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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, 
 poerinku@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,  
werner.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, 
 antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerink@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com,  
Edwin van Schijndel, 0412-638632,  
edwinvanschijndel@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 
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2.   Colofon  
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3.   Van de voorzitter … 
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26. De eerste H-alfafoto’s van Patrick Duis 
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32. Achterkant, foto’s van leden 

 

 

2 oktober, 20.00    Werkgroepen 

4 oktober, 21.00-23.00    Publieksavond 

5 okober, 14.00-17.00    Wetensch. weekend 

12 oktober, 16.00-17.30   1
e
 les jeugdcursus 

16 oktober, 20.00-22.15   lezing bij Galaxis 

18 oktober, 21.00-23.00   Publieksavond 

19 oktober, 16.00-17.30   2
e
 les jeugdcursus 

22 oktober, 20.00-22.30   1
e
 les cursus SvI 

24 oktober, 20.00             Werkgroepen 

25 oktober, 20.00             Verenigingsavond 

26 oktober, 16.00-17.30   3
e
 les jeugdcursus 

26 oktober, 20.00-22.00     Nacht vd Nacht 

29 oktober, 20.00-22.30      2
e
 les cursus SvI 

November                           Excursie Leiden 

1 november, 20.00-22.00    Publieksavond 

2 november, 16.00-17.30    4
e
 les jeugdcursus 

4 november, 20.00   Werkgroepen 

5 november, 20.00-22.30    3
e
 les cursus SvI 

9 november, 19.30-20.30    Kijkavond jeugd 

12 november, 20.00-22.30  4
e
 les cursus SvI 

15 november, 20.00-22.00  Publieksavond 

19 november, 20.00-22.30   5
e
 les cursus 

20 november, 20.00             Werkgroepen 

29 november, 20.00             Lezing 

12 december, 20.00             Werkgroepen 

13/14 december                   Geminidenactie 

14 december, 19.30-20.30   Kijkavond  jeugd 

18 december, 20.00-22.15   lezing bij Galaxis 

20 december, 20.00-22.00   Publieksavond 

27 december, 20.00             Verenigingsavond 

30 december, 20.00             Werkgroepen 
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Van de voorzitter … 
 

2013 raast aan ons voor-

bij. Niet te geloven hoe 

snel de tijd gaat. Gelukkig 

hebben we een prachtige 

zomer achter de rug en 

hopelijk een nog mooier 

najaar voor de boeg. 

Mooier in de zin van don-

kere en heldere hemelen natuurlijk. Dat is iets dat wij 

vanzelfsprekend van harte kunnen gebruiken! 

De afgelopen zomer hebben vooral de thuisblijvende 

vakantievierders hun tijd weer kunnen besteden aan een 

gezellige en smakelijke barbecue. Wederom een groot 

succes, waarvoor dank aan allen! De meteorenzwerm 

Perseïden, die op dinsdag 13 augustus 2013 rond de 

klok van 1 uur zijn maximum bereikte trok daarnaast veel 

bekijks. Het resultaat viel ten opzichte van 2012 welis-

waar wat tegen, maar toch waren er bij Halley nog tien-

tallen meteoren waar te nemen door diverse fanatieke 

bezoekers. Zelfs de NRC was van de partij. De Schijn-

delse filmclub is ook actief geweest en heeft al diverse 

malen onze sterrenwacht bezocht om opnamen te ma-

ken voor een promotiefilm over Halley. De burgemeester 

van Bernheze heeft zelfs ook nog een bezoek gebracht 

aan Halley, waarover later meer te lezen is.  

Ook is er achter de schermen stiekem hard gewerkt het 

afgelopen seizoen. Er is een projectgroep Halley 2.0 in 

het leven geroepen die tot doel heeft onze sterrenwacht 

naar een hoger niveau te tillen in de breedste zin van het 

woord. Een prachtig streven dat ik als voorzitter van har-

te ondersteun. Natuurlijk zijn daar vele handen bij nodig. 

Diegenen die zich geroepen voelen om deze actieve 

leden te komen ondersteunen, wees dan ook van harte 

welkom. Er is hard gewerkt aan het opstellen van een 

nieuw organisatiemodel, zodat de organisatie en uitein-

delijk ook de communicatie opgewaardeerd kunnen wor-

den. Dat kan nooit kwaad. Wisten jullie trouwens dat 

Halley inmiddels ook erg actief is op de sociale netwer-

ken? Naast onze eigen website zijn we ook te vinden op 

Facebook, LinkedIn, Twitter en natuurlijk op ons eigen 

Astroforum. Voel je dus van harte uitgenodigd om met 

Halley te ‘linken’! We kunnen ons zo heel goed profile-

ren. 

Ook de Takahashi-telescoop nadert langzaamaan haar 

completering. Maar wees gerust: er liggen nog meer dan 

voldoende uitdagingen op de plank! Nieuwsgierig gewor-

den…? Sluit je aan bij de actieve ‘Halley-familie’! Je kunt 

natuurlijk ook gewoon komen kijken, want in eerste in-

stantie is Halley ‘voor leden, door leden’. Ik ben in ieder 

geval ontzettend blij dat er zo veel fanatieke mensen zijn 

die hun handen voor Sterrenwacht Halley uit de mouwen 

steken. Zo kunnen wij ook de toekomstige generaties 

een prachtige sterrenwacht nalaten met een actieve ver-

eniging die zich inzet ter promotie van de amateurster-

renkunde, educatie en recreatie! 

 

Keep your eyes to the sky! 

Werner Neelen 

 

 

Van de penningmeester ... 
 

Ik wil proberen er een gewoonte van te maken dat ik in 

de Halley Periodiek met nieuws van de penningmeester 

kom. Maar aangezien ik nog maar kort in funktie ben, en 

de administratie, zoals ik die voor ogen heb, nog niet 

helemaal op poten heb, hou ik me wat de financiële 

stand van zaken betreft nog betreft nog even op de vlak-

te. Maar dat gaat in de loop van de tijd wel veranderen. 

 

In de vorige HP schreef ik over het automatisch incasse-

ren van de jaarlijkse contributie. We zijn inmiddels zo ver 

dat een incasso-contract met de Rabobank binnenkort 

ondertekend kan worden. We kunnen dan met ingang 

van 2014 de contributies automatisch van Uw rekening 

afschrijven. Dat geeft voordelen: we betalen minder 

bankkosten, de verschuldigde contributie staat al vroeg 

in het jaar op onze rekening (de vereniging heeft nu 

eenmaal geld nodig om goed te kunnen draaien), en U 

vergeet niet de contributie tijdig te betalen. 

Binnenkort zal ik U via e-mail verder informeren. 

Contributies 2013 

Ja, U leest het goed, het 

gaat over 2013. Ik consta-

teer namelijk dat een aantal 

leden de contributie voor 

2013 nog niet heeft betaald. Ik heb deze leden een mail-

tje gestuurd, en ik krijg veel positieve reacties (onder 

andere de vraag waarom we niet  automatisch incasse-

ren).   

Helaas  kloppen niet alle e-mailadressen in onze leden-

lijst. Dus: heeft U nog niet betaald en heeft U van mij 

geen mail ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar 

onderstaand e-mailadres. Dan kunnen wij ons ledenbe-

stand correct bijhouden. Ook zie ik natuurlijk de nog ver-

schuldigde contributie voor 2013 binnenkort op onze 

bankrekening staan. 

 

Bareld Muurling 

Tel. 06-10803283, e-mail: b.muurling@telfort.nl 

Foto voorkant: de Zeepbelnevel (NGC 7635 of Bubble Nebula), 

een emissienevel in Cassiopeia, op 7100 lichtjaren van ons van-

daan. Halleylid Dave Bevers maakte deze opname dit jaar bij onze 

sterrenwacht. 8 x 30 min. H-alfa 12 nm en 10 x 20 min. RGB (Atik 

314 Color). 

  

Uiterste inleverdatum 

kopij voor het winter-

nummer van de Halley 

Periodiek (2014-1): 

1 december 2013 

www.sterrenwachthalley.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 (zie daarvoor de kaders) en rondleidingen van groepen die op af-

spraak worden ontvangen. 

 

OKTOBER 
 

Woensdagavond 2 oktober, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  

Radiotelescoop  

 

Vrijdagavond, 4 oktober, 21.00-23.00 uur  

Publieksavond 

 

Zaterdagmiddag, 5 oktober, 14.00-17.00 uur 

Weekend van de Wetenschap – de Zon 

Onze sterrenwacht doet weer mee aan het 

jaarlijkse Weekend van de Wetenschap, en 

wel met het Zonneproject, dat op initiatief 

van de vereniging Landelijke Samenwerkende Publieksster-

renwachten (LSPS) wordt georganiseerd. De LSPS heeft 

hiervoor materialen beschikbaar gesteld, zoals een zon-

neruisontvanger en –antenne en bouwplaten. 

De middag is voor leden en andere belangstellenden (alle 

leeftijden) toegankelijk. Je kunt tussen 14.00 en 17.00 uur 

elk moment binnenlopen. Je kunt een lezing of een planeta-

riumvoorsteling bijwonen, die enkele malen wordt herhaald, 

meedoen aan een workshop ‘Solargraph maken’ , de Zon 

bekijken door onze H-alfa-telescopen, een bouwplaat voor 

o.a. een zonnewijzer maken, en de Zon beluisteren via een 

speciale zonneruisontvanger.  

De entree is voor leden gratis en voor niet-leden € 3,--, 

ongeacht leeftijd. 

 

Vrijdagavond 18 oktober, 21.00-23.00 uur 

Publieksavond   

 

Donderdagavond 24 oktober, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  

Radiotelescoop 

 

Vrijdagavond 25 oktober, 20.00 uur 

Verenigingsavond 

 

Zaterdagavond 26 oktober,  

20.00-22.00 uur 

Nacht van de Nacht  

Sterrenwacht Halley doet dit jaar ook 

weer mee aan de landelijke Nacht van 

de Nacht, die wordt georganiseerd door 

de Natuur- en Milieufederaties. 

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. 

Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte 

verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken 

veel stoorlicht dat niet op wegen of straten valt, maar om-

hoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder 

zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, 

sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet al-

leen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren 

en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. 

Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwalitei-

ten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het 

bioritme van allerlei organismen, kan een heel ecosysteem 

ontwrichten en beperkt het het zicht op de sterrenhemel. 

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aan-

dacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, wordt de 

Nacht van de Nacht gehouden.  

Bij onze sterrenwacht wordt vanavond een publiekslezing 

over onder meer lichthinder gegeven en wat je daartegen 

kunt doen. Bij helder weer krijgen bezoekers buiten uitleg 

over de sterrenhemel en staan uiteraard telescopen gereed 

om interessante hemelobjecten nader te bekijken. De Maan 

is deze keer, anders dan vorig jaar, gelukkig niet van de 

partij. Leden en niet-leden zijn welkom. De toegang is voor 

iedereen gratis! 

 

NOVEMBER 
  

Vrijdagavond, 1 november, 20.00-22.00 uur  

Publieksavond  
 

Excursie naar Leidsche Sterrewacht en 
Museum Boerhaave 
 

Voor een zaterdag in vermoedelijk november staat een 

dagvullende excursie naar de Leidsche Sterrenwacht en 

het Museum Boerhaave op het Halley-programma.  

‘s Morgens brengen we een bezoek aan museum Boer-

haave, eventueel met rondleiding langs de astronomi-

sche instrumenten, met aansluitend een lunch in restau-

rant de Grote Beer. 's Middags gaan we naar de sterre-

wacht. Bij de sterrenwacht is er een lezing over de ge-

schiedenis van de onlangs ingrijpend gerestaureerde 

Leidsche Sterrewacht en een rondleiding langs de in-

strumenten. Bij goed weer kan een van de kijkers op 

een kerktoren worden gericht. 

Een precieze datum moet nog in overleg met de Leids-

che Sterrewacht worden afgesproken. 

Heb je belangstelling voor deze excursie, dan kun je dat 

alvast laten weten aan Urijan Poerink  

(poerinku@planet.nl). Zodra een datum is afgesproken, 

krijg je dat te horen en kun je beslissen of je wel of niet 

meedoet. Je verneemt dan ook meer over de excursie 

en hoeveel de entree van de sterrenwacht bedraagt. De 

entree voor het Boerhaave is € 9,50 voor volwassenen 

en voor jongeren van 6 t/m 18 jaar: € 4,50. Bij een groep 

vanaf 10 personen krijgen we korting. Ook de kosten 

van de lunch en de reiskosten komen voor rekening van 

de deelnemers. 
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Maandagavond 4 november, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en 

Radiotelescoop 

 

Zaterdagavond 9 november, 19.30-20.30 uur 

Sterrenkijkavond voor Halleyjeugd 

 

Vrijdagavond, 15 november, 20.00-22.00 uur  

Publieksavond  

 

Woensdagavond 20 november, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  

Radiotelescoop 

 

Vrijdagavond 29 november, 20.00 uur 

Verenigingsavond – lezing van Marcel-Jan Krijgsman 

Marcel Krijgsman is een expert op het gebied van plane-

ten geeft daar boeiende voordrachten over. Bij helder 

weer gelegenheid tot waarnemen. 

 

DECEMBER 
 

Vrijdagavond 6 december 

Géén publieksavond, i.v.m. Sinterklaas en pakjes-

avond 

 

Donderdagavond 12 december, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  

Radiotelescoop 

 

Nacht vrijdag/zaterdag 13/14 december  

Geminiden waarnemen 

Op de vroege ochtend van 14 december, rond 7 uur, be-

reikt de rijke meteorenzwerm Geminiden zijn maximale 

activiteit. Bij voldoende belangstelling wordt deze zwerm 

deze nacht tussen 3 en 6 uur bij Sterrenwacht Halley 

waargenomen. De bijna Volle Maan stoort dan niet zo veel 

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

aan Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. 

 

Zaterdagavond 14 december, 19.30-20.30 uur 

Sterrenkijkavond voor Halleyjeugd 

 

Vrijdagavond 20 december, 20.00-22.00 uur 

Publieksavond 

 

Vrijdagavond 27 december, 20.00 uur 

Verenigingsavond 

 

Maandagavond 30 december, 20.00 uur 

Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  

Radiotelescoop  
 

 

Lezingen bij Galaxis 
 
Woensdag 16 oktober, 20.22.15 uur: 
lezing van Alex Scholten: ‘Ruimtevluch-

ten naar kometen’. 
Woensdag 18 december, 20.00-2015 uur: lezing van drs. 
R. Smit: ‘Ontstaan en evolutie van leven’. 
Voor een korte inhoud van de lezingen:  
http://www.galaxis-sterrenkunde.nl  
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De Biechten’, Vincent 
van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham. 
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toegang. Niet-leden:  
€ 6,-- (jongeren tot 16 jaar: € 2,50).  
 

Najaarscursussen bij Halley 
 

Cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’ 
De cursus bestaat uit de volgende vijf achtereenvolgende dinsdagavonden, telkens van 

20.00 - 22.30 uur: 22 oktober, 29 oktober, 5 november, 12 november en 19 november 2013.  

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 een aanmelding: Wim Waegemakers, tel. (0412) 453737 of mail naar: 

wwaeg@ziggo.nl. De cursus wordt verzorgd door Halleyleden Niels Nelson, Edwin van Schijndel en Wim Waege-

makers met hulp van andere leden. Belangstelling voor sterrenkunde is voldoende om aan deze cursus mee te 

doen; speciale kennis is niet vereist. 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, melk-

wegen en het heelal. Bij helder weer wordt waargenomen met de C14-telescoop in de grote koepel, en de werking 

van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook wordt gebruikgemaakt van het digitale planetarium. 

 
Jeugdcursus Sterrenkunde 
Op de zaterdagmiddagen 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober en 2 november 2013 (telkens van 16.00-17.30 uur) is 

er bij Sterrenwacht Halley weer een Jeugdcursus Sterrenkunde. Alle kinderen tussen 8 en 12 jaar die belangstelling 

hebben, zijn van harte welkom.  

Deze cursus is een eerste kennismaking met sterrenkunde. Allerlei interessante onderwerpen worden duidelijk uit-

gelegd: het ontstaan van het heelal en van sterren en planeten, sterrenstelsels, gasnevels, zwarte gaten, kometen 

en meteoren en nog veel meer. Daarvoor maken we onder andere gebruik van het planetarium en een grote tele-

scoop. Bij helder weer bekijken we de Zon met een heel speciale zonnetelescoop. Tot slot: lancering waterraketten!  

Cursusgeld: voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 15,-- (ter plaatse te voldoen. Pinnen is niet mogelijk).  

Voor meer informatie en aanmelden: Urijan Poerink, tel. (073) 6569157, poerinku@planet.nl.  
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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.  

 
Oktober 

 

Di 8 oktober – In de avondschemering 

rond 19.30 uur staan de dunne maansik-

kel en Venus dicht bij elkaar laag in het 

zuidwesten. Eerder die dag, om 14 uur, 

was het tweetal in conjunctie met elkaar 

en was de onderlinge afstand 4˚. 

 

Di 15 oktober – Kort voor het begin van 

de ochtendschemering zie je Mars heel 

dicht bij Regulus staan, de hoofdster van 

sterrenbeeld Leeuw. Later die dag be-

draagt hun onderlinge afstand slechts 56’, 

maar dan zijn ze niet te zien. 

 

Vrij/za 18/19 oktober – Tijdens Volle 

Maan in de nacht van 18/19 oktober doet 

zich een gedeeltelijke maansverduistering 

in de bijschaduw voor.  

De eclips begint om 23.49 uur (18 oktober) en bereikt zijn 

maximum om 01.51 uur. De eclips eindigt om 03:53 uur. 

Tijdens het maximum bevindt zich  76% van de Maan in de 

bijschaduw. Het onderste gedeelte van de Maan zal daar-

door iets minder helder zijn dan heel bovenste. Heel opval-

lend zal dit verschijnsel niet zijn. 

 

Ma 21 en di 22 oktober – Vannacht zal de activiteit van de 

meteorenzwerm Orioniden op het hoogtepunt zijn. De 

stofwolk die de meteo-

ren van deze zwerm 

veroorzaakt, is afkom-

stig van de welbekende 

komeet van Halley. De 

Aarde trekt ieder jaar 

van 2 oktober tot 7 

november door deze 

stofwolk heen en al die 

tijd zullen af en toe 

Orioniden langs de 

hemel schieten. Maar 

het maximum is dus 

deze nacht. Onder 

ideale omstandigheden 

zou je dan per uur wel 

rond 25 meteoren kun-

nen tellen, maar de omstandigheden zijn nu niet ideaal. 

Het is een paar dagen na Volle Maan en de Maan zorgt 

nog de hele nacht voor veel hinderlijk licht. Maar met wat 

geluk zie je bij onbewolkte hemel nog wel verscheidene 

heldere Orioniden oplichten. De radiant 

van de Orionidenzwerm ligt op circa 13˚ 

afstand van Betelgeuse richting Tweelin-

gen. De Orioniden kunnen overal aan de 

sterrenhemel verschijnen; verleng je in 

gedachten hun lichtsporen naar achteren, 

dan komen ze allemaal samen in het 

vluchtpunt of de radiant.  

 

November 
 

Wo 6 november - ’s Avonds, rond 17.45 

uur, is er een samenstand van de maan-

sikkel en Venus. Later die nacht, om 2 

uur, zijn zij met el-

kaar in conjunctie, 

maar dan zien we 

het tweetal niet 

meer. 

 

Zo 10 november – Te 20.23 uur ver-

dwijnt de ster 46 van Steenbok (magn. 

+ 5,1) achter de donkere maanrand. 

Dat is al met een kleine telescoop te 

volgen.  

 

Za/zo 16/17 en zo/ma 17/18 novem-

ber Te 17 uur (17 november) doet 

zich het maximum van de meteorenzwerm Leoniden voor.  

In de nachten ervoor 

en erna verschijnen de 

Leoniden pas nadat 

het sterrenbeeld 

Leeuw rond midder-

nacht boven de hori-

zon is gerezen. De 

radiant van de zwerm 

ligt in de kop van de 

Leeuw.  

Tijdens het maximum 

mogen rond 15 Leo-

niden per uur worden 

verwacht, maar door 

toedoen van Volle 

Maan zullen we de meeste helaas niet zien. Leoniden 

kunnen evenwel soms heel helder zijn (vuurbollen!) en die 

komen wel door de maneschijn heen. 

In de jaren rond 2000 woedden ware Leonidenregens en –

stormen; dat kwam omdat toen de moederkomeet 

55P/Tempel-Tuttle in de buurt was.  

Oktober  t/m december 2013 

Hemelverschijnselen 

15 oktober, 6 uur. Mars (Ma) en 

Regulus staan circa 1 graad van 

elkaar vandaan. 

19 oktober, 01.51 uur. Maximum van 

de gedeeltelijk maansverduistering in 

de bijschaduw.  

6 november, 17.45 uur. Samenstand 

van Venus (V) en Maan. 

10 november. De 

ster 46 Cap wordt 

bedekt  door de 

Maan te 20.23 uur.  
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Links: 1 december, 7.43 uur. Samenstand 

van de maansikkel en Saturnus (S), met 

dichtbij de zuidoostelijke kim Mercurius. 

December 

 

Zo 1 december – Om 7.30 uur doet 

zich een samenstand voor van de Maan 

en Saturnus. Ze staan 2˚ uit elkaar laag 

boven de zuidoostelijke horizon.  

 

Vr/za 13/14 december – Om 7.30  uur 

(14 december) wordt het maximum 

verwacht van een van de drie grootste 

jaarlijks terugkerende meteorenzwerm: 

de Geminiden. Maar ook nu zullen de 

waarnemingsomstandigheden niet erg 

gunstig zijn; over een paar dagen is 

het Volle Maan en hebben we van-

avond al veel last van maanlicht. Niet-

temin zullen nog wel veel Geminiden 

te zien zijn, als ten minste niet bewolkt 

is. De radiant ligt vlak bij de ster Cas-

tor in Tweelingen.  

 

 

Urijan Poerink 

 

In de herfst is Mercurius voor het eerst rond 10 

november weer te zien. Op 18 november be-

reikt hij zijn grootste westelijke elongatie. Je 

vindt hem in de ochtendschemering, laag bo-

ven de zuidoostelijke horizon. Mogelijk heb je 

een verrekijker nodig.  Zijn helderheid schom-

melt rond -0,7. Begin december is hij nog en-

kele dagen zichtbaar. Op 26 november is hij in 

conjunctie met Saturnus. 

Venus wordt in oktober weer een Avondster. 

Zij staat boven de zuidwestelijke horizon en 

haar zichtbaarheid neemt toe, maar hoog 

boven de horizon komt zij niet. Eind oktober 

gaat zij bijna twee uur na de Zon onder, na 6 

november meer dan twee uur, en begin de-

cember zelfs meer dan 3 uur. Eind december 

daarentegen zakt zij al ruim anderhalf uur na 

Zonsondergang onder de kim. Helderheid: 

rond -4,8. 

Mars is een ochtendverschijning. Hij is in de 

ochtendschemering in het oosten/oostzuid-

oosten te zien. Hij houdt zich op in Leeuw, 

waar hij op 15 oktober dichtbij Regulus is aangekomen. 

Zijn helderheid: ongeveer +1,3. In november komt Mars al 

omstreeks 1.45 uur op en beweegt hij oostwaarts. Op 25 

november passeert hij de grens met Maagd. Mars komt 

dichterbij de Aarde en zijn helderheid neemt toe en is eind 

december +0,9. 

Jupiter komt elke dag vroeger op. Begin oktober nog rond 

middernacht, maar begin november al iets na 21 uur. Eind 

december kan hij de hele nacht worden waargenomen. 

Jupiter verblijft de hele herfst in Tweelingen, waar hij het 

helderste object is: ongeveer -2,6. Met een verrekijker of 

telescoop is het dagelijkse spel van de vier grootste manen 

goed te volgen. Zo verdwijnen die van tijd tot tijd in de 

schaduw van de planeet of komen daaruit weer tevoor-

schijn, of trekken voor de planeet langs, al dan niet met 

hun schaduw. Of ze worden bedekt door Jupiter. 

Saturnus is begin van het najaar niet te zien, maar eind 

november duikt hij ‘s ochtends op in het zuidoosten. Hij 

staat in Weegschaal. Binnen enkele weken komt hij twee 

uur voor de Zon op en ook daarna elke dag iets vroeger. 

Zijn helderheid bedraagt +1. 

Uranus (mag. +6,1) is op 3 oktober in oppositie en is de 

hele nacht te observeren. Hij staat in Vissen. Hij gaat elke 

nacht vroeger onder en eind december is dat niet lang na 

middernacht. 

Neptunus (+7,7) staat voorlopig nog in Waterman en is  in 

oktober ’s avonds en tot lang na middernacht nog te vin-

den. Zijn zichtbaarheid neemt af en eind november is hij al 

voor middernacht onder. Rond 31 december zakt hij al 

omstreeks 21.25 uur onder de horizon. 

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

Om ze te vinden, heb je de zoekkaartjes in de Sterrengids 

2013 nodig. In de Sterrengids 2013 staan ook zoekkaartjes 

voor Uranus, dwergplaneet  Pluto (+14) en diverse plane-

toïden.  

De Sterrengids 2013 kun je bij de sterrenwacht inzien.  

Oktober  t/m december 2013 

De Planeten  
 

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

de zichtbare planeten. Rechts: de schijnbare afmetingen van de zichtbare plane-

ten in september  2013 op dezelfde schaal weergegeven. 
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Geen daglichtkomeet, wel mooi waarneemobject 

Komeet ISON maakt het spannend 
 

Op 21 september 2012 ontdekten twee Russen in in het International Scientific Optical Network (ISON) nabij 

Kislovodsk in Rusland een komeet, die kort daarna de aanduiding C/2012 S1 kreeg. Later bleek, dat de komeet 

al op 28 december 2011 fotografisch was vastgelegd, maar toen niet werd herkend als hemellichaam. ISON is 

inmiddels de bijnaam geworden van de komeet C/2012 S1.  

 

Urijan Poerink 

 

De komeet is mogelijk afkomstig uit de Oortwolk en zal op 

28 november 2013 het perihelium bereiken; dat is het punt 

in zijn baan, dat het dichtst bij het middelpunt van de Zon 

ligt. Zijn afstand tot het middelpunt van de Zon bedraagt 

dan 0,012 Astronpomische Eenheden (AE)  of 1.800.000 

miljoen kilometer en tot het oppervlak van de Zon 

1.100.000 kilometer. De komeet beschrijft een bijna para-

bolisch baan. Op 26 december 2013 

nadert de komeet de Aarde tot op 

een afstand van 0,429 AE 

(64.200.000 kilometer). 

 

Sterrenkundigen hadden aanvankelijk 

heel hoge verwachtingen van de hel-

derheid van de komeet tijdens de 

periheliumpassage zo dicht langs de 

Zon. Die zou wel eens in de buurt 

kunnen komen van de helderheid van 

de Volle Maan en dus zelfs overdag 

zichtbaar zijn.  

Maar het doen van voorspellingen 

van komeethelderheden op langere 

termijn is een hachelijke zaak, zo 

leert de ervaring. Helaas ook ten 

aanzien van komeet ISON. Door-

gaans neemt de helderheid van een komeet toe naarmate 

hij de Zon nadert, maar daar is bij de komeet ISON sinds 

13 januari 2013 geen sprake meer van. De komeet zal 

waarschijnlijk niet zo goed te observeren zijn als werd 

gedacht, zo werd op 30 juli 2013 bekend. 

Men vermoedt dat de ijsdeeltjes die de zichtbare staart 

van de komeet vormen, al gesmolten zijn en dat de mine-

ralen op de komeet er voor zullen zorgen, dat de gassen 

in de staart minder goed zichtbaar zullen worden.  

 

In juli, juli en begin augustus 2013 ging ISON vanaf de 

Aarde gezien achter de Zon langs. Astronomen stonden 

klaar om een glimp van hem op te vangen in de zonne-

gloed toen hij weer achter de Zon vandaan zou komen. 

Zou hij uiteengevallen zijn, wat voor mogelijk werd gehou-

den, of zou hij alsnog in helderheid zijn toegenomen? Een 

heldere komeet in augustus zou een zeer heldere komeet 

in november kunnen betekenen.  ISON werd weer getra-

ceerd en was nog intact, maar zijn helderheid viel tegen.  

 

ISON in oktober en november 

In de loop van oktober zal ISON helderder worden, en 

voor amateurs is het de moeite waard om hem te zoeken. 

De komeet gaat door Leeuw heen en passeert Regulus en 

dan Mars. Ook in november neemt de helderheid toe 

naarmate hij het perihelium nadert.  De komeetexpert 

John Bortle verwachtte op 13 juni, dat de komeet rond 7 

november (drie weken voor de periheliumdoorgang op 28 

november) zichtbaar wordt voor het ongewapende oog. 

Op 28 november staat ISON honderd keer dichter bij de 

Zon dan de Aarde. Het kan zijn dat de komeet helemaal 

uit elkaar valt  en als een sisser uitgaat. Of ISON wordt zo 

helder, dat hij na de periheliumpassage weer met het blo-

te oog zichtbaar wordt en een staart heeft. Kometen zijn 

zo onvoorspelbaar, dat niet te zeggen is hoe helder hij 

dan zal zijn. 

In november gaat ISON vlak langs de 

heldere ster Spica en Saturnus, beide 

in Maagd.  

 

ISON in december  

De maand december 2013 zal waar-

schijnlijk de beste periode zijn om 

ISON waar te nemen, als de komeet 

ten minste de periheliumdoorgang 

weet te overleven.  De komeet gaat 

weg van de Zon en wordt lichtzwak-

ker. Hij zal te zien zijn in zowel de 

avondschemering als de ochtend-

schemering, mogelijk tussen 10 en 14 

december. De beste tijd om te kijken 

zal kort voor de dageraad zijn, nadat 

de Maan is ondergegaan. Hoewel 

mogelijk weinig of niets van de komeetkern over is, zal de 

geweldige staart zal aan de noordoostelijke hemel op-

doemen. Als het goed donker is, zal de staart misschien 

een kwart van de hemelbol omspannen. Anders dan velen 

denken of dachten, zal ISON geen daglichtkomeet wor-

den. Immers, tijdens het perihelium komt ISON heel dicht 

bij de Zon. Aan de hemel staat hij op 28 november slechts 

4,4˚ van de zonneschijf af en ook al zal de komeet erg 

helder zijn, hij zal alleen te vinden zijn als je de Zon met 

professionele middelen kunt afdekken. 

 

ISON in januari 2014 – mogelijk meteorenregen of 

lichtende nachtwolken 

In januari 2014 is ISON hopelijk nog met het blote oog te 

zien. Op 8 januari bevindt hij zich maar op 2˚ afstand van 

de Poolster. Hij heeft de aardbaan gekruist en verdwijnt 

weer richting diep het zonnestelsel in. Maar misschien 

zorgt hij voor een mooie toegift. Zijn staart zal namelijk 

over de Aarde heen zwiepen en mogelijk voor een meteo-

renzwerm zorgen, of ten minste voor prachtige lichtende 

nachtwolken! 

De tijd zal het leren! 

 

Bron: o.a. http://earthsky.org/ 

 

De Hubble Space Telescope 

maakte op 10 april 2013 deze 

opname van komeet ISON. 
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Galaxislid Piet van Loosbroek overleden 
 

Op vrijdag 26 juli overleed Piet van Loosbroek. Piet was ruim 30 jaar een heel actief lid van de 

amateurvereniging voor weer- en sterrenkunde Galaxis, evenals zijn echtgenote Tiny. Halleyle-

den die regelmatig lezingen bij Galaxis bezoeken, zullen hem ongetwijfeld kennen, want Piet en 

Tiny lieten zelden verstek gaan. Piet is 79 jaar oud geworden. Wij wensen Tiny en haar kinde-

ren en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies. 

De burgemeester op de koffie 
 
Waarnemend burgemeester Willibrord van Beek van Bernheze had te kennen gegeven graag een bezoek te wil-
len brengen aan onze sterrenwacht. Deze kans lieten wij natuurlijk niet voorbijgaan en dus werd een afspraak al 
snel ingepland. Op 19 augustus 2013 mochten wij burgemeester Van Beek ontvangen, die direct enthousiast 
werd.  
 
Werner Neelen 

 
Na een welkomstwoord door de bestuursvoorzitter en een 
astronomisch pittige kop koffie vertelde Ferry Bevers in 
het kort de ontstaansgeschiedenis van Halley. Ook de 
plannen voor de toekomst werden kort omschreven. De 
burgemeester was niet te beroerd om met ons mee te 
denken en daar hebben we zelfs enkele goede tips aan 
overgehouden! Daar gaan we vanzelfsprekend mee aan 
de slag! Na een uitleg van de zonnewijzer en de radiotele-
scoop, vervolgde de rondleiding binnen het gebouw. We 
lieten de grote Celestron-kijker zien die door Wim al vak-
kundig op een kerk in Heeswijk-Dinther was gericht. De 
volgstand daarbij, eveneens vakkundig, uitgezet geluk-
kig… 
Na een inspectie van het platdak, waren beneden de klus- 
annex vergaderruimte en de bibliotheek aan de beurt. Er 
waren interesse en trots af te lezen van het gezicht van de 
burgemeester. Ook het zwarte gat werd nog gedemon-
streerd, al bleek dat principe in deze crisistijd voor ieder-
een al meer dan voldoende duidelijk… Uiteraard vergaten 
we ook het auditorium en planetarium niet, die inmiddels 
al met alle toeters en bellen waren geactiveerd. De bur-
gemeester heeft het planetarium zelfs nog even bediend. 

Jammer genoeg hebben we de Takahashi-telescoop niet 
kunnen laten zien, maar het is natuurlijk leuker om die 
mogelijkheid pas te bieden als hij helemaal af is. 
Tot slot de kers op de taart: net toen de burgemeester 
weer huiswaarts wilde keren, riep Jan fanatiek: “Wacht 
nog even tien minuten, want dan kunt u het ISS zien over

komen!” Heel scherp, Jan! Want daar had de burgemees-
ter toch wel oren naar! Na een korte zoektocht aan de 
hemel, werden we getrakteerd op een schitterende ‘de-
monstratie’ van het ISS. Het was in de tussentijd immers 
al aardig donker geworden en de bijna volle Maan stond 
gelukkig ook nog te laag aan de hemel om een storende 
factor te kunnen zijn. 
Na ter afsluiting nog een bescheiden hoeveelheid docu-
mentatie in de hand van de burgemeester te hebben ge-
drukt, bedankte hij ons voor het hartelijke ontvangst, de 
rondleiding en de uitleg en wenste hij onze vereniging veel 
voorspoed en geluk toe. Wij hopen hem natuurlijk ook als 
privépersoon eens op een publieksavond bij Sterrenwacht 
Halley te treffen! Al met al was het een hele eer, maar ook 
een prachtige profilerings- en motiveringskans voor Hal-
ley!  
Mijn dank gaat dan ook met name uit naar Jan van Ha-
mond, Urijan Poerink en Wim Waegemakers voor hun 
hulp die avond! 

“Daar komt het ISS aan!”  V.l.n.r. Jan van Hamond, burgemees-
ter Van Beek, Werner Neelen en Urijan Poerink. Foto: Wim 
Waegemakers. 

Burgemeester Van Beek werpt een blik door de C14-telescoop 
in de grote koepel.  
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'Bouwstenen voor aards leven ontstonden op Mars'  
 

De bouwstenen voor het leven op aarde ontstonden mogelijk op Mars. Dat beweert een gerenommeerde mole-

culair bioloog.  De mineralen molybdeen en boor waren drie miljard jaar geleden waarschijnlijk niet in de juiste 

vorm en hoeveelheid beschikbaar op aarde om RNA te vormen, een belangrijke moleculaire component van 

leven. 

 

De kans is groot dat deze mineralen op meteorieten naar 

de aarde zijn gereisd, waardoor de eerste levensvormen  

uiteindelijk toch konden ontstaan. Die theorie heeft de 

gerenommeerde moleculair bioloog Steven Benner gepre-

senteerd op de Goldschmidt Meeting, een bijeenkomst 

van wetenschappers in Florence.      

ond de tijd dat het leven onstond op aarde was er nog 

weinig zuurstof aanwezig, terwijl de lucht op Mars al wel 

rijk aan zuurstof was. Daarnaast was het klimaat op de 

rode planeet droger dan op aarde. 

Die omstandigheden maken het volgens Benner aanne-

melijk dat de bouwstenen voor RNA op Mars zijn ont-

staan. "Molybdeen kan het ontstaan van de eerste levens-

vormen alleen hebben beïnvloed in geoxideerde vorm". 

Deze vorm van molybdeen kan niet beschikbaar zijn ge-

weest op aarde toen het leven onstond, omdat er drie 

miljard jaar geleden op het oppervlak van de aarde nau-

welijks zuurstof was te vinden. Op Mars was die zuurstof 

wel aanwezig." 

"Verder is het element boor behoorlijk schaars in de aard-

korst", aldus Benner. "Mars was droger en zuurstofrijker, 

dus mogelijk ook geschikter dan de aarde voor het ont-

staan van dit element."   De bioloog gelooft dan ook dat de 

roots van mensen in zekere zin op Mars liggen. "Het be-

wijs stapelt zich op dat we allemaal van Mars komen. Het 

leven is waarschijnlijk ontstaan op Mars en op een meteo-

riet naar de aarde gereisd", aldus de bioloog. www.nu.nl

 

 

Takahashi gereed voor gebruik 
  

De kleine koepel van de sterrenwacht is  het domein van de leden die actief waarnemen 

en fotograferen met de aanwezige telescopen.  

 

Edwin van Schijndel  

 

Anderhalf jaar geleden werd, nadat een aantal problemen 

met  uitlijning van de montering waren opgelost, de Taka-  

 

hashi weer door diverse leden gebruikt voor astrofotogra-

fie.  

De kleine koepel werd gerenoveerd en geschilderd maar 

door een tegenslag moest de teles- 

coop worden ontmanteld om de  

betonnen sokkel te repareren.  

Het devies werd al gauw: als we 

toch opnieuw moeten beginnen 

nen doen we het maar gelijk  

goed en dus werden  

de Takahashi  

en Jones Bird telescopen beide 

geheel uit elkaar gehaald en en-

kele maanden geleden opnieuw 

gespoten.  In de  afgelopen  twee 

 

maanden  was  een  kleine groep  

leden onder leiding van Herman 

ten Haaf druk bezig de  montering en de telescopen weer 

op te bouwen. 

Behalve van een nieuwe kleur is de Takahashi nu ook 

voorzien van een op maat gemaakte off-axisguider en zal 

er  nog een netbook  worden  geïnstalleerd  voor de aan- 

   sturing.  De klus  is in  september  zo  goed  als ge-   

        klaard.  De nog  komende  werkzaamheden be-  

            staan uit het collimeren (afstellen van  de spie- 

                   gels) en uitlijnen  van de montering op de 

                         pool zodat   de leden  van  Sterrenwacht 

                            Halley weer schitterende  opnames  kun-     

                                   nen gaan maken met deze  fraaie   

                                          en  unieke telescoop waarbij        

                                                 Herman de eer heeft de  

                                                    eerste  foto te leveren                                                    

                                                           die  een  speciale  

                                                           plek in de sterren- 

                                                              wacht zal krijgen. 

De Takahashi voor de 

restauratie. 

De Takahashi (voorgrond)  

en de Jones Bird nú, zo  

goed als nieuw! 

Foto: Patrick Duis. 
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Een kijkje in de keuken 
van WAW… 
 
Op 13 augustus 2013 ben ik in de rol van voorzitter 
een kijkje wezen nemen in de ‘keuken’ van de Werk-
groep Astrofotografie en Waarnemen (WAW).  
 
Werner Neelen 
 

Na vele enthousiaste verhalen te hebben gehoord van 
diverse leden, was ik toch wel erg benieuwd geworden 
naar wat men daar op de dins- en donderdagavonden 
in de kleine koepel allemaal aan het uitspoken is. Nadat 
ik mijzelf met mijn niet al te geringe omvang het kleine 
trapje op wist te manoeuvreren, stond daar de prachtige 
Takahashi-telescoop in bijna vol ornaat mij glansrijk aan 
te staren. De aanwezige leden die avond, zoals Herman 
ten Haaf, Patrick Duis, Sören Ottenhof en Twan Bek-
kers, glunderden van enthousiasme tijdens het werken 
aan de telescoop. Ze willen er een waar pronkstuk van 
maken. Een Halley-pronkstuk! En het lukt ze al aardig! 
Heren, dank voor jullie harde werk en kundige uitleg die 
avond aan deze zeer ervaren niet-techneut! Gelukkig 
mocht ik,na het doorspitten en controleren van de nodi-
ge polissen, toch nog de vierlenzige corrector aan de 
telescoop bevestigen.  
Alweer een stapje dichter bij de finish! Desalniettemin 
blijft hulp welkom! Ook geïnteresseerden kunnen te 
allen tijde contact opnemen met de werkgroep om eens 
een kijkje te komen nemen achter de schermen. 
 

Herman ten Haaf 
(l.) en Werner 
Neelen. 

Patrick Duis (l.) en 
Twan Bekkers. 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Sprekers publieksactiviteiten 

 
Voor de publieksactiviteiten van onze sterrenwacht zijn veel leden/vrijwilligers nodig, die de 
bezoekers een leuke en interessante middag of avond willen bezorgen.  
 
Een belangrijke onderdeel van het programma is de publiekspresentatie; een (powerpoint) presen-
tatie over een sterrenkundig onderwerp, die voor jong en oud boeiend is en goed te begrijpen. Dat 
vergt een degelijke voorbereiding van het verhaal. Wij zoeken leden, die presentaties willen geven 
en eventueel ook zelf presentaties willen samenstellen. Ervaring is geen  

vereiste; belangstellenden krijgen zo nodig alle steun van ervaren vrijwilligers en kunnen kosteloos deelnemen aan 
sterrenkundige cursussen die bij Halley worden gehouden. 

 
Er zijn ook andere taken die tijdens publieksactiviteiten moeten worden vervuld. Daarvoor zijn eveneens extra vrij-
willigers gewenst. Denk aan planetariumvoorstellingen, bedienen telescopen, ontvangst bezoekers, kassa en koffie-
voorziening. 
 
Versterk ons verwilligersteam! 
Heb je interesse voor vrijwilligerswerk, of wil je vrijblijvende informatie ontvangen, neem dan contact op met 
Ferry Bevers (fbevers@hetnet.nl) of Werner Neelen (werner.neelen@romulus.nl). 
 

Grote toeloop bij Halley tijdens de ‘Vat oew Fietsdag’ op 9 mei 2013. 
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Spectra van Patrick Duis 

De Nova in Dolfijn 
 

De Japanse amateur-sterrenkundige Koichi Itagaki (Yamagata, 

Japan) heeft op 14 augustus 2013 een nova ontdekt in het ster-

renbeeld Dolfijn (Delphinus). Hij maakte gebruik van een 0,18-m 

reflector telescoop en CCD-camera.  

 

Toen was de nova van magnitude +6,3, maar volgens berichten van 

andere waarnemers is hij iets lichtsterker geworden en is zijn helder-

heid nu  ongeveer +6,0, de uiterste grens om iets met het blote oog te 

zien in donkere gebieden. een foto van Nova Del – de helderste ster in 

het midden – gemaakt door Ernesto Guido, Nello Ruocco en Nick Ho-

wes,  gemaakt met de  0.43-m f/6.8 astrograph + CCD  van het iTele- 

scope-network  in Nerpio, Spanje. 

 (Bron: http://www.astroblogs.nl/). 

 

Patrick Duis maakte in de periode 19 augustus tot en met 2 september 

2013 de volgende spectra van deze nova. De Balmerlijnen welke nor-

maliter als absorptielijnen zichtbaar zijn, zijn in deze nova zeer duide-

lijk te zien als emissielijnen.  

Gezien het spectrum van de avond/nacht 2 september 

2013,  21.48-22.46 MEZT, in combinatie met het spectrum 

van 31 augustus, lijkt het erop dat de H-alpha- en betalijnen 

op hetzelfde niveau zijn gebleven en dat de H-gamma, del-

ta- en Fe-lijnen iets zijn gedaald. 

 

 

 

 

 

Opnamegegevens spectra Nova Dephinus 

Telescoop: 200mmF5 op HEQ5pro/EQdir/Eqmod; Camera: 

Artemis 4021 mono @ -10 graden; Spectrograaf: JTW astro-

nomy 100l/mm blazed grating; Belichting: 50x8sec, 20bias, 

BadPixelMap; Acquisitie: MaximDL5; Pre-processing: Nebulo-

sity3; Post-Processing: VisualSpec 

23-8-2013 

19-8-2013 

20-8-2013 

21-8-2013 

Nova Delphinus, 19, 20, 21 en 23 augustus 2013 

foto van Nova Delphinus, de helderste ster in het midden, 

gemaakt door Ernesto Guido, Nello Ruocco en Nick Howes. 

De locatie (rechtsboven) van de nova in Dolfijn. 
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Nova Delphinus  
31/8 en 2/9 

31-8-2013 

2-9-2013 

31-8-2013 

Nova Delphinus 31/8 

27-8-2013 

29-8-2013 

Nova Delphinus  
27/8 en 29/8 
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Capsule André Kuipers in 2014 naar Nederland 
 

De capsule waarmee astronaut André Kuipers anderhalf jaar geleden naar de ruimte en terug is gegaan, komt 

volgend jaar waarschijnlijk naar Nederland.   

Space Expo is in onderhandeling met de Russen over de 

huur van de Sojoez. Er zit nog wel een verschil tussen wat 

de Russen vragen en wat Space Expo voorstelt, maar dat 

gat is volgens directeur Rob van den Berg te overbruggen. 

Het Noordwijkse museum houdt al een plekje vrij voor de 

Sojoez.  De  capsule  moet in   een  nagebouwd  Kazach- 

 

staans steppelandschap komen te liggen. Bij de opening 

moet André Kuipers zelf bevestigen dat het echt zijn vaar-

tuig is. 

Van den Berg wil niet zeggen hoeveel geld Rusland 

vraagt, maar het gaat volgens hem om 'enkele tonnen' in 

totaal. Omdat Space Expo nog wat geld tekort komt, 

vraagt het museum het publiek om een bijdrage. Daarom 

begint binnenkort een zogeheten crowdfunding-actie. Do-

nateurs mogen bijvoorbeeld bij de opening van de ten-

toonstelling zijn. Wie meer betaalt, mag even plaatsnemen 

in de krappe capsule, op de stoel waarin Kuipers heeft 

gezeten. De onderhandelingen gaan ook over de duur van 

de verhuur. Space Expo wil de Sojoez het liefst perma-

nent in huis hebben, maar in elk geval vijf jaar. Van Mos-

kou mag de capsule echter maximaal drie jaar buiten Rus-

land zijn. Kuipers werd in december 2011 gelanceerd naar 

het internationale ruimtestation ISS. Hij verbleef vervol-

gens 193 dagen in een baan rond de aarde. Geen Euro-

peaan is ooit zo lang aan een stuk in de ruimte geweest. 

Kuipers landde in juli vorig jaar op de steppe van Kazach-

stan. In 2004 was de geboren Amsterdammer ook in het 

ISS.     http://www.nu.nl/wetenschap/ 

 
Opnames van Sören en Raymond 

De Sluiernevel 
 

Tijdens vakantie in Bretagne (FR), in de nacht van 2 

op 3 september 2013, maakte ik de opname van de 

Sluiernevel in de Melkweg, die op pag. 16 is afgedrukt.  

 

Raymond Westheim 

 

De Sluiernevel (ook Cirrusnevel of Veil Nebula) in Zwaan 

is een restant van een supernova, die 5.000 tot 8.000 jaar 

geleden ontplofte. De schattingen van de afstand tot deze 

nevel lopen uiteen van 1.400 tot 1.600 lichtjaren.  

De nevels NGC 6960, NGC 6974, NGC 6992, NGC 6995 

en IC 1340 maken deel uit van de Sluiernevel. 

Ook Sören Ottenhof wist thuis in de tuin in Heesch een 

prachtige  opname  van  de Sluiernevel te maken.  Zijn op-    

    

name, eveneens afgedrukt op pagina 16, laat alleen NGC 

6960 zien, het westelijke gedeelte van de Sluiernevel. 

Technische gegevens 

- - Foto Raymond Westheim: De opname is een stack van 60 

afzonderlijke frames van 1 minuut. Gecorrigeerd voor ruis, 

hete pixels, vignettering en eventuele vuiltjes. Nadien is de 

foto bewerkt in Photoshop. De afzonderlijke opnames zijn 

gemaakt met Canon EOS450D, voorzien van een 200 mm-

lens. De openingsverhouding:  f = 4.0 (800 ISO).  

- Foto Sören Ottenhof: Object: NGC6960 Western part of 

the Veil Nebula; Telescoop: Skywatcher explorer 150p f/5 

met Baader MPCC; Camera: 450D Full Spectrum; Mount: 

Heq 5 pro; Guiding: TSOAG9 met Orion SSAG; Opname-

tijden: 132x5 min = 11uur totale belichting; Filter: Hutech 

IDAS LPS-P2; Darks: 67x5min; ISO: 400; Gestacked in: 

DeepSkyStacker (DSS); Bewerking: Photoshop CS6; 

Plaats: Heesch; Data: 13-07, 18-07 en 19-07-2013. 

De zwartgeblakerde Sojoezcapsule waarmee André 

Kuipers op 1 juli 2012 in de steppe van Kazachstan 

landde. 

Zondag 18 augustus: eindelijk een Zonnemiddag waarop de Zon zich volop liet zien. De middag werd goed bezocht en iedereen 

kon de protuberansen en andere zonneactiviteit heel fraai bekijken door de opgestelde H-alfa-telescopen van Lunt- en Coronado. 
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Sterrenstelsels in Pegasus 

NGC 7331 en Stephan's Quintet  
 

Op 3 augustus was astrofotograaf André van der Hoeven uit Hendrik-Ido-Ambacht op onze sterrenwacht te gast 

op een bijeenkomst van de astrofotograferende Halleyleden. De avond was georganiseerd om over nabewer-

king/fotoprocessing met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

Edwin van Schijndel 

 

De heldere lucht lonkte de aanwezigen echter 

naar buiten en André had zelf een telescoop, een 

TEC 140 APO, meegenomen die op een Skywat-

cher EQ 6 Pro werd gemonteerd.  

Met zijn CCD-camera maakte hij vervolgens 

langdurig opname van de verre sterrenstelsels 

NGC 7331 en Stephan's Quintet. Deze opname 

is afgedrukt op pagina 17. 

 

Bij CCD-fotografie worden vaak opnames in af-

zonderlijke kleuren gemaakt door gebruik te ma-

ken van filters (LRGB). Voor het eindresultaat 

werden nog opnames toegevoegd die André al 

eerder bij hem thuis had gemaakt. Het eindresul-

taat is de schitterende plaat die André voor ons 

Halley Periodiek beschikbaar stelde. 

André van der Hoeven is in het dagelijks leven 

docent natuurkunde en geldt als één van de 

meest actieve en veelzijdige astrofotografen van 

Nederland. Naast zijn eigen opnames heeft hij 

Hubble opames voor NASA bewerkt en enkele 

prijzen toegekend gekregen voor zijn prestaties. 

In september werd André genomineerd als 

‘astrofotographer of the year’ door de Royal Ob-

servatory London. Hij won die titel net niet, maar 

de nominatie was al op zich al heel eervol. Dat is 

een compliment waard; dus bij deze namens 

onze sterrenwacht! 

Zie Andrés website: www.astro-photo.nl. 

 

 

 

De Pelikaannevel 
 
Sören Ottenhof maakte afgelopen zomer een fraaie 
deepsky-opname van de Pelikaannevel. De kosmische 
stof- en gasnevel, waarin sterren worden gevormd, 
ligt dichtbij Deneb, de hoofdster van Zwaan.  De foto 
is afgebeeld op pagina 17. 
 
Technische gegevens 
Object: Pelikaannevel IC5070 en IC5067; Telescoop: 
Skywatcher explorer 150p f/5;  Camera: 450D Full Spec-

trum; Mount: Heq 5 pro; Guiding: TSOAG9 met Orion 
SSAG; Opnametijden: 15x10min, 29x5min & 23x10min = 
8hr 45mn; Filter: Hutech IDAS LPS-P2; Darks: 10x10 min, 
15x5 min & 15x10min; ISO: 400; Gestacked in: DeepS-
kyStacker (DSS); Bewerking: Photoshop CS6;  Plaats: 
Berlicum en Heesch; Datum: 06-07-2013, 08-07-2013 en 
09-07-2013.  
 

 

De gegevens van de deepsky-opname 

Telescoop: TEC140 

Camera: QSI583 (Astrodon LRGB) 

Montering: NEQ-6 

L: 31 x 300 s (2,5 h) 

R,G,B: 6 x 600 s (3 h) 

André van der Hoeven installeert zijn apparatuur 
voor een nachtje astrofotografie.. 
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Twee maal de Sluiernevel 

De Sluiernevel. Foto: Raymond Westheim. Zie ook pagina 14.. 

NGC 6960, het westelijke gedeelte van de Sluiernevel. Foto: Sören Ottenhof. Zie ook pagina 14. 

16



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pelikaannevel in Zwaan. Foto: Sören Ottenhof. Zie ook pagina 15. 

 

xxxx 

Een prachtige plaat van NGC 7331 Stephan’s Quintet, gemaakt door André van der Hoeven. 

Linksonder het midden NGC 7331 en enkele andere stelsels die bekend staan onder de naam Deer-Lick-groep. 

Zie ook pagina 15. 
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Sonde Rosetta wordt vroeger wakker 
 

Op zijn weg richting zon zal de komeet Churyumov-Gerasimenko, die volgend jaar bezoek krijgt van de Europe-

se ruimtesonde Rosetta, eerder gas en stof uitstoten dan tot nu toe werd verwacht.  

 

De activiteit van de komeet is waar-

schijnlijk al in maart 2014 meetbaar, 

slechts ruim een maand nadat Rosetta 

uit haar winterslaap is gehaald. 

De nieuwe verwachting van de ontwik-

keling van de komeet is gebaseerd op 

onderzoek door wetenschappers van 

het Max-Planck-Institut für Sonnensys-

temforschung. Deze hebben talrijke 

beelden van Churyumov-Gerasimenko 

verzameld die tussen 1995 en 2010 

met telescopen op aarde zijn gemaakt. 

Uit een nauwkeurige analyse van deze 

beelden blijkt dat kometen al op 650 

miljoen kilometer van de zon actief 

worden, terwijl de bestaande vuistregel 

uitging van 450 miljoen kilometer. 

Een komeet bevindt zich het grootste 

deel van zijn bestaan op grote afstand van de zon en is 

dan een onveranderlijke homp ijs en gesteente. Maar als 

hij de zon nadert, begint een metamorfose: vluchtige be-

standdelen in zijn kern beginnen te 

verdampen, waardoor fonteinen van 

stof aan het oppervlak ontstaan.  

Omdat de temperaturen op 650 miljoen 

kilometer van de zon te laag zijn om 

bevroren water te laten verdampen, 

moet de eerste activiteit van een ko-

meet dus aan een ander gas te danken 

zijn. 

Rosetta zal van heel dichtbij kunnen 

vaststellen hoe de vork precies in de 

steel zit. De in maart 2004 gelanceerde 

ruimtesonde wordt in januari 2014 uit 

haar winterslaap gehaald en zal vanaf 

mei om Churyumov-Gerasimenko cirke-

len. In het najaar van 2014 zal de kleine 

landingsmodule Philae zich van Rosetta 

losmaken, om op het oppervlak van de 

(nog steeds actieve) komeet te landen.  

 

Bron: Informatieblad De Koepel nr. 413, augustus 2013 

 

 

Halleylid Lieke Verhoeven deed mee 

De Sterrenkunde Olympiade 2013 
 

Dit jaar heb ik meegedaan aan de voorronde van de Sterrenkunde Olympiade 2013. De voor-

ronde bestond uit een aantal meerkeuzevragen en open vragen. Deze had ik gemaakt en 

opgestuurd. Voor 20 mei zou ik de uitslag krijgen of ik bij de beste 20 van Nederland zou 

horen, dus dat was afwachten. Op 19 mei kreeg ik een mailtje binnen dat ik bij de beste 20 

van Nederland zat en dat ik van 12 tot 14 juni naar Groningen mocht komen. In Groningen 

zouden we een aantal masterclasses te volgen en vervolgens de finale opdrachten te maken. 

 

Lieke Verhoeven 

 

Woensdag 12 juni 

’s Ochtends had ik de trein naar Gro-

ningen genomen. Alle 20 deelnemers 

werden op het Kapteyn Instituut in 

Groningen tussen 11.30 en 12.00 uur 

verwacht. Daarna werden we eerst 

verwelkomd en vervolgens was er 

lunch.  

Na de lunch was de eerste master-

class over stervorming in het vroege 

heelal. Deze werd gegeven door Mar-

co Spaans en hij gooide ons meteen in 

het diepe want deze masterclass was 

erg pittig. Hij begon met een kort 

praatje over de tijd vanaf de oerknal tot 

het heden. Vervolgens vertelde Marco 

Spaans welke omstandigheden en wat 

je nodig hebt voor stervorming.  

Om 15.30 uur was de volgende mas-

terclass van Inga Kamp over het lot  

Kunstenaarsimpressie van Rosetta 

(boven), nadat Philae de komeet  

Churyumov-Gerasimenko is geland. 

De deelnemers aan de Sterrenkunde Olympiade 2013. Zittend tweede van links: Lieke 

Verhoeven. 
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van planeten tijdens sterevolutie. Deze masterclass ging 

over hoe en waar planeten zich vormen als er een ster 

ontstaat. Ook ging deze masterclass over hoe de zon er 

over een paar miljard jaar eruit zal zien en hoe dat het 

einde zal betekenen voor de aarde.  

 ’s Avonds gingen we allemaal onze spullen afzetten bij 

het hotel en vervolgens gingen we indiaans eten in een 

restaurant. Na het eten kwam het avond programma 

waarin we zelf kometen gingen maken. Deze kometen 

werden gemaakt van zand, water en veel droogijs. Door er 

met een felle lamp op te schijnen zag je dat de komeet 

ging verdampen, alsof de komeet langs de zon gaat.  

 

 

Donderdag 13 juni 

Om 9 uur ’s ochtends werden we weer op het Kapteyn 

Instituut verwacht om vervolgens met de eerste master-

class van de dag te beginnen. De masterclass ging over 

Spectra van sterren en sterpopulaties in sterrenstelsels 

gegeven door Reynier Peletier.  

We begonnen daarbij eerst met een paar afstanden, zoals 

hoe groot ons melkwegstelsel is. Daarna legde hij de 

soorten sterpopulatie uit met daarbij voorbeelden. Ook 

legde Reynier Peletier uit hoe bolclusters verschuiven op 

het HR-diagram naarmate er vele miljarden jaren verstrij-

ken. 

Om 11.00 uur kregen we de volgende masterclass over 

QSOs en het vroege heelal door Gijs Verdoes. Vervolgens 

gingen we ’s middags een bezoekje te brengen aan de 

radiotelescopen bij Westerbork. In Westerbork kregen we 

een interessante rondleiding, zowel binnen als buiten. ’s 

Avonds toen we weer terug in Groningen waren zijn we 

nog naar de nieuwste film van Star Trek geweest.  

 

Vrijdag 14 juni 

Dit was de laatste dag van de sterrenkunde olympiade  

2013.  

’s Ochtends werden we in 2 groepen opgedeeld en kregen 

toen een rondleiding door de Blaauw Sterrenwacht en nog 

een bezoekje aan het planetarium.  

Daarna was het tijd voor de finale.  

De vragen over de masterclasses die we kregen waren 

soms erg pittig.  

Na de finale was er lunch, vervolgens was het wachten op 

de uitreiking. Diegene die eerste werd kreeg een waar-

neem reis naar La Palma.  

Jeroen Winkel was eerste geworden en kreeg dan ook die 

reis cadeau. Alleen de eerste 3 plaatsen werden bekend 

gemaakt, dus helaas weet ik niet hoeveelste ik geworden 

ben. 

 

Daarna was het een lange terugreis met de trein vanuit 

Groningen naar ’s-Hertogenbosch.  

Het zijn 3 leuke en leerzame dagen geweest.  

 

 
Zeiss-Coudé-kijker van Sterrenwacht Quasar naar Halley 

 

Op 29 juni jongstleden was het, na meer dan anderhalf jaar in spanning te zijn geweest, zover gekomen dat on-

ze sterrenwacht in bezit is van een unieke telescoop.  De 15 cm Zeiss-Coudé-kijker van de voormalige Sterren-

wacht Quasar in Hoeven is in een gebruikersovereenkomst aan ons overgedragen omdat deze sterrenwacht 

sinds 2008 definitief is gesloten. Leden hebben de telescoop in Hoeven opgehaald.  

 

Edwin van Schijndel 

 

Net als alle overige instrumenten die verdeeld zijn onder 

sterrenkundige verenigingen in Nederland heeft Halley de 

telescoop langdurig in bruikleen gekregen van de eige-

naar waarbij er jaarlijks een bedrag van 1 euro wordt be-

taald. De bruikleenovereenkomst geldt tot 1 januari 2063.  

Feitelijk heeft Sterrenwacht Halley dus deze telescoop 

voor niets binnengehaald, alleen de kosten voor ontman-

teling en transport zijn voor onze rekening gebeurd.  

De Zeiss-Coudé was het hoofdinstrument van Sterren-

wacht Quasar en is uniek voor Nederland.  

De kijker is zeer robuust uitgevoerd, ideaal voor een 

volkssterrenwacht dankzij de Coudé-constructie waarbij er  

een vaste positie is waar het beeld zijn weg door het ocu-  

 

lair vindt.  

Op 29 juni gingen Halleyleden Herman ten Haaf, Patrick 

Duis, Dennis van Delft, Twan Bekkers, Sören Ottenhof en 

Edwin van Schijndel naar Hoeven waar de bovenste delen 

van de immense en zware telescoop uit elkaar werden 

gehaald en overgebracht. Enkele weken later werd de 

sokkel opgehaald waarvoor een kraan moest worden in-

gehuurd.  

Het is de bedoeling dat de telescoop bij ons een promi-

nente rol gaat krijgen, maar er zal eerst het nodige moe-

ten worden gedaan voordat hij wordt opgebouwd.  

Enkele leden zijn bezig om financiële middelen te verwer-

ven, waarmee de Zeiss opgeknapt en verbeterd kan wor-

den. 
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29 juni 2013, Sterrenwacht Quasar Hoeven 
Halleyleden ontmantelen de Zeiss-Coudérefractor en 
brengen hem al deels over naar Heesch.  
 

 

   
  
 
                          
 
 
        
 

De telescoop nog compleet. 

Eindelijk komt de spiegel.          

En zo lag het  
erbij bij onze 
sterrenwacht  
Halley. 
  
 

Een contragewicht til je niet zomaar even op.
   

 

Twan Bekkers koppelt de 
aandrijving los.  
 

Dennis van Delft ondersteunt het contragewicht terwijl Patrick 
Duis het laatste buisdeel losschroeft die Edwin van Schijndel 
vasthoudt. 
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Spectrum van Wega 
 
Patrick Duis schoot op 19 augustus 2013 dit spectrum van de heldere ster Wega, de hoofdster van Lier.  
Technische gegevens: Telescoop: 200mmF5 op HEQ5pro; Camera: Artemis 4021 mono @ -10 graden; Spectrograaf: JTW Vega 
100l/mm blazed grating; Acquisitie: MaximDL5; Pre-processing: Nebulosity3; Post-processing: VisualSpec. 

 
DLR opent ruimtelab voor astronauten 
 

De machine heeft veel weg van een martelmachine, maar het gaat hier om een van de acht modules van de 

nieuwe 3500 m
2 

grote Envihab Research Facility van het Duitse Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), volgens 

het instituut zelf een onderzoeksfaciliteit die uniek is in de wereld.  

 

Wetenschappers zullen in Envihab de effecten van ver-

schillende omstandigheden op astronauten onderzoeken. 

De module bevat een korte  armcentrifuge,  die een 

zwaartekracht tot 6 G kan simuleren. Het DLR wil hiermee 

de negatieve effecten onderzoeken die een langdurige 

blootstelling aan een lagere zwaartekracht hebben op het 

menselijk lichaam. Daar moet dan een programma uit 

voortkomen om deze effecten tegen te gaan. 

De tweede module is het preventie- en rehabilitatielabora-

torium, waar onderzoek wordt verricht naar de bloed – en 

zuurstofcirculatie in het menselijk lichaam onder verschil-

lende atmosferische omstandigheden. 

Daarnaast bevindt zich het slaap- en fysiologielab, waar 

studies worden verricht naar de effecten van het weken of 

maanden in bed liggen bij verschillen-

de luchtsamenstellingen (de hypobari-

sche kamer stimuleert hoogtes tot 

5500 meter), vochtigheden, temperatu-

ren, lichtintensiteiten en golflengtes. 

Hoewel dit onderzoek in eerste instan-

tie niet gericht lijkt op astronauten, is 

het onderzoek wel degelijk van belang 

voor hen. Astronauten zijn net zo goed 

arbeiders in ploegendienst als fa-

briekswerkers of verpleegkundigen en 

dokters in de nachtdienst, aldus Rupert 

Gerzer, hoofd van het DLR Instituut 

voor lucht- en ruimtevaartgeneeskun-

de. 

Een derde module bevat een kamer 

met daarin een MRI-scanner met Pet-

mogelijkheden. Na afronding van een experiment kunnen 

hierbij proefpersonen bijvoorbeeld de effecten op de 

bloedtoevoer, vetophoping in het lichaam of neuroproces-

sen worden gemeten. 

In het psychologielab bestuderen de onderzoekers de 

effecten van gesimuleerde situaties die zich voordoen bij 

een langere ruimtereis en in het biologielab wordt microbi-

ologisch onderzoek gedaan naar ondermeer microbiologi-

sche besmettingen van voorwerpen.  

De zevende en achtste modules zijn het IT-centrum en het 

auditorium van de onderzoeksfaciliteit. Behalve weten-

schappers en zakenlieden wil het DLR het auditorium ook 

gebruiken om het grote publiek voor te lichten over de 

activiteiten in Envihab. Technisch Weekblad, juli 2013 
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Nieuwe NASA-missie naar Mars 
 

Terwijl Curiosity zijn eerste verjaardag op Mars viert, werkt 

NASA alweer hard aan een nieuwe Marsmissie: MAVEN.  

De MAVEN-ruimtesonde arriveerde dit weekend in Florida om 

voorafgaand aan zijn lancering in november de laatste testen 

te ondergaan. 

 

MAVEN staat voor Mars Atmosphere and Volatile Evolution. De 

sonde moet de bovenste laag van de atmosfeer van Mars bestude-

ren.  

Wetenschappers hopen zo meer te weten te komen over het kli-

maat dat Mars in een ver verleden had.  

“MAVEN zal geen leven op Mars vinden,” legt onderzoeker Bruce 

Jakosky uit. “Maar MAVEN zal ons wel helpen om de geschiedenis van het 

klimaat en daarmee de geschiedenis van de leefbaarheid van Mars, te ach-

terhalen.” 

Op 2 augustus 2013 arriveerde MAVEN bij Kennedy Space Center in Flori-

da. De sonde wordt daar in elkaar gezet en uitvoerig getest. Zo wordt er 

onder meer gekeken of de software aan boord van MAVEN werkt en of de 

sonde erin slaagt om de zonnepanelen uit te klappen.  

En daarmee legt NASA de laatste hand aan deze nieuwe Marsmissie. Als 

de testjes achter de rug zijn, kan MAVEN naar het lanceerplatform verhui-

zen, vanwaar deze op 18 november gelanceerd zal worden.  

Naar verwachting arriveert MAVEN in september 2014 bij Mars. Daar moet 

hij een jaar lang onderzoek verrichten. 

Bron: http://www.scientias.nl/ 

 

 

Bij Lockheed Martin wordt de laatste hand 

gelegd aan de de Marssonde MAVEN. 

Hoe verloor Mars zijn dampkring? 

Enkele Halleyleden op het voorplein van de sterrenwacht in actie tijdens de Perseïdennacht van 12/13 augustus 2013. Persfotograaf 

Merlin Daleman stond op het dak en maakte deze langbelichte foto, waardoor het lijkt of ze overdag meteoren aan het waarnemen 

zijn. Deze foto verscheen in NRC Handelsblad van 13 augustus 2013. Zie ook pagina 30. 
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Voyager 1: al vier keer over de tafelrand van het zonnestelsel 
 

De grens van het zonnestelsel, waar de interstellaire  ruimte begint, is veel rommeliger dan verwacht. Dat mel-

den de meetinstrumenten van de ruimtesonde Voyager 1, die in juli 1977 gelanceerd werd. 

 

In Science van juli 2013 beschrijven de onderzoeksgroe-

pen van Stamatos Krigimis en Ed Stone (beiden al sinds 

de jaren ‘70 verbonden aan het Voyager-project) metingen 

van inslaande deeltjes op de sonde en het magnetisch 

veld. De metingen zijn van juli en augustus 2012. Toen 

was Voyager 1 18,5 miljard  kilometer van de zon verwij-

derd, 123 maal de afstand zon-aarde. Zijn kruissnelheid is 

17 km per seconde. 

De baan van Pluto was de sonde toen al lang gepasseerd. 

De invloed van de zon reikt veel verder. Een gestage 

stroom van geladen zonnedeeltjes vormt een bel van ijl, 

elektrisch geladen gas: de heliosfeer. 

Een hoofdrol daarin speelt het magnetisch veld van de 

zon. De geladen zonnedeeltjes  bewegen vooral  langs de 

magnetische veldlijnen. De verwachting was dat dit hele 

samenspel zou ophouden op het punt waar de (overigens 

extreem lage) druk van de zonnedeeltjes lager werd dan 

de druk van de deeltjes in de interstellaire ruimte daarbui-

ten. Die zijn afkomstig van andere sterren en bewegen 

langs hun eigen interstellaire magneetvelden. 

Afgelopen jaren gaf  Voyager 1 al tekenen dat de grens 

van de heliosfeer in zicht was; het aantal zonnedeeltjes 

nam af en het zonnemagnetisch veld werd minder krach-

tig. In de zomer van 2012 leek het ineens menens te wor-

den, rapporteren de onderzoekers. Op 25 augustus viel 

het aantal zonnedeeltjes terug met een factor duizend, 

terwijl het aantal kosmische deeltjes juist groeide. Dat was 

abrupter  dan verwacht, maar gek genoeg veranderde de 

richting van het lokale magneetveld niet. 

Nog vreemder was dat na een paar dagen de situatie 

plotseling teruggedraaid werd. En zulke scherpe overgan-

gen waren er nog drie keer. Het was alsof Voyager 1 

Baarle-Nassau doorkruiste, met zijn rommelig Neder-

lands-Belgische  verkaveling. 

Stamatos en collega’s hebben verschillende manieren 

geopperd waarop het interstellaire magneetveld en het 

zonnemagneetveld zich kunnen vermengen tot een soort 

kosmische magnetische salade met grote brokken. Of die 

modellen overeind blijven, hangt af van wat  Voyager 1 de 

komende jaren nog meemaakt. En ook van het verslag 

van zijn identieke broer Voyager 2 die rond 2020 bij de 

grens aan moet komen.  NRC Handelsblad juli 2013  

 

 

Droogijs maakte geulen op Mars 
 

Snowboarden op Mars, daar lijkt het op, niet op sneeuw maar op zand en met een snowboard van ijs. 

Amerikaanse onderzoekers hebben op Marsduinen, lange en smalle en vrijwel rechte geulen waargenomen, die 

erop zouden wijzen dat hier stukken bevroren kooldioxide gas, of wel droogijs, vanaf de duintoppen omlaag zijn 

gegleden. Experimenten op aarde bevestigen de mogelijkheid van dit snowboardmechanisme.  

 

De geulen werden meer dan tien 

jaar geleden ontdekt op opnamen 

van de Mars Global Surveyor, maar 

hun ontstaan bleef raadselachtig. 

De geulen zijn nog geen tien meter 

breed, maximaal twee kilometer 

lang en hebben verhoogde randen. 

Ze lijken op de geulen die op aarde 

door stromend water ontstaan, maar 

die eindigen abrupt en niet in een 

waaier van erosiemateriaal. Dat maakt de werking van 

water onwaarschijnlijk. Uit recente opnamen van de Mars 

Reconnaissance  Orbiter is gebleken, dat de geulen in de 

lente ontstaan op zandduinen waar zich in de voorafgaan-

de winter ijs van kooldioxide heeft afgezet. Dat zou kun-

nen betekenen dat zij ontstaan zijn door stukken kooldi-

oxide-ijs die hogerop zijn afgebroken en omlaag gegleden. 

Onderaan zo’n geul is vaak een holte, mogelijk door de 

volledige verdamping van een geheel tot stilstand geko-

men ijsblok. Serina Diniega en collega’s hebben dit idee 

getest met experimenten met stukken droogijs (C02-ijs) op 

zandduinen in de Amerikaanse 

staten Utah en Californië. Daarbij 

ontdekten zij dat het ijs door het 

warmere zand zo sterk sublimeert, 

dus overgaat in gas, dat er onder 

het ijs een gaslaagje ontstaat dat 

het ijsblok optilt. Zelfs op een flauwe 

helling glijdt het dan weg. Onderwijl 

duwt het gas het zand ook zijwaarts  

weg, waardoor een geul met ver-

hoogde wanden ontstaat. De experimenten konden na-

tuurlijk niet worden uitgevoerd bij dezelfde temperatuur en 

druk die op Mars heersen. Maar de onderzoekers hebben 

berekend dat de omstandigheden op Mars in het begin 

van de lente zodanig zijn dat dit levitatiemechanisme daar 

net zo effectief werkt. Hoewel op Mars ook ijs van water 

direct via sublimatie kan overgaan in gas, ontstaat daarbij 

onvoldoende druk om het ijs op te heffen. Dit betekent dat 

de snowboards op Mars alleen uit kooldioxine kunnen 

bestaan.    

NRC Handelsblad, juni 2013 

Voyager 1 
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Film over Halley 
Vier leden van de Filmclub Schijndel zijn op verzoek van onze vereniging deze zomer 
begonnen met het maken van een film over Sterrenwacht Halley. Misschien heb je ze 
al bezig gezien, want bij verscheidene activiteiten, waaronder een drukke publieks-
avond, hebben zij al opnames gemaakt. Het publiek werkte prima mee.  
De ervaren amateurfilmers gaan professioneel te werk. De scenes worden nauwkeurig 
voorbereid en soms worden twee of meer camera’s tegelijk ingezet. 
De filmclub brengt alles in beeld wat zich aan activiteiten afspeelt bij Halley: het wer-
ken aan en waarnemen met de telescopen, het klussen van de PC-werkgroep, de bi-
bliotheek, lezingen, het planetarium, jeugdmiddagen, cursuslessen, rondleidingen, 
vergaderingen, kinderen die op school een bezoek aan Halley voorbereiden enz.   
Als de film na de montage gereed is, gaat die bij Halley in première. Dat zal volgend 
jaar zijn, een kwart eeuw na de officiële opening van de sterrenwacht. 
Daarna zal de film voor promotiedoeleinden worden gebruikt en wellicht ook voor 
Halleyleden verkrijgbaar zijn. En de film is natuurlijk een mooi historisch document 
‘voor later’. Bij toekomstige jubilea en andere bijzondere gelegenheden kan de film 
worden gedraaid en kunnen de leden die de sterrenwacht dan draaiende houden, met 
nostalgie terugkijken op alle bedrijvigheid van nu. 

Orkaan op Venus woedt steeds sterker 
 

Venus wordt steeds mysterieuzer. In zijn hogere atmosfeer woedt constant 

een superorkaan, maar hoe die in stand wordt gehouden is een raadsel.  

 

En nu hebben 

astronomen ont-

dekt dat die orkaan de afgelopen laatste zes jaar steeds 

sterker is geworden en daarbij ook periodiek fluctueert. 

Dat blijkt uit metingen aan de snelheid van wolken op 

opnamen van de Venus Express. Venus is een bizarre 

buurplaneet. Hij heeft een zeer dichte atmosfeer, die een 

gloeiend heet oppervlak aan het zicht onttrekt. Terwijl de 

planeet in 225 dagen om de zon draait, wentelt hij in 243 

dagen een maal om zijn eigen as. De dag op Venus duurt 

dus langer dan het jaar. En terwijl het aan het oppervlak 

vrijwel windstil is, stormen de hogere lagen van zijn at-

mosfeer in steeds vier dagen, in dezelfde richting als de 

aswenteling, rond de planeet. Deze superrotatie van de 

Venusatmosfeer is nu voor het eerst langdurig gevolgd 

door de Venus Express, de Europese verkenner die sinds 

april 2006 in een baan rond de gesluierde planeet draait. 

Bijna een half miljoen opnamen van wolken details op 70 

km. hoogte werden bestudeerd  om de  snelheid van de 

wind op die hoogte te kunnen bepalen. Bedroeg de wind-

snelheid op grote hoogten na aankomst  van de Venus 

Express gemiddeld 300 km per uur, midden 2012 was 

deze toegenomen  tot 400 km  per uur, meer dan drie 

maal de snelheid van een aardse orkaan. Zo’n grote ver-

andering was nog nooit waargenomen en de astronomen 

hebben er ook geen verklaring voor. Hetzelfde geldt voor 

de 255-dagelijkse variatie van 75 km per seconde die nu 

ook in de windsnelheid is ontdekt. Deze variatie kan niet in 

verband worden gebracht met de duur van de dag op 

Venus (243 aardse dagen) of die van het jaar (225 da-

gen).  De astronomen geven toe dat de nieuwe meetresul-

taten het raadsel van de superrotatie van de Venus-

atmosfeer alleen maar vergroten. En dat terwijl deze su-

perrotatie zelf al een  van de grootste raadsels in het zon-

nestelsel wordt genoemd.   

NRC Handelsblad, juli 2013 
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Eerste geslaagde spectrum! 
 

Patrick Duis 

 

Mijn eerste echt goed geslaagde spectrum 

van een ster, in dit geval Beta-Leonis, 

beter bekend als Denebola (foto boven). 

Het is een opname gemaakt met mijn 

200mm F5 Newton en Artemis 4021 mo-

no-CCD in combinatie met de JTW Astro-

nomy Vega 100l/mm spectroscoop. 

Het geschoten spectrum is gecalibreerd 

met de H-beta lijn van 4861 Ångstrom en 

verder gecorrigeerd voor camera response 

met behulp van een standaard A3V ster-

ren spectrum (Denebola is ook van het 

spectraaltype A3V). 

 

 

Halternevel 
 
Patrick Duis 
 

Hier is nog Messier 27 die ik 
in de nacht van 3 mei 2013 
heb geschoten. Het betreft 
Messier 27, beter bekend als 
de Halternevel of Dumbbell-
nebula.  
De nevel is veroorzaakt door 
een oude ster die aan het 
eind van haar leven haar 
buitenste lagen heeft wegge-
blazen. Ook onze Zon zal zo 
aan haar einde komen. Ze 
staat op 1360 lichtjaar af-
stand in sterrenbeeld Vulpe-
cula (Vosje). 
 
Telescoop: 200mm F5 New-
ton op HEQ5pro montering 
met CdC/EQmod/EQdir goto 
Camera: Artemis 4021 mono 
@ -15 graden 
Autoguiding: TSOAG9 met 
SC3 gemodificeerde SPC900 
met ICX-424 mono 
CCD/PHD/GPusb 
Correctoren: Baader MPCC 
Filters: geen 
Belichting: 4x20min, 20 flats, 
20 bias en BadPixelMap - Acquisitie en pre-processing: Nebulosity3 - post-processing: Photoshop CS2 met radient 
XTerminator - Imagescale: 1.5 arcsec/pixel. 
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De eerste H-alfafoto’s van Patrick Duis 
 
Patrick Duis maakte op 21 juli en 4 augustus 2013 zijn eerste zonnefoto’s door een H-alfa –zonnetelescoop Co-

ronado Personal Solar Telescope (PST). Hieronder en op de achterkant van deze Halley Periodiek de resultaten.  

Niet slecht voor de eerste keer … 

 

Technische informatie 

Foto van 21 juli 2013 (zie achterkant): Telescoop: 40mmF10 PST; Montering: NEQ5/PICgoto; Camera: Toucam 

pcvc740k (unmodified); Filter: Baader UV/IR block; Belichting: steeds 10fps met 500 frames; Acquisitie: WxAstroCaptu-

re; Pre-processing: AS2 (steeds de 10% beste frames gestackt van de 500); Post-processing: Photoshop.  

Foto’s van 4 augustus 2013: Telescoop: Coronado 40mmF10 PST; Montering: NEQ5/PICgoto; Camera: ASI120MM met 

2x barlow ervoor; Acquisitie: Firecapture 2.3; Pre-processing: Autostakkert2; Post-processing: Photoshop CS2. 

 
 

 

  

De Melkweg in 
Zwaan 
 

De indrukwekkende Melkweg 

in het sterrenbeeld Zwaan, met 

in het midden Deneb, de hel-

derste ster van Zwaan.  

Edwin van Schijndel maakte 

deze foto op 4 september 2013 

in Bretagne. 

Technische gegevens: camera: 

Canon EOS 450D en een 

Sigma 10 - 20 mm lens. Er zijn 

9 frames van 5 minuten ge-

maakt waaraan nog darkfra-

mes en biasframes zijn  toege-

voegd. Diafragma: f 5 bij ISO 

400. De camera was op een 

Skywatcher EQ3-2 geplaatst 

met een guidertelescoop voor-

zien van een Orion Starshoot 

autoguider. Verdere bewerking 

in Deep Sky Stacker en Photo-

shop. 

 

 4 augustus 2013  4 augustus 2013 
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BESTEL NU DE STERRENGIDS 2014 
MET LEDENKORTING! 
 

De Sterrengids 2014 bevat een overzicht van alle hemelverschijnse-
len, van dag tot dag,  die met het blote oog, een verrekijker of een 
telescoop  te zien zijn + maandelijkse sterrenkaarten + aparte hoofd-
stukken over planeten, meteoren, kometen, sterbedekkingen  enz. 
enz.  
Onmisbaar voor de amateur-astronoom! 
En misschien een aardig cadeau met Sinterklaas of de Kerst! 

 

DE STERRENGIDS 2014  KOST VOOR LEDEN STERRENWACHT  HALLEY:  € 22,95 

(Niet-leden betalen € 24,95 excl. verzendkosten) 

 

De kleinere gids Sterren en Planeten 2014 is ook te bestellen. Kostprijs € 12,50 (excl.eventuele verzendkosten). 

 
Bestellen: maak  € 22,95 of € 12,50 over naar  H.H.A. Schrijvers, Heesch 

giro: 875495 of IBAN: NL08INGB0000875495, onder vermelding: Sterrengids 2014 
 

 

NIEUWE LEDEN … 
 

Hans Winkelaar  Oirschot   Carlo Veld  Oss 
Hans Zeegers   Uden     Menno Veld  Oss 
Inge van de Sande ’s-Hertogenbosch   Naciye Veld  Oss 
Y.Herstein   Eindhoven                                                                   

                                                        … WELKOM! 

 
SPREEKBEURT 
 

Emmely Wirix uit Wernhout was met haar verslagje jammer genoeg net iets te laat voor plaatsing in ons vorige Halley 

Periodiek.  Hier alsnog haar verslag van haar spreekbeurt over het zonnestelsel. 

 

Hoi Harrie Schrijvers,    

Dank je wel nog voor je reactie. Ik had een heel goed punt voor mijn spreekbeurt. Ik 

had een leuke presentatie gemaakt met power point. Zo kun je dingen laten bewe-

gen en ook foto’s erbij plakken. Ik had alle planeten allemaal apart aan de klas ver-

teld behalve Neptunus en Uranus die had ik samen in een plaatje. Ik vond het zelf 

ook heel leerzaam en heb er veel over gelezen. De kinderen in mijn klas vonden het 

ook heel leuk en interessant.    Groetjes Emmely  

 

 

De NASA gaat weer naar de Maan 

 
De NASA heeft op 6 september 2013 met succes een onbemand 
ruimteschip, LADEE genaamd, naar de Maan gelanceerd, waar het op 
6 oktober zal arriveren.  
 
Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig vanuit Virginia naar de maan 
wordt gestuurd. Bijna alle eerdere maanmissies begonnen de afgelopen 
54 jaar in Cape Canaveral, in de staat Florida. De laatste maanmissie was 
twee jaar geleden. LADEE staat voor Lunar Atmosphere and Dust Envi-
ronment Explorer. LADEE landt niet op de Maan, maar zal rondjes erom 
heen draaien en de uiterste ijle atmosfeer en het stof van de Maan bestuderen. Zo vraagt NASA zich bijvoorbeeld af of 
stofdeeltjes omhoog zweven vanaf het maanoppervlak. De missie, die ruim 212 miljoen euro kost, zal zes maanden 
duren en eindigt met een kamikazevlucht; de raket zal zich te pletter vliegen tegen het maanoppervlak.  
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Wolf-Rayet-ster WR136/V1770 Cyg in NGC6888  

 

Wolf-Rayet-sterren intrigeren me al lang. Daarom besloot ik onlangs om me hier meer in te verdiepen en opna-

mes te maken. Deze tijd van het jaar is daar de beste tijd voor. In Cygnus komen namelijk de meeste Wolf-

Rayet-sterren voor: 14 WN-types, 8 WC en 1 WO-type (WR142). 

 

Patrick Duis 

 

Voordat ik verder ga zal ik 

eerst iets meer uitleggen 

over deze intrigerende 

sterren. 

De Franse astronomen 

Charles Wolf en Georges 

Rayet ontdekten in 1867 

met de 40 cm Foucoult-

telescoop te Parijs zeer 

zeldzame sterren, waar-

van het spectrum zich 

onderscheidde door zeer 

verbrede, intense helium 

emissielijnen en het vrij-

wel afwezig zijn van wa-

terstof. Deze objecten zijn 

gegroepeerd in een extra 

klasse, welke het einde 

betreft van O-type sterren 

van ongeveer 20 zonne-

massa. Onder deze limiet 

van minder dan 20 zon-

nemassa's treedt een 

supernova-explosie op, 

direct aan het einde van 

het rode reus stadium, 

zonder dat eerst het WR-

stadium wordt doorlopen. 

Tijdens het begin van de 

WR fase blaast de ster 

zijn gehele buitenste wa-

terstofschil weg door mid-

del van een enorme stel-

laire wind, welke snelheden kan hebben tot 2000 km/s. 

Als dit zich ontwikkelt naar een supernova van categorie 

1b of 1c, worden ook de lagen van de sterrenkern zelf 

verwijderd. Dit veroorzaakt een jaarlijks massaverlies van 

10
-5

 tot 10
-4

 maal de massa van de Zon. Op het oppervlak 

van de ster verschijnen extreem hete, voormalige water-

stof en helium fusiezones, waar, naast helium, de metalen 

koolstof (C), stikstof (N) en zuurstof (O) zijn gevormd. De 

totale duur van het WR-stadium wordt geschat op onge-

veer 200.000-500.000 jaar. 

 

Er zijn 3 types Wolf-Rayet sterren, te weten: 

WN: WR-sterren met stikstof (N) emissies 

WC: WR-sterren koolstof (C) emissies 

WO: WR-sterren met zuurstof (O) emissies 

En hierbinnen bevinden zich nog subklassen, met extra 

nummers, om de fase in het stadium zelf te duiden. 

 

In de eerste stadia van WR-evolutie bevindt de ster zich in 

het WN-stadium, de Balmerlijnen van de nog niet com-

pleet afgebroken waterstof schil kan nog steeds worden 

gedetecteerd. 

In de latere stadia ontwikkelt de ster zich naar het WC-

type. Hoewel nog steeds zwak, is de sterk geioniseerde 

zuurstof O VI-doublet zichtbaar (3811/3834 Ångström). 

In het volgende stadium (WO) is deze O VI-doublet sterk 

zichtbaar, tezamen met andere, sterk geioniseerde zuur-

stof-emissies. Sterren van dit type zijn extreem zeldzaam. 

Deze fase is daarom vermoedelijk erg kort van duur. Deze 

fase kenmerkt zich ook door sterke röntgenstraling.  

NGC6888 met daarin Delta Cygny/WR136, foto van Patrick Duis.  

Opnamegegevens van NGC 6888  

Datum: 8 en 15 juli 2013; Telescoop: 200mm F5 Newton op 

HEQ5pro met EQmod/EQdir/CdC goto; Camera: Artemis 

4021 mono @ -10 graden; Autoguiding: TS0A9G met SC3 

gemodificeerde SPC900 met ICX-424 mono; Corrector: 

Baader MPCC; Filters: Geen; Belichting: 12x20min, 20 bias, 

20 flats, BadPixelMap; Acquisitie&Pre-processing: Nebulosi-

ty3; Post-Processing: Photoshop CS2; Imagescale: 1.5 arc-

sec/pixel. 
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Na dit stadium volgt de uiteindelijke supernova-explosie, 

hierna implodeert deze enorm zware ster vrijwel zeker 

naar een zwart gat. Deze gebeurtenis zal gepaard gaan 

met een gammaflits van hoge energie, welke wordt uitge-

straald naar beide richtingen van de stellaire rotatie-

assen. 

 

Enkele voorbeelden van WR sterren in Cygnus zijn: 

WR124 in Sagitta, type WN8 

WR133 in Cygnus, type WN4 

WR140 in Cygnus, type WC7 

WR142 in Cygnus, type WO2, bevindt zich in open cluster 

Berkely 87. Dit is dus een potentiele kandidaat voor een 

enorme supernova! 

 

Op dit moment zijn er 500 Wolf-Rayet-sterren bekend in 

ons Melkwegstelsel, 100 in de Grote Magelhaense Wolk, 

12 in de Kleine Magelhaense Wolk, 206 in M33 en 154 in 

M31. 

Ik heb zelf gekozen voor WR136, alias V1770 Cygni in 

NGC6888, beter bekend als ‘Sikkelnevel’ of ‘Crescent 

Nebula’, welke is ontdekt door William Herschel in 1792. 

Fysische gegevens WR136: Leeftijd: ongeveer 4,5 miljoen 

jaar; Afstand: ongeveer 4700 lichtjaar; Temperatuur: 

55.000 Kelvin; Snelheid sterrenwind: 1700 km/s. 

NGC6888 is een emissienevel die bestaat uit de snelle 

stellaire wind van de WR-ster die botst met de langzame 

sterrenwind uit het rode reus stadium. De nevel bestaat uit 

een buitenring en twee schokgolven: één naar binnen, en 

één naar buiten. 

De nevel heeft zich in een tijdsduur van ongeveer 30.000 

jaar verspreid over een gebied van 16x25 lichtjaar en is 

nog steeds zichtbaar. Daarom wordt geconcludeerd dat 

WR136 zich in het WR-

beginstadium bevindt welke 

ongeveer 500.000 jaar duurt. 

 

Onderzoek aan WR136 

Hier nog een interessant on-

derzoek aan WR136: 

http://adsabs.harvard.edu/abs

/1994A&A...281..184H  en  

‘Non-LTE spectral analyses of 

Wolf-Rayet stars: The nitro-

gen spectrum of the WN6 

prototype HD 192163 (WR136)’ door Hamann, Wesso-

lowski en Koesterke. van Universiteit Kiel in 1994. 

Hier nog een meer diepgaande beschrijving aangaande 

Wolf-Rayet sterren:  

http://hera.ph1.uni-koeln.de/~heintzma/EndSt/Wolf-Ray.htm. 

 

Daarnaast is op 23 juli 2013 een spectrum geschoten van 

WR136. Het is een werkelijk zeer interessant spectrum, 

van een aard die ik nog nooit heb gezien. In het beeldveld 

stonden diverse sterren, want we kijken natuurlijk midden 

in de Melkweg. 

Het spectrum van Delta Cygny/WR136 viel echter direct 

op tussen alle andere spectra: de heldere emissies waren 

direct erin zichtbaar, wat het lokaliseren vereenvoudigde. 

 

Met behulp van een spectrum van Delta Cygni is de dis-

persie vastgesteld op 28.289 Ångström/pixel. Ook is met 

dit spectrum (en een standaard B9-III spectrum) de in-

strument response van het systeem vastgesteld. Het 

spectrum van WR136 is hiermee gecorrigeerd. Er is he-

laas geen vlakke lijn (moet het zaakje nog eens nauwkeu-

riger overdoen lijkt me). 

   Op 23 juli 2013 is dit spectrum geschoten van WR136. 

Opnamegegevens van het spectrum van WR 136  

Telescoop: 200mm F5 Newton op HEQ5pro met EQ-

mod/EQdir/CdC goto; Camera: Artemis 4021 mono @ -10 

graden; Autoguiding: geen; Corrector: geen; Filters: geen; 

Spectroscoop: 100l/mm JTW Vega blazed grating; Belichting: 

10x20sec, 20 bias, 20 flats, BadPixelMap; Acquisitie: Maxim 

DL (incl. focussering op het spectrum); Calibratie spectrum: 

Delta Cygni (B9-III spectrum); Pre-processing: Nebulosity3 & 

IRIS; Post-processing: VisualSpec. 

Analyse van het spectrum van Delta Cygni/WR 136. 
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De analyse van het spectrum toont duidelijke He-II emis-

sielijnen en een stikstof emissie op 7103 Ångström wat 

duidelijk duidt op een WN spectrum. Ter vergelijking is 

hier een spectrum, geschoten door Paolo Corelli in 2005: 

http://www.castfvg.it/stelle/spettri/O/wr_136_01.htm. 

Bedankt voor het kijken! 

Bronnen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf%E2%80%93Rayet_star;  

Spectroscopic atlas for Amateur ; Astronomers - Richard Walker

 

 

Activiteiten in het land 
Tot 20 januari 2014 - NASA - A Human adventure  in  

Utrecht. 

Een grote NASA-tentoonstelling over 50 jaar ruimtevaart 

in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze tentoonstelling loopt tot 

20 januari 2014. Lezers van Zenit mogen met korting naar 

binnen. Meer informatie op www.ahumanadventure.nl 

 

T/m 27 oktober - Christiaan Huygens in Museum Boer-

haave in Leiden. 

Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden met onder meer 

nieuwe kindertentoonstelling Vindingrijk, over de uitvindin-

gen van Christiaan Huygens. In de herfstvakantie zijn er 

extra kinderactiviteiten in het museum. Meer informatie: 

www.museumboerhaave.nl. 

 

6 oktober - Open dag ESTEC met 

André Kuipers in Noordwijk. 

Het grootste ruimtevaartcentrum van 

Europa, het European Space Re-

search and Technology Centre 

(ESTEC) in Noordwijk, opent haar 

deuren op zondag 6 oktober voor 

het publiek met een spectaculaire 

open dag, in het kader van het lan-

delijke Weekend van de Weten-

schap.  

Naast spectaculaire objecten die echt in de ruimte ge-

weest zijn, zijn er op 6 oktober verschillende astronauten 

zoals André Kuipers aanwezig. Over het gehele terrein 

van ESTEC zullen activiteiten georganiseerd worden; 

springkastelen en raketbouwworkshops en nog veel meer 

voor de kids, lezingen en demonstraties van ruimteweten-

schappers, een ruimtevaartwinkel, een fotocompetitie en 

nog veel meer!  Toegang tot de ESTEC open dag is ge-

heel gratis. De enige voorwaarde is dat bezoekers zich 

van te voren inschrijven via de Nederlandse website van 

de European Space Agency: www.esa.nl.  Noordwijk is op 

4, 5 en 6 oktober 2013 het hele weekend ‘The Space to 

Be’. Ervaar de ruimte en kijk voor nog meer activiteiten op 

www.noordwijk.info. 

 

2 november, 9.30-18.00 uur – Astrodag in Goirle (106
e
 

KNVWS-amateurbijeenkomst).  

Meer informatie en inschrijfformulier te verkrijgen bij Ton 

Spaninks, tspaninks@gmail.com. Aanmelding uiterlijk 15 

oktober als deelnemer of als spreker. De kosten voor deze 

dag, inclusief een eenvoudige lunch, koffie en thee bedra-

gen € 12,50 per persoon. 

 

 9 november – Astrofotografiedag in Oss. 

De vereniging Astrofotografie organiseert deze bijeen-

komst in ’t Oude Theatertje, Soorlaan 58 te Oss. Mogelijk 

lukt het de vereniging om een vooraanstaande Ameri-

kaanse spreker naar deze dag te halen. 

Meer informatie: http://www.vereniging-astrofotografie.nl/ 

 

23 november – najaarsbijeenkomst van de 

Werkgroep Maan en Planeten.  

Meer informatie verschijnt op 

http://www.maanenplaneten.nl/ 

 

16 november - KNVWS-symposium in De 

Bilt. Meer informatie verschijnt op de KNVWS-

websitehttp://www.astro.rug.nl/~nvws 

 

Perseïden 2013 bij Halley 

 

Op 12 augustus verzamelden zich tussen 22 en 24 uur ongeveer 30 leden bij 

Halley om de Perseïden waar te nemen. Jacob Kuiper van het KNMI voorzag 

ons van de laatste updates van de weersverwachtingen.  

Aanvankelijk was het helemaal bewolkt maar uiteindelijk konden we door gaten in 

bewolking vrij goed zicht krijgen op de sterrenhemel. Er zijn in totaal enkele tiental-

len meteoren geteld, waaronder enkele heldere exemplaren. Er is ook gefotogra-

feerd met digitale camera's, maar zover bekend zijn geen meteoren vastge-

legd. Een verslaggeefster (en haar dochter) en een fotograaf van de NRC waren 

aanwezig, die enkele uren bleven voor een mooi sfeerverhaal. Dat sfeerverhaal en 

een grote foto verscheen de volgende dag twee pagina’s vullend in de rubriek ‘Het 

Grote Verhaal’  van het NRC Handelsblad! Ook op de NRC-site http://www.nrc.nl/ (zoek op trefwoord Halley) vind je enkele foto’s van 

die avond. Geweldige PR natuurlijk.  Om 1.30 uur  sloot het wolkendek weer helemaal en leek het er niet op dat we nog veel van de 

Perseïden zouden zien. De actie werd beëindigd. Het was een gezellige avond!  
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Wie het weet… oplossing vorige  keer 
 

Harrie Schrijvers 

 

De omschrijving was: Het was op 

een schrikkeldag dat een wereld-

beroemde man met behulp van de 

tabellen van een molenaarszoon, 

waarvan de (oorspronkelijke) ach-

ternaam gelijk is aan een, even-

eens uit Duitsland afkomstig, per-

soon, die ons jaren geleden met 

zijn gekronkel de das omdeed, 

zijn manschappen van een drei-

gende hongerdood redde.  

Wie was deze wereldberoemde 

man en de molenaarszoon die, 

zoals gebruikelijk in zijn tijd, zijn 

achternaam verlatijnste en een 

naam koos die, cryptisch om-

schreven, te maken heeft met 

gebieden, bergen en achterwer-

ken!  

 

De cryptische omschrijving gaf  voor  

gebieden = regio,  bergen = mont  

en achterwerk = anus , dus de achternaam Regiomon-

tanus. En dat was  de Latijnse naam van de in 1436 te 

Königsberg (Bayern) geboren astronoom, astroloog en 

wiskundige: Johannes Müller. Aan de andere Duitser met 

die achternaam, een zekere Gerd, heeft onze oranje-elf 

slechte herinneringen: Gerd Müller scoorde met een van 

zijn bekende “frommel”goals de beslissende treffer in de 

finale van het wk-voetbal 1974.  En het was Christoffel  

Columbus die aan de hand van de planetentafels van 

Regiomontanus in 1504 een maansverduistering kon 

voorspellen. Om de bijna lege provisiekasten en water-

tonnen op zijn schepen aan te vullen ging hij aan land 

met de Indianen aldaar onderhandelen. Tevergeefs! Co-

lumbus dreigde toen de maan te laten verdwijnen en pas 

weer terug te laten komen als hij zijn zin kreeg. Toen de 

verduistering begon sloeg de paniek toe en kreeg hij wat 

hij wilde, als hij de verdwijning maar ongedaan zou ma-

ken. En dat deed hij zowaar! 

Regiomontanus verbeterde ook de Jakobsstaf waarmee 

hij de navigatie op zee sterk verbeterde. Deze mole-

naarszoon werd in 1475 docent in optica en klassieke 

literatuur aan de Rudolfina Universiteit in Wenen. Daar 

hield hij zich ook bezig met de waarneming van eclipsen 

en het opstellen van horoscopen voor het hof van Keizer 

Frederik III. Vanaf 1467 was hij ook 

astroloog in Hongarije voor koning 

Matthias Corvinus en aartsbisschop 

Janos Vitez. En in 1475 ging hij naar 

Rome om Paus Sixtus IV te advise-

ren over de kalenderhervorming.   

 

Winnaars 

De winnaar is deze keer Cees de 

Jong uit Oss. Hij kwam vrijwel direct 

na het verschijnen van de vorige 

Halley Periodiek met de oplossing en 

had bovendien het geluk dat zijn 

naam uit het het potje met juiste 

oplossers werd getrokken.  

Ook de vorige winnaar van de Wie 

het weet…., Gerold Ceelen uit 

Liempde, vond Regiomontanus 

maar   hij  begon zijn zoektocht op 

internet met “molenaar” als vertrek-

punt vanwege de link tussen Gerd 

Mϋller (= molenaar) en de mole-

naarszoon Johannes Müller. 

lb.: Johannes Regiomontanus - rb.:  voetbal-
ler Gerd Müller - beneden: aankomst 

Columbus in San Salvador 

Wie het weet… nieuwe vraag 

 

Er gebeurde helemaal niets! Hij was uitgemaakt voor 

onverantwoordelijke onruststoker. Omdat hij met zijn 

rekenwerk voor paniek onder de bevolking gezorgd 

had! De directeur van de Parijse sterrenwacht pro-

beerde de gemoederen te sussen door te verklaren 

dat wij er een paar kilometer buiten zouden blijven, 

maar dat hielp dus niet!  

De persoon die wij zoeken was de eerste die een 

goede verklaring gaf van het verschijnsel: hij verge-

leek het met de vorm en het opbranden van zwavel-

stokjes waarvan de rook als het ware werd weggebla-

zen door de hittebron, waardoor het stokje als het 

ware vanzelf vlam vatte. Hoe ongelofelijk dat ook 

klonk!  

En wat een Italiaan op een zekere nieuwjaarsdag kon, 

dat kon de arts, die wij zoeken, precies een jaar later 

óók en vijf jaar daarna opnieuw.  

 

Wie de naam van deze wereldberoemde arts weet 

mag het mailen naar harrieschrijvers@home.nl 

Foto’s achterkant - Een echt zomers fenomeen: lichtende nachtwolken. Roy Keeris maakte dit mooie plaatje op 17 juli 2013 

vanuit zijn flat in Zeist. Peter Timofeeff liet de foto zien in het RTL-weerbericht na het Nieuws van half acht.  
Een der eerste zonnefoto’s van Patrick Duis in H-alfa, genomen op 21 juli 2013. Hij gebruikte daarvoor een Coronado Personal 

Solar Telescope (PST). Zie ook pagina 26. 
Twan Bekkers, Patrick Duis, Edwin van Schijndel en Sören Ottenhof demonteren de Takahashi in de kleine koepel. Foto: Her-

man ten Haaf. Zie ook pagina 10. 
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Wat de leden inbrengen…


