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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 
 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch. 
Bankrelaties: Rabobank Bernheze Maasland, 
en ING:  
NL05 RABO 0120 0139 91 
NL29 INGB 0004 7397 91 
Contributie:    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur  (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley:  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley:  
51°42'12"316 NB (51,703 N) - 05°29'14"724 
OL (5,487 O) 
Halley op internet: 
www.sterrenwachthalley.nl   
Webmaster: Urijan Poerink, poerin-
ku@planet.nl 
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
Halley-egroup: (alleen voor leden)  aanmel-
den bij  Maarten Geijsberts: 
 mageijsberts@hotmail.com 
 
Openingstijden sterrenwacht voor publiek: 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): begint om 21 uur 
wintertijd (nov. t/m jun.): begint om 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
 
Toegangsprijzen:  

tot en met 12 jaar:  €  3,-- 
vanaf 13 jaar       €  5,--  
 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
afspraak maken met Ferry Bevers, (0412) 
452383 -  fbevers@hetnet.nl 
 
Bestuur:  
Werner Neelen (voorzitter), Vleutloop 8, 5384 
WZ Heesch,  0413-631307, wer-
ner.neelen@romulus.nl 
Maarten Geijsberts (secretaris), Staringstraat 
446, 5343 GT Oss, 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com 
Bareld Muurling (penningmeester), 
De Bokkelaren 218, 5231 BM ’s-Hertogen-
bosch, 06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Cees de Jong  (ledenadministratie), 0412-
636989, cees.de.jong@home.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 073-6569157  
poerinku@planet.nl 
Marinus van Ginkel , 0412-451612,  
mar.ginkel.van@hetnet.nl 
Anton Valks, 073-5478655, anton-
valks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerink@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com,  
Edwin van Schijndel, 0412-638632, edwinvan-
schijndel@gmail.com 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen: 
Edwin van Schijndel, 0412-638632, edwinvan-
schijndel@gmail.com 
Werkgroep Meteoren: Urijan Poerink,  
poerinku@planet.nl 
Werkgroep Jeugd:  Urijan Poerink,  

poerinku@planet.nl  
Twan Bekkers, twanbekker@hotmail.com 
Werkgroep Computers: Wim Waege-
makers,0412-453737 wwaeg@ziggo.nl 
Werkgroep Planetarium: Cees de Jong, 
0412-636989 cees.de.jong@home.nl 
Werkgroep Radiotelescoop: Anton Janssen, 
0412-403772  anton.janssen@tip.nl       
Werkgroep Bibliotheek:  Harrie Schrijvers, 
0412-452441, harrieschrijvers@home.nl 
Cursussen: Cursusleiders: Niels Nelson en 
Edwin van Schijndel. Aanmeldingen bij: Wim 
Waegemakers, 0412-453737,  
wwaeg@ziggo.nl 
Dutch Amateur Solar Telescope (DAST): 
Herman ten Haaf, herman.ten.haaf@planet.nl, 
http://www.zonnetelescoop.nl 
 
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangesloten 
bij de Vereniging voor Landelijk Samen-
werkende Publiekssterrenwachten (LSPS) en 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).  
 

Stichting 
Sterrenwacht Halley 
 
Secretariaat: Verdilaan 5, 5384 CH  Heesch. 
0412-452383  -  fbevers@hetnet.nl 
Bestuur: Lambert van den Heuvel (voorzitter), 
Ferry Bevers (secretaris), Anton Valks (pen-
ningmeester), Marinus van Ginkel en Urijan 
Poerink 
 

Inhoud HP 2013- 3 
  
  1 Voorkant, Paardenkopnevel in infrarood 
  2  Colofon 
  2 Inhoud  
  2 Agenda 
  3 Van de nieuwe voorzitter 
  3 Nieuwe voorzitter en penningmeester 
  4   Nieuwe penningmeester: even voorstellen 
  4   Nieuwe contactpersoon voor jeugdleden 
  5   Vrijwilligers vacaturebank 
  5   Maan en aarde tapten uit hetzelfde vaatje 
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  7 Hemelverschijnselen, juli t/m sept.  2013 
  8. De Planeten,  juli t/m september 2013 
  9  Een laat eerbetoon aan Neil Armstrong 
10  Sterrenstelsels Walvis en Hockey Stick 

11  De mini-eclips van 25 april 2013 
11  Foto eclips 25 april 2013,  ‘rupsmaan’ 
11  ‘Nederlandse’ klif op Mercurius 

   12  Foto: de Leeuwendrieling 
12  Foto’s: de maansverduistering van 25 april 
13  Foto: de Arendnevel 
13 Foto: cursisten van Vervolgcursus mei/juni 
14   Magnetische zuidpool blijft bewegen 
14 Lente op zuidpool Mars: de witte waaiers 
15   Mooie Solargraphs van Halleyleden 
16   De bouw van de G-2 Galaxy 
17   Wie het weet . . ., oplossing en nieuwe 

vraag  
18   Spreekbeurten 
19   Sterrenstelsels Holmberg 701 
19   De grote Herculesbolhoop (M13) 
20   Opmerkelijke meteorietvondsten 

21  Marswagen breekt Amerikaanse ‘afstands-
record’ 

22   Samba-team zoekt naar Antarctische 
meteorieten 

22   Bestuursleden Galaxis koninklijk onder- 
       Scheiden 
22   Nieuwe Leden, Welkom! 
22 Onderhoud gebouw 
23   Maanwandelaar Charles Duke staat weer 

even op de maan 
23   Tentoonstellingen 50 jaar ruimtevaart en 

Constantijn en Christiaan Huygens 
23   Weer kans op Lichtende Nachtwolken 
24 Achterkant, solargraphs, gemaakt door 

leden  
 

 

 Halley-kalender – zomer  2013, nadere informatie: zie blz. 6 
 

Vrijdag 5 juli, 21.00-23.00 Publieksavond 

Vrijdag 19 juli , 21.00-23.00 Publieksavond 

Vrijdag 26 juli, 18.00 Barbecue bij Halley 

Vrijdag 2 augustus, 21.00-23.00 Publieksavond 

Nachten 11/12 aug. en 12/13 aug. Perseïdenactie 

Vrijdag 16 augustus, 21.00-23.00 Publieksavond 

Zondag 18 augustus, 14.00-16.00 Zonnemiddag  

Vrijdag 30 augustus, 20.00 Verenigingsavond 

Maandag 2 september, 20.00  Bijeenkomsten werkgroepen 

Vrijdag 6 september, 21.00-23.00 Publieksavond 

Zaterdag 14 september, 14.00-16.00   Jeugdmiddag 

Zaterdag 14 september, 20.00-21.00 Jeugdavond 

Woensdag 18 september, 20.00  Bijeenkomsten werkgroepen 

Vrijdag 20 september, 21.00-23.00 Publieksavond 

Vrijdag 27 september, 20.00 Verenigingsavond 

www.sterrenwacht.nl 

Foto voorkant: In april 2013 maakte de Hubble Space Telescope 

ter gelegenheid van zijn  23
ste

 verjaardag deze indrukwekkende 

infraroodfoto van de Paardenkopnevel.  

Hij gebruikte de hoge-resolutie Wide Field Camera 3. Hiermee 

krijgen we een heel andere kijk op deze iconische nevel in Orion. 

 

Uiterste inleverdatum 

kopij voor herfstnummer 

van de Halley Periodiek 

2013-4:  

1 september 2013 
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Werner Neelen 

Van de (nieuwe) voorzitter . . . 
 

23 mei 2013: dat is het moment waarop ik voor de eerste keer de ‘digitale 

pen’ ter hand neem om in mijn nieuwe rol als voorzitter van de Vereniging 

Sterrenwacht Halley een “Van de voorzitter” te schrijven voor de Halley 

Periodiek. Buiten pakken donkere wolken zich samen in mooie gelaagde 

structuren, maar ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat dat verder 

niets speciaals betekent. En hoewel die regenwolken nou niet echt het 

soort hemelverschijnsel zijn waar ik op zit te wachten, moet ik eerlijk toege-

ven dat ze wel bijdragen aan mijn schrijfinspiratie. Zo “heb elk nadeel weer 

z’n voordeel”, niet waar? 

 

Voordat ik mijzelf verder aan jullie voorstel wil ik me graag eerst even rich-

ten tot Marinus van Ginkel en Anton Valks. Deze beide heren hebben zich 

vele jaren ingezet voor onze vereniging, als respectievelijk bestuursvoorzit-

ter en penningmeester. Ik wil hen hiervoor heel hartelijk danken en daarbij tevens de hoop uitspreken dat zij nog vele 

jaren in ons midden willen blijven vertoeven! 

Naast Marinus en Anton wil ik ook graag alle andere vrijwilligers 

heel hartelijk danken voor hun trouwe en belangenloze inzet! 

Dankzij jullie allemaal is Sterrenwacht Halley een prachtige en 

functionele plek geworden die vele mensen, leden en niet-leden, 

heeft verwonderd, nu verwondert en nog zal verwonderen! Ik 

vind het dan ook een hele eer dat ik jullie nieuwe voorzitter mag 

zijn! 

Voor degenen die mij nog niet (zo goed) kennen; ik ben Werner 

Neelen. Mijn 34
e
 rondje rond de Zon zit er bijna op. Ik ben ge-

trouwd met Carla (vorig jaar bij de sterrenwacht!) en woonachtig 

in Heesch. Van beroep ben ik milieukundige. Ik werk al ruim 9 

jaar als medewerker bodem en bouwstoffen en toezichthouder 

milieu bij de gemeente Bernheze. Dit jaar nog ga ik de overstap 

maken naar de nieuwe Omgevingsdienst Brabant Noord in ’s-

Hertogenbosch of in Cuijk. 

Speerpunten waar ik me speciaal voor wil gaan inzetten bij Hal-

ley zijn met name: eenheid, korte(re) lijnen, duurzaamheid en toekomstbestendigheid (waaronder betere regionale sa-

menwerking). Lekker informeel, dat is goed voor de sfeer, maar wel gezamenlijk de schouders eronder. Eenheid maakt 

immers het verschil. Dus heb je wensen, opmerkingen, tips, irritaties of complimenten, wees welkom! 

 

Keep your eyes to the sky en tot ziens bij Sterrenwacht Halley!  

 

Werner Neelen 

Voorzitter Vereniging Sterrenwacht Halley 

 

Werner Neelen 

De scheidende voorzitter Marinus van Ginkel (l.) en de 

nieuwe voorzitter Werner Neelen. 

Vrijdagavond 26 juli: BBQ bij Halley! 
Meld je nu vast aan! Zie pagina 6 

Nieuwe voorzitter en penningmeester 
 

In de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 26 april 2013 zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toege-

treden: Werner Neelen en Bareld Muurling. Beiden zijn al enkele jaren vertrouwde gezichten op de sterrenwacht. 

Voorts zijn de bestuursleden Maarten Geijsberts (secretaris) en Cees de Jong herkozen.  

In de bestuursvergadering van 6 mei 2013 is Werner Neelen gekozen tot voorzitter van de vereniging en Bareld Muur-

ling tot penningmeester.  Zij volgden Marinus van Ginkel respectievelijk Anton Valks op, die wel als bestuurslid aan-

blijven. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: Werner Neelen (voorzitter), Maarten Geijsberts (secretaris), Bareld 

Muurling (penningmeester), Marinus van Ginkel (lid), Anton Valks (lid), Urijan Poerink (lid) en Cees de Jong (lid). In 

zaken die de astrofotografen aangaan, schuift Dennis van Delft (geen bestuurslid) aan bij de bestuursvergaderingen. 
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Nieuwe penningmeester Bareld Muurling 

Even voorstellen . . . 
 

Leden die regelmatig in de sterren-

wacht komen kennen me onderhand,  

een beetje dan. Een aantal van u kom 

ik regelmatig tegen bij publieksavon-

den, ledenavonden en ledenvergade-

ringen. 

Mijn naam is Bareld Muurling; ik woon 

sinds oktober 2009 in Den Bosch. Al gauw  kwam ik als 

geïnteresseerde bezoeker op een open avond, en de inte-

resse in sterrenkunde sloeg weer helemaal toe. Het was 

ook de hobby van mijn oudste broer die me er vroeger veel 

over kon vertellen, en met mijn jongste zoon ging ik tijdens 

heldere avonden vaak naar buiten en lagen we in het gras, 

ergens tussen Sneek en IJlst, naar de Melkweg te kijken. 

Aanmelding als lid van Sterrenwacht Halley kon dus niet 

uitblijven. Ik meldde me aan bij de werkgroep PC en Pla-

netarium, maar omdat ik geen techneut ben kon ik mijn 

draai daar niet goed vinden. Ik vind het wel erg leuk om 

voorlichting te geven, en al gauw kreeg ik de kans om pre-

sentaties te geven in het auditorium. Dat doe ik dan ook 

geregeld op open avonden en tijdens het bezoek van 

groepen aan de sterrenwacht. 

Tijdens een avond van de werkgroep PC en Planetarium 

zei een van de leden tegen mij: “in jouw schuilt een pen-

ningmeester”. En hij heeft gelijk gekregen: op de laatst 

gehouden ledenvergadering ben ik in het bstuur gekozen, 

en nu heb ik inmiddels het penningmeesterschap van An-

ton Valks overgenomen. Ik hoop dat ik dit met veel plezier 

zal kunnen doen; aan de samenwerking met het bestuur 

en met u zal het niet liggen. 

 

Automatisch incasso 

Een van de eerste zaken die ik op zou willen pakken, is de 

automatische incasso van contributies en/of donaties. Ik 

heb gezien hoeveel werk en tijd het Anton kostte om de 

betalingen van de contributies bij te houden. Er is in het 

bestuur al eens eerder over gesproken, maar om bepaalde 

redenen is het er nooit van gekomen. 

Automatisch incasso is niet alleen een groot gemak voor 

de penningmeester, ook voor u als  lid is het gemakkelijk. 

Bovendien, het bespaart de vereniging ook nog eens 

bankkosten. Bijschrijvingen via automatisch incasso blijken 

namelijk goedkoper te zijn dan de bijschrijvingen zoals dat 

nu gaat. En wilt u later de machtiging voor automatisch 

incasso intrekken? Dat gaat heel eenvoudig: een telefoon-

tje of e-mail naar de penningmeester is dan voldoende. De 

penningmeester houdt namelijk zelf het incassobestand bij. 

In een komende Halley Periodiek hoop ik op de automati-

sche incasso’s terug te komen. 

 

Bareld Muurling, penningmeester 

 

 

 

Twan Bekkers 

Nieuwe contactpersoon voor alle jeugdleden van Halley 
 

Beste jeugdleden, vanaf nu ben ik, Twan Bekkers, jullie nieuwe contactpersoon bij onze 

Sterrenwacht Halley. Ik zal jullie vertegenwoordigen bij het verenigingsbestuur. Als jullie 

vragen, ideeën, opmerkingen, wensen of kritiek hebben of resultaten hebben behaald, 

dan kunnen jullie voortaan met mij contact opnemen (heel graag zelfs!) via e-mail: 

twanbekkers@hotmail.com. Ik verzamel alle informatie en geef dit, als dat nodig is, door 

aan het bestuur.  

 

Voorbeelden waarvoor je mij kan e-mailen: je wil iets or-

ganiseren bij Halley, je hebt vragen over astronomie of 

sterrenkunde, je hebt een mooie tekening of foto die met 

sterrenkunde of astronomie te maken heeft, je wilt graag 

dat er een bepaalde activiteit overdag bij Halley komt en 

nog veel meer van dit soort zaken! Wees welkom bij Hal-

ley en bij mij! 

 

Ik zal me ook even voorstellen voor degenen die mij nog 

niet kennen. Ik ben Twan Bekkers, 15 jaar oud en ik kom 

uit Berlicum. Ik ben al 5 jaar met sterrenkunde en 3 jaar 

met amateurastronomie bezig. Ik heb al veel bereikt als 

jeugdige astronoom en wil jullie graag motiveren. Ik heb 

vorig jaar de Hugo van Woerden-aanmoedigingsprijs ge-

kregen, ik heb een eigen sterrenwacht in de tuin ge-

bouwd, zelf heb ik een telescoop gemaakt, af en toe houd 

ik een presentatie, enzovoorts.  

Voor meer informatie over mij ga 

je naar www.twanbekkers.nl. 

 

Ik ben niet alleen contactpersoon 

voor de jeugd. ik wil jullie ook 

graag motiveren op de sterren-

wacht zelf! Ik wil voor jullie leuke 

activiteiten verzinnen en uitvoe-

ren!   Maar ik wil eerst weten of 

dat hier interesse voor is. E-mail mij als je het leuk lijkt dat 

er overdag meer activiteiten voor de jeugd komen. Heb je 

geen e-mailadres, vraag dan je ouders of opa en oma’s of 

je een e-mail naar mij mag sturen! Graag met vermelding 

van je naam, plaats en leeftijd erbij. Samen maken we er 

iets leuks en leerzaams van! 
 

Groeten, Twan Bekkers 

Twan Bekkers  
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Halley zoekt vrijwilligers voor publieksactiviteiten 

Vrijwilligers-vacaturebank 

 

Vrijwilligers voor publiekslezingen 

Sterrenwacht Halley is op zoek naar mensen die tijd, zin en de nodig kennis hebben om als vrij-

williger bij onze sterrenwacht publiekslezingen te geven. De publiekslezingen vinden plaats op 

publieksavonden en –middagen, en voor groepen (veel basisscholen en voortgezet onderwijs), 

die op andere dagen op afspraak de sterrenwacht bezoeken.  

 

Werner Neelen  

 

Vooral overdag hebben we behoefte aan sprekers op op-

roepbasis, maar ook ’s avonds zijn zij nodig. Het publiek 

bestaat uit belangstellenden met allerlei achtergronden en 

van alle leeftijden. 

Als je spreker wilt worden, verwachten we dat je in het 

auditorium presentaties verzorgt over een sterrenkundig of 

aanverwant onderwerp. Je kunt gebruikmaken van be-

staande powerpointpresentaties of presentaties die je zelf 

hebt samengesteld. Je beantwoordt vragen van toehoor-

ders en gaat soms een korte discussie met hen aan, wat 

de lezing extra leuk en interessant maakt. 

 

Vrijwilligers voor het planetarium en de telescopen 

We zoeken ook leden die voor dezelfde doelgroepen pla-

netariumvoorstellingen willen geven. Die voorstellingen 

leveren altijd enthousiaste reacties op. Je leert omgaan 

met de apparatuur en het programma. Leden die bij pu-

blieksactiviteiten willen werken met de telescopen en be-

zoekers daarbij tekst en uitleg geven, zijn eveneens wel-

kom. Je krijgt instructies over het bedienen van de appara-

tuur. 

Gastheer/gastvrouw 

Ook is er altijd behoefte aan leden die ‘gastheer’ of ‘gast-

vrouw’ willen zijn bij publieksactiviteiten. Hun taak is vooral 

de bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken, het wis-

selen van groepen tussen auditorium, planetaria en de 

telescopen  in goede banen te leiden, het schenken van 

koffie e.d., de kassa beheren e.d. Leuk werk, zeker als het 

gezellig druk is (wat vaak het geval is). 

 

Al dit werk is onbetaald, maar wel erg dankbaar en je leert 

er zelf ook veel van. Meld je dus aan; je helpt er onze ver-

eniging enorm mee! Nu moeten we te vaak bezoekers 

afbellen, omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. 

 

Maan en aarde tapten uit hetzelfde vaatje 
 
Volgens nieuw onderzoek is het water in de mantel van onze maan afkomstig 
van primitieve meteorieten,  dezelfde bron waar ook het meeste water op aarde 
vandaan komt. Deze ontdekking werpt nieuwe vragen opover de manier waarop 
de maan is ontstaan. 
 
Wetenschappers vermoeden dat de maan is gevormd uit 
de schijf van puin die rond de aarde achterbleef, toen onze 
planeet 4,5 miljard jaar geleden werd getroffen door een 
object ter grootte van Mars.  
Bij zo’n botsing komt zoveel hitte vrij, dat waterstof en an-
dere vluchtige elementen de ruimte in zouden moeten 
verdwijnen. En dat zou betekenen dat de maan bij zijn 
geboorte vrijwel kurkdroog is geweest. Bovendien zou het 
materiaal waaruit de maan bestaat grotendeels afkomstig 
moeten zijn van het object waarmee de aarde in botsing 
kwam. 
Recent onderzoek door maansondes en van gesteenten 
die de Apollo-astronauten naar de aarde hebben gebracht, 
wijst er echter op dat de maan wel degelijk water bevat,  
zowel aan zijn oppervlak als van binnen. 
In een poging om de herkomst van dat water te ontdekken, 
hebben onderzoekers van twee Amerikaanse universitei-
ten nu gekeken naar het soort moleculen waaruit dit water 
bestaat. 
De meeste watermoleculen bestaan uit twee waterstof-
atomen en één zuurstofatoom. Sommige watermoleculen 

bevatten echter deuteri-
umatomen in plaats van 
waterstofatomen, een zware variant van waterstof. En de 
verhouding waterstof/deuterium zegt iets over de oor-
sprong van dat water. Simpel gezegd: elke planeet heeft 
zijn eigen soort water. 
Uit het nieuwe onderzoek, waarbij water is geanalyseerd 
dat in vulkanische glasmonsters van de maan opgesloten 
zat, blijkt dat de samenstelling van dit water sterke over-
eenkomsten vertoont met dat van koolstofrijke chondrieten,  
een bepaald soort meteorieten. Omdat ook het water op 
aarde lijkt op dat in koolstofrijke chondrieten, is het water 
van beide hemellichamen dus waarschijnlijk van een en 
dezelfde bron afkomstig. Volgens de wetenschappers lijkt 
het er sterk op dat de aarde al nat was toen de grote inslag 
plaatsvond, en dat de maan gewoon water van de aarde 
heeft ‘geërfd’. Dat zou echter betekenen dat bij zo’n inslag 
niet alle vluchtige stoffen de ruimte in verdwijnen. En de 
grote vraag is nu: waarom niet?  

Wie komt ons vrijwilligersteam versterken? 
Heb je interesse, of wil je vrijblijvende informatie 

ontvangen, neem dan contact op met 
Ferry Bevers (fbevers@hetnet.nl) 

of Werner Neelen (werner.neelen@romulus.nl). 
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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. In 

juli en augustus komen de werkgroepen PC, Planetarium en Radiotelescoop niet bijeen. 

 

Urijan Poerink 

 
JULI 
 

Vrijdagavond, 5 juli, 21.00-23.00 uur  

Publieksavond 

 

Vrijdagavond 19 juli, 21.00-23.00 uur 

Publieksavond  

 

Vrijdagavond 26 juli, 18 uur  

BARBECUE!  
De barbecue wordt weer verzorgd door Frank en Linda 

Bekkers van Ambiance Catering in Berlicum. 

Aanmelden voor de BBQ: vóór 20 juli bij Urijan Poerink, 

poerinku@planet.nl, (073) 6569157.  

Eigen bijdrage: € 13,-- p.p. (kinderen t/m 12 jaar: € 7,50). 

Je kunt die ter plaatse voldoen. 

 

AUGUSTUS 
 

Vrijdagavond, 2 augustus, 21.00-23.00 uur  

Publieksavond  

 

Nachten 11/12 en 12/13 augustus 

Perseïden waarnemen 

Op 12 augustus rond 19 uur treedt het maximum op van 

een der grootste meteorenzwerm van het jaar. Dat zijn de 

Perseïden. Die worden mogelijk bij onze sterrenwacht 

waargenomen in de nachten voor en na dat maximum.  

Naar verwachting zullen we tussen 2 en 6 uur de meeste 

meteoren tellen. Ook enkele kleine zwermen zijn actief: 

de α-Capricorniden, de δ-Aquariden Zuid en κ-Cygniden.  

Wil je meedoen aan deze actie: laat het even weten aan 

Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. 

 

Vrijdagavond, 16 augustus, 21.00-23.00 uur  

Publieksavond  

 

Zondag 18 augustus, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag!  

Vanmiddag staat de Zon weer centraal bij de sterren-

wacht. Iedereen is welkom, leden en niet-leden, om de 

Zon met gewone en speciale zonnetelescopen te bekij-

ken. Dus ook de Lunt-telescoop, die ons de Zon in het 

infrarode licht laat zien. In het auditorium is er een pu-

bliekspresentatie over onze meest nabije ster. 

Entree voor leden: geen. Niet-leden betalen de gebruike-

lijke entreeprijs. 

 

Vrijdagavond 30 augustus, 20 uur 

Verenigingsavond 

 

SEPTEMBER 
 

Maandagavond 2 september, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en Ra-

diotelescoop  

 

Vrijdagavond 6 september, 21.00-23.00 uur 

Publieksavond 

 

Zaterdagmiddag 14 september, 

14.00-16.00 uur 

Jeugdmiddag 

Vanmiddag zijn alle kinderen  

van 8-12 jaar welkom bij Halley.  

Daar wordt van alles verteld over sterren en planeten en 

andere interessante hemellichamen. Als het niet bewolkt 

is, kun je op een veilige manier de zon door een tele-

scoop bekijken.  Verder zijn er leuke doe-activiteiten en 

tot slot lanceer je je eigen waterraket! Zorg dat je er al om 

14 uur bent, dan maak je alles mee. 

Leden hebben gratis toegang. Niet-leden mogen ook 

komen. Zij betalen € 1,-- per persoon. 

 

Zaterdagavond 14 september, 20.00 – 21.00 uur 

Jeugdavond 

Jeugdleden kunnen vanavond terecht bij Halley. De Zon 

is iets voor 20 uur ondergegaan; tijd om te gaan speuren 

naar Venus, die laag boven de westelijke horizon staat en 

een uur na de Zon ook onder de horizon verdwijnt.  

De Maan staat dan al hoog aan de hemel, met de tele-

scoop zoomen we flink op hem in om de kraters, bergen 

en ‘maanzeeën’ goed te bestuderen. Heb je een verrekij-

ker of telescoop: neem hem mee! Daarmee kun je Venus 

en de Maan observeren.  

Heb je een telescoop die het niet goed doet, of je weet 

niet precies hoe die werkt, dan is dat een extra reden om 

die bij je te hebben. Bij Halley zoeken we uit wat er aan 

de hand is, en krijg je uitleg over de telescoop.  

 

Woensdagavond 18 september, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en Ra-

diotelescoop 

 

Vrijdagavond 20 september, 21.00-23.00 uur 

Publieksavond 

 

Vrijdagavond 27 september, 20.00 uur 

Verenigingsavond 
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Urijan Poerink 

 

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2013, die in opdracht van 

de KNVWS is uitgegeven door de Stichting De Koepel.  

 
Juli 

 

Za/zo 13/14 juli – Middernacht is Titan in grootste westelij-

ke elongatie ten opzichte van Saturnus. 

Ze staan 3 boogminuten uit elkaar en 

Titan is daardoor gemakkelijk te zien 

door een kleine telescoop (links van de 

planeet in een omkerende telescoop). 

Saturnus gaat om 1.30 uur onder. 

 

Ma 15 juli -Vanochtend vroeg kun je 

met een verrekijker of telescoop de vier 

heldere Galileïsche manen ten oosten 

(rechts in omkerende kijker) van Jupiter 

zien staan. De maan Europa is ogen-

schijnlijk het dichtst bij de planeet, ge-

volgd door Io, Ganymedes en Callisto. 

Gebruik een verrekijker of telescoop. 

 

Zo/ma 21/22 juli – Te 2 uur (22 juli) is de Saturnusmaan 

Titan in grootste oostelijke elongatie: hij staat 3 boogminu-

ten van de planeet vandaan. In een omkerende telescoop 

zie je de maan rechts van de Sa-

turnus. 

 

Ma 22 juli – ’s Morgens om 8 uur 

zijn Mars en Jupiter in conjunctie 

met elkaar. De onderlinge afstand 

is slechts 0°47’. Om dat moment is 

het al dag; kijk daarom met een 

telescoop enkele uren eerder, rond 

5 uur. Jupiter is veel helderder dan 

Mars, die linksboven hem staat. Bij 

een kleine vergroting zie je ze alle-

bei tegelijk in het beeldveld van de 

kijker. 

 

Ma/di 28/29 juli -  De δ-Aquariden 

zijn al een paar weken te zien; 

vannacht zijn ze maximaal actief.  

De meteoren van deze kleine 

zwerm zijn traag en vaak helder.  

Di 29 juli – Titan is wederom in grootste westelijke elonga-

tie, met als op za/zo 13/14 juli. Deze keer om 23 uur. Met 

een kleine telescoop kun je de maan al zien. 

 

Wo/do 30/31 juli – De meteorenzwerm α-Capricorniden 

bereikt zijn hoogste activiteit. Het is een niet zo grote  

zwerm, maar brengt wel trage meteoren voort, die dikwijls 

helder en kleurrijk zijn. Soms ook vuurbollen!  

 

Augustus 
 

Zo en ma 4 en 5 augustus – In de och-

tendschemering, omstreeks 5 uur, staan 

drie planeten schuin op een rijtje in het 

oostnoordoosten. Het dichtst bij de kim, 

op ruim 5° hoogte, is Mercurius, die mo-

gelijk alleen met een verrekijker kan wor-

den gevonden. Op 5 augustus staat de 

heel dunne maansikkel rechtsonder hem. 

Ongeveer 10° schuin boven Mercurius 

houdt Mars zich op, met rechts van hem 

op 4 augustus de maansikkel. Rechtsbo-

ven Mars prijkt de heldere Jupiter.  

 

Ma en di 11 en 12 augustus – Om 19 

uur (12 aug.) wordt het hoogtepunt ver-

wacht van de grote meteorenzwerm Per-

seïden. Onder gunstige omstandigheden kun je dan tien-

tallen ‘vallende sterren’ per uur tellen. Een gunstige om-

standigheid is, dat de maan niet storend aanwezig zal zijn. 

 

September 
 

Ma 9 september – Rond 20.45 uur 

staat de maansikkel laag boven de 

westzuidwestelijke horizon en 3° ten 

zuiden (linksonder) Saturnus. Ruim 

10° rechtsonder Saturnus is Venus te 

vinden. 

 

Wo 11 september – Te 22.05 be-

dekt de Maan de ster ψ (magn. +4,5) 

van Slangerdrager (Ophiuchus). Kan 

een moeilijke waarneming worden, 

want de Maan is voor 40% verlicht 

en staat maar 5° boven de horizon. 

De ster verdwijnt achter de donkere 

maanrand en zou door een telescoop 

met een vergroting van ten minste 

50x gezien kunnen worden. 

 

Zo 15 september –Vanavond te 23 uur is Titan weer in 

grootste westelijke elongatie. Hun onderlinge afstand is 

dan bij 3’ en de maan is goed waar te nemen. Titan staat 

links van de planeet in een omkerende kijker. Bekijk het 

tweetal ruim voordat Saturnus om 21.15 uur ondergaat.  

 

Juli  t/m september 2013 

Hemelverschijnselen 

22 juli - nauwe samenstand van Mars 

en Jupiter in de ochtendschemering. 

4 en 5 augustus, rond 5 uur – drie planeten op 

een rij: Mercurius (Me), Mars (Ma) en Jupiter (J) 

met de maansikkel in de buurt. 
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Za 28 september – Te 2.45 uur begint de 

schaduw van de maan Io aan een overgang 

over Jupiter. Gelijktijdig zien we dat maan 

Europa voor de planeet langs gaat schuiven,  

vlak bij de schaduw van Io en bijna ook op 

hetzelfde moment verdwijnt de schaduw 

van Europa aan de westelijke rand van 

Jupiter.  Om een en ander te kunnen vol-

gen, moet je een grote telescoop gebruiken. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Urijan Poerink 

 

Mercurius kun je rond 25 juli tegemoet zien, 

kort voor zonsopkomst. Je vindt hem laag 

boven de oostnoordoostelijke horizon. Eind juli 

komt hij anderhalf uur vóór de Zon op. Op 30 

juli bereikt hij zijn grootste westelijke elongatie. 

De hoek tussen Aarde, Zon en Mercurius be-

draagt dan 90% en de schijnbare afstand tus-

sen de planeet en het middelpunt van de Zon 

is maximaal. Rond 10 augustus verliezen we 

Mercurius weer uit het zicht, want dan staat hij 

voor ons te dicht bij de Zon. Pas na midden 

november komt hij weer tevoorschijn. 

Venus is nog een ochtendverschijning. Zij gaat 

de komende drie maanden ongeveer een uur 

na de Zon onder en niet gemakkelijk te vinden. 

Op 20 september is zij in conjunctie met Sa-

turnus.  

Mars (mag. 2) beweegt zich vanaf de Aarde 

gezien van de Zon af, waardoor zijn zichtbaar-

heid toeneemt. Hij is een ochtendverschijning. 

Op 21 juli komt hij meer dan een uur vóór de 

Zon op in het oostnoordoosten en dat wordt elke ochtend 

iets vroeger. In september rijst Mars al kort na 3 uur boven 

de kim.  

Vanaf 10 juli is Jupiter weer een ochtendverschijning. Hij 

komt op in het oostnoordoosten en elke dag; op 23 juli al 

twee uur voor het aanbreken van de dag. Eind augustus 

vertoont hij zich al rond 2 uur. Jupiter is het helderste ob-

ject in Tweelingen, waar hij zich dicht bij Castor en Pollux 

ophoudt.  

Saturnus wordt de komende tijd minder zichtbaar. Eind 

augustus duikt hij al twee uur na de Zon onder de horizon. 

De planeet verblijft in Maagd en is iets helderder dan de 

hoofdster Spica. In september kan Saturnus alleen nog in 

de schemering worden aangetroffen.  

Uranus (mag. +6) bevindt zich de komende maanden vrij-

wel de hele nacht in Vissen en staan de komende maan-

den vrijwel de hele nacht boven de horizon.  

Neptunus (+7,6) staat in Waterman. Op 27 augustus is hij 

in oppositie, en dat betekent dat ook hij voorlopig bijna de 

hele nacht zichtbaar is.  

Uranus en Neptunus zijn met het blote oog niet te zien.  

Gebruik de zoekkaartjes in de Sterrengids 2013 om dit 

tweetal, Pluto (+14) en verscheidene andere dwergplane-

ten en planetoïden op te sporen. 

De Sterrengids 2013 kun je bij de sterrenwacht inzien.  

  

Juli  t/m september 2013 

De Planeten  
 

Links: de posities in de loop van september 2013 van de Aarde t.o.v. de Zon en de 

zichtbare planeten. Rechts: de schijnbare afmetingen van de zichtbare planeten in 

september  2013 op dezelfde schaal weergegeven. 

11 september, 22.05 uur – De 

Maan begint aan zijn donkere 

kant aan de bedekking van de 

ster ψ van Slangerdrager. 

De ringen van Saturnus. 
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Een laat eerbetoon aan 
Neil Armstrong
 

Bijna een jaar na zijn dood, hij is gestorven aan com-

plicaties na een hartoperatie op 25 augustus 2012, 

kan ik het niet laten om deze man te eren. De be-

kendste astronaut, die zelf niet als ‘ruimteman’ be-

kend wilde zijn, is bijna een jaar dood. Toch gaat hij 

de geschiedenis in als de man die de eerste stap op 

de Maan zette.  

 

Jan van Hamond 

 

De maanwandeling zelf deed Armstrong niet veel, “Piloten 

hebben niet zoveel aardigheid in wandelen. Piloten houden 

van vliegen”. En vliegen was zijn passie. Toen Neil zes 

was vloog hij voor het eerst en op zijn zestiende verjaar-

dag had hij zijn vliegbrevet. Hij was niet eens oud genoeg 

om te mogen autorijden. Op 5 augustus 1930 werd hij ge-

boren in een klein dorpje Wapakoneta in de staat Ohio. 

Studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek, vloog 78 missies 

in Korea en werd na zijn diensttijd testpiloot. Hij testte 

meer dan 200 verschillende modellen, waaronder zweef-

vliegtuigen, helikopters, jets en raketten. Dat was baanbre-

kend voor hoge snelheidsvliegtuigen. Een van zijn presta-

ties was, dat hij op meer 

dan 63.000 meter hoog-

te een snelheid haalde 

van 6.615 km per uur in 

een X-15 vliegtuig. Hier 

heeft hij laten zien, dat 

hij in staat was om in 

zeer moeilijke omstan-

digheden de rust te 

bewaren. Eén keer 

moest Neil gebruik ma-

ken van zijn schietstoel, 

omdat het toestel niet 

deed wat Neil wilde. Later bleek dat er een gebrek was in 

de techniek van het toestel. Zijn dochter Karin overleed in 

1962 aan hersentumor. Volgens zijn zus was dat het mo-

ment, dat hij besloot astronaut te worden, vastbesloten zijn 

energie op positieve doelen te richten. Uit 250 aanmeldin-

gen, door ruimtevaartorganisatie NASA georganiseerd, 

werden er 9 geselecteerd. Neil was een van de negen. Zijn 

carrière omvat slechts twee ruimtereizen. Op 16 maart 

1966 werd hij toegewezen als commandopiloot voor de 

Gemini 8- missie. Een voorprogramma van de Apollorei-

zen. Zijn tweede reis is de bekendste, de Apollo 11, waar-

van Neil de gezagvoerder was en die hem met Buzz Aldrin 

(tweede man) en Michael Collins als ‘taxipiloot’ naar de 

maan en weer veilig thuis bracht. De hele reis duurde 190 

uur. De afdaling met de maancapsule 12 minuten. De 

maanwandeling twee uur, 36 minuten en 40 seconden. 

Later is bekend geworden, dat de landing heel moeilijk en 

gevaarlijk is geweest. De brandstof was op en er moest 

bijgestuurd worden om niet in een krater terecht te komen. 

Hier kwam de kalmte van Armstrong erg goed van pas. 

Een half miljard mensen luisterden op 20 juli 1969 naar het 

live-verslag van de eerste maanlanding of keken naar een 

flikkerend tv-scherm. 

That`s one small step for man,  

one giant leap for Mankind. 

(Het is een kleine stap voor de mens, een gigantische 

sprong voor de mensheid.) Deze woorden maakten van 

Neil meteen ’s werelds bekendste astronaut. Direct na de 

vlucht meldde Armstrong dat het zijn laatste was geweest. 

Hij kreeg veel onderscheidingen, waaronder de Presidenti-

al Medal of Freedom. Sindsdien was hij even mythisch als 

mysterieus. Geen vraaggesprekken, persconferenties en 

media-optredens. In de weinige interviews die hij gaf, was 

hij vaak korzelig. Door sommigen wordt hij omschreven als 

een kluizenaar, maar Armstrong schuwde het openbare 

leven niet. Andere astronauten verdienden dik geld aan 

handtekeningen zetten, het openen van winkels en lintjes 

doorknippen, maar daar moest Armstrong niets van heb-

ben. Hij had duidelijk zijn eigen leven. Bedrijven wilden 

munt slaan uit zijn beroemdheid. Armstrong ging alleen in 

zee met Amerikaanse bedrijven. Als commissaris van ver-

schillende bedrijven vergaarde hij een fortuin. Reclame 

voor Chrysler accepteerde hij wel om te doen. Na zijn as-

tronautenleven in 1971 doceerde hij aan de Universiteit 

van Cincinnati in de staat Ohio, maar bleef betrokken als 

onderzoeker bij NASA. Over zijn stappen op de maan 

sprak hij nauwelijks. Interviews weigerde hij steevast, 

soms tot frustratie van oud- werkgever NASA. Die hadden 

gehoopt dat Armstrong zich zou blijven ijveren voor finan-

ciering van het ruimteprogramma.  

Over zijn privéleven wilde hij niets zeggen. Na een huwelijk 

van 38 jaar met zijn eerste vrouw kwam daar in 1994 een 

eind aan, maar hij trouwde hetzelfde jaar nog met een 

vijftien jaar jongere weduwe. Uit zijn eerste huwelijk heeft 

hij twee zonen, maar kreeg er een stiefzoon en stiefdoch-

ter bij. Bij zijn dood had hij tien kleinkinderen, verder nog 

een broer en een zus. Zette Neil al heel weinig handteke-

ningen, vanaf datzelfde jaar weigerde hij dat helemaal, 

omdat hij dacht dat die krabbels voor veel geld verkocht 

zouden worden. Een Engelse journalist, Andrew Smith, 

heeft in 2005 alle astronauten die nog in leven waren geïn-

terviewd behalve Armstrong. Eerst was hij niet te vinden, 

ook niet via NASA: “we weten echt niet waar hij woont”. 

Via via zijn telefoonnummer gekregen maar de journalist 

moest geen moeite doen om hem op te zoeken, dat zou 

verloren tijd zijn. We zullen daarom altijd moeten gissen 

wat ruim tweeënhalf uur op de maan met hem als mens 

gedaan heeft. Buzz Aldrin en Michael Collins hebben alle-

bei memoires geschreven, maar dat hoorde ook niet bij 

Armstrong. 

Op 18 november 2010 was Neil nog met een lezing in Den 

Haag bij Meet the Future Science en Technilogie Summit. 

‘One small step . . .’ 
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Deze deepsky-opname van enkele sterrenstelsels in Jachthonden is op 2 april 2013 gemaakt door Halleylid Sören 

Oppenhof.  Ze zijn in 1787 ontdekt door William Herschel.   

 

Rechtsboven het midden van de foto staat NGC 4631, 

ofwel het Walvisstelsel of Caldwell 32. De bijnaam Walvis 

dankt het aan zijn vorm. Het stelsel staat betrekkelijk dicht 

bij ons (rond 30 miljoen lichtjaar) en wij kijken tegen de 

zijkant aan; daarom gebruiken professionele sterrenkundi-

gen het om het gas en de sterren buiten het vlak van het 

sterrenstelsel goed te bestuderen. 

Het Walvisstelsel heeft een companion, waarmee het een 

dubbelstelsel of galactisch paar vormt. Dat elliptische 

dwerg-sterrenstelsel is NGC 4624. Op de foto zie je hem 

vlak boven HGC 4631. 

 

Linksonder van het midden ligt het balkspiraalstelsel NGC 

4656, ook bekend als Hockey Stick Galaxy of Koevoetstel-

sel (Crowbar-Galaxy).  Het is ongeveer 40 miljoen lichtjaar 

van ons verwijderd. NGC 4656 is een balkspiraalstelsel.  
 
Technische gegevens 
Object: NGC 4631 & NGC 4656 - Telescoop: Skywatcher 
explorer 150p f/5 - Camera: 450D Full Spectrum - Mount: 
Heq 5 pro, Guiding: Orion 70mm f/10 met Orion SSAG - 
Opnametijden: 13x4min + 7x3min + 48x2min - Totale be-
lichting: 2hr49mn - Filter: Toen nog geen... - Darks: Geen - 
ISO: 400 - Gestacked in: DeepSkyStacker (DSS) - Bewer-
king: Photoshop CS5.1 - Plaats: Heesch - Datum:  02-04-
2013 – Foto: Sören Oppenhof 

 

Bron van de tekst: Wikipedia 

 

De drie sterrenstelsels van de Leeuwendrieling 
 

Twan Bekkers maakte thuis in Berlicum vanuit zijn 

eigen sterrenwacht een fraaie foto van de Leeuwen-

drieling of Leo Triplet (M65, M66 en NGC3628); drie 

sterrenstelsels in het sterrenbeeld Leeuw.  

De foto is afgebeeld op pagina 12 van deze Halley Pe-

riodiek.  Zie ook de foto en tekst van Patrick Duis in 

Halley Periodiek 2013-2, blz. 20. 

 

Technische gegevens  

Twan maakte 81 foto's van elk 5 minuten. Die  zijn ge-

stacked in DeepSkyStacker en daarna bewerkt in Photo-

shop CS6.0.  

Gebruikte camera: omgebouwde Canon 450D met Peltier-

koeling achter de sensor. 

De IR-  en UV-filters zijn uit de camera verwijderd (zodat 

die 'full spectrum' is). Camera aangesloten op een 207 mm 

Newton F5.6 op een Heq 5 pro-montering. Gevolgd (auto-

guiding) met een OAG (Off Axis Guider) met daarop aan-

gesloten een ALCCD 5 en met PHD aangestuurd. Meer 

foto's en informatie: www.twanbekkers.nl.  

Sterrenstelsels Walvis en Hockeystick 
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De mini-eclips van 25 april 2013  
 

Velen zal het zijn ontgaan: de maansverduistering op de avond  van 25 april 2013. Maar dat is niet zo verwonder-

lijk, want veel minimaler dan deze keer kon die haast niet zijn. Op het maximum van de eclips was maar 1% van 

de Maan door de kernschaduw verduisterd. Toch kwamen enkele Halleyleden in actie; zij wisten mooie opnames 

van de eclips te maken Zie voor hun resultaten: pagina 12. 

 

Lithoyen 

Raymond Westheim was in de buurt van Lithoyen en 

maakte foto’s, die hij in het fotobewerkingsprogramma 

GIMP combineerde tot deze collage. Tussen de afzonder-

lijke opnames zitten steeds intervallen van 5-10 minuten. 

Er is 1/10 tot 1/20 sec. belicht op 100 ISO, f=6.3 (Canon 

EOS450D met 100-300 mm zoomlens).  

 

De Bilt 

Voor Casper ter Kuile in De Bilt was de maansverduiste-

ring een “vrijwel ongeëvenaard succes”. Hij schoot ook 

foto’s en schreef daarover: “Men zou wellicht kunnen den-

ken dat een verduistering van een laagstaande maan zo 

z'n nadelen met zich brengt, maar niets is minder waar. 

Het grote voordeel is namelijk dat je ook iets van een 

voorgrond in het tafereeltje kan opnemen. Dat nu lukte 

helaas niet met de 200 mm-telelens die ik dit keer heb 

ingezet. En de plaatselijk ter beschikking zijnde voorgrond 

was trouwens ook niet van dien aard dat dit een ‘must’ 

was. Dan had ik op een andere locatie moeten staan en 

een ander optiekje in de strijd moeten gooien. Dit was uit-

eindelijk een wel erg last-minute-achtige actie met de ver-

duistering reeds in volle gang toen ik op het strijdtoneeltje 

verscheen. 

Toch bijzonder tevreden, misschien zelfs vooral omdat aan 

het eind wat bewolking het gebeuren dreigde te verstoren. 

Dat gaf echter weer juist wat extra sfeer dus mooi meege-

nomen.” 

 

‘Nederlandse’ klif op  
Mercurius 
 

Een rotswand op de planeet Mercurius heeft 

een Nederlandse naam gekregen. De klif heet 

nu Duyfken Rupes, vernoemd naar een VOC-

schip dat in 1606 Australië ontdekte. 

 

Dat hebben de Internationale Astronomische 

Unie, die gaat over de namen in het heelal, en 

NASA bekendgemaakt. Een satelliet van de NA-

SA ontdekte de klif. Duyfken Rupes (Duyfken Klif) 

is ruim 500 kilometer lang en bevindt zich op het 

zuidelijke halfrond van Mercurius. Met de Duyf-

ken werden nog negen andere ontdekkingssche-

pen vereeuwigd. In totaal hebben 27 kliffen op de planeet thans een naam.  Bron: www.nu.nl 

Jörg Kopplin (Duitsland) stelde van een reeks foto’s van de 

maansverduistering van 25 april 2013 deze ‘rupsmaan’ 

samen.  

  De maan ging vooral door  

               de grijze bijschaduw, maar je ziet dat  

hij ook de donkere kernschaduw schampte. 

       Bron: ‘Astronomy Picture of the Day’  24 mei 2013. 

 

De ligging van de Duyfken Klif op Mercurius is met de witte 

streep aangegeven. 
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De Leeuwendrieling of Leo Triplet,  foto van Twan Bekkers. Lees er meer over op blz. 10. 

De gedeeltelijke maansverduistering van 25 april 2013, collage van Raymond Westheim. 

Inzet: opname van deze eclips van Casper ter Kuile. Zie blz. 11. 

12



 

Adelaarsnevel (M16) 

Dennis van Delft stuurde  vanuit een 

privésterrenwacht op La Palma deze 

opname van de Adelaarsnevel (M16).  

Het weer was slecht en Dennis had niet 

alle nodige accessoires bij de hand, maar 

het resultaat is prachtig.  

M16 is een emissienevel op 7000 lichtjaar 

afstand van ons vandaan, in sterrenbeeld 

Slang. Hij omhult de open sterrenhoop 

NGC 6611. 

De deelnemers aan de Vervolgcursus Sterrenkunde voor de Jeugd bij Halley laten op 

de slotdag trots hun diploma zien. De cursus werd in april en mei 2013 gehouden. 

V.l.n.r.: Jens van Hasselt, Willem van Bon, Tomas van Heeswijk, Sjors van den Hout, 

Thomas ter Borg, Sanne Heijmans, Floor van Bon, Bas Krikke, Philip van Nuland, 

Siem Broeder en Nienke van Gessel, die ook de diploma van Pieter Nelis toont. 
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Magnetische Zuidpool blijft bewegen 
 

In het afgelopen jaar is de magnetische Zuidpool beland op bijna 3.000 km van de 

geografische Zuidpool. De magnetische Zuidpool is het uiteinde van een denkbeel-

dige staafmagneet door de aarde. De geografische Zuidpool is het punt waarop de 

denkbeeldige rotatie-as van de aarde door het aardoppervlak steekt. 

 

De magnetische Zuidpool ligt inmiddels al lang niet meer 

op het vaste land van Antarctica. De snelheid waarmee de 

magnetische pool zich verplaatst is in de afgelopen jaren 

wel afgenomen.  

Dat blijkt uit kaarten van de National Oceanic and Atmosfe-

ric Administration over de beweging van de magnetische 

Zuidpool, de plek waar het 

magneetveld verticaal de aarde 

ingaat. 

 

Op het noordelijke halfrond 

liggen de magnetische en geo-

grafische polen aanzienlijk dich-

ter bij elkaar. Maar inmiddels 

beweegt juist de magnetische 

Noordpool zich zo snel over het 

oppervlak, 55 km per jaar tegen 

10 á 15 km per jaar van de 

Zuidpool, dat kranten en panie-

kerige blogs waarschuwen voor 

een aanstaande poolomslag. 

Zo’n omdraaiing van het mag-

netisch veld gebeurt gemiddeld 

eens in de de 450.000 jaar, de 

laatste keer was 780.000 jaar 

geleden. 

Maar hoogleraar Cor Langereis 

(Universiteit Utrecht) specialist op het gebied van paleo-

magnetisme, is niet onder de indruk. De variaties waren de 

laatste decennia niet extreem groot in vergelijking met de 

afgelopen eeuwen. Langereis: “Iedereen zegt altijd dat de 

magnetische polen enorm aan het bewegen zijn, maar als 

je kijkt naar de geomagneti-

sche polen, de uitkomst van 

de jaarlijkse optelsom van 

alle metingen van het aardmagnetische veld, verspreid 

over de aarde, dan valt de beweging van het veld erg 

mee.” 

De wetenschap is niet in staat de 

bewegingen van de magnetische 

polen te voorspellen, maar het lijkt er 

wel op dat de beweging samenhangt 

met verschillen in temperatuur op de 

grens van de aardkern (ijzer) en de 

aardmantel (gesteente), die erboven 

ligt. 

Die temperatuurverschillen beïnvloe-

den stromingen in het vloeibare, ijze-

ren, buitenste deel van de aardkern. 

Die stromingen veroorzaken het 

aardmagnetisch veld. 

De geografische Zuidpool beweegt 

ook, omdat de aarde een beetje wie-

belt vooral als gevolg van massaver-

schuivingen aan de an-dere kant van 

de aarde. De ijsmassa van Antartica 

is betrekkelijk stabiel, maar in Cana-

da is sinds het hoogtepunt van de 

laatste ijstijd veel ijs gesmolten.  

”De rotatie-as beweegt zich in de richting van dat massa-

tekort”, zegt geofysicus Bert Vermeersen. (NIOZ en TU 

Delft). De snelheid valt mee, tien centimeter per jaar.  

 

NRC Handelsblad, januari 2013, bewerkt door Leo Steinhart

 

Lente op de Zuidpool van Mars  

Daar zijn de witte waaiers weer . . . 
 

Zo ziet de lente eruit op  de zuidpool van Mars. In september eindigt daar de winter. In de lente ontstaan deze 

typisch Marswaaiers, hier gefotografeerd door de Mars Global Surveyor.   

 

Het patroon ontstaat door fonteinen in het half doorzichtige  CO2-winterijs. De zon schijnt er door heen en verwarmt de 

bodem. Door die warmte wordt het ijs omgezet in gas dat onder steeds hogere druk gevangen zit. Tot het zich met ge-

weld een weg naar boven baant. In de koude lucht boven het ijs slaat het gas soms weer neer als koolzuursneeuw: de 

witte waaiers. De donkere 

vlekken bestaan uit zand 

en steentjes die soms 

door het gas omhoog 

komen. Er kunnen ook 

allerlei vreemde boom- of 

spinachtige patronen ont-

staan. Vroeger leidde dat 

tot wilde speculaties over 

leven op Mars.  

De snelheid van het magnetisch zuiden vertraagt de 

afgelopen decennia.  Dat beweegt op dit moment 

met een snelheid van 10 tot 15 kilometer per jaar. 

De snelheid van van het magnetisch noorden is 

daarentegen de laatste tijd dramatisch versneld tot 

ongeveer 55 kilometer per jaar. 
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Resultaten Solargraph-project 
 

Op de kortste dag van het jaar, 21 december, hebben 

Halleyleden vorig jaar op uiteenlopende plaatsen zelf-

gemaakte solargraph-camera’s of zonnecamera’s op-

gehangen en op het zuiden gericht. Dat deden zij in het 

kader van het Solargraph-project. 

 

Urijan Poerink 

 

De zonnecamera’s zijn op 20 of 21 juni 2013 verwijderd, 

na een ononderbroken belichtingstijd van precies een half 

jaar. Gedurende deze lange tijd hebben zij de bewegingen 

van de zon vastgelegd tussen de zonnewinterwende op 21 

december en de zomerwende op 21 juni en de dagelijkse 

bewegingen van de zon van oost naar west.  

Een zonnecamera bestaat uit niet meer dan een lichtdicht 

blikje van het formaat van een colablikje, waarin een ‘ou-

derwets’ velletje fotopapier (uit de ‘doka’) is geplaatst. Via 

een minuscuul gaatje in de wand van het blik valt het zon-

licht op het papier. In de loop 

der tijd ontstaat op dat papier 

de afbeelding zoals die hier 

zijn afgedrukt (maar dan in negatief en gespiegeld). 

Meer weten over Solargraph en hoe je die kunt maken: zie 

de website van Jip Lambermont,  

http://xyzon.nl/solargraphschoolproject/ 

 

Vader en dochter Carlo en Magalie Klein plaatsten op 21 

december vier cameraatjes: twee op het dak van het 

hoogste gebouw van Nijmegen, 4 meter uit elkaar, één in 

een open gebied bij Besslinghook net over de grens bij 

Haaksbergen en één in hun tuin in Oss. 

Jan Denteneer en zoon Cas  uit Oss deden mee en zijn 

heel enthousiast. Ze zoeken nieuw fotopapier, want zij 

gaan voor een nog beter resultaat. 

De foto die Erwin van Ballegoij vanuit zijn tuin in Heesch 

met de solargraph maakte, is ook goed gelukt. 

Ook bij onze sterrenwacht bevonden zich een half jaar 

lang twee solargraphs: één exemplaar aan de omheining 

en één op het dak van het schuurtje. Zie ook de foto’s op 

de achterkant van deze Halley Periodiek. 

 

 

 

Besslinghook, Carlo en Magalie Klein. 

Boven: Oss,  

Carlo en Magalie 

Klein 

Boven: Nijmegen,  Carlo en Magalie Klein 

Oss, Jan en Cas Denteneer Oss, Erwin van Ballegoij 
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De bouw van de T-2 Galaxy 
 

19 december 2011 kreeg ik het idee om zelf een 30 cm-kijker te slijpen, maar dat werd snel afgeraden door mensen 

op astroforum.nl. Ze adviseerden dat ik beter weg was met een kleine 15 cm voor de ervaring. Sommigen waren te-

gen mij, anderen vonden het knap dat ik dit werk ging oppakken en anderen stimuleerden mij. 

 

Twan Bekkers 

 

Op 22 december kreeg ik een berichtje van 

Derk dat hij nog 2 glasschijven had liggen 

en die heb ik aangenomen! 6 januari heeft 

Derk de spiegels bij mij thuis afgeleverd. Dit 

verhaal heb ik aan Herman ten Haaf laten 

horen, Herman is mijn inspirator in de as-

tronomie. Zo heb ik de glasschijven aan 

Herman ten Haaf laten zien, maar hij vond 

ze niet goed. Het was namelijk groenglas. 

Herman liep naar de kelder en ik volgde 

hem en gaf mij een goed stuk glas. Een 155 

mm BK7 glasschijf, dat de hoofdspiegel zal 

worden. Herman heeft mij die dag ook het 

basisprincipe uitgelegd van het slijpen van 

een spiegel en heeft een sferometer ge-

maakt; ook heeft hij voor de slijppoeders 

gezorgd. Zelf heb ik maanden lang geïnfor-

meerd op het astroforum, internet en had 

contact met ervaren mensen die al meerde-

re spiegels hadden geslepen. Een van die 

ervaren mensen is Jan van Gastel. Hij be-

gon mij te begeleiden en te helpen met mijn 

spiegel. 

Het maken van een spiegel kent 3 stappen: 

1. Slijpen 2. Polijsten 3. Paraboliseren.  

Op 17 april 2012 ben ik gestart 

met stap 1: het slijpen van de 

‘T-2 Galaxy 155mm F4.5.’ In 

het slijpproces diep je de glas-

schijf uit tot een bepaalde 

waarde. Dit doe je met behulp 

van nog een glasschijf. Je slijpt 

dus met glas op glas. Als je dit 

met een bepaalde techniek 

doet, wordt de ene schijf hol 

en de andere bol; dit is een 

automatisch proces van de 

natuur. Bij het slijpen maak je 

gebruik van poeders met water 

dat je tussen de 2 glasschijven 

spuit. Je begint met een grof 

poeder (80) en je eindigt met 

een fijn poeder (800/1200). Dit 

slijpproces heb ik 11 Juni 2012 afgesloten! Op 16 juni is Jan 

van Gastel bij mij langs geweest voor stap 2. Het polijsten 

gebeurt niet meer met glas op glas. Nu gebruik je nog alleen 

maar de holle spiegel en een pek-tool met een heel fijn slijp-

poeder er tussen. De bedoeling van polijsten is, dat het glas 

weer glas wordt waar je doorheen kunt kijken en dat de 

spiegel helemaal sferisch is. Bij sferisch is 

de spiegel een prefecte cirkel. Dit is een 

moeizaam proces als je het voor het eerst 

doet, maar op 3 december 2012 heb ik dit 

proces afgesloten met wat hulp van Jan van 

Gastel en het astroforum. 

24 december 2012 ben ik naar Jan van Gas-

tel gegaan om stap 3 te leren, het paraboli-

seren. Bij een parabolische spiegel gaat al 

het licht dat de spiegel vangt naar één 

brandpunt. Bij een sferische spiegel heb je 

meerdere brandpunten en dat wil je niet. Om 

een parabolische spiegel te maken, heb je 

veel geduld nodig en je moet weten wat je 

telkens doet om de gewenste parabool te 

krijgen. Dit doen we met behulp van de fou-

cault-tester. Met de foucault- tester kun je 

heel precies de oppervlakte van de spiegel 

meten. Deze gegevens schrijven we op en 

vullen we in in een programma. Ik heb het 

programma Figure XP gebruikt. Dat maakt 

als het ware een doorsnede van je spiegel 

en zo kun je zien waar de spiegel nog moe-

ten worden aangepast. 

Op 28 maart 2013 was het dan zover! De 

spiegel was klaar en hem heb hem meteen 

naar Jan van Gastel gestuurd. Die heeft een 

rapport van de spiegel ge-

maakt: 1/4 Lamda, 0,801 sterhl 

waarde en klein beetje astig-

matisme en ook een kleine 

afgevallen rand. Een bruikbare 

spiegel, maar geen goede 

spiegel. Maar goed, ik heb 

besloten om de spiegel in Bel-

gië bij de werkgroep Kijker-

bouw van de Volkssterren-

wacht Universiteit universiteit 

Gent (VSRUG)  te laten coaten. 

Omdat hij daar toch naar toe 

moest, boden Jean-Pierre en 

Guy van de vakgroep Fysica en 

Sterrenkunde van de Universi-

teit Gent aan om de spiegel te 

corrigeren, alvorens die van 

een coating te voorzien. 

Nu de spiegel klaar is, moet er nog een telescoop van ge-

maakt worden. Op 12 juli 2012 heb ik een 6 mm dikke staal-

buis gekocht. Zelf had ik nog een vangspiegelhouder en 

vangspiegel; de hoofdspiegelcel maak ik zelf. De telescoop 

wordt binnenkort bij Herman ten Haaf in elkaar gezet. 

Foto’s van boven naar onder: de spiegel tijdens het slijpen - de spiegel 

in de opdampklok - de opgedampte spiegel - Twan aan het slijpen. 
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Wie het weet… oplossing vorige  keer 
 

           De bovenste figuurtjes zijn van ‘Flipje, het fruitbaasje van Tiel’. Het manneke 
was afgebeeld op zegeltjes die op de potjes jam van Mij. De Betuwe Tiel zaten. De 
‘NOF’ zegeltjes zaten op de pindakaaspotjes (Calvé) en flesjes slaolie  van de Ne-

derlandsche Olie Fabrieken (NOF) uit Delft. Door deze zegeltjes te sparen konden kinde-
ren gratis leuke en spannende boekjes en/of tekenstrips krijgen van zowel ‘Flipje’ als van 
‘Arretje Nof’, zoals het Arabisch jongetje heette. ‘Flipje’ was ook de titel van een van de 
vele boeken, geschreven door Johan Johannes Fabricius  (1899-1981), maar deze Flipje 
had helemaal niets van doen met de jamfabriek. Maar wél met de oliefabriek, want Fabri-
cius schreef en tekende in 1926 en 1927 ook de ‘wondere avonturen van Arretje Nof’. (Het 

bekendste boek van deze schrijver, illustrator, avonturier, journalist en radioverslaggever is overigens het 
boek ‘De Scheepsjongens van Bontekoe’). 
 
Harrie Schrijvers 

 
Dit waren de sleutels tot de (tweede) voor-
naam en de achternaam van de persoon die 
wij zochten en die ca. 350 jaar eerder, in 
Resterhafe Osteel (Oost-Friesland), geboren 
werd: Johannes Fabricius (1587-1616).  
Zijn vader, David Fabricius (1564-1617) was 
naast predikant ook meteoroloog en ama-
teurastronoom, die over zijn bevindingen cor-
respondeerde met Tycho Brahe en Keppler. 
Zoon Johannes studeerde aan de universiteit 
van Helmstedt (Geneeskunde) en Wittenberg 
(Geometrie, Natuurkunde, Astronomie en, 
min of meer gebruikelijk in die tijd, ook Astro-
logie). In 1609 ging hij geneeskunde studeren 
in Leiden. Daar kwam hij in aanraking met de 
toen pas uitgevonden telescoop en toen hij 
terugkeerde naar huis nam hij zo’n fantas-
tisch instrument mee voor zijn vader. Samen 
observeerden zij daarmee, zonder afscherming, de zon 
en omdat dat toch erg pijnlijk en gevaarlijk was gebruikten 
zij ook de veiligere methode: de camera obscura. Zij wa-
ren  de eersten die over ‘vlekken op zon’ schreven die 
‘schijnbaar met haar wentelden’ waaruit ze de conclusie 
hadden kunnen trekken dat ook de zon om haar as draait. 
Maar in hun brief daarover aan Michael Mästlin (leer-
meester van Keppler)  blijkt dat ze zelf niet geloofden dat 
de vlekken zich óp het oppervlak van de zon bevonden, 
maar dat de zon wél het centrum van de rotatie was!  
Vader David was ook de eerste astronoom die, in augus-
tus 1596, een relatief heldere ster in het sterrenbeeld Ce-
tus zag staan die hem niet eerder was opgevallen. Hij 
dacht dat het om een nieuwe ster, een nova, ging. Maar 
een paar weken later kon hij ’t sterretje niet meer terug-

vinden! Een paar jaar later, in 1603, werd de 
ster opnieuw waargenomen door Johannes 
Bayer die de ster als Omicron Ceti catalogi-
seerde. Maar na een paar weken was de 
ster weer verdwenen! Waarschijnlijk wist hij 
niet dat Fabricius hetzelfde was overkomen. 
In 1638 werd de ster opnieuw gezien. Nu 
door een twintigjarige Fries: Jan Fokkes 
Holwerda. Die ging na of er eerdere waar-
nemingen waren en stuitte op de verslagen 
van Fabricius en Bayer. Drie keer een ‘nova’ 
op dezelfde plaats leek hem te sterk en zo 
concludeerde hij dat het om een ster moest 
gaan die periodiek van magnitude veran-
derde. Het was Johannes Hevelius die de 
ster weer waarnam tijdens zijn heldere fase 
en omdat het een wonderlijk verschijnsel 
was noemde hij haar Mira, de ‘wonderbaar-
lijke’. Mira Ceti is dus de eerst ontdekte va-
riabele ster! De gemiddelde periode van 

lichtwisselingen is 332 dagen.  
 
Gerald Ceelen uit Liempde is de winnaar geworden en 
krijgt, naast een aardigheidje, ook méér dan ‘eeuwige 
roem’, omdat het ditmaal om een erg moeilijke puzzel 
ging. Hij schreef: ‘ Ik ben wel een paar dagen met de 
puzzel bezig geweest omdat ik eerst dacht dat de naam 
van de gezochte wetenschapper iets met de naam ‘Arre-
tje Nof’ of  met de naam  ’Flipje van Tiel’ te maken moest 
hebben. Maar daar kwam ik niet verder mee en  ben toen 
andersom gaan zoeken omdat ik wel door had dat de 
aanwijzing ‘camera obscura’ e.d. iets met ontdekkingen 
over de zon te maken moest hebben. En zo kwam ik de 
naam  Fabricius tegen, waarmee het kwartje was geval-
len.  

Wie het weet… nieuwe vraag 
 

Het was op een schrikkeldag dat een wereldberoemde 
man met behulp van de tabellen van een molenaarszoon, 
wiens (oorspronkelijke) achternaam gelijk is aan die van 
een eveneens uit Duitsland afkomstige persoon, die ons 
jaren geleden met zijn gekronkel de das omdeed, zijn 
manschappen van een dreigende hongerdood redde.  
Wie was deze wereldberoemde man en de molenaars-
zoon die, zoals gebruikelijk in zijn tijd, zijn achternaam 

‘verlatijnste’ en een naam koos die, cryptisch omschre-
ven,  te maken heeft met gebieden, bergen en achterwer-
ken!  
 

Wie de naam van de wereldberoemde persoon 
en van de molenaarszoon weet  

mag het mailen naar:  harrieschrijvers@home.nl 

Monument op het kerkhof  
bij Osteel, ter ere van 
David  en Johannes  

Fabricius. 
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SPREEKBEURTEN  . . .   
 

Harrie Schrijvers 

 

Lotte van de Hoogen uit Heesch hield een spreekbeurt over de zon. 

Hier haar verslag waaruit is op te maken dat ze het prima gedaan heeft! 

Beste Harrie, ik zou nog een verslagje sturen van mijn spreekbeurt. Nog 

bedankt voor de informatie.  

Mijn naam is Lotte van den Hoogen. Ik zit in groep 7 van de Toermalijn in 

Heesch. Ik heb vorige week mijn spreekbeurt gedaan over de zon. Naast 

de informatie die ik van internet en van de bibliotheek heb, heb ik een 

informatiepakket gekregen van jullie sterrenwacht. In mijn spreekbeurt 

heb ik bijvoorbeeld verteld over de grootte van de zon en de afstand naar 

de zon. Ook heb ik filmpjes laten zien van een halo en een zonsverduiste-

ring. Ook heb ik laten  zien hoe een regenboog 

werkt. Ik heb veel aan jullie pakket gehad. De 

kinderen en de juffrouw vonden het een hele 

leuke spreekbeurt. De juffrouw zei dat ik het 

goed verteld had en de inhoud vond ze ook 

goed. Als cijfer had ik een: zeer goed!             

Groetjes Lotte 

 

Ook uit Heesch komt Kevin Reniers, die de 

moeite nam om de spreekbeurtspullen na ge-

bruik weer terug te brengen naar Halley. 

Hier nog de spullen die wij van jullie hebben 

gehad voor mijn werkstuk. Ik had een 9,8. Ik 

heb vooral iets gehad aan de foldertjes. Deze 

heb ik op het werkstuk geplakt. Aan het boekje 

over vuurbollen heb ik het meeste gehad. Be-

dankt voor alle moeite.   

Groetjes. Kevin Reniers 

 

Leuk om weer eens een handgeschreven verslag te krijgen 

van een spreekbeurt!  

Mathijs Spierings uit Rosmalen stuurde ons deze an-

sichtkaart (zie hiernaast). Daarop is te lezen dat hij ruim 

voldoende tot goed kreeg voor zijn spreekbeurt, met po-

werpointvoorstelling, over het heelal.  

En, Mathijs, zoals je gemerkt hebt is een goede voorberei-

ding het beste medicijn tegen de zenuwen!  

 

Van Laurens Tromp uit Hardinxveld kregen wij dit ver-

slag. “hierbij het verslag van mijn spreekbeurt. Ik 

heb mijn spreekbeurt gedaan over de planeten van 

ons zonestelsel. Wat ik mee had genomen is een 

sterrenkijker en een bol waarop je alle sterrenbeel-

den kan zien en ik heb expres een paar foutje ge-

maakt, zoals bij Pluto de hond Plutoen bij Mars een 

marsje :-) Ik heb geen cijfer gehad, want dat krijg je 

niet in groep 5 maar de klas en de juf vonden het 

leuk! 

Groetjes Laurens Tromp” 

 

Op de foto die Laurens meestuurde, richt Laurens 

zijn sterrenkijker op de zon. Ik neem aan dat hij een 

speciale zonnefilter op de kijker heeft aangebracht 

om zijn ogen tegen het verblindende zonlicht te 

beschermen, maar ook dan is het niet heel erg 

veilig. Het filter kan namelijk kapot springen door de 

warmte. Beter is nooit door een telescoop of verre-

kijker naar de zon te kijken, dus ook niet met filter. 

Maar wat je wel 

goed kunt doen, is 

de zon projecte-

ren op een vel wit 

papier of karton. 

Bekijk het  plaatje 

hieronder maar 

‘ns goed. Richt de 

telescoop op de 

zon, zonder door 

de telescoop te 

kijken. Dat zal je 

best lukken.   

Laurens richt hier zijn sterrenkijker 

            op de zon. Het was wat         

                   bewolkt, dus ze hoopten 

wat te zien...                                                                       

 

 

Een regenboog, helaas hier niet in kleur.  
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Deze bij dit artikel foto bevat een zeer interessant gebied van sterrenstelsels, zowel visueel als fotografisch. On-

der op de foto zijn NGC5899 en NGC5900 zichtbaar. Deze hebben onderling geen interactie met elkaar. Rechts-

boven is de sterrenstelselgroep Holmberg 701 te zien, deze bestaat uit NGC 5893, 5895 en 5896. De inzet is een 

uitvergroting van NGC5899. 

 

Patrick Duis 

 

NGC5899 heeft een sterrenstelsel in 

de buurt staan waar ze wel inter-

actie mee heeft. Het is het sterren-

stelsel uit de crop, het is gemar-

keerd met de streepjes (zie inzetfo-

to). Dit sterrenstelsel heeft de inge-

wikkelde naam SDSS 

J151510.91+420334.6. Op zeer 

diepgaande astrofoto's zijn twee 

sterrenstromen zichtbaar tussen 

NGC5899 en dit sterrenstelsel. Ik 

heb op mijn foto net het sterrenstel-

sel kunnen ontdekken waar 

NGC5899 interactie mee heeft, 

maar van de sterrenstromen was 

niets zichtbaar. 

Ik heb flink op internet gezocht, 

maar verder weinig informatie om-

trent deze sterrenstelsels kunnen 

vinden. 

 

Deze astrofoto was niet eenvoudig 

te bewerken. Ik had veel last van 

reflecties, die  ik er helaas niet he-

lemaal uit kunnen krijgen. Ook had 

PHD veel moeite om de volg-ster in 

beeld te houden door te zware belasting van de HEQ5-

montering. Dat heeft tot de duidelijk zichtbare volgfouten 

geleid.  

 

Astrofysische gegevens 

NGC5893: SBb-galaxy, m13.40, Sbr 13.7, 246 miljoen 

lichtjaar afstand, ontdekt door W. Herschel in 1787 met 

een 18.7" reflector 

NGC5895: Sc galaxy, m14.3, Sbr 12.3, ontdekt door Willi-

am Parsons in 1854 met een 72" reflector 

NGC5896: type onbekend, m15.0, Sbr 11.8, ontdekt door 

William Parsons in 1854 met een 72" reflector. 

NGC5899: SBc galaxy, m12.0, Sbr 13.2, 129 miljoen licht-

jaar afstand, ontdekt door W. Herschel in 1787 met een 

18.7" reflector. 

   

 

NGC5900: Sb galaxy, m14.2, Sbr 13.9, 170 miljoen licht-

jaar afstand, ontdekt door W. Herschel in 1787 met een 

18.7" reflector 

 

Fotogegevens 

Telescoop: 200mmF5 Newton op HEQ5pro met 

CdC/EQmod/EQdir goto - Camera: Artemis 4021 mno @ -

15 graden - Autoguiding: TSOAG9 met SC3 -MPCC - Fil-

ters: Geen - Belichting: 11x20min, 20 bias, 20 flats en 

BadPixelMap - Acquisitie&Pre-proces- sing: Nebulosity3 - 

Post-Processing: Photoshop CS2 

 

Bronnen: dso-browser.com/ - astrophoton.com/NGC5899.htm - 

ned.ipac.caltech.edu/ - ‘The complete guide to the Herschel ob-

jects’, Mark Bratto 

 

De grote Herculesbolhoop (M13) 
 

Edwin van Schijndel en Raymond Westheim fotografeerden op de avond van 3 mei 2013 bij Sterrenwacht Halley 

de grote Herculesbolhoop (M13).  

 

De foto is hieronder afgedrukt. Edwin en Raymond maak-

ten gebruik van een Canon EOS450D op een WO FLT110-

refractor (guiding met PHD). In totaal hebben zij 14 opna-

mes getrokken van 5 minuten elk. De afzonderlijke opna-

mes zijn nadien gestackt in Deep-SkyStacker en nabe-

werkt in Photoshop. M13 is een bolvormige  sterrenhoop in 

NGC5899/5900 en Holmberg 701 

19



het sterrenbeeld Hercules. Het is een van de helderste 

bolhopen van  het noordelijke halfrond en is in 1714 ont-

dekt door Edmond Halley. Charles Messier nam hem in 

1764 in zijn catalogus op. M13 is in 1974 het doel geweest 

van een van de radio-berichten die door de Arecibo-

radiotelescoop zijn uitgezonden aan mogelijke buitenaard-

se beschavingen. Onder gunstige omstan-digheden is de 

Herculesbolhoop net met het blote oog te zien. Met een 

grote verrekijker (7x50 of 10x50) of kleine telescoop is hij 

te zien als een vage vlek.   

 

Bron over M13: Wikipedia 

 

 

Twee huizen, 13 km van elkaar vandaan, geraakt door fragmenten van één meteoriet? 

Opmerkelijke meteorietvondsten 
 
Op vrijdagavond 18 april 2013 werd een huis in Wolcott in Connecticut (VS) getroffen door een meteoriet. Rond 

dezelfde tijd werd de politie in verschillende plaatsen aan de kust  gebeld door mensen die een luide sonic boom 

hadden gehoord, die de ramen deed rammelen.  

 

Urijan Poerink 

 

Bewoners Larry Beck en zijn vrouw waren thuis in Wolcott 

en hij belde de volgende ochtend ook naar de politie om te 

melden, dat een blok steen door het dak van zijn huis is 

gevallen, koperen leidingen heeft beschadigd en het pla-

fond van de keuken doorboord.  

Allerlei instanties werden meteen van de inslag in kennis-

gesteld. De politie dacht bij het zien van de steen aan een 

stuk beton van de landingsbaan van een nabije luchtha-

ven, dat uit een vliegtuig is gevallen bij het neerlaten van 

het  landingsgestel. Maar Weerman John Bagione van een 

lokaal weerstation wist wel beter: het moet een meteoriet 

zijn. Dat werd bevestigd door een een manager van de 

mineralogische afdeling van een museum.  

Deze manager suggereerde ook een verband tussen de 

meteoriet (een chondriet) en de komeet Thatcher. Elk jaar 

in de periode tussen 16 en 25 april kruist de Aarde name-

lijk de baan van deze komeet. Het stof in die komeetbaan 

zorgt op die dagen voor de jaarlijks terugkerende middel-

grote meteorenzwerm Lyriden.  

De herkomst van de meteoriet zal echter niet bij de komeet 

moeten worden gezocht, die hoofdzakelijk uit met stof ver-

vuild ijs bestaat, maar bij een rotsachtige planetoïde. 

 

M13 - de grote Herculesbolhoop 
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Op 8 mei, negentien dagen na de inslag in Wolcott,  was 

het opnieuw raak in Connecticut. Op nog geen 13 km af-

stand van Wolcott, in het plaatsje Waterbury, ontdekte de 

familie Langlois dat een goot van hun huis beschadigd 

was. De boosdoener was toen gauw gevonden: een kei in 

de tuin. Onderzoek wees uit, dat dat een meteoriet is.  

Dit exemplaar heeft een gewicht van 1,27 kg en de vorm 

van een avocado. Hij meet 5,08 x 7,52 x 10,16 cm. Het is 

magnetisch en heeft een heel dunne, donkere smeltkorst 

en een lichtgrijs binnenste. Voorts zijn in de steen chron-

drulen aangetroffen. Opmerkelijk is, dat niemand tussen 18 

april en 8 mei iets heeft gehoord of gezien, dat met dit 

voorval te maken zou kunnen hebben. De datum van de-

zemeteorietval staat dus niet precies vast. Vandaar dat 

men vermoedt dat er een directe relatie is tussen de ge-

beurtenissen in Wolcott en Waterbury. Dat wordt nog uit-

gezocht. Het zou zeer uitzonderlijk zijn als twee gebouwen 

worden geraakt door fragmenten van één meteoriet.  

Curieus toeval: op een na alle bekende meteorietvallen in 

Connecticut deden zich voor in 

plaatsen die beginnen met de 

letter ‘W’. Deze zogenoemde 

‘W-towns’ zijn: Weston in 1807 

(de eerste gedocu- menteerde 

meteorietval in de Nieuwe We-

reld), Wethersfield in 1971 and 

1982, Wolcott en Waterbury in 

2013.  Stratford is geen ‘W-

town’, maar daar viel in 1974 

wel een meteoriet op een 

straat.  
 

 

 
Marswagentje breekt Amerikaans ‘afstandsrecord’ 
 

Het Marswagentje Opportunity (foto rechtsonder) heeft een veertig jaar oud NASA-record gebroken. Sinds zijn 

landing op Mars, in januari 2004, heeft het een afstand van 35,76 kilometer afgelegd.  

 

Dat is iets meer dan de rit van 35,744 kilometer die de astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt  van Apollo 17 

(foto linksonder) in december 1972 met hun ‘maanauto’ hebben gemaakt. Cernan en Schmitt haalden wel een veel beter 

gemiddelde: zij deden er maar drie dagen over, Opportunity meer dan negen jaar. Het internationale record ‘rondrijden op 

een andere wereld dan de aarde’ is trouwens nog steeds in Russische handen: de onbemande maanwagen Loenochod 2 

(bovenste foto) wist in 1973 een afstand van 37 kilometer te overbruggen. Of Opportunity ook dat record zal weten te 

breken, is een kwestie van afwachten. Nog ruim een kilometer... Informatieblad 412, mei/juni 2013. JPL/NASA, EE 16 mei 2013. 

 

Een fragment van de Wolcott-meteoriet. 

 

De twee fragmenten van de 

Waterbury-meteoriet. 
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SAMBA-team zoekt Antarctische meteorieten 
 

België draagt met het SAMBA-project bij aan de speurtocht 

naar Antarctische meteorieten. Het land heeft op Antarctica 

een onderzoeksbasis, genaamd Prinses Elisabeth.  

 

Jan van Hamond 

 

Tijdens een veertig 

dagen durende 

expeditie, op een 

hoogte van 2900 

meter, ontdekte 

een team van acht 

leden van het 

SAMBA- project op het het Nansen Ice Field een 18 kg wegende chon-

driet-meteoriet: de grootste op Oost-Antarctica  sinds 1988. In totaal 

vond het team 425 meteorieten met een totaal gewicht van 75 kg.  Het 

Nansen Ice Field ligt op een hoogte van 2.900 meter en ligt 140 km ten 

zuiden van de Onderzoeksbasis Prinses Elisabeth.“  

Deze meteoriet was een zeer onverwachte vondst voor ons allen, niet alleen door zijn gewicht, maar ook omdat we nor-

maal gesproken niet zulke grote meteorieten op Antarctica tegenkomen”, aldus geoloog Vinciane Debaille van de Vrije 

Universiteit van Brussel. Per jaar worden ongeveer duizend meteorieten gevonden met een gewicht van minder dan 100 

gram, en zo`n honderd met een gewicht van minder dan een kilogram. Een van de gevonden meteorieten komt van pla-

netoïde Vesta, en een exemplaar komt waarschijnlijk van Mars; dat wordt verder onderzocht. Op www.insidethestation.be 

vind je meer informatie. 

 

Bestuursleden van Galaxis 

Annelies en Tiny koninklijk  
onderscheiden 
 

Op 26 april j.l. heeft de burgemeester van ’s-Her-togenbosch ko-
ninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Tiny van Loosbroek en An-
nelies van Beem. 
 

Hare Majesteit heeft hen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau 
benoemd, omdat zij al (bijna) 35 jaar onafgebroken zeer actief zijn 
bij Galaxis, amateurvereniging voor Weer- en Sterrenkunde in ’s-
Hertogenbosch e.o. Namens Sterrenwacht Halley van harte gefe-
liciteerd! 
Voorheen waren zij ook vrijwilliger bij onder meer de protestantse 
kerk (Annelies), het onderwijs en het Liliane Fonds (Tiny). De vereniging is als afdeling van de NVWS opgericht 
in januari 1934, maar rond 1970 stagneerden de verenigingsactiviteiten.  

In 1978 werd de afdeling onder de naam Galaxis nieuw leven ingeblazen door enkele NVWS-leden, onder wie Annelies 
van Beem. In 1980 trad Tiny tot het bestuur  toe.  Beiden zijn nog  bestuurslid;  Tiny is vice-voorzitter en Annelies secre-
taris. 

 

Sander Veltman    ‘s-Hertogenbosch 

Simon Sikkelorum Haps 

Wim Kleintjens Wijchen 

Jeroen Moonen Oisterwijk 

Ruud Kreuzen Uden 

Een expeditielid bij de pas gevonden chondriet van 

18 kg. 

Tiny (l.) en Annelies met de koninklijke onder-

scheidingen opgespeld. Foto:Nico Koppers 

De futuristische ogende Onderzoeksbasis Prinses Elisa-

beth op Antarctica. 

Onderhoud  gebouw 
 

De houten buitenkant van het 

auditorium verkeerde lange tijd in 

slechte staat, maar dat is eindelijk 

verleden tijd. Anton Valks nam 

geen halve maatregelen en heeft 

die wand met hulp van andere 

leden grondig aangepakt.  

Op 23 juni was het schilderwerk 

al voor een groot deel klaar. 
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Maanwandelaar Charles Duke staat weer op de maan 
 

Van 20 tot en met 23 april 1972 verbleef Charles Duke 

71 uur lang op de Maan, samen met zijn collega  John 

Young.  Ruim 41 jaar later staat hij weer op de maan, 

naast de maanlander, maar dan op de nagebootste 

versie daarvan bij Noordwijk Space Expo (foto rechts).  

 

Op 21 juni j.l. verzorgde generaal Duke bij Space Expo 

een lezing over zijn avonturen op de maan, en wat daar 

allemaal aan vooraf ging. Hij vertoonde er historische 

beelden bij, en vertelde leuke anecdotes.  

Het begint heel zeldzaam te worden uit eerste hand verha-

len te horen van mensen die op de maan hebben rondge-

wandeld. Daarom waren Rob van Mackelenbergh en Urij-

an Poerink van de partij bij de voordracht van Duke. 

Duke (geb. 1935) was de tiende mens op de maan en de 

jongste van alle maanwandelaars. Hij was een van de drie 

astronauten van de Apollo 16, de voorlaatste maanmissie 

van de NASA.  

Hij wist als piloot de maanlander veilig te laten landen en 

als chauffeur van de maanwagen ‘raasde’ hij met een 

snelheid van maximaal 17,7 km per uur over het ruwe ter- 

 

rein in het landingsgebied. Duke en Young verzamelden 

96 kg aan maanmonsters. 

Charles Duke was in Nederland voor de opening op 20 juni 

van de NASA-tentoonstelling ‘A Human Adventure’ in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Hij deed dat samen met André Kui-

pers. Hierna lees je meer over de tentoonstelling. 

Tentoonstelling ‘A Human Adventure’  
 

Een inspirerende reis door de wereld van ruimte en 

ruimtevaart: dat is dé ruimtevaarttentoonstelling van 

NASA: A Human Adventure. 

 

Kom kijken en zie wat heel gewone mensen deden om die 

ruimte te ‘veroveren’. Want ook al is ruimtevaart ‘high 

tech’, alles is begonnen met mensen zoals jij en ik die er-

van droomden de ruimte in te gaan. Ervaar het zelf: de 

cockpit van de Space Shuttle of  

échte G-krachten. 

Tijdens de tentoonstelling, die de 

hele wereld al over is gereisd!, kun 

je bovendien ruim 300 unieke en 

authentieke objecten bewonderen, 

die mede door de samenwerking 

met NASA zijn verkregen. Velen zijn 

nog nooit eerder vertoond!  

Leuk, leerzaam en spectaculair voor het hele gezin: dat 

móet je zelf gaan zien! De tentoonstelling wordt gehouden 

in het Beatrixgebouw, 7
de

 verdieping, van de Jaarbeurs in 

Utrecht en duurt tot januari 2014.  

Meer info: www.ahumanadventure.nl 

 

Huygens Tentoonstelling 
 

Tot 28 augustus vindt  in de Grote 

Kerk in Den Haag de tentoonstel-

ling ‘Constantijn & Christiaan Huy-

gens – Een Gouden Erfenis’ plaats.  

 

De expositie toont de fascinerende 

levens van deze veelzijdige vader en 

zoon. Hun levensloop is als een 

spannende film, die de hele Gouden Eeuw omspant.  

Meer informatie: www.huygenstentoonstelling.nl. 

 

Weer kans op Lichtende Nachtwolken! 
 

In mei, juni en juli zijn ’s nachts soms lichtende nachtwolken aan 

de noordelijke hemel te zien. Deze wolken bestaan uit stof op circa 

80 kilometer hoogte, dat nog door de Zon wordt beschenen. Ge-

wone wolken zijn veel lager in de dampkring. 

Ze kunnen tot lang na zonsondergang zichtbaar zijn, en ook wel enkele 

uren voor zonsopkomst. Lichtende nachtwolken of Noctilucent Clouds 

(NLC’s) zien eruit als wolkenslierten met een ribbel- of vezelstructuur en 

een zilverachtige glans. Ze zijn heel dun; sterren zijn door die wolken 

gewoon nog te zien.  

 

Foto’s achterkant. Rechtsboven: twee Solargraph-camera’s, met duct tape bevestigd aan een reling op het hoogste gebouw van 

Nijmegen.  Solargraphs, gemaakt tussen 21 december 2012 en 21 juni 2013 door: links midden - Jan en Cas Denteneer, Oss. 

Rechts midden - Carlo en Magalie Klein, Oss. Dit is een solargraph zoals die op het fotopapier is afgebeeld: in negatief en gespie-

geld. Foto onder met Sterrenwacht Halley op de voorgrond - Urijan Poerink. Lees meer hierover op pag. 15. 
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