allen: laat de camera’s 

staan en kom er niet aan! Bij voorbaat dank. Lees meer http://xyzon.nl/solargraphschoolproject  

Jip Lambermont legt in  

maximaal 101 seconden uit 

hoe je een solargraph maakt 

Zie: http://wetenschap101.nl/  

foto-van-de-seizoenen/ 

 

Foto links: Leden bouwden o.l.v. Jip Lambermont (rechts) blikjes om tot zonnecameraatjes.  

Foto rechts: Het geheimzinnig  ogende zwarte ding  aan het hek bij Halley is een der camera’s. 

Zonnecameraatjes   nu in bedrijf 

SOLARGRAPH- 

project 
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Urijan Poerink 

 

 

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

gids 2013, die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven door de Stichting De Koepel.  

 

 
Januari 
 

Wo/do 2/3 januari – Vandaag bereikt de meteorenzwerm 

Boötiden zijn maximale activiteit, maar de 

omstandigheden om die te bekijken, zijn niet gunstig. Het 

maximum van de zwerm kent een steile piek in de 

activiteit rond 15 uur (3 januari) en de Maan is net vol 

geweest. Maar het is een heel rijke zwerm, die nog 

redelijk te observeren is, vooral in de nanacht van 2 op 3 

januari. Als het meezit, zien we dan nog zo’n 5 tot 10 

Boötiden per uur.  

 

Wo 3 januari – Te 18.37 uur eindigt de overgang van de 

maan Ganymedes over Jupiter. Te 19.28 uur begint aan 

oostelijk planeetrand een overgang van de schaduw van 

Io, te 19.39 uur gevolgd door de schaduwovergang van 

Ganymedes. Twee uur lang tot 19.39 uur, zijn twee 

schaduwen op Jupiter te zien.  

 

Do 10 januari – Om 13 uur staat de Maan slechts 2˚ ten 

Noorden van Venus. Probeer het tweetal rond 8.15 uur 

laag boven de Zuidoostelijk kim met het blote oog te 

vinden. Je moet dus vrij uitzicht in die richting hebben, en 

het lucht zal goed transparant moeten zijn. 

  

Vrijdag 11 januari – Hoog aan de hemel staat het 

sterrenbeeld Camelopardalis of Giraffe. Een interessante 

ster aldaar is de Mira-veranderlijke Χ Cam. Zijn 

gemiddelde helderheid bedraagt +8,1 maar vannacht is 

die maximaal: +7,4. Kijk met een verrekijker of telescoop. 

 

Wo 16 januari – De maan Callisto staat van de vier 

Gallileïsche manen het verst van Jupiter vandaan.Hij is 

de enige  die niet bij iedere conjunctie voor of achter de 

planeet beweegt. Bij de benedenconjunctie van vandaag 

staat hij om 17.25 uur  op zes boogseconden afstand van 

de zuidelijke rand (‘onderkant’) van Jupiter. Met een 

kleine telescoop is hij al te bekijken. 

 

Vrijdag 18 januari – Met een (kleine) telescoop kun je 

om 21.38 uur de ster π van Vissen achter de donkere 

rand van de Maan schuiven. De Maan is dan voor 40% 

verlicht. De ster heeft een helderheid van +5,5.  

 

Za/zo 19 januari – Vanaf 19 uur staan de grote 

Jupitermanen allemaal te Westen van Jupiter. Je ziet 

vanaf de planeet af eerst Io, Europa, Ganymedes en 

Callisto. Vanaf ongeveer 1 uur bevindt Europa zich 

dichter bij Jupiter dan Io. 

 

Ma/di 21/22 januari – Om 5 uur (22 januari) is de Maan 

in  conjunctie met Jupiter. Het duo ging al rond 3.50 uur 

onder toen ze nog maar 1˚ van elkaar verwijderd. In 

onder andere Zuid-Afrika wordt de planeet door de Maan 

bedekt. Maar voor die tijd zie je de Maan langzaam 

Jupiter naderen.  

 

Do 24 januari – Vannacht bereikt de veranderlijke ster R 

Gemini zijn maximale helderheid. Gewoonlijk bedraagt 

zijn maximum +7,1, maar is nu dus +6,0. Gemini of 

Tweelingen staat hoog aan de hemel. Kijk met een 

verrekijker of telescoop. 

 

Februari  
 

Vrij 1 februari  - Te 20.16 uur begint de schaduw van de 

maan Europa aan een overgang over Jupiter. Tegelijker-

tijd eindigt aan de andere kant van het Jupiterbolletje de 

overgang van Europa zelf. Bekijk de overgangen door 

een  telescoop. 

 

 

 

    

    
 

   Januari tot en met maart 2013 

 Hemelverschijnselen 
 

Halley, 8 december 2012 

Foto: Frans van Hooft,  

VIPballon, Schijndel 

Jupiter op 3 januari. De twee puntjes op de zuidelijke (onder-

ste) helft van de bol zijn de schaduwen van respectievelijke Io 

(boven) en Ganymedes (onder) te zien.  
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Vrijdag 8 februari – Te 22 uur Mars in conjunctie met Mercuri-

us. de laatste bevindt zich op slechts 0˚18’ ten noorden van de 

Rode Planeet. Bekijk de samenstand al rond 18.15 uur; dan 

staat het tweetal laag boven de Westzuidwestelijk horizon. 

Mercurius is de helderste. Gebruik zo nodig een verrekijker of 

telescoop. 

 

Ma 11 februari – De smalle maansikkel, Mercurius en Mars 

staan rond 18.30 uur laag boven de kim in het Westzuidwesten. 

Mercurius is twee magnitudes helderder dan Mars. Gebruik zo 

nodig een verrekijker. 

 

Di 12 februari – Om 18.55 uur bedekt de maan aan zijn donke-

re rand de ster 15 van Vissen (magn. +6,5).  De Maan is voor 

7% verlicht. De bedekking is met een verrekijker te volgen. 

 

 Do 14 februari - De Mira-veranderlijke R van Voerman is in 

zijn maximum vannacht. Gemiddeld is de maximum helderheid  

 

+7,7, maar soms loopt die verder tot +6,7. Min-

stens een verrekijker  nodig.  

 

  Do/vr 14/15 februari – De grote Jupitermanen 

allemaal ten Oosten van Jupiter. Je ziet vanaf de 

planeet af eerst Io, Europa, Ganymedes en 

Callisto. Omstreeks 22 uur passeert passeert 

Europa Ganymedes. Bekijk dit met verrekijker of 

telescoop. 

 

Vr/za 15/16 februari  

Op 16 februari (2.12 

uur) De bedekkings-

veranderlijke ster 

Algol in Perseus (β 

Persei) is in zijn mi-

nimum. Het minimum 

begon de avond tevoren, 21.18 uur. Na het mini-

mum duurt het nog tot 7.06 uur voor hij zijn gewo-

ne helderheid heeft bereikt 

 

Vr/16-15/16 februari – De planetoïde 2012 DA14 

zal onze Aarde op korte afstand passeren. Moge-

lijk tot op een afstand van slechts 20.000 km.  

Het is een aardscheerder, met een omvang van 

enkele tientallen meters. Hij beweegt zich zeer 

snel aan de hemel en zal mogelijk een helderheid 

van  rond +7  bereiken.  Zie voor  

2012 DA14 

DA14 is een kleine planetoïde die op 15 

februari 2013  de aarde zal passeren op een 

afstand van 3,5 aardstralen. Dat maakt de 

planetoïde een aardescheerder en betekent 

dat zij binnen de banen van de geostatio-

naire  satellieten zou passeren. 

De planetoïde werd ontdekt door het La Sagra 

observatorium in het zuiden van Spanje. De 

diameter zou 50 meter bedragen. Dit zou de 

omvang zijn van het object dat in de streek van 

Toengoeska in Rusland insloeg in 1908. De 

astroïde beschrijft een baan om de zon met 

een periode van 366,24 dagen met een grote 

declinatie. Zij zal de aarde benaderen vanuit 

het zuiden. De dichtste nadering zou om 20:26 

uur zijn. Dan zou zij een magnitude van +6 of 

+7 hebben (zichtbaar met een gewone verre-

kijker) en zichtbaar zijn in Europa en Azië. Zij 

zal van het zuidwesten naar het noordoosten 

trekken met een snelheid van één maandiame-

ter per minuut. Vier minuten na de dichtste 

nadering verdwijnt zij in de schaduw van de 

aarde om achttien minuten later weer zichtbaar 

te zijn. De planetoïde wordt echter getraceerd. 

Er is echter geen enkel gevaar voor een inslag 

in de nabije toekomst maar haar baan én de 

aardbaan zullen toch enige wijziging onder-

gaan. Dit is vooral belangrijk in verband met de 

passage van Apophis in 2029 die ons zal pas-

seren op 36.000 km afstand. Wiki ‘2012 DA14’
 

2012  DA14 

Mars (Ma) en Mercurius (Me) zijn in conjunctie in 

Waternab. Dat gebeurt op 8 februari te 22.00 uur, 

als beide planeten reeds onder zijn. Bekijk ze al 

rond 18.15 uur. Mercurius in de  

helderste van de twee. 

Algol 

5



De schijnbare afmetingen  

van de zichtbare planeten  

in februari 2013 op dezelfde 

schaal weergegeven. 

de actueelse baanelementen efemeriden: ss.jpl.nasa.gov. Ge-

bruik een grotere amateurtelescoop als je wilt proberen om hem 

te vinden en te volgen.  

 

Zo 16 februari – De Maan bedekt om 18.32 uur aan de donke-

re rand de ster SAO 93164 (+6,3) wordt om 18.32 uur bedekt 

De Maan is voor 39% verlicht.  

 

 Ma 18 februari – Te 13 uur is de Maan in conjunctie met Jupi-

ter. De samenstand is ’s avonds te zien. De heldere planeet 

staat naast de Halve Maan. 

 

Wo 27 februari – Dwergplaneet Ceres (+7,2) bevindt zich 4’ 

ten noorden van de ster HIP24984 (+6,3) in Stier. Bekijk dat in 

een grotere telescoop en zie bijgaand zoekkaartje.  

 

Maart    
 

Di 5 maart – Te 19.47 uur verdwijnt de maan Io achter de wes-

telijk rand van Jupiter. Hij wordt dus bedekt. Bijna gelijktijdig 

eindigt wat zuidelijker en ook aan de westelijke rand de pla-

neetovergang van Europa. 

 

 

 

Wo  13 maart – De komeet  C/2011 L4 (PAN-

STARRS) wordt vandaag bij ons zichtbaar aan de 

horizon. Een paar dagen later krijgen we de komeet 

’s avonds in het westen te zien. Hij staat slecht 1˚ 

boven Uranus. Hoe helder de komeet wordt, is nog 

onzeker, maar het is heel waarschijnlijk dat hij met 

de verrekijker al zichtbaar zal zijn 

 

Ma 18 maart – Om 20.00 uur bedekt de Maan de 

ster 107 Tau (Stier), die een helderheid heeft van 

+6,5). De ster verdwijnt achter de donkere maan-

rand. Gebruik telescoop. 

    

Urijan Poerink 

 

Mercurius wordt in 2013 voor het eerst 

zichtbaar rond 5 februari. Als je goed zoekt, 

eventueel met verrekijker, vind je hem in de 

avondscherming aan de westelijke hemel. 

Zijn grootste oostelijke elongatie bereikt hij 

op 16 februari, waarna zijn helderheid snel 

goede verrekijker of een telescoop is het 

spel van de vier Galileïsche manen van dag 

tot dag, en zelfs van uur tot uur mooi te 

volgen. Venus is in januari alleen de eerste 

dagen te zien, en wel ’s ochtends enkele 

graden boven de zuidelijke horizon.Ook in 

februari en maart vertoont zij zich niet.  

Mars is in januari een avondverschijning. 

Hij houdt zich aanvankelijk op in Steenbok 

en later in de maand in Waterman. Hij ver-

dwijnt honderd minuten na de Zon onder de 

Westzuidwestelijke kim. In februari gaat hij 

nog vroeger en in maart verdwijnt een tijd 

uit het zicht. Zijn helderheid: rond +1,2 - 

+1,1. Jupiter (helderheid: circa -2,5) prijkt 

de komende maanden de hele avond en tot 

lang na opvallende helder in Stier, tussen 

Aldebaran en Zevengesternte. Op 24 maart 

is hij in conjunctie met Aldebaran. 

Saturnus komt dit kwartaal in de tweede 

helft van de nacht op in het Oostzuidoos-

ten. Hij staat in Weegschaal en zijn helder-

heid beloopt +0,9. 

Uranus (+6,2) staat de komende maaden 

’s avonds in Vissen tot kort na middernacht 

aan het firmament. Maar daarna blijft hij tot 

juni 2013 uit het zicht.; ver na middernacht 

gaat hij onder. Hij vertoeft in Vissen. Zoek 

Uranus met een verrekijker met behulp van 

het zoekkaartje in de Sterrengids 2013. 

Neptunus (+7,8) is voorlopige een avond-

verschijning. Hij bevindt zich in Waterman, 

in februari met Mars in zijn nabijheid. Ge-

bruik het zoekkaartje op blz. 120 van de 

Sterrengids 2013 om hem op te sporen.In 

de Sterrengids staat op 123 het zoekkaart-

je voor dwergplaneet Pluto (+14) in Boog-

schutterafneemt. Tot 24 februari blijft hij te 

zien. In maart staat hij overdag aan de 

hemel en is hij niet waarneembaar.   

Komeet  C/2011 L4 (PANSTARRS) 

Januari tot en met maart 2013 

De Planeten  
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Wat is er te doen bij Halley? 
 

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

lijk 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, 4 januari 20.00 -22.00 uur  

Publieksavond 

 

Maandagavond 7 januari, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep Planeta-

rium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 18 januari, 20.00 -22.00 uur  

Publieksavond 

 

Zaterdag 19 januari, 20.00-21.00 uur 

Jeugdavond 

Vanavond twee mooie objecten om goed met de grote 

telescoop te bekijken: de Maan (Eerste Kwartier) en Jupi-

ter met zijn grootste vier manen. Maar we bekijken ook 

een of meer sterrenhopen, nevels, sterrenstelsels, ne-

vels, sterrenstelsels (denk aan het Zevengesternte, Ori-

onnevel, Andromedastelsel en dubbelsterren Bij bewolkt 

weer is er een alternatief programma. Aanmelden voor 

deze avond is niet nodig. 

 

Dinsdagavond 22 januari, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep Planeta-

rium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 25 januari, 20.00 uur 

Verenigingsavond. Lezing door Ron van Mackelen-

bergh over de allerlaatste vlucht van de Endeavour 

‘Onze man in Florida’ Rob van Mackelenbergh reisde in 

september 2012 naar Kennedy Space Center (KSC) om 

de uit de vaart genomen Space Shuttle Endeavour te zien 

vertrekken. Niet naar de ruimte deze keer, maar naar zijn 

laatste bestemming: het Science Center Californië in Los 

Angeles. Rob kon bij het KSC achter de schermen kijken 

en van nabij enkele voorbereidingen meemaken voor dat 

vertrek. En hij was erbij hoe de shuttle op het reusachtige 

Boeingvliegtuig van de NASA werd gehesen. Rob stond 

ook op het dak van de 165 meter hoge Vehicle Assembly 

Building (VAB), vanwaar hij de Boeing met de shuttle  zag 

opstijgen, enkele rondjes over het KSC en de VAB ma-

ken, en vervolgens in westelijke richting uit het zicht ver-

dwijnen. Een heel bijzondere ervaring, die niet voor een 

ieder is weggelegd. 

Vanavond doet hij verslag van zijn wederwaardigheden, 

uiteraard met prachtige (video)beelden. Voor een van 

Robs foto’s: zie bladzijde 17 van deze Halley Periodiek. 

 

Vrijdagavond 1 februari, 20.00 -22.00 uur  

Publieksavond 

 

Zaterdag 2 februari, 20.00-21.00 uur 

Jeugdavond 

De avond is maanloos en dus kunnen we lichtzwakkere 

objecten aan de hemel goed bekijken: Jupiter, Uranus, de 

Melkweg, Andromedastelsel enz. Wil jij graag een be-

paald hemelobject door de telescoop observeren, dan 

proberen we of dat mogelijk is.  

Bij bewolkt weer is er een alternatief programma. Aan-

melden voor deze avond is niet nodig. 

 

Vrijdag 2 februari, 14.00-18.00 uur 

Bezoek aan de vereniging Universiteit Gent - Volks-

sterrenwacht Armand Pien (VSRUG) 

Dat doen we samen met de Astrovereniging Wega uit 

Tilburg. We worden in Gent ontvangen door onder meer 

leden van de werkgroep 

kijkerbouw van de VSRUG. 

Het programma hangt af 

van, of wordt aangepast 

aan de tijdsduur en het 

aantal bezoekers, en omvat 

ontvangst, historiek ster-

renwacht  met de grote 

klassieke Messing 40-cm 

refractor, 3D-voorstelling, 

rondgang bibliotheek, koe-

pels en het weerstation op 

het grasveld. Voorts wordt 

(mogelijk)  ook een bezoek 

gebracht aan de kijkerbouw 

en de koepels van de universiteit, waar we kennismaken 

met dé telescoopbouwer van de Lage Landen:  Jean-

Pierre Grootaerd. 

Alle Halleyleden zijn welkom om mee te gaan. Voor aan-

melden (uiterlijk 28 januari februari) en meer informatie: 

Halleylid Patrick Duis, patrickduis2@ gmail.com, tel. 06-

10025937.  

Vervoer: bespreek met Patrick of je zelf wilt rijden of sa-

men met een andere deelnemer. Reiskosten: per auto 

onderling afspreken. Entree volkssterrenwacht in Gent: 

kosteloos. 

 

Woensdag 6 februari, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep Planeta-

rium en Radiotelescoop (zie kader) 

 

Zaterdagavond 16 februari, 20.30 uur 

Filmavond: ‘Independence Day’ 

De beroemde film begint op 2 juli. Een kolossaal buiten-

aards ruimteschip nadert de Aarde en laat een aantal 

'kleine' schotelvormige schepen los. De schepen vestigen 

zich boven de grootste steden ter wereld. David Le-

vinson, een medewerker van een kabelbedrijf in New 

York, ontdekt dat de schepen onderling contact houden    

De Messing 40-cm-refractor 
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en bezig zijn af te tellen voor iets. Met hulp van zijn ex- 
vrouw Constance, die een baan in het Witte Huis heeft, 

en zijn vader Julius verkrijgt hij toegang tot het Witte Huis 

om de president, Thomas J. Whitmore, te waarschuwen. 
 

Vrijdagavond 15 februari, 20.00 -22.00 uur  

Publieksavond 

 

Donderdagavond 21 februari, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep Planeta-

rium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 22 februari, 20.00 uur 

Verenigingsavond - lezing van Paul van Vliet 

Astronomische ontdekkingen in de loop van de schiede-

nis van de sterrenkunde. 

Er komen zaken als eigenbeweging van sterren, super-

novae, meteoren en ontdekkingen aan bod, welke ont-

dekkingen daaruit voorvloeien en hoe ze zijn ontdekt.  

Bij helder weer is er gelegenheid tot waarnemen met de 

telescopen. 

 

Vrijdagavond 1 maart, 20.00-22.00 uur  

Publieksavond 

 
Zaterdag 8 maart, 19.00–20.30 uur 
Bezoek aan de sterrenwacht van de Radboud  
Universiteit in Nijmegen 
Halleyleden kunnen kunnen meedoen aan een excursie 

naar Radboud Universiteit in Nijmegen.  
Het programma bestaat uit een rondleiding van ongeveer 

anderhalf uur, die begint in de hal van het Huygensge-

bouw aan de Heyendaalseweg 135 in Nijmegen.  
Alle Halleyleden zijn welkom om mee te gaan. Voor aan-
melden (uiterlijk 4 maart) en meer informatie: Edwin van 
Schijndel, edwinvanschijndel@gmail.com,  
tel. 06-4316996. 
Vervoer: bespreek met Edwin of je zelf wilt rijden of sa-
men met een andere deelnemer. Reiskosten: per auto 
onderling afspreken. Verzamelen: te 18.15 uur op het 
parkeerterrein van de McDonald’s aan de 
Voorste Groes te Heesch, onder aan de 
afslag 52 van de Rijksweg A59. 

 

 Dinsdagavond 12 maart, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werk-

groep Planetarium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 15 maart, 20.00 -22.00 uur  

Landelijke Sterrenkijkdagen 

Dit weekeinde vinden de 37-ste Landelijke 

Sterrenkijkdagen plaats, waaraan onze 

sterrenwacht vandaag en morgen natuurlijk 

meedoet. In 2013 zullen ten minste twee 

heldere tot zeer heldere kometen aan de 

hemel staan. Sinds enkele dagen (vanaf 13 maart) staat 

de komeet genaamd C/2012 X2 (PANSTARRS) in het 

Westen aan de hemel. Helderheden van kometen zijn 

niet goed te voorspellen, maar het is aannemelijk, dat 

PANSTARRS heel binnenkort met de telescoop zichtbaar 

wordt, en vervolgens met het blote oog. Maar echt een 

spectakel wordt het  in november, als de komeet ISON 

verschijnt. Hij wordt naar verwachting zeer helder; zo 

helder dat die mogelijk overdag zichtbaar is. Heel zeld-

zaam! 

Vanavond staan Maan en Jupiter mooi hoog aan de he-

mel, en menig ander hemelobject 

  

Zaterdagmiddag 16 maart, 14.00-16.00 uur 

Jeugdmiddag  

Deze middag is speciaal voor kinderen van (ongeveer) 8-

12 jaar. Nu als tijden de publieksavond van is gisteravond 

en vanavond wordt ruim aandacht gegeven aan de kome-

ten PANSTARRS en ISON). Voorts kun je meedoen aan 

doe-activiteiten en is er tot schieten we waterraketten. 

Dit jaar zullen ten minste twee heldere tot zeer heldere 

kometen aan de hemel staan. Sinds Enkele dagen  

(vanaf 3 maart) staat de komeet genaamd C/2012 X2 

(PANSTARRS) in het Westen aan de hemel. Met de tele-

scoop zal hij te zien zijn. Maar echt een spectakel met het 

in november zijn als de komeet ISON verschijnt. Hij wordt 

naar verwachting zeer helder; zo helder dat die mogelijk 

overdag zichtbaar is. Heel zeldzaam! 

De jeugdmiddag eindigt met het lanceren van waterraket-

ten! Toegang voor niet-leden: € 1,--. Je hoeft je niet te 

voren voor deze middag aan te melden. 

 

Dinsdagavond 26 maart, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Werkgroep Planeta-

rium en Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond 29 maart, 20.00 uur 

Verenigingsavond  -  Documentaire over de restaura-

tie van Leidse Sterrewacht 

De Leidse Sterrewacht is een van de vele monumentale 

gebouwen die Leiden rijk is. De koepels zijn karakteristiek 

voor het gebouw. In de afgelopen halve eeuw is de Ster-

rewacht in verval geraakt. Met de nu  afgeronde restaura-

tie is aan die schande een eind gekomen. De restauratie, 

die in 2011 is voltooid, mag wellicht alleen al uit archi-

tectonisch oogpunt verantwoord zijn, belangrijker is nog 

dat met de restauratie recht is gedaan aan 

de historisch-wetenschappelijke betekenis 

van het gebouw. Twee en een half jaar lang 

hebben filmers met grote regelmaat de vor-

deringen van zinkwerkers, steenhouwers, 

marmerschilders en andere restauratiespe-

cialisten vastgelegd, volgden zij de restau-

ratie van de kijkers bij de Leidse Instru-

mentmakers School, het opdampen van 

spiegels in Den Helder en het polijsten van 

lenzen in Roden en spraken met nauw bij 

restauratie en Sterrewacht betrokken men-

sen. Zo werd ook een interview met de 95-

jarige Prof. Blaauw, nog student onder De 

Sitter en later hoogleraar op de Sterre-

wacht, op film vast gelegd, kort voor hij overleed. 

Bij voldoende belangstelling wordt dit jaar excursie naar 

de Leidse Sterrenwacht georganiseerd. 

Na afloop van de documentaire is er gelegenheid waar te 

nemen met onze eigen telescopen.  

De Leidse Sterrenwacht 
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Gloed verre planeet op aarde opgepikt 
 
500 biljoen kilometer van ons vandaan draait een 

hete, zware Jupiter om zijn ster. Astronomen heb-

ben voor het eerst zijn zwakke warmtegloed waar-

genomen. 

De in 1996 ontdekte exoplaneet Tau Boötis 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 gedetec-

teerd. Om deze gegevens boven water te krijgen, heb-

ben de onderzoekers, onder wie vier astronomen van 

de Universiteit Leiden en één van het ruimteonderzoek-

instituut SRON in Utrecht  het onderste uit de kan moeten halen. Ze beschrijven hun resultaten in het wetenschappelijk 

tijdschrift Nature van 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 herkenbaar  als een patroon 

van donkere lijntjes dat de chemische samenstelling van de atmosfeer verraadt. 

Bij Tau Boötis  gaat dit niet op. Deze volgt een zodanige baan om zijn ster dat er van ons  uit gezien geen planeeto-

vergangen plaatsvinden. Dat hij destijds is ontdekt komt omdat hij zo zwaar is dat hij zijn moederster heen en weer 

trekt.. Door het dopplereffect - hetzelfde verschijnsel dat een verandering van toonhoogte  veroorzaakt  in het geluid 

van een sirene van een passerende ambulance - resulteert in kleine regelmatige  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 gr C  hete exoplaneet  uitzendt. Gemakkelijker gezegd dan ge-

daan: De ster waar Tau Boötis b op een afstand  van 7 miljoen km 

omheen cirkelt is vijftig lichtjaar (bijna 500 biljoen km van ons verwij-

derd). En straalt  tienduizend keer zo fel als zijn planeet. 

Om de detectiekans te vergroten hebben de astronomen gebruik ge-

maakt van een gevoelig instrument van de Europese Very Large  Te-

lescope  in Chili. Daarmee is gekeken naar een golflengte gebied 

waarin het gas koolmonoxide (CO)  een duidelijk lijnenpatroon laat 

zien. Dit is niet de enige reden om voor dit gas te  kiezen.”Na molecu-

laire 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, me-

de-auteur van het artikel,via e-mail uit. 

Niet dat de vingerafdruk van Tau Boötis b  gemakkelijk waarneembaar 

is. Het gros van de lijnen in de honderden lichtspectra die de astrono-

men hebben opgenomen, 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 planeetsignaal van golflengte 

verschuift door het dopplereffect. 

Dat effect ontstaat doordat Tau Boötis b om zijn ster cirkelt, waardoor  hij afwisselend  op ons afkomt  en van ons af 

beweegt. Het eindresultaat is een lichtspectrum waarin absorptielijnen van koolmonoxide herkenbaar zijn. Uit de dop-

plerverschuiving die deze lijnen vertonen, blijkt verder dat de omloopbaan van Tau Boötis 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   

Tau Bootis staat niet ver van Arcturus, hoofdster 

van Boötes.  

Berichten uit de media 
Verzameld en bewerkt door Leo Steinhart 
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moest bedragen. Het feit dat alleen absorptielijnen zijn waargenomen wijst erop dat de bovenste laag van de atmos-

feer koeler is dan de rest van Tau Boötis b.  Als een planeet een atmosfeer heeft die koeler is dan de planeet zelf, ab-

sorberen de moleculen in die atmosfeer  meer lichtdeeltjes  dan dat ze uitzenden en krijg je absorptielijnen”, licht Snel-

len toe, 

In dat opzicht onderscheidt Tau Boötis 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 verto-

nen in plaats van donkere. NRC Handelsblad, juni 2012 
 
  

Verre sterontploffing na 12 miljard jaar hier te zien 
 

Heel ver weg in het heelal zijn twee extreem heldere supernova-explosies  waargenomen. Een van de ontplof-

fende sterren bevindt zich op recordafstand van de aarde. Hij ontplofte toen het heelal amper anderhalf miljard 

jaar oud was. Licht ervan was twaalf miljard  jaar naar de aarde onderweg. 

De supernova’s waarover astronomen deze week in de on-line-editie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature berich-

ten zijn opgedoken in het beeldmateriaal van CFHT Legacy survey. Dit is een omvangrijke hemelverkenning met een 

telescoop op Hawaï. Tussen 2003 en 2009 zijn miljoenen sterrenstelsels maandelijks gefotografeerd, vooral om verre 

supernova’s te ontdekken die - het blijven ontploffingen - ieder moment kunnen verschijnen. Tot voor kort kenden as-

tronomen twee soorten supernova’s  Er zijn er die in dubbelstersystemen  ontstaan waarin een zogeheten  witte 

dwergster  materie aantrekt van een metgezel of daar zelfs mee in botsing komt. Als gevolg daarvan wordt de witte 

dwerg instabiel. Dat geeft een kolossale ontploffing. De andere soort bestaat uit sterren, tientallen keren zwaarder dan 

de zon die via fusiereacties alle licht elementen in hun kern in ijzer omzetten. De ijzerkern stort uiteindelijk onder zijn 

eigen gewicht in elkaar .Er ontstaat een schokgolf die de rest van de ster wegblaast. 

Op hun hoogtepunt stralen deze ontploffende sterren al miljarden keren zoveel energie uit als onze zon. Maar enkele 

jaren geleden ontdekten astronomen supernova’s die nog eens tien tot honderd keer zo helder zijn. De nu ontdekte 

supernova’s behoren tot die superheldere klasse. 

Waar hun tammere soortgenoten op een afstand verder dan 7 miljard lichtjaar niet meer op aarde waarneembaar zijn, 

zijn superheldere supernova’s met de moderne technieken nog waarneembaar als ze veel verder weg staan. Doordat 

hun licht vele miljarden  jaren onderweg is geweest, bieden ze ons een kijkje in de vroegere geschiedenis van het 

heelal. 

Uiteindelijk hopen de astronomen de explosies van de allereerste zware sterren in het heelal te kunnen waarnemen. 

Het is overigens nog onduidelijk hoe de  superheldere supernova’s zo enorm veel energie produceren. Wellicht gaat 

het simpelweg  om uitzonderlijk zware sterren, maar het licht van de objecten is te zwak om dat - met de huidige mid-

delen - te kunnen bevestigen. Technisch Weekblad, november 2012 

 

 

NASA kondigt nieuwe Marsmissie aan 
 
Direct na het succes van de Curiosity, kondigt NASA een nieuwe Marsmissie aan: in 2016 zal de verkenner 

Insight  de binnenkant van de rode planeet onderzoeken. De nieuwe robotverkenner moet onder andere de rota-

tieas van de planeet bepalen. Insight gaat seismische metingen doen en kan tot vijf meter diep in het inwendige van de 

planeet boren. De NASA wil zo inzicht verkrijgen  in hoe aardse planeten zijn gevormd en waarom er geen tektonische 

platen op Mars zijn. De Insight  zal NASA's Marsverkenner Phoenix, die in 2008 op Mars landde, opvolgen.  Phoenix 

verzamelde voor het eerst het ondergrondse ijs  op Mars. Technisch Weekblad,  oktober 2012 

 

 

Raket landt vertikaal 
 

Het Amerikaanse ruimtevaartuig SpaceX heeft een succesvolle 

test uitgevoerd met de Grasshopper, een raket die vertikaal kan 

opstijgen en landen.  

De Grashopper landde netjes verticaal, na een hoogte te hebben be-

reikt van 5,4 meter. De Grasshopper is 32 meter hoog en beschikt over 

een Falcon-9- tank, een Merlin 1-D motor, vier landingspoten en een 

stalen draagconstructie. De oprichter en CEO van Space X, miljardair 

Elon Musk, beschouwt herbruikbare raketten als de heilige graal  van de ruimtevaarttechnologie. De ontwikkeling van 

de Grashopper past binnen deze strategie. Technisch Weekblad, november 2012  
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Marsmissie te duur voor de NASA. Europa alleen verder. 
 

Op 13 februari van dit jaar ging de kogel door de kerk: de NASA doet niet meer 

mee met  de twee Marsmissies van ExoMars.  Het zat er al een poosje aan te ko-

men. Te duur.  

NASA en haar Europese zusterorganisatie ESA zouden in 2016 een Marssatelliet lan-

ceren, in 2018 gevolgd door een Marskar die monsters zou gaan nemen van de Mars-

bodem. Het Mars exploratieprogramma wordt met bijna 40% gesnoeid, van 587 miljoen 

dollar naar 361 miljoen. Deelname aan het project van 2016 is daardoor uitgesloten en 

een rol in 2018 is uiterst klein. In informele contacten was de bezuiniging al aangekon-

digd maar kwam toch als een schok aan bij ESA die al 200 miljoen euro in ExoMars 

investeerde. De VS zouden naast wetenschappelijke instrumenten en communicatieapparatuur, twee Atlas V-raketten 

leveren voor de lancering. Gezien het afhaken van de Amerikanen is ESA in onderhandeling met het Russische ruim-

tevaartagentschap Roscosmos. Die zou mogelijk twee Proton raketten kunnen leveren voor lanceringen. De ontwikke-

ling van het Space Launch System blijft gespaard, n.l. een nieuwe serie bemande raketten met bijbehorende Orion 

capsule. Het personen vervoer van en naar het internationale ruimtestation ISS zal worden uitbesteed aan commercië-

le partijen, dat bedrag ging van 406 miljoen naar 830 miljoen dollar. Ook ontzien is de James Webb Space Telescope, 

de grote infrarood ruimtetelescoop van 8,5 miljard dollar, die kampte met fors budget overschrijdingen, maar kreeg 

eind vorig jaar groen licht om door te gaan. 

 

De aswenteling van Venus vertraagt en versnelt? 
 

De Europese satelliet Venus Express heeft ontdekt dat de aswenteling van Venus niet constant is. De satelliet 

draait sinds 2006 rondjes om de stormachtige atmosfeer van Venus.  

De waarnemingen laten zien dat de rotatietijd ruim 6 minuten langer duurde in 2007 dan zestien jaar eerder werd vast-

gesteld. Venus heeft een zeer dik wolkendek maar met radargolven kunnen de astronomen vanaf de aarde en met 

satellieten rond Venus het oppervlak in kaart brengen en de duur van de aswenteling bepalen. De radarsatelliet Magel-

lan (1990 -1994) gaf een rotatietijd van 243 dagen, 4 uur en 26 minuten. Dat is langer dan de tijd waarin de planeet 

rond de zon draait: 225 dagen. De oorzaak van deze toename zou de atmosfeer van Venus kunnen zijn. Die is aan het 

oppervlak 90 maal zo dicht als het aardoppervlak en gedraagt zich daar bijna als een vloeistof. Andere, externe invloe-

den zouden de aantrekkingskracht van de zon en de aarde  kunnen zijn. De invloed daarvan is bij trage aswenteling 

groter dan bij snelle. Periodiek naderen Aarde en Venus elkaar tot 38 à 45 miljoen kilometer; ook deze ontmoetingen 

kunnen de aswenteling van Venus versnellen en vertragen. 

 

Zijn we alleen of zijn er nog anderen? 
 

De Engelsman Francis Crick (1916 -2004), natuurwetenschapper en mede-

ontdekker van het DNA, vertelde dat je leven moet verspreiden. Binnen een 

paar honderd jaar weten we waarschijnlijk wel of we buren hebben op afstand 

waarmee contact mogelijk is.  

Als we niets anders vinden dan met kraters bezaaide woestenijen, dan zal de mens 

het tegen die tijd misschien als zijn taak zien om onze levensvorm in het heelal te verspreiden, dacht Francis Crick 

hardop. Leven kunnen we bijvoorbeeld verspreiden door onbemande ruimtesondes met een selectie van aardse micro-

organismen naar planeten te sturen waar ze mogelijk aanslaan en zich kunnen ontwikkelen. Op die manier kan de 

mens zijn stempel drukken op het universum, nog lang nadat we zelf zijn verdwenen. Een andere Engelsman Stephen 

Hawking (1942) vindt dat we contact maar beter kunnen vermijden. Hij is bang dat vreemde wezens onze aarde zullen 

innemen als ze alle grondstoffen op hun eigen planeet hebben verbruikt. Als we de zekerheid krijgen dat er anderen 

zijn, dan is het de vraag of we contact moeten zoeken. Is dat wel een goed idee? Deze beroemde natuurkundige, wis-

kundige en kosmoloog waarschuwt bijvoorbeeld dat we niet te snel onze aanwezigheid te kennen moeten geven. Het 

risico op een vijandelijke invasie zal niet te groot zijn. Als we buren hebben, lopen ze hoogstwaarschijnlijk miljoenen 

jaren op ons achter of voor. Of ze zijn op een niveau dat ze geen kwaad kunnen doen, òf ze zijn juist veel verder in hun 

ontwikkeling. Verovering en kolonisatie is vast iets waar alleen een jonge beschaving als de onze aan denkt, vertelt 

Hawking.          Bronnen: Wetenschap in Beeld  

Kosmisch nieuws 
Verzameld en bewerkt door Jan van Hamond 
 

Francis Crick 
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Halleyleden getuigen van totale eclips en Geminiden 
 

Halleylid Casper ter Kuile arriveerde op 1 november 2012 in Sydney (Australië) in gezelschap van Govert Schil-

ling en andere eclipsliefhebbers zij vormden de SNP-groep en hun gemeenschappelijk hoofddoel was de totale 

zonsverduistering van 14 november (in Europa was het nog 13 november).  Na twee weken toeristische rond-

reizen, waren zij daags voor ‘E-day’ al ter plaatse. Dat was in de kustpaats Port Douglas in in de staat Queens-

land in het noorden van Australië. Casper hield een dagboek bij, waaruit hieronder een deel van zijn relaas 

volgt van de eclipsochtend, die heel vroeg begon.  

 

Om 04:30 staat iedereen gereed 

voor het loopje naar het strand. Dat 

loopt deels via een smal bospaadje 

dat we de dag ervoor van wat laag 

overhangende takken hebben ont-

daan. 

Even voor 05:00 komen we op het 

strand aan waar Govert Schilling ons 

welkom heet. We zijn op dat moment 

nog een der eersten en merken op 

dat het strand nu een heel stuk bre-

der is: het is nog eb. Kort nog even 

doornemen wat er wanneer staat te 

gebeuren. 

Dan alles opstellen. Ik begin gelijk 

met sfeerbeelden te schieten van 

zowel de invallende schemering als 

de sterrenhemel boven de palmbomen en de SNP-groep. 

De schemering duurt hier slechts kort, de zon komt zeer 

steil op. In een uurtje is het vol daglicht. 

De eerste sfeerimpressies vind ik zelf nog zowat de leuk-

ste geworden. Er hangen wel wat Cumuli maar dat oogt 

niet ernstig, we hebben zeer goede hoop en de stemming 

onder de groep en zeker ook Govert is optimistisch. 

Naarmate de schemering vordert zien we wel wat dikkere 

bewolking ten zuiden van ons maar dat lijkt geen haast te 

maken. De zon komt prachtig boven het zeewater oprij-

zen, fraaie beelden! 

Inmiddels loopt het strand via alle opgangen en kleine 

bospaadjes nu snel voller. Mij valt op dat er in tegenstel-

ling tot Side 2006 [Turkije, red.] veel minder zware teleop-

tieken worden ingezet, het zijn kennelijk vooral eclipstoe-

risten die hier staan. 

Misschien dat de verre reis veel waarnemers heeft afge-

schrikt? Of men staat veel meer verspreid, in Side was 

het  

gebied rond de Apollo tempel natuurlijk veel beperkter 

van omvang. 

De verduistering begint onopgemerkt als Govert ons niet 

gewaarschuwd zou hebben. Eclipsbrillen van Stichting de 

Koepel gaan op. 

We kunnen het behoorlijk volgen alhoewel er regelmatig 

wat wolkjes voor de zon langsschuiven. Het strand loopt 

nu echt snel vol als de totaliteit nadert…Nu gebeuren er 

twee dingen: de vloed komt snel opzetten dus het strand 

wordt snel smaller. Waarnemers worden geleidelijk rich-

ting palmbomen gedreven. Erger is dat er nu ook een 

pluk dikkere bewolking de vrijwel geheel verduisterde zon 

nadert….Heel fraai is de nu snel donker wordende omge-

ving te zien! Altijd weer een fraai gezicht. 

   

Ook de blauwe hemel kleurt donker, Venus wordt weer 

zichtbaar. Het gaat altijd weer snel: opeens is de verduis-

tering totaal! Maar dat begin gaat helaas voor een be-

langrijk deel verloren. Gelukkig is de bewolking slecht dun 

en zien we de totaliteit er doorheen alhoewel het beslist 

beter had gekund. 

 

Geminiden 2012 - activiteit wereldwijd 

In de nacht van 13-14 december stonden in heel het land 

(amateur)sterrenkundigen klaar om de jaarlijkse meteo-

renzwerm Geminiden waar te nemen, ook Halleyleden. 

Maar helaas, zoals wel vaker in deze periode, werd het 

voor velen niets. Te slecht weer. Alleen in de Noordelijke 

provincies was het voor de liefhebbers beter toeven.Zo 

wordt  Groningen gemeld dat een getuige in een kwartier 

tijds 21 meteoren telde. 

De Internationale Meteor Organization (IMO) verzamelde 

wereldwijd gegevens van waarnemers en berekende 

daaruit dat het maximum van de zwerm optrad op 13 

december 2012 te 23.11 MEZT. Het aantal Geminiden 

dat gemiddeld per uur te zien waren  – onder ideale om-

standigheden wel te verstaan! – en piekt op zo’n 150 

meteoren. 

 

Geminiden 2012 in Oman 

Felix Bettonvil en Thomas Weiland waren speciaal voor 

het Geminidenmaximum naar Oman gegaan. Daar heb-

ben zij op 100 km afstand van de bewoonde wereld met 

succes zes nachten waargenomen. Af en toe hadden ze 

wat hinder van cirrusbewolking. Ze telden maar liefst 10 

vuurbollen, waarvan de helderste drie van magnitude -6 

en -7 waren. Soms vielen wel 5 tot 8 Geminiden per mini-

nuut en soms wel 3 of 5 tegelijkertijd of vlak na elkaar.      

De totaliteit was door de dunne bewolking nog te 

zien. Foto: Casper ter Kuile. 
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Dat kwam in de richting van de zeer hoge activiteit in de 
jaren rond de laatste eeuwenwisseling van de Leoniden. 
Rond 00.00 MEZT noteerden zij de meeste Geminiden.  
 
Geminiden 2102 in Tenerife  
Halleyleden Bart Verdonk en Hanneke Luxemburg ver-
bleven tijdens de Geminiden op een strand op Tenerife. 
Het was prachtig weer, maar op dat moment niet voor 

astronomen. Wolken en lichtvervuiling zorgden ervoor, 
dat zij tussen ongeveer middernacht en 01.15 MEZT 
slechts 8 Geminiden zagen.  
We hebben dus in onze streken helaas een fraai hemels 
schouwspel moeten missen. Om getuige te zijn hebben 
van een grote sterrenstorm of sterrenstorm heb je veel 
geduld nodig, maar dat is een schone zaak.  

 

  
Op 6 maart 2012 kreeg ik het idee om een eigen ster-
renwacht te bouwen. Ik was 14 jaar, net een jaar met 
astrofotografie bezig en dan al aan een sterrenwacht 
denken! Ik heb op Astroforum.nl een topic gestart 
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn; het moest 
simpel worden en niet te duur. En of dat het allemaal 
moch t van mijn ouders?  

 
Ik ken mijn ouders zodanig, dat als ik met een goed plan 
(wat al een beetje is uitgewerkt) kom aanwaaien, maak ik 
de meeste kans.  
Mijn grootste angst was natuurlijk dat het niet mocht van 
mijn ouders en het heeft dus ook maanden geduurd 
voordat het zover was. In het begin zei ik dat ik aan een 

sterrenwachtje dacht, gewoon om te laten horen dat ik 
ermee bezig was. Later hebben we een keer gepraat en 
heb ik vooral het principe laten zien van een ‘roll-off’ dak-
constructie.  
Mijn ouders wilde een tekening zien van wat ik nu precies 
in de gedachten had. Dus even ‘Google Sketchup’ ge-
download en mijn sterrenwacht in 3D getekend. Later 
weer gepraat, maar helaas geen toestemming gekregen. 
Ik ben toen gewoon verder gegaan met het verdiepen in 
een sterrenwacht en op 17 mei hebben we weer gepraat 
en heb ik ook alle voordelen genoemd die je bij een ster-
renwacht hebt. 
  
Mijn ouders zagen  nu  waarschijnlijk een ‘lichtje branden’ 
en op 21 augustus hebben ik en mijn ouders besloten dat 
er een 2x 2,5 meter ‘roll-off’ dak zal komen en ook de 
plaats in de tuin werd bepaald. 
Omdat nu de plaats en het formaat bekend was, kon ik 
mij helemaal richten  op het definitieve ontwerp.  Ik wilde  
natuurlijk  zoveel  mogelijk  zicht  hebben en  nu ik in het 
oosten  bijna  tot  op de  horizon  kan  zien,  moest  dus 

Mijn eigen 

sterrenwacht 

Twan Bekkers 
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De leraar vraagt aan Hanneke in de 
klas: "welke soort man zou jij later graag 
hebben?" 
“Ik wil een man zoals de zon.” 
“Wow, wat een keuze! Je wilt dus dat hij 
een mooie uitstraling heeft?” 
“Nee, ik wil dat hij overdag heel ver weg 
van me staat, maar toch warmte geeft, 
dan kan ik 's nachts rustig alleen slapen.  

een stuk van oostwand meegenomen worden. En dan 

ook maar meteen de westwand. Op 2 september ben ik 

naar ‘Metaal Wonders’ gegaan, een bedrijf dat verderop 

in de straat zit. Ik heb daar gevraagd of zij misschien voor 

mij een sterrenwachtzuil wilden sponsoren. Het antwoord 

was: ‘’Als jij de tekening maakt, dan kan ik iets voor je 

regelen!’’ Mijn tegenpresentatie was dat het bedrijf ui-

teraard later een bezoek mocht brengen in mijn sterren-

wacht en dat ik de bedrijfsnaam op mijn website zou zet-

ten. Ik dacht, als ik dan toch zo vrij ben in het ontwerpen 

van de zuil, dan maak ik er meteen maar een knik-zuil 

van! Een knik-zuil is een zuil die gelijk staat aan de aard-

as, zodat je twee telescopen tegelijkertijd kunt gebruiken 

en dat je door de meridiaan kan draaien! Denk maar aan 

onze mooie Takahashi die in de kleine koepel staat. Dit 

idee schoot mij als eerst in gedachten.  

Op 20 september heb ik de zuil bij ‘Metaal Wonders’ op-

gehaald. Zoals te zien is, ‘knikt’ mijn zuil halverwege al. 

Een productie-knik-zuil gaat echter meestal recht omhoog 

en ‘knikt’ op het laatst pas.  

Tevens is de bovenplaat vlak, zodat elke montering goed 

op 52 graden  poolhoogte af  te stellen is.  De montering  

staat hier ook niet axiaal bovenop, maar 150 mm naar het 

noorden, zodat de aardas via de poolzoeker en vervol-

gens dóór de zuil (niet langs de zuil) loopt. Hierdoor kan 

vrijwel elke montering op de zuil geplaatst worden.  

 

De bouw 

Hier voorafgaand zijn er allemaal werkzaamheden ge-

daan: stroombekabeling aangelegd, boom wegge-

haald,and gestort, stoepranden aangelegd, gat gegraven, 

frame met draadstangen geplaatst, betontegel geboord, 

hout besteld, beton gestort enz. Al met al een flink karwei. 

Tijdens mijn hele herfstvakantie (van 13 t/m 20 oktober), 

hebben mijn vader en ik de sterrenwacht in elkaar gezet.  

 

Resultaten 

Ik wil graag de mensen bedanken die mij de afgelopen 

twee jaar hebben geholpen met mijn hobby, waaronder 

ook deze sterrenwacht. Zonder jullie hulp en steun was 

het allemaal niet mogelijk geweest. Op mijn website is er 

is er een leuke video te zien van de bouw van mijn ster-

renwacht. En natuurlijk mijn meest recente astrofotografi-

sche resultaten. Kijk op: www.twanbekkers.nl.    

 

Twan Bekkers 

Boven: 13, 14 en 16 oktober 2012. Onder: 17, 18 en 19 oktober 2012  

 
De leraar vraagt aan Hanneke in de 
klas: "welke soort man zou jij later graag 
hebben?" 
“Ik wil een man zoals de zon.” 
“Wow, wat een keuze! Je wilt dus dat hij 
een mooie uitstraling heeft?” 
“Nee, ik wil dat hij overdag heel ver weg 
van me staat, maar toch warmte geeft, 
dan kan ik 's nachts rustig alleen slapen.  
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WIE HET WEET … oplossing vorige keer 
 

De vraag was: 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 bedra-

gen gemoeid waren met zijn sterrenkundige bezigheden. Toen zijn assistente, zijn zus, hoorde 

welk bedrag hij kreeg huilde ze:”Nog nooit heeft een koning een zó grote eer zó goedkoop gekocht!”  Pas toen 

haar broer trouwde met een rijke weduwe waren de geldzorgen voorbij. Hoe heet die zus? 

 

Gerold Ceelen uit Liempde werd, na loting, winnaar van de  “eeuwige roem” Hij schreef:  

“De gezochte vrouw is Caroline Lucretia Herschell, de zus van de astronoom en componist,  William Herschel. In 

1781 ontdekte hij Uranus  die hij in eerste instantie Georgium Siderus  noemde om zijn “baas” King George III te 

vergenoegen. Caroline was de amanuensis van William Herschell die in haar assistentie wel erg ver ging, zij stopte 

het eten in de mond van William terwijl hij de sterren stond te observeren”. “Wederom een leuke vraag. Ik ben 

vroeger ook amanuensis geweest maar zover als zij ben ik in  mijn werk toch nooit gegaan”.                                                    

 

Hij was 19 jaar toen de in 1738 in Hannover (D) geboren musicus Friedrich Wilhelm Herschel deserteerde uit het 

Hannoverse garderegiment. Hij vertrok naar Engeland, waar hij zijn naam veranderde in Frederick William Her-

schel. Als begenadigd vioolspeler, organist, componist en dirigent verdiende hij de kost. Maar hij liep al tegen de 

dertig toen hij zich na zijn lange werkdagen tot diep in de nacht ging verdiepen in optica en astronomie. Eerst 

huurde hij een telescoop maar daarna ging hij ze zelf bouwen. Zijn huis was een kruising tussen een sterrenwacht, 

gieterij, slijperij en muziekstudio. In 1772 liet hij zijn jongere zus Caroline uit Duitsland overkomen. Naast haar 

huishoudelijke taken leerde William haar de nieuwe taal, spiegels polijsten, astronomische tabellen overschrijven 

en waarnemen. Met zijn derde telescoop viel het hem op dat enkele sterren dubbel leken te zijn en al gauw had hij 

er een paar honderd gevonden. Hij bewees de cirkelbeweging van deze sterren om elkaar heen en zijn ruwe schat-

ting, dat ongeveer een derde deel van alle sterren “dubbel” zijn, is nog steeds geldig. Bij zijn zoektochten naar 

dubbelsterren ontdekte hij in 1781 een nieuwe planeet. Op slag werd hij een beroemdheid, moest op audiëntie bij 

de koning (naar wie hij de nieuwe planet genoemd had!) en kreeg uitnodigingen in de hoogste Londense kringen. 

Daarmee gingen drie kostbare maanden verloren: “Allemaal leuk en aardig, maar ik voel m ij clown van de adel. 

Liever ging ik verder met het afwerken van de nieuwe spiegel” schreef hij aan zijn zus. Die Spiegel was gegoten in 

zijn tuinhuis, waar, door de hitte, de stenen vloer uit elkaar was gevlogen. De stellage voor de zes meter lange 

telescoop was nog in aanbouw toen William al naar boven klauterde om de kwaliteit van de Spiegel vast te stellen. 

Maar de hele zaak stortte in en hij kwam er, op enkele kneuzingen na, nog goed van af! Maar hij kreeg er behoor-

lijk van langs van zijn zus. Hij besloot een assistent aan te stellen en vanaf toen ging Caroline, verlost van de meer 

huishoudelijke taken, ook zelf op jacht, naar kometen en dubbelsterren. Ook hielp zij mee om de dure hobby van 

haar broer te bekostigen: tot William een rijke weduwe trouwde hielp Caroline overdag mee met het vervaardigen 

van vele telescopen die over de hele wereld verkocht werden. De bedoeling van het “genereuze pensioen”, dat 

William van zijn koning kreeg, was om hem te verlossen van zijn muzikale activiteiten zodat hij zich volledig kon 

bezig houden met sterrenkunde. Maar dat pensioen was bij lange na niet genoeg om zijn onkosten te dekken. Wat 

Caroline deed jammeren dat “nog nooit een koning een zo grote eer zo goedkoop heëft gekocht!  Maar eenmaal 

van geldzorgen verlost  konden zowel Sir William als zus Caroline, en later ook de zoon van William, John Her-

schel, zich volledig gaan bezighouden met het onderzoekenen van de nachthemel. Met heel veel success en té 

veel om hier op te noemen; google     William, Caroline en John en lees wat voor geweldenaren het waren! 

 

   

  

Neem de eerste letter van de bij elkaar 

behorende figuurtjes en streep die 

letter overal door in de hokjes met 

letters. Wie weet wat er uiteindelijk 

overblijft, mail je aan harrieschrij-

vers@home.nl. Dat het om internatio-

naal bekende en vastgestelde en be-

kende beelden gaat en dat alles te maken heeft met wetenschap en sterrenkunde moge duidelijk zijn.  
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Schmidts ontdekking van quasars op kosmologische afstanden 
 
Joop Peters 
 

In februari 2013 is het vijftig jaar geleden dat onze landgenoot Maarten 
Schmidt heeft ontdekt dat quasars zich buiten ons Melkwegstelsel 
bevinden. Een mooie gelegenheid om deze fantastische ontdekking in 
herinnering te brengen. Verder zullen we de ware aard van deze quasars 
eens onder de loep nemen, die vele malen helderder stralen dan 
sterrenstelsels. 
 
Radiosterrenkunde is een deelgebied van de sterrenkunde waarbij 
wetenschappers de sterrenhemel in het radiogebied observeren. Zo heeft 
onder andere de Britse radiosterrenkundige Sir Martin Ryle (1918-1984) - 
vanaf 1945 verbonden aan de universiteit van Cambridge gelegen in de 
Engelse stad Cambridge - met zijn team sterrenkundigen in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw met behulp van radiotelescopen in Engeland puntvormi-
ge bronnen van radiostraling (radiobronnen) aan de hemel opgespoord. Dat 
resulteerde in enkele Cambridge-catalogussen van deze objecten. 
In 1957 nam een Britse optische sterrenkundige de derde  Cambridge-
catalogus van 471 radiobronnen, verkregen tijdens de zogenoemde Third 
Cambridge Survey, mee naar de sterrenwachten van Hale in Californië 
(VS). (De Hale Observatories omvat de Mount Palomar en Mount Wilson-
sterrenwacht.) Hij wilde deze lijst vergelijken met een fotografische atlas 
van optische objecten welke op die observatoria waren vervaardigd. Het 
was echter niet zo eenvoudig voor hem om al deze hemelobjecten in 
zichtbaar licht op de plaats van een radiobron uit die Cambridge-atlas te  
situeren. De reden hiervan was dat de positie (coördinaten) van radiobron-
nen aan de hemel toen nog niet allemaal heel precies waren vastgesteld 
vanwege het feit dat de gevoeligheid van de radiotelescopen in het midden 
van de vorige eeuw nog niet optimaal functioneerde. De juiste plaats van 
lichtbronnen (sterren) aan het uitspansel waren wel bekend, maar de 
onzekerheden in de plaatsbepaling van diverse radiobronnen konden 
indertijd variëren van enkele boogseconden tot wel tien boogminuten. 
Edoch mettertijd werden de bronnen met steeds meer betere en vernieuw-
de ontvangstapparatuur van radiotelescopen, en gecoördineerde 
waarnemingsmethoden (simultaan) met radiosterrenwachten over de hele 
wereld, exacter aan de hemelkoepel gepositioneerd.    
Zo kon men in oktober 1960 met behulp van interferometrie - afzonderlijke 
radiotelescopen die met elkaar worden verbonden en zo als het ware 
dienstdoen als één grote telescoop - voor de radiobron 3C 48, nummer 48 
uit de derde Cambridge-catalogus, vrij nauwkeurig de positie aan het 
firmament bepalen. Vervolgens ontdekten sterrenkundigen van het 
California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena (VS) vanaf de 
Mount Palomar-sterrenwacht, waaronder de Amerikaanse radioastronoom 
Thomas Matthews die een fascinatie had voor compacte radiobronnen, dat 
deze radiobron 3C 48 gelegen in het sterrenbeeld Triangulum (Driehoek) 
samenviel met een zwakke blauwe ster met veel ultraviolette straling.  
Deze ontdekking veroorzaakte nog weinig consternatie in de sterrenkundige 
wereld. Het hemellichaam was blijkbaar niets anders dan een gewone ster 
van ons sterrenstelsel. De Amerikaanse kosmoloog Allan Sandage (1926-
2010) - een van de leiders in het onderzoek aan quasars - mat een 
helderheid 16.  
 
 

Daarbij vond hij ook dat het sterlicht over 
weken gezien in helderheid     varieerde. 
 
Voorts was het de Amerikaanse 
sterrenkundige Jesse Greenstein (1909-
2002) - een expert op het gebied van 
sterspectra - die samen met Sandage het 
spectrum van het sterretje vastlegden. 
(Een spectrum is 
 
 
 

De Brit Martin Ryle was vooral actief op het 
gebied van de radiosterrenkunde.  
. 

Het object 3C 48 was de eerste 'radioster' die 
door sterrenkundigen werd ontdekt. 
 

Foto’s blz. 16: ‘Kerstboom Cluster’ en ‘Kegelnevel’ in Monoceros. Foto: Dennis Delft.  Foto’s bladzijde 17: ‘Space Shuttle Endeavour’ 
is op Kennedy Space Center gekoppeld aan de Boeing, die hem naar zijn laatste verblijfplaats zal vliegen: het California Science 
Center in Los Angeles. Foto: Rob van Machelenbergh.  
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een kleurenbeeld met spectraallijnen die door chemische elementen van 

een hemellichaam zoals 3C 48 worden uitgezonden.) In dat spectrum van 

3C 48 bevonden zich enkele emissielijnen (heldere lijnen) die voor het 

tweetal en andere wetenschappers niet te begrijpen waren, omdat de lijnen 

(golflengten) niet correleerden met die van de bekende atomen. Daar kwam 

nog bij dat emissielijnen doorgaans niet in sterren worden aangetroffen. De 

andere bijzonderheid aan die ster was natuurlijk dat hij nogal veel radiostra-

ling uitstraalde, iets wat sterren eigenlijk niet doen. Al met al hadden 

sterrenkundigen dus een soort vreemde 'radioster' ontdekt. De term 

radioster werd vroeger gebruikt voor een puntvormige radiobron aan de 

hemel.  

Overigens waren er halverwege de twintigste eeuw ook 

radiobronnen te zien die samenvallen met wazige 

nevelvlekjes zoals de beroemde Orionnevel in het 

wintersterrenbeeld Orion. En met radiosterrenstelsels - grote 

sterrenstelsels met sterke radiostraling die wat trekjes 

vertonen van een quasar - waarvan een radiosterrenstelsel 

op de plaats van de Cambridge radiobron 3C 295 een mooi 

voorbeeld is. Dit object is in de lente van 1960 door de 

Amerikaanse sterrenkundige Rudolph Minkowski (1895-

1976) op de Palomar-sterrenwacht uitgebreid waargenomen 

en gefotografeerd. Toen Minkowski in datzelfde jaar met 

pensioen ging, werden zijn waarnemingen aan verre 

sterrenstelsels voortgezet door de geboren en getogen 

Hollander Maarten Schmidt.    

 

Het begrijpelijke spectrum van radiobron 3C 273  

Met het vorderen van de jaren zestig van de vorige eeuw 

zouden de sterachtige radiobronnen langzamerhand hun 

ware identiteit prijsgeven. Dat begon op 5 augustus 1962 

toen de Australische sterrenkundige Cyril Hazard met 

behulp van de Parkes Radio Telescope in Parkes (Australië) 

het object 3C 273 - nummer 273 uit de derde Cambridge-

catalogus - in het sterrenbeeld Virgo (Maagd) observeerde. Tijdens deze 

observatie werd de radiobron door onze maan bedekt en dientengevolge de 

radiostraling voor korte tijd verdween. Door precies het tijdstip te meten 

waarop de radiostraling wegviel, was Hazard in staat om de hemelpositie 

van de radiobron heel nauwkeurig te bepalen. En op de plaats van de bron 

kon Allan Sandage met een optische telescoop een sterachtig object 

aanschouwen met een helderheid van magnitude 13, die dus verantwoorde-

lijk is voor de waargenomen radiostraling. Het was bijzonder dat het 

blauwachtig object werd vergezeld door een 'oplichtende straal'. (Overigens 

is hij met een forse amateurtelescoop zichtbaar.)  

Het was de Nederlandse sterrenkundige Maarten Schmidt die eind 

december 1962 vanaf de sterrenwachten van Hale in Californië - de Mount 

Palomar-sterrenwacht met zijn 5 meter Hale-telescoop - het spectrum van 

3C 273 fotografeerde. Er waren een vijftal heldere emissielijnen bij die ster 

zichtbaar die Schmidt niet kon thuisbrengen. (Ook andere wetenschappers 

wisten geen raad met dit lijnenspectrum.) Bovendien was het frappant dat 

net zoals bij 3C 48 het spectrum helemaal niet op een gewone ster leek. De 

spectraallijnen kwamen namelijk qua positie totaal niet overeen met de 

spectraallijnen in gewone sterren. Maar toch zou het merkwaardige lichtpunt 

volgens hem een van de sterren van ons Melkwegstelsel zijn.       

Toen Cyril Hazard voornemens was om begin 1963 een artikel te schrijven 

over radiobronnen voor het Britse weekblad Nature, vroeg hij Schmidt om 

een begeleidend artikel over dit onderwerp voor dit blad te verzorgen. 

Daaraan gaf hij gevolg en tijdens het schrijven van dit artikel bekeek 

Maarten Schmidt op 5 februari 1963 op zijn kantoor bij Caltech nog eens met 

volle aandacht de fotografische plaat met 

daarop het spectrum van de radiobron 3C 

273 met een loep. Na enig gepeins en 

wat berekeningen aan het lijnenspectrum 

werd het hem op deze dag duidelijk 

waarom hij geen enkele spectraallijn in 

het spectrum had herkend. De hoogleraar 

realiseerde zich opeens dat hij naar de 

bekende emissielijnen van waterstof zat 

te kijken, die normaal gesproken in het 

ultraviolette deel van het spectrum liggen. 

Ze waren daar echter niet te vinden 

omdat de heldere lijnen een fikse 

roodverschuiving van 16 procent hadden 

ondergaan, waardoor ze in het rode 

(optische) deel van het spectrum 

terechtkwamen. En op die plaats waren 

dus volgens Schmidt de (verschoven) 

bekende waterstoflijnen wel te zien. Dat 

was een historische ontdekking van 

Maarten Schmidt die hij nog net in het 

Nature-nummer van 16 maart 1963 kon 

verwerken.  

    

De radiobronnen 3C 273 en 3C 48 

worden quasars genoemd 

Voor astronomen is het vrij eenvoudig om 

via de verplaatsing van spectraallijnen 

(roodverschuiving) in de spectra van 

hemelobjecten hun snelheden en 

afstanden te bepalen. Zo kon Schmidt en 

zijn consorten op die bewuste dinsdag 

van 5 februari 1963 al vlug met een oude 

ronde rekenlat uitrekenen dat 3C 273 zich 

met een snelheid van zo'n 48.000 

kilometer per seconde van ons verwij-

derd. Hieruit volgt dat deze radiobron op 

Het hemelobject 3C 273 was de eerste quasar die door Maarten 
Schmidt werd ontdekt.  
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hetgeen een afstand van 12,6 miljard lichtjaar oplevert. Later 

is met de Amerikaanse Sloan Digital Sky Survey - een project 

voor het elektronisch vastleggen van de sterrenhemel vanaf 

de aarde - een quasar gevonden met een roodverschuiving 

van 550 procent, wat overeenkomt met een afstand van 12,8 

miljard lichtjaar. Laten we nog even vermelden dat sterren 

(hete gasbollen) van ons Melkwegstelsel een minder grote 

roodverschuiving vertonen en dus een kleinere vluchtsnelheid 

hebben dan quasars, waardoor de sterren relatief dichterbij 

(op duizenden lichtjaren) de aarde staan.  

Het is natuurlijk ondoenlijk om alle quasars te benoemen die 

na wetenschappelijk onderzoek zijn gevonden. Maar in het 

algemeen kunnen we stellen dat vooral in de begintijd van het 

heelal het wemelde van quasars. (De ouderdom van het 

universum bedraagt 13,7 miljard jaar.) Kennelijk waren er in 

die tijd de omstandigheden optimaal voor het ontstaan van 

zulke objecten. In dat geval kunnen we dus niet uitsluiten dat 

ook ons Melkwegstelsel in die vroegere kosmische periode 

voldoende materie tot zijn beschikking had, om een tijd lang 

als quasar door het leven te gaan (zie noot). 

 

Wat zijn quasars? 

We hebben kunnen zien dat dankzij het werk van onze 

Maarten Schmidt duidelijk is geworden dat quasars geen 

sterren zijn. Maar wat zijn het dan wel voor soort hemelobjec-

ten? Wel nu, sterrenkundigen hebben inmiddels ontdekt dat het (jonge) 

actieve kernen van sterrenstelsels zijn met een helderheid van wel biljoenen 

zonnen, die op een tijdschaal van maanden tot jaren in helderheid kunnen 

veranderen. Voorts lijkt het inmiddels wel vrijwel zeker dat er in hun centra 

een reusachtig zwart gat kan ontstaan. Ze liggen zo afgelegen en stralen 

zoveel energie uit dat ze er uitzien als afzonderlijke lichtpuntjes.  

Laten we nu de totstandkoming van zulke stelsels eens even uiteenzetten. 

Hun ontstaansgeschiedenis begon feitelijk al 13,7 miljard jaar geleden. Dat 

was het moment dat het heelal tijdens de zogeheten oerknal werd geboren, 

waarbij de materie vanuit een oneindig klein punt aan alle kanten gelijkmatig 

ging uitdijen. Vlak na deze geweldige gebeurtenis zullen er op verschillende 

plaatsen in de uitdijende materie met behulp van de zwaartekracht kleine 

opeenhopingen ontstaan. Deze verdichtingen worden groter en groter en 

verzamelen tegelijkertijd steeds meer gas en stof waaruit vele sterren zullen 

worden gevormd. Op den duur zal iedere verdichting via dit proces 

uitgroeien tot een volwaardig sterrenstelsel, een stelsel van sterren die 

onderling met elkaar zijn verbonden zoals bijvoorbeeld ons eigen sterren-

stelsel. Deze sterren zijn moeilijk waar te nemen vanwege de enorme 

lichtkracht in het hart van de quasar, waardoor ze worden overstraald.    

In het centrum van die klasse van sterrenstelsels spelen zich heftige 

taferelen af. Dat heeft voornamelijk te maken met de verdeling van materie 

in zulke stelsels. In dit geval is er namelijk regelmatig behoorlijk wat materie 

voorhanden die binnen handbereik ligt van het superzware zwarte gat die in 

het kerngebied van deze jeugdige sterrenstelsels voorkomen. Het gevolg 

hiervan is dat het kolossale zwarte gat met een massa van vele tientallen 

miljoenen zonsmassa's door zijn enorme aantrekkingskracht uiteengereten 

sterren en gas naar zich toetrekt. Deze overdadige instroom van al dat gas 

zorgt voor veel exceptionele verschijnselen. Zo zal dat materiaal tot bijna de 

lichtsnelheid worden versneld, en de temperatuur van dat spul zal tot vele 

tientallen miljoenen graden Celsius stijgen. Daardoor kunnen deze stelsels 

vanuit hun centrum zeer veel energierijke straling uitzenden in de vorm van 

radiostraling, maar ook gammastraling, röntgenstraling, ultraviolette straling, 

en zichtbaar licht - vooral blauwe straling - worden uitgestraald. Bij die 

stelsels in wording worden ook vele 

sterren geboren, waardoor er tevens veel 

infrarode straling vrijkomt. Het is dankzij 

al deze overweldigende straling dat we 

deze verre sterrenstelsels - de zoge-

noemde quasars - toch kunnen aan-

schouwen. Uit al deze bovenstaande 

gegevens kunnen we stellen dat ze tot 

een van de meest energierijke objecten 

van het universum moeten behoren. 

Het is belangrijk om te weten dat uit de 

studie aan quasars - door onder andere 

Allan Sandage - in de afgelopen tientallen 

jaren is gebleken dat er een flink aantal 

quasars bestaan die bijna géén 

radiostraling uitzenden, maar dat deze 

'radio-stille' quasars domineren in andere 

soorten elektromagnetische straling. Die 

bronnen kregen de meer algemene naam 

van quasi-stellaire objecten (QSO's), 

maar de naam quasar bleef gehandhaafd.  

Slechts ongeveer 10 procent van alle 

quasars in de kosmos zijn sterke bronnen 

van radiostraling, en zijn dus daarmee 

automatisch gerelateerd aan radiobron-

nen. En in dit artikel hebben we 

beschreven hoe een halve eeuw geleden 

de allereerste quasars via deze 

radiobronnen zijn ontdekt.  

 

In het centrum van de quasar bevindt zich een zwart gat met 
een massa van miljarden zonsmassa's. Materie dat naar het 
zwarte gat valt zal in een klein gebied een geweldige 
hoeveelheid energie uitstralen die de buitendelen van het stelsel 
overstraalt. De invallende materie dat het zwarte gat niet kan 
verwerken, wordt uitgestoten in de vorm van twee jets (stralen 
van gas) die loodrecht op de materieschijf staan.  
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een enorme afstand van circa twee miljard lichtjaar van de aarde moet 

staan. Uit deze twee getallen kunnen we concluderen dat het hemellichaam 

geen bewoner is van ons Melkwegstelsel. Ons sterrenstelsel heeft namelijk 

een middellijn van 100.000 lichtjaar, en daarom kan 3C 273 dus niet tot ons 

Melkwegstelsel behoren. (Twee miljard lichtjaar is immers veel verder weg 

dan honderdduizend lichtjaar.) Uiteraard waren de Caltech-sterrenkundigen 

met deze vondst in een feeststemming.    

Deze nieuwe sensationele kijk op 3C 273 was voor Jesse Greenstein - het 

hoofd van de sterrenkundige faculteit van Caltech (Californië) - aanleiding 

om ook op 5 februari 1963 de opname van radiobron 3C 48 nog maar eens 

uit zijn archief te voorschijn te halen en het spectrum te onderzoeken. Hij en 

Maarten Schmidt vonden toen al snel een soortgelijke roodverschuiving 

(maar dan van 37 procent) in het spectrum van het sterretje op de plaats van 

deze radiobron. Op basis van dit gegeven bedraagt zijn afstand tot onze 

planeet in de orde van drie miljard lichtjaar.  

De twee besproken compacte radiobronnen met hun heftig stralende 

radiostraling die zich in de verre diepte van ons universum bevinden en zich 

voordoen als sterren, worden door sterrenkundigen quasars genoemd. (Het 

zijn officieel de eerste twee quasars die werden ontdekt, en dat luidde het 

begin van het quasar tijdperk in.) Het woord quasar is een samentrekking 

van 'quasi-stellaire radiobron' en betekent een 'op een ster gelijkende 

radiobron'. De term quasar werd voor het eerst gebezigd door de astronoom 

Hong-Yee Chiu. 

 

Afstanden van andere quasars 

Het zal geen verrassing zijn dat er vanaf februari 1963 meerdere quasars op 

nog grotere afstanden van ons vandaan zijn gevonden. Daartoe behoren 

quasars waarvan Maarten Schmidt in 1965 met elektronische camera's 

vanaf de Hale-sterrenwacht zelf heeft vastgesteld dat ze met tegen de 80 

procent van de lichtsnelheid van ons 

wegvluchten. En in 1973 ontdekte de 

astronoom Mirjana Gearhart (Ohio) 

bijvoorbeeld een quasar die 90 procent 

van de lichtsnelheid haalde, en 

dientengevolge op 13 miljard lichtjaar van 

onze planeet staat. (de lichtsnelheid is 

300.000 kilometer per seconde).  

Zo is een radiobron die werd ontdekt met 

behulp van de 64 meter radiotelescoop te 

Parkes in Australië een mooi voorbeeld 

van de werkwijze waarop deze bron als 

quasar werd herkend. Allereerst werden 

er met radiotelescopen van het Deep 

Space Network - het plegen van 

interferometrie - de precieze positie van 

de radiobron uitermate goed berekend. 

Daardoor kon de sterrenkundige Anne 

Savage van de sterrenwacht in Edinburgh 

(Schotland) een optische puntbron 

opsporen die bij de bewuste radiobron 

behoort. Vervolgens werd in maart 1982 

met de 3,9 meter Anglo-Australian 

Telescope te Siding Spring in Australië 

door onder meer Anne Savage het 

spectrum van het bijzondere object 

waargenomen. In dat spectrum werden 

zeer sterk roodverschoven lijnen van 

waterstof, zuurstof, koolstof en stikstof 

ontdekt. Deze roodverschuiving van de 

quasar - PKS 2000-330 genoemd - komt 

overeen met een afstand van meer dan 

12 miljard lichtjaar.  

Verder heeft Maarten Schmidt samen met 

collega's in 1993 een quasar ontdekt met 

een roodverschuiving van 490 procent,  

De Leidse sterrenkundigen Maarten Schmidt 
(L) en Gart Westerhout (R) met de Würzburg-
antenne in Radio Kootwijk. De inmiddels ge-
pensioneerde Maarten Schmidt was een ge 
respecteerd astronoom en tevens een ervaren 
waarnemer. 

Bijzonderheden over Maarten Schmidt 
Maarten Schmidt werd op 28 december 1929 geboren in Groningen, en 
was al op jeugdige leeftijd geboeid geraakt in het prachtige heelal waarin 
wij leven. Dat werd nog eens aangewakkerd doordat hij op twaalfjarige 
leeftijd door een kleine telescoop thuis bij zijn oom in Bussum naar de 
sterren keek. In Groningen heeft hij dan ook op latere leeftijd natuur- en 
sterrenkunde gestudeerd. Van 1949 tot 1959 was Schmidt wetenschap-
pelijk medewerker aan de universiteit van Leiden. (In die tussenliggende 
periode was hij nog twee jaar lang 'Carnegie-fellow' aan de Mount 
Wilson-sterrenwacht in Californië.) In Leiden werkte Schmidt onder de 
Nederlandse sterrenkundige Jan Hendrik Oort, en was hij betrokken bij 
een groot project die de spiraalstructuur van ons Melkwegstelsel met 
behulp van radiotelescopen in kaart bracht. In 1956 promoveerde 
Maarten bij Jan Oort in Leiden op een proefschrift over de verdeling van 
massa in het Melkwegstelsel. In 1959 vertrok Maarten Schmidt voor altijd 
naar de Verenigde Staten, wat meer Nederlandse sterrenkundigen 
deden en daar furore maakten in die tak van wetenschap. Daar werd de 
emigrant tot 1964 assistent-hoogleraar en vervolgens hoogleraar in de 
sterrenkunde aan CalTech, het California Institute of Technology in 
Pasadena (Californië), waar hij tevens staflid was. In 1977 werd de 
hoogleraar benoemd tot directeur van de Hale Observatories (Mount 
Wilson en Mount Palomar sterrenwachten gelegen in Californië) en Las 
Campanas sterrenwacht in Chili. Verder staat zijn sterrenkundige 
loopbaan vooral in het teken van het opsporen en doorgronden van 
quasars. Hij gaf in 1988 in Leiden een colloquium over zijn vakgebied 
van quasars. Voorts heeft Schmidt voor al zijn sterrenkundig werk vele 
onderscheidingen in ontvangst mogen nemen. Zo werd hij in 2008 voor 
zijn onderzoek aan quasars in Oslo (Noorwegen) onderscheiden met de 
Kavli-prijs voor de astrofysica.        
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Noot 

Volgens de huidige inzichten herbergen vele sterrenstelsels - ook  ons 

Melkwegstelsel - in hun centrum een gigantisch zwart gat. De aanvoer 

van materie naar deze zwarte gaten kaan zo gering zijn, dit in 

tegenstelling tot quasars, dat het voor deze sterrenstelsels daardoor 

niet mogelijk is om zich te kunnen manifesteren als een echte quasar. 

Het zijn dus 'gewone' stelsels met geringe activiteit in hun kern. Ook 

ons Melkwegstelsel is over het algemeen een vrij rustig sterrenstelsel.       

 

 
Resultaat:  Zevengesternte of Pleiaden (M45) 

Rasscherpe goto’s  
 
Patrick Duis 
 

Via een Yahoo-techgroup kwam ik in contact met de PIC-goto-group. Hier vind je een aantal  Spanjaarden dat discussieert over een 
zelfgebouwde besturing voor een equatoriale montering. Het originele ontwerp komt van Angel Caparros. 
Ik heb het ook gebouwd en getest op mijn Skywatcher NEQ5 (Vixen GP-kopie) en het werkt! Nu kan ik rasscherpe goto's uitvoeren met 
deze montering. Enig nadeel is dat er altijd een laptop/pc voor nodig is.  Foto: Ik maakte foto op de volgende pagina van de sterrenhoop 
M45 Pleiaden of Zevengesternte. Fotogegevens: Lens: 70-200mm F2.8 op 100 mm, F2.8 op NEQ5 met PIC-gotobesturing  -  Camera: 
Eos400d (unmodified)  -  Guidescope: 90mmF10 refractor  - Guidecamera: SC3 gemodificeerde SPC900 met ICX-424 B/W CCD  -  
Belichting: 12x300s@ISO200, 20bias, 30darks  -  Filters: geen  -- Correctors: geen  -  Autoguiding: PHD  -  Pre-processing & 
acquisition: Nebulosity3  -  Post-processing: Photoshop CS2 met GradientXTerminator -  Imagescale: 11.3 arcsec/pixel.  

Roodverschuiving 
 
Het witte licht van een lichtbron - bijvoorbeeld een ster of 
een sterrenstelsel - kan via een spectroscoop worden ont-
leed in een op een regenboog lijkende kleurenband, het zo-
geheten spectrum. Dat spectrum omvat in opeenvolgende 
gebieden de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en vio-
let. Op die kleurenband bevinden zich ook verticale spec-
traallijnen die door atomen van een lichtbron via een natuur-
kundig proces daarop worden 'geplaatst'. Dat kunnen donke-
re lijnen (absorptielijnen) of heldere lijnen (emissielijnen) zijn. 
Op basis van deze lijnen kunnen we dus de chemische sa-
menstelling van een hemelobject zoals de zon bepalen. La- 

ten we ons nu even verplaatsen in een (stilstaand) laboratorium op aarde. Een laborant maakt daar bijvoorbeeld een 
foto van het het spectrum met spectraallijnen afkomstig van de gloeiende gassen van het element waterstof. En met 
een microscoop kan hij of zij de vaste plaats van de waterstoflijnen in het spectrum heel nauwkeurig opmeten. Die 
lijnen behoren bij een heel karakteristieke golflengten die we de rustgolflengte noemen.  
Laten we nu onze blik eens verruimen en een lichtbron (bijvoorbeeld een quasar die we A noemen) bekijken in de 
verre diepte van het heelal. We maken een opname van het object en met speciale apparatuur bestuderen we 
eveneens het gefotografeerde spectrum met zijn lijnen van waterstofgas. En dan zien we iets bijzonders. De 
waterstoflijnen van de lichtbron A in de ruimte, en de waterstoflijnen geproduceerd in het laboratorium op onze 
planeet, liggen niet op dezelfde plaats in het spectrum. Dat kunnen we als volgt verklaren.           
Bijna alle hemelobjecten in de kosmos - zoals onze gefingeerde quasar A - bewegen zich van ons af. Uiteraard 
zenden deze objecten lichtgolven uit die wij op aarde kunnen ontvangen. Maar doordat die objecten zich van ons 
verwijderen, zullen de golflengten van de spectraallijnen wat langer worden. Het gevolg hiervan is dat de lijnen zijn 
verschoven ten opzichte van de vaste 'laboratoriumlijnen'. De verschuiving is in de richting van het rode uiteinde van 
het spectrum. We spreken dan van een roodverschuiving. Dit verschijnsel is het gevolg van een variant van het 
zogeheten dopplereffect, ontdekt in 1842 door de Tsjechische natuurkundige Christian Doppler.  
Als we nu de vaste plaats van een spectraallijn (zijn werkelijke golflengten) van bijvoorbeeld zuurstof in het spectrum 
kennen dat is verkregen in het laboratorium, en een zuurstoflijn detecteren dat is uitgezonden door een sterrenstelsel 
(quasar A), dan kunnen we uit de kosmologische roodverschuiving van de spectraallijn de verwijderingssnelheid en 
de afstand van quasar A berekenen. En zo is Maarten Schmidt op het spoor gekomen van de eerste quasars in ons 
universum, en daardoor was hij opeens een wereldberoemd man geworden.        

Bovenste tekening is een voorstelling van een spectraal-

lijn van het element zuurstof verkregen in een laboratori-

um dat altijd op een vaste plaats in het spectrum ligt. In 

de onderste tekening dezelfde zuurstoflijn, maar dan op 

een andere plaats in het spectrum, omdat de lijn af-

komstig is van een sterrenstelsel dat zich met grote snel-

heid van de aarde beweegt.    
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Winter 2013 - Cursus Sterrenkunde voor Iedereen  
Deze winter wordt bij Sterrenwacht Halley weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. 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 natuurlijk 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 ma 25 februari en 4, 11, 18 en 25 maart 2013, 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.  
 
 

Winter 2013 - Jeugdcursus Sterrenkunde  
Ook in 2013 zal de Jeugdcursus Sterrenkunde enkele malen worden verzorgd. Deze cursus is een eerste ken-
nismaking met sterrenkunde, en is uitsluitend bedoeld voor kinderen tussen 8-12 jaar.  
Allerlei interessante onderwerpen worden duidelijk uitgelegd: het ontstaan van het heelal en van sterren en planeten, 
sterrenstelsels, gasnevels, zwarte gaten, kometen en meteoren en nog veel meer. Ook wordt een en ander verteld 
over telescopen. Ook van het planetarium wordt natuurlijk gebruikgemaakt. Bij helder weer gaan we de Zon met de 
telescoop bekijken. Tot slot: lancering waterraketten! De deelnemende kinderen worden in de gelegenheid gesteld om 
een avond (nader af te spreken) bij Halley te komen waarnemen.  
 
De cursus omvat vier lessen, en wel op zaterdagmiddagen 12, 19, 26 januari en 2 februari (telkens van 16.00-17.30 
uur Cursusgeld:voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 15,--. Voor meer informatie en aanmelden: Urijan Poerink, tel. 
(073) 6569157, poerinku@planet.nl.  

 

Maart 2013 – Themacursus voor gevorderden ‘De komeet komt’!  
Niels Nelson verzorgt deze maand een interessante themacursus voor gevorderden. Het thema is deze keer 
minder geheimzinnig da te vorige, want met de ‘Komeet’ kan dit jaar eigenlijk niets anders worden bedoeld dat 
de komeet C/2011 L4 (PANSTARRS) die vanaf medio maart aan de hemel staat. En natuurlijk de komeet C/2012 
S1 ISON, die van november 2013 tot januari 2014 vermoedelijk zeer helder boven ons hoofd prijkt.  
 
De themacursus omvat twee lessen, en wel op donderdagavonden 14 en 21 maart (telkens van 20.15 - 22.30 uur.  
Cursusgeld: voor leden € 18,-- en voor niet-leden € 20,--. Voor meer informatie en aanmelden: Wim Waegemakers, 
wwaeg@ziggo.nl of (0412) 453737. Aanmelden alleen via wwaeg@ziggo.nl.  

 

Mei-juni - Vervolgcursus Sterrenkunde voor de jeugd  
De belangstelling voor de Jeugdcursus Sterrenkunde blijft onveranderd groot. Dus we gaan daar gewoon mee 
door. De cursus is een eerste kennismaking met sterrenkunde, en is uitsluitend bedoeld voor kinderen tussen 
8-12 jaar.  
 

Allerlei interessante onderwerpen worden duidelijk uitgelegd: het ontstaan van het heelal en van sterren en planeten, 

sterrenstelsels, gasnevels, zwarte gaten, kometen en meteoren en nog veel meer. Ook wordt een en ander verteld  
over telescopen. Ook van het planetarium wordt natuurlijk gebruikgemaakt. Bij helder weer gaan we de Zon met de 
telescoop bekijken. Tot slot: lancering waterraketten! De deelnemende kinderen worden in de gelegenheid gesteld om 
een avond (nader af te spreken) bij Halley te komen waarnemen.  
De cursus omvat vier lessen, en wel op zaterdagmiddagen 11, 18, 25 mei en 1 juni telkens van 16.00-17.30 uur.  

Cursusgeld: voor leden € 7,50 en voor niet-leden: € 15,---. Voor informatie en aanmelden bij Urijan Poerink, tel. (073) 

6569157, poerinku@planet.nl. 

 Cursussen bij Halley  
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Nieuwe start Sterrenwacht Limburg  
 
Patrick Duis 
 
Op 11 oktober ben ik met Herman ten Haaf, Edwin van Schijndel, Raymond Westheim en mijn vrouw Marion naar Sterren-
wacht Limburg geweest.  

Norbert Schmidt (oprichter Astroforum) heeft met een nieuwe stichting deze enorm verwaarloosde sterrenwacht overgenomen en is 
flink aan het opknappen. Hij wil samen met een aantal vrijwilligers deze sterrenwacht weer uitbouwen naar een tot een echte pu-
bliekssterrenwacht. De locatie waar ze zitten, op de Brunssummerheide, is echt top. Iedere mooie zondag stikt het daar van de 
publiekssterrenwacht. publiekssterrenwacht. Iedere mooie zondag stikt het daar van de bezoekers en wandelaars. Het moet daar 
echt mogelijk zijn om iedere zaterdag- en zondagmiddag 50-100 betalende bezoekers te trekken. bezoekers en wandelaars. 

 
Het was een zeer gezellig bezoek waar we 
veel ideeën hebben uitgewisseld en nog wat 
technische zaken hebben bekeken. Adviseren 
in ieder geval assisteren met de reparatie van 
het luik in de grote koepel en een eventuele 
automatisering van Fauth-refractor-montering 
uit 1893. Recent hebben ze ook een zeer 
echte Fraunhofer uit 1843 geschonken gekre-
gen. Beide zeer mooie klassieke instrumen-
ten. Ze hebben daar alle mogelijke steun van 
ons nodig, we gaan daarom proberen om 
bijvoorbeeld bijeenkomsten richting deze ster-
renwacht te krijgen. Daarom wil ik zoveel 
mogelijk reclame maken voor ze en zorgen 
dat ze goed in de picture blijven. 
Zie ook www.sterrenwacht.nl. 
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 Astrofotografie bij Halley! 
 

Dennis van Delft, Werkgroep Astrofotografie 

 

Sinds begin 2011 zijn we actief bezig geweest om een vaste groep 

amateurs bij elkaar te krijgen en te houden die zich bezig houden 

met astrofotografie. Door diverse inspanningen en natuurlijk de 

gedrevenheid van de amateurs zelf, is dit gelukt. Wanneer er een 

heldere nacht aan zit te komen wordt er driftig gemaild om af-

spraken te maken om bij Halley te fotograferen en waar te nemen. 

Herman ten Haaf is op de foto in bedrijf om de kleine koepel operationeel 

te krijgen. 

 

Wat doet de werkgroep astrofotografie? 

De meeste van ons beschikken over eigen materialen om te fotografe-

ren. Meestal staan er twee of drie, soms zelfs zeven telescopen opge-

steld om de hemel vast te leggen op de gevoelige plaat. Er zijn niet veel sterrenwachten in Nederland waar zo fanatiek 

aan amateurastronomie wordt gedaan, dus om te beschikken over zo'n gedreven groep is haast uniek. Hierdoor zie je 

tegenwoordig in de Halley Periodiek veel ‘eigen’ materiaal, wat voortkomt uit sessies die bij Halley plaatsvinden. Ook 

aan de muren van de sterrenwacht, op fora, nieuwsbrieven en andere bladen verschijnt 

materiaal dat bij Halley tot stand is gekomen. Een mooi visitekaartje voor de sterrenwacht 

als je het mij vraagt! 

Uit de groep komen steeds meer initiatieven die bijdragen aan de allure van  

de sterrenwacht. Zo zijn we bezig om de kleine koepel grondig te renoveren en  

daardoor de Takahashi Epsilon Astrograph ten volle inzetbaar te maken.  

Prominenten binnen Halley, met in het bijzonder Herman die erg enthousiast is  

over de ontwikkelingen van deze groep, is gedreven bezig met de opknapbeurt van de 

kleine koepel. Ook Marinus draagt zijn steentje bij door mee te werken aan revisie van de 

schuif van de koepel. Maar ook op de achtergrond gebeurt er veel. De vele uren schilder-

werk, revisie van de aandrijving, vloerbedekking, prachtige ontwerpen en hun realisatie 

voor de optimalisatie van de Takahashi... En dat allemaal vanuit een stuk gedrevenheid, 

een gedeelde interesse en ‘hart’ voor de vereniging. En door veel zelf te doen en sponso-

ring blijven de kosten verrassend laag. Soms wat moeizaam, soms vanzelf. Maar het is een 

feit dat dit alles bijdraagt aan een meer complete en actieve sterrenwacht. 

 

Terug naar ‘onze’ hobby: Astrofotografie! 

Er is een gedreven groep ontstaan die zich bezighoudt met het fotograferen van allerlei objecten die aan de hemel 

staan. Het is fantastisch om deze hobby samen te kunnen uitoefenen. Niet alleen is het gezellig om samen midden in 

de nacht aan de soep, koffie of worstenbroodjes te zitten, het is ook ideaal om kennis te delen. Er is ondertussen aar-

dig wat kennis aanwezig op alle gebieden van deze hobby. Mechaniek, fotografietechnieken en beeldbewerking. Hier-

door schieten sommige nieuwe leden als een speer omhoog qua niveau. Wanneer je in je eentje zelf in je tuin bezig 

bent als beginner, dan kost het je vele nachten, inzet en motivatie om door te gaan en door te groeien naar een niveau 

waarop de resultaten ‘aardig’ zijn. Een heel mooi aspect van deze club is dus het delen van kennis. 

 

Verschillende niveaus  

Binnen de groep zijn mensen van allerlei niveaus op het gebied 

van astrofotografie. Absolute beginners die met hun camera 

eens willen proberen een plaatje te schieten, mensen die astro-

foto's schieten met complexe technieken en daarmee aardig 

mee kunnen. Vast staat dat niemand is uitgeleerd en dat het 

vooral erg gezellig is om samen de hobby te bedrijven.   

 

Zelf een astrofoto maken?  

Wanneer je interesse hebt om zelf ook te beginnen aan astro-

fotografie, kom dan gerust eens langs om te kijken en meld je 

aan bij mij (schijndel2000@yahoo.com) of Edwin van Schijndel 

(edwinvanschijndel@gmail.com). Testen met mijn CCD-camera toen de Takahashi nog ge-
deeltelijk operationeel was.   operationeel te krijgen.  

 

De Takahashi wordt in gereedheid gebracht 

voor  een nacht waarnemen. 

 

Herman ten Haaf in actie 

om de  kleine koepel weer  

operationeel te krijgen.  
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Een start in deze hobby hoeft niet eens heel erg duur te zijn. Planeetfotografie is het goedkoopst, maar wil je echt 

deepsky-objecten fotograferen dan ben je, wanneer je je op de tweedehandsmarkt begeeft ongeveer kwijt: gebruikte 

montering: € 350,--. gebruikte basiskijker: € 200,--, gebruikte DSLR: € 150,--. Samen € 700,--. Je kunt ook kiezen voor 

een DSLR  (Digitale Single Lens Reflex-camera of digitale spiegelflexcamera) met een goede lens en een montering, 

dan ben je iets minder kwijt. Echter, in dit voorbeeld beschik je nog niet over filters, een volgsysteem en een laptop.  

De hobby is zo duur te maken als je zelf wilt. Maar voor dat bedrag kun je wel beginnen! En als je slim koopt dan 

brengt je materiaal bij verkoop nog hetzelfde of meer op dan de aanschafprijs. Mocht je interesse hebben en meer 

willen weten, neem dan contact met ons op en kom eens langs om te proeven van deze prachtige hobby! En kijk voor-

al ook eens naar al die prachtige plaatjes in deze uitgaven van de Halley Periodiek en in de sterrenwacht. 

 

Meerwaarde 

Naast de PR-waarde voor de sterrenwacht zijn er meer aspecten die positief zijn aan het hebben van een actieve foto-

grafieclub. 

We spelen bijvoorbeeld met het idee om tijdens een bezoekersavond bezoekers zelf een astrofoto te laten maken. 

Deze kan geprint worden en door de ‘fotograaf’ worden aangekocht als inkomstenbron voor de sterrenwacht. 

Daarnaast krijgt de kleine koepel nu een volledige revisie, die de uitstraling van de sterrenwacht ten goede komt. Live- 

beelden van de activiteiten in de koepel tijdens een bezoekersavond bijvoorbeeld is één van de plannen. 

De aanwezigheid van kennis binnen de sterrenwacht op het gebied van fotografie, instrumenten en technieken geeft 

mijns inziens ook wat toegevoegde waarde. Het is de kunst om deze aspecten op juiste wijze te kanaliseren en ten 

volle te benutten binnen de sterrenwacht. Er zit potentie in en in mijn optiek zou het zonde zijn om die verloren te laten 

gaan. Dat is meteen de reden van dit artikel en alle activiteiten die we ondernemen om deze ontwikkelingen onder het 

licht te brengen. Tijdelijk natuurlijk, want wij geven toch echt de voorkeur aan een donkere en heldere hemel! 

Hopelijk tot binnenkort! 

 

 

Harrie Schrijvers 

 

Harm Peerenboom uit Mariaheide stuurde ons het volgende bericht: 

 “Hoi allemaal ik doe mijn spreekbeurt over het heelal. Ik heb het  heelal 

gekozen omdat ik het boeiend vind en ik vind het  een leuk onderwerp. Ik 

ben zelf ook  naar de sterrenwacht Halley  en de zonnewacht in Eindho-

ven geweest.” 

Verder stuurde hij zijn spreekbeurttekst op en het powerpointbestandje 

met de afbeeldingen die hij in de klas vertoonde. Hij vertelde over het 

heelal en de afstanden daarin, zoals naar de dichtstbij zijnde ster en over 

hoe onze zon ontstaan is. Ook behandelde hij de maan en het zonnestel-

sel. Het zag er allemaal prima uit 

Ook Nienke Gubbels uit Oss stuurde haar powerpointpresentatie van haar spreekbeurt op. Die had ze samen met 

haar vader gemaakt! Het zag er perfect uit en in haar bedankbriefje voor het spreekbeurtpakket, dat wij haar toestuur-

den, staat dat haar klasgenootjes en haar meester onder de indruk waren. Begrijpelijk dat Nienke een 9 kreeg voohaar 

lezing over het zonnestelsel. Hier haar bericht:“Hallo Harrie, Bedankt voor de spullen! In het pakket zat best veel dus  

Testopname met CCD na problemen met de optiek van mijn telescoop. 
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in elkaar  gezet  en omdat Papa de tekst al kende ging ik met Mama  oefenen. De spreekbeurt duurde ongeveer een 

kwartier.  

Mijn meester Rob was onder de indruk dat we voor het eerst een PowerPoint hebben gemaakt. Die PowerPoint vond 

hij heel erg mooi en de klas ook. Om te laten zien hoe goed hij is gelukt stuur ik hem mee. Dan kun je hem  zelf ook 

bekijken. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ook heb Ik verteld dat  ik bij jullie was geweest en dat we Jupiter en 4 

manen  van hem en de Maan gezien hebben. Ik was best wel zenuwachtig. Daardoor  vergat ik soms mijn tekst en 

moest ik op mijn blaadje kijken. Ik heb zoveel spullen van jullie gekregen zodat ik volgend jaar waarschijnlijk nog een 

spreekbeurt uit dat pakket  ga halen. Ik had uiteindelijk een 9 gehaald en daar ben ik trots op. 

Groetjes Nienke Gubbels,  NHJ-A school uit Oss” 

 

Milo Kramer uit Heesch stuurde ons het volgende bericht: ‘Op 30 november heb ik mijn spreekbeurt over de ruimte 

gehouden in groep 6.Mijn zus heet Roos en zij heeft mij geholpen. Het was interessant om de spreekbeurt te maken. 

Maar het leukste vond ik het maken van de PowerPoint. Ik heb mooie foto’s van planeten opgezocht op internet. 

Ik was niet zo heel zenuwachtig voor mijn spreekbeurt. Iedereen luisterde goed. En ik heb een ruim voldoende gekre-

gen”.  

 

 

Marcel van den Bosch  Boxtel 
Rijo van Brunschot   Schijndel 
Wendy van Bussel   Schijndel 
M. van Daalen  ’s-Hertogenbosch 
G.J.D. Dubbeld  Ammerzoden 
John  van Gennip  Oss 
Geert  Immerzeel   Breugel 
Robert van Opstal  Rotterdam 
J . van Opstal  Vught 
Henk Vissers  Mill 
Frans de Waal  Veghel 
Toos de Waal  Veghel 

 

 

Belastingvrijstelling en giftenaftrek  

Sterrenwacht erkend als Alge-
meen Nut Beogende Instelling 
 

De belastindienst heeft onlangs de Stichting Sterrenwacht Halley erkend als een Algemeen Nut Beogende In-

stelling (ANBI). De sterrenwacht is nu een organisatie voor een goed doel en komt daarmee aanmerking  voor 

voorledige vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.  

 

Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) al-

leen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de 

Belastingdienst heeft. Dus ook voor onze sterrenwacht. 

Het is nu voordeliger om Halley extra te steunen bij de jaarlijke exploitatie, het on-

derhoud van gebouwen en apparatuur en bij het investeren in en het realiseren van 

projecten. Wij houden ons van harte aanboven! 

Op de website www.anbi.nl leest u meer over deze mooie regeling. En natuurlijk 

kunt u voor meer informatie contact opnemen met penningmeester Anton Valks.

                                      

      Het bestuur van de Stichting Sterrenwacht Halley. 

Nieuwe Halley-leden 

Welkom! 

In Memoriam 

 Janske Bon 

 
Op 20 november 2012 overleed Janske Bon. Zij  is 84 jaar 
geworden. De leden van Vereniging Sterrenwacht Halley 

hebben goede herinneringen aan Janske. Zij  was van 1987 
tot 2012 lid van Sterrenwacht Halley. 25 jaar! 

Met haar zoon Peter was ze een zeer actief lid. In de eer-
ste periode bezochten ze samen veel lezingen, volgden zij 
cursussen en deden zij aan diverse excursies mee. Verder 
verzorgden Janske en Peter de tuin en hielpen zij met het 
verzenden van de Halley Periodiek. Ze waren er altijd bij. 
De laatste tijd werd dat minder wat deels te maken had 
met haar andere hobby’s en later met haar ouderdom. 

Ook in haar woonplaats was Janske heel bekend in 
het verenigingsleven.   

Anske was erelid van de EHBO-Vereniging Berghem. Hier 
was ze terecht trots op. Janske zal nog dikwijls in onze 

gedachten zijn en wij wensen Peter en de overige familie 
de kracht toe om dit verlies te dragen. 

 

De besturen van Vereniging Sterrenwacht Halley en Stichting 

Sterrenwacht Halley 
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het eerste Herbig-Haro-object 

T Tauri en NGC1555 
 
Patrick Duis 

 
Voordat Herbig- en Haro-objecten überhaupt bestonden, werd het 
eerste zogenaamde Herbig-Haro-object ontdekt: T Tauri.  
Het is een zeer interessante variabele ster met in de buurt daarvan 
een heldere nevel (NGC1555) en een donkere nevel eromheen.  
T-Tauri is een zeer jonge en variabele ster, ze is het prototype van 
de zogenaamde T-Tauri klasse sterren welke nog een staat van 
hydrostatisch evenwicht moeten bereiken tussen gravitationele 
samentrekking en energie-generatie door nucleaire fusie in hun 
centra. Ze bevindt zich daarom nog boven de hoofdreeks (zie ill. 1), 
die ze na verloop van tijd ook zal naderen, als het evenwicht is be-
reikt. 4.5 miljard jaar geleden doorliep onze eigen Zon vermoedelijk ook het T Tauri stadium, daarom kun-
nen deze objecten ons informatie verschaffen omtrent de evolutie van onze eigen Zon, het zonnestelsel 
en andere planetaire systemen. 
 
De ontdekking 
T Tauri is een opmerkelijke onregelmatige variable 
ster, welke geassocieerd wordt met de uitzonderlijke 
"variabele nevel" NGC1555. De ster en nevel werden 
beiden ontdekt in een 7-inch refractor door J.R. Hind 
uit Londen in oktober 1852. Hind beschreef de nevel 
als zeer zwak en niet groter dan 30" in diameter, en 
bemerkte dat op deze positie geen object werd ver-
meld in de catalogi. Hij zag dat de 10e magnitude ster 
net boven de nevel niet voorkwam op de sterrenkaar-
ten en vermoedde terecht dat de ster een variabele 
zou kunnen zijn. 
 
Hinds nevel werd de komende jaren door verscheidene 
waarnemers gezien, maar in 1861 was ze merkbaar 
verzwakt en rond 1868 kon ze niet meer worden gede-
tecteerd, in geen enkele telescoop. De nevel werd niet 
meer waargenomen tot 1890, toen ze werd herontdekt 
door E.E. Barnard en S.W. Burnham met de 36-inch 
(910mm) Lick refractor telescoop 
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Lick_telescope). 
Burnham bemerkte een kleine nevelvlek in de buurt 
van de ster. Het werd echter gecatalogiseerd als een 
emissienevel, later bekendstaand als "Burnham's Ne-
bula", en werd niet herkend als een afzonderlijke ob-
jectklasse. Vijf jaar later was verdween ze weer, maar 
werd fotografisch gedetecteerd in 1899, en sindsdien 
gevolgd. In 1920 begon de "Phantom nebula" geleide-
lijk in helderheid toe te nemen, tot 1930. 
 
In dezelfde richting van T Tauri, maar iets verder weg, 
beschreef Otto Wilhelm Struve in 1886 een andere 
nevel, NGC1554, welke bevestigd werd door d'Arrest. 
Wat het ook was, het is niet langer zichtbaar, zelfs op 
de diepste astrofoto's, daarom heet ze ook "Struve's 
Lost Nebula". 
 
Tot in de 40'er jaren van de vorige eeuw werden deze 
objecten niet als een afzonderlijk type emissienevel 
gezien. De eerste astronomen die deze nevels in detail 
bestudeerden waren George Herbig en Guillermo Ha-
ro. De objecten zijn later ook naar hen genoemd. Her-
big en Haro werkten afzonderlijk aan ster-formatie 
studies toen ze voor het eerst HH objecten analyseer-

den en vaststelden dat ze een bij-product van het ster-
formatie proces waren. Herbig onderzocht "Burnham's 
nebula" en vond dat het een ongebruikelijk electro-
magnetisch spectrum had, met prominente emissielij-
nen van waterstof, zwavel en zuurstof. Haro vond dat 
alle objecten van dit type onzichtbaar waren in infra-
rood licht! 
Na hun onafzonderlijke ontdekkingen, troffen Herbig en 
Haro elkaar op een astronomie conferentie in Tucson, 
Arizona. Herbig had in eerste instantie weinig aandacht 
besteed aan de objecten die hij had ontdekt, hij was 
hoofdzakelijk bezig met de nabije sterren, maar na het 
horen van Haro's bevindingen ging hij ze aan meer 
gedetailleerde studies onderwerpen. De Sovjet astro-

Objectgegevens 
Variabele ster T Tauri met "Hind's 
Variabele nebula" NGC 1555 in 
Taurus (stier) prototype Young 
Stellar Object (YSO) 
RA 04h21m59.43445s DEC +19 
32'06.4182" 
Apparent magnitude (V) 10.27 
Spectraal type: G5V 

Ill. 1 – De T-Tauri klasse bevindt zich nog in de Hoofdreeks. 
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noom Viktor Hambardzumyan gaf de objecten vervol-
gens hun naam, en, gezien hun voorkomen nabij jonge 
sterren (enkele honderden duizenden jaren oud), sug-
gereerde dat ze een vroeg stadium van de formatie 
van T Tauri sterren kon zijn. 
 
Onderzoek 
Fotografische studies hebben de helderheidsvariaties 
van de nevel bevestigd, ze toonden echter ook varia-
ties in de afmeting en vorm van de nevel aan. De eer-
ste waarnemers beschreven de nevel als liggende 40" 
zuid-west van T Tauri; tegenwoordig bevindt zich de 
nevel westelijk van de ster, de helderheid is de laatste 
50 jaar ook significant toegenomen. Op moderne foto's 
toont de nevel zich als een combinatie van drie of vier 
overlappende, gebogen, filamenten die zich een boog 
van 60 graden rond de ster buigen. Het ziet eruit als 
een soort van heldere schil rondom de ster. Een vele 
kleinere nevel, van ongeveer 5" in diameter, omsluit de 
ster nabij; dit werd gezien als een vrij heldere ellips-
vormige schijf in 1890, maar wordt nu gezien als enke-
le zwakke vlekken welke alleen met de grootste tele-
scopen kunnen worden gedetecteerd. 
Studies tonen aan dat HH-objecten zeer hoog geïoni-
seerd zijn, en vroege theoretici speculeerden dat ze 
hete, lage-helderheidsterren zouden kunnen bevatten. 
De afwezigheid van infrarode straling in de nevels be-
tekende echter dat er geen sterren in kunnen zijn, om-
dat die voldoende infrarood licht zouden hebben uitge-
straald.  
In de vroege jaren ‘80 van de vorige eeuw toonden 
observaties voor de eerste keer de straalvormige struc-
tuur aan van de meeste HH objecten. Hieruit volgde 
dat het uitgestoten materiaal dat de HH objecten vorm-
de geconcentreerd was in nauwe straalstromen. In de 
eerste honderd duizenden jaren van het bestaan van 
een ster worden ze vaak omgeven door accretieschij-
ven, welke vorm krijgen als er gas op valt. De snelle 
rotatie van de binnenste delen van deze schijven leidt 
tot de emissie van nauwe straalstromen van deels 
geïoniseerd plasma loodrecht op de schijf, welke be-
kend staan als "polar-jets". Als deze straalstromen 
botsen met het interstellaire medium, activeren ze klei-
ne vlekken, welke gaan stralen als HH objecten. 
HH objecten zijn overgangsverschijnselen, welke niet 
meer dan enkele duizenden jaren duren. Ze kunnen 
visueel veranderen over een vrij kort tijdsbestek als ze 
zich snel verplaatsen van hun moederster naar inter-
stellaire stof- en gaswolken. Hubble Space Telescope 
observaties hebben complexe evoluties van HH objec-
ten aangetoond, als sommige delen zwakker worden 
terwijl andere delen helderder worden tijdens botsingen 
met klompen materiaal in het interstellaire medium. Het 
is dus interessant om zulke objecten te fotograferen 
over een tijdspanne van enkele jaren. Een leuke uitda-
ging voor de astrofotografen onder ons. 
Op dit moment zijn er ongeveer 400 HH objecten (of 
groepen) bekend, het vermoeden bestaat echter dat er 
ongeveer 150.000 zijn. De meeste HH objecten liggen 
binnen 0,5 parsec van hun moederster, buiten 1 parsec 
komen ze slechts sporadisch voor. 
 
T Tauri zelf is een onvoorspelbare en raadselachtige 
ster. Ze varieert onvoorspelbaar van ongeveer magni-
tude 9.3 naar ongeveer 14, soms wordt deze helder-

heidvariatie doorlopen in enkele weken, soms blijft ze 
maandenlang redelijk constant. 
Het T Taurisysteem bestaat uit op zijn minst drie ster-
ren. Slechts één daarvan is zichtbaar op optische golf-
lengten, de andere twee schijnen in het infrarood en 
één ervan straalt ook radiogolven uit. Door radiowaar-
nemingen met de Very Large Array (VLA) in New 
Mexico vond men, dat de baan van jonge ster (de T 
Tauri ster) dramatisch is veranderd na een nauwe sa-
menkomst met een van haar beide begeleiders en kan 
daardoor uit het systeem zijn uitgeworpen. Zie ook de 
illustraties 2 en 3. Op de IR-opname is T Tauri niet 
zichtbaar, maar de begeleider wel. 
Het spectrum van T tauri varieert van G4 naar onge-
veer G8,  maar  is niet per se in correlatie met de  

ill. 2 boven - Infraroodopname van T Tau N en Tau S. 
ill. 3 onder - radioname van het Tauri-systeem (met de VLA) 
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derheidsvariaties; een andere eigenaardigheid is de 
aanwezigheid van vele heldere spectraallijnen welke 
overeenkomen met de chromosfeer van de Zon. 
De afstand tot T Tauri is vastgesteld op ongeveer 600 
lichtjaar, haar leeftijd op ongeveer 1 miljoen jaar, en de 
resulterende absolute magnitude bij gemiddelde hel-
derheid is ongeveer +5. T Tauri is dus een dwergster 
van de hoofdreeks, met een helderheid die overeen-
komt met die van de Zon. Op haar maximum is ze 4 of 
5 maal helderder en toont een later spectrum dan wat 
de helderheid zou vermoeden. Om het op een andere 
manier uit te drukken: de ster is (te)  helder voor haar 
spectraaltype. 
 
T Tauri wordt normaliter gezien als een typische ster 
van een klasse afwijkende variabele dwergsterren 
welke overeenkomsten vertonen met de onregelmatige 
RW Aurigae sterren, en worden soms gezien als een 
sub-klasse van die groep. A.H. Joy definieerde de dis-
tinctieve eigenschappen van de T Tauri sterren als 
volgt: 
1.  Onregelmatige helderheidsvariaties van ongeveer 3 

magnituden. 
2.  Spectraal typen F en G met emissielijnen die over-

eenkomen met die van de Zonnechromosfeer. 
3. Lage helderheden, overeenkomstig met die van de 

Zon, maar enigszins helderder dan wat het spec-
traaltype doet vermoeden. 

4.  Worden in verband gebracht met een heldere of 
donkere nevel. 
Deze laatste karaktereigenschap is belangrijk, om-
dat het suggereert dat er een intrinsieke verbinding 
is tussen deze sterren en diffuse nevels. De laatste 
jaren zijn er grote aantallen T Tauri sterren gedetec-
teerd in de grote donkere wolken van de Melkweg, 
waar ze vaak voorkomen op de randen van donkere 
nevels of op de grenzen tussen donkere en heldere 
nevels. Vele sterren van dit type zijn gevonden in 
de regionen van de Grote Nevel in Orion; ze komen 
ook voor in grote nevelcomplexen zoals NGC2264 
in Monoceros, M8 in Sagittarius, en M16 in Ser-
pens. Er is nu een algemene veronderstelling dat 
deze sterren nieuwe burgers zijn van ons sterren-
stelsel, net gevormd vanuit de grote stofwolken 
waar we ze vinden. De onregelmatige helderheids-
variaties van de T Tauri sterren worden gezien als 
symptomen van hun relatieve jeugdigheid; ze heb-
ben nog niet de stabiele hoofdreeks genaderd, en 
het kan zijn dat ze nog steeds groeien door accre-
tie. 

 
Een van de aparte eigenschappen van de T Tauri 
spectra is het grote overschot aan lithium, tot 70-100x 
meer dan wat voorkomt in de Zon. Er is nog geen be-
vredigende verklaring bekend, maar de mogelijke theo-
rieën vallen uiteen in twee basisgroepen: 
Of de sterren werden in het begin gevormd uit lithium-
rijk materiaal, of er vinden lithium-genererende reacties 
plaats in sterren van dit type. Veel van dit materiaal is 
vermoedelijk omgezet in andere elementen als de ster 
de hoofdreeks heeft bereikt, over ongeveer 10 miljoen 
jaar. 
De spectra laten een hogere lithiumabundante zien 
dan de Zon en andere hoofdreeks sterren omdat Lithi-
um uiteenvalt op temperaturen boven 2.500.000 Kel-

vin. Uit een studie naar lithiumabundante in 53 T Tauri- 
sterren is gebleken dat lithiumverbranding sterk vari-
eert met de grootte. Dit suggereert dat lithiumverbran-
ding gedurende de latere stadia van de voor-
hoofdreeksfase van de Hayashi-contractie een van de 
hoofdenergiebronnen is voor T Tauri sterren. De snelle 
rotatie verbeterd het mixen en verhoogt het transport 
van Lithium naar de diepere lagen waar het uiteenvalt. 
T Tauri sterren verhogen geleidelijk hun rotatiesnelheid 
naarmate ze ouder worden, door contractie en "spin-
up". Dit veroorzaakt een verhoogd lithium verlies af-
hankelijk van leeftijd. Lithium verbranding zal ook toe-
nemen met hogere temperaturen en massa, en zal 
ongeveer 100 miljoen jaar plaatsvinden. 
Het spectrum van T Tauri vertoont naast de ongebrui-
kelijke lithium hoeveelheid, emissielijnen van waterstof, 
neutrale zuurstof, en enkelvoudig geïoniseerd silicium 
en calcium, naast de meer ongebruikelijke absorptielij-
nen welke wijde en diffuse voorkomen duiden op een 
hoge rotatiesnelheid. Het is in sterren van dit type, 
volgens een theorie, dat we mogelijkerwijs getuige zijn 
van de eerste stadia in de vorming van een planetair 
systeem. Dit is misschien een leuke uitdaging voor de 
spectro-astrofotografen, onder ons. 
 
Enkele andere voorbeelden van T Tauri sterren zijn:  
- RY Tauri 
- TV Crateris, helder, MV=8.9 
- V0987 (HD 283572) in de Taurussterrenwolk, een 
van de helderste: MV=3.48 
- FU Orionis 
 
Voorbeelden van heldere HH objecten zijn HH1 en 
HH2, te zuiden van de "Keyhole Nebula" NGC1999 in 
Orion. 
 
Waarnemen  
Een zeer mooie uitdaging voor de die-hard deepsky 
waarnemers onder ons! 
Hier een waarneemverslag van Rainer Vogel van 
NGC1555 bij T Tauri: 

"Op dit moment, is "Hind's Variable Nebula" relatief 

constant op een zwakke helderheid, en daarom een 

moeilijk object, dat opening en goede condities vergt. 

Als je weet waar je naar moet kijken en verwachten, 

ben je al op de helft. De nevel is zichtbaar als een zeer 

zwakke sikkel, gebogen rond 1 zijde van T Tauri. On-

der excellente condities is een het splitsen van het 

zuidelijke gedeelte zichtbaar, wat later geverifieerd kan 

worden op foto's. De nabije "dubbelster" kan veel hel-

pen om een idee te krijgen van de afmetingen van 

deze zwakke nevel en haar afstand tot T Tauri." 
 
Rainer Vogel heeft een interessant E-boek geschre-
ven: "Strange young stars, an observing guide to 
young stellar objects"  Download het boek op: 
http://www.reinervogel.net/pdf/Strange%20Young%20
Stars.pdf 
Het boek bevat zoekkaartjes en waarneemverslagen 
met een 20" (500mm) F4.5 Dobson. 
 
Astrofoto 
En dan komen we nu aan op de gemaakte astrofoto, 
welke geschoten is tijdens twee heldere nachten op  
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Telescoop: Skywatcher 200mmF5 Newton op HEQ5pro montering - Camera: Artemis 4021 monochrome gekoelde CCD op (15˚C) 
- Volgtelescoop: Skywatcher 90mmF10 Refractor - Volgcamera: SC3 gemodificeerde SPC900 met ICX-424 zwart/wit CCD - Fil-
ters: Hutech LPS-P2 - Corrector: Baader MPCC - Focusmaker:  Bahtinov - Belichting: 13x5min, 10x20min, 20 flats, badpixelmap - 
Software:  Cartes du Ciel/EQmod/EQdir/FCusb: goto, focusing en guiding - PHD guiding/GPusb: autoguiding - Nebulosity3: acqui-
sitie en voorbewerking - Photoshop CS2/GradientXTerminator: nabewerking ImageScale: 1.5 arcsec/pixel 

 
en 16 november 2012. Ik verontschuldig mij vooraf voor eventuele volgfouten die zijn opgetreden door een te zware 

belading van de telescoopmontering; 17kg is ver boden het maximum van de montering. Binnenkort wordt de sterren-

wacht voorzien van een zware montering, gebouwd door Astrosystems Holland. Het volgen met deze montering zal  

dan veel beter gaan. Beide  sessies  zijn voortijdig afgebroken omdat op een gegeven moment de luchtvochtigheid 

100% bedroeg. Bedankt voor het kijken     Patrick Duis, Myrtha Observatorium, Hooge Mierde 

Bronnen:  Burnhams Celestial Handbook - en.wikipedia.org/wiki/T_Tauri en - en.wikipedia.org/wiki/T_Tauri_star -

www.aavso.org/vsots_ttau - hven.swarthmore.edu/~jensen/ttau.html - www.peripatus.gen.nz/astronomy/ttausta.html 

- www.reinervogel.net/index_e.html?/YSO/YSO_e.html - en.wikipedia.org/wiki/Herbig%E2%80%93Haro_object 

 

 Achterkant: ‘Wat de leden inbrengen’   

Op de achterkant geplaatste astrofoto’s zijn door leden gemaakt met hun eigen kijkers of met die van onze sterrenwacht.  

Boven: Marcel van den Broek: Orionnevel (M42). Midden: Edwin van Schijndel, de Zon in h-alfa met zonne-uitbarstingen,  

Patrick Duis, Zevengesternte (M45) – Onder: Twan Bekkers: Andromeda-stelsel (M31). 
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Wat de leden inbrengen…


