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3 januari  20.00-22.00 Publieksavond 

4 januari 20.00 Werkgroep A&W 

7 januari  20.00  Werkgroepen  
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e
 les cursus SvI 

27 maart   20.00   Werkgroepen  

1 april  20.00-22.30 4
e
 les cursus SvI 

4 april  20.00-22.00 Publieksavond 

8 april 20.00-22.30 5
e
 les cursus SvI      
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Van de voorzitter … 
 
Ik moet dit voorwoord beginnen 
met het vermelden van een trieste 
gebeurtenis: het onverwachte 
overlijden van het trouwe Halleylid 
Paul Krooshof. Waarschijnlijk had 
u dat al vernomen, want dit slechte 
nieuws is snel de vereniging rond-

gegaan. Paul behoorde tot de kern van actieve leden, op 
wie altijd een beroep kan worden gedaan als het gaat om 
publieks- en jeugdevenementen. Ik zal hem erg missen, 
en dat zal voor alle leden gelden die de afgelopen jaren 
met hem hebben opgetrokken.  
Elders in deze Halley Periodiek is een In Memoriam op-
genomen, waarin Paul wordt herdacht. 

Eind november hebben Urijan Poerink en Rob van Mac-
kelenbergh het thuisfront weer bereikt. Zij zijn als Halley-
afgevaardigden bij de lancering van de MAVEN in de 
V.S. geweest. Reuze benieuwd zijn wij naar hun ervarin-
gen! Lees dit blad snel verder… 
Daarnaast ben ik zeer te spreken over de afloop van de 
Nacht van de Nacht 2013. Deze heeft Halley veel goeds 
gebracht! We waren zelfs op drie locaties vertegenwoor-
digd. Mijn speciale dank gaat uit naar iedereen die hier-
aan bijgedragen heeft. Een korte samenvatting lezen 
jullie in deze Halley Periodiek. 
Op zondag 1 december werd de informatiebijeenkomst 
over de  DAST gehouden, die goed werd bezocht. De 
werkgroep Astrofotografie en Waarnemen heeft hard 
gewerkt om dit mogelijk te maken. Zij zetten de amateur

astronomie en -fotografie, als ook onze sterrenwacht, in 
een zeer positief daglicht. Heren, alle lof hiervoor! Ga zo 
door! 
Toch wil ik nog een punt van zorgen aansnijden… Onze 
sterrenwacht heeft, net als vele verenigingen in deze tijd, 
steeds meer te lijden onder het teruglopende aantal be-
schikbare vrijwilligers. Zonder vrijwilligers heeft Sterren-
wacht Halley weinig bestaansmogelijkheid. Ik wil dan ook 
iedereen oproepen die onze sterrenwacht een warm hart 
toedraagt en die af en toe nog een uurtje kan missen, om 
te komen helpen. Dat kan in de breedste zin des woords. 
Er is altijd wel iets te doen, op meerdere vlakken. In het 
verlengde hiervan staat voortaan de rubriek ‘Vrijwilligers-
vacaturebank’ opgenomen in de Halley Periodiek. Zo kan 
iedereen lezen op welke kritieke punten de meeste hulp 

nodig is. Spread the word, zou ik zeggen! Gelukkig kun-
nen we ook via de sociale media veel mensen bereiken. 
Sterrenwacht Halley is namelijk actief op het Astroforum, 
op Facebook, Twitter en LinkedIn. Wisten jullie dat al? Zo 
kunnen we gezamenlijk ons netwerk uitbouwen. 
 
Keep your eyes to the sky,  
Werner Neelen 
 

 

 

Van de penningmeester ... 

 

 
Als we de beschikking hadden over een machientje zoals afgebeeld (een andere 
vorm is ook goed), dan zou ik U niet lastig hoeven te vallen met mijn rubriek. Maar 
ja, we hebben zoiets niet, dus ik kom U weer even bijpraten. 
 
Het einde van ons boekjaar is bijna in zicht, en begin 
januari wordt het dus tijd om de balans over 2013 op te 
maken. Uiteraard proberen we alle kosten binnen de 
perken te houden, maar we ontkomen natuurlijk niet aan 
onze vaste lasten voor huur van de sterrenwacht, verlich-
ting en verwarming enz. enz.  
Om al die kosten te betalen hebben we natuurlijk de in-
komsten nodig van de publieksavonden, en van groepen 
en scholen die onze sterrenwacht bezoeken. Maar ook 
de contributies dragen bij tot dekking van de kosten. 
Helaas moet ik echter constateren dat een aantal leden 
de contributie voor 2013 nog steeds niet heeft betaald.  
Degenen die dit lezen en tot dat groepje behoren, wil ik 
verzoeken de contributie nu te voldoen. U wilt toch lid 
van onze vereniging blijven en de Halley Periodiek blij-
ven ontvangen? 
 

Automatisch incasso 
Zoals U inmiddels kunt we-
ten, willen we m.i.v. 2014 beginnen met automatisch 
incasso van de contributie.  
Gemak voor U en voor de vereniging is het ook gunstig. 
Ik heb  daarvoor  machtigingsformulieren via e-mail ver-
zonden, en een aantal van U heeft deze machtiging in-
gevuld en geretourneerd. Wie dit nog niet gedaan heeft, 
wil ik graag verzoeken dat alsnog in orde te maken.  
Bent U het formulier kwijtgeraakt? Geef me even een 
seintje, dan mail ik het alsnog even naar U toe. 
Vanaf deze plaats wens ik U allen een goed, voorspoe-
dig en bovenal helder 2014. 
 
Bareld Muurling 
b.muurling@telfort.nl 

Voorzitter Werner Neelen zal zich om persoonlijke 

redenen enige tijd helaas niet kunnen inzetten voor de 

vereniging. Waarnemend voorzitter Maarten Geijs-

berts en de overige bestuursleden nemen zijn taken 

over. 

www.sterrenwachthalley.nl 

Foto voorkant:  

De liftoff van de Atlas-V-raket met de Mars-sonde MAVEN aan 

boord. Een prachtige opname uit een hele reeks, die door Rob van 

Mackelenbergh met zijn remote-camera is gemaakt. Lees hier 

meer over op de pagina’s 11 e.v. 

  

Uiterste inleverdatum 

kopij voor lentenummer 

van de Halley Periodiek 

(2014-2): 

1 maart 2014 
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‘Jade Konijn’ graaft in de 
maanbodem 
 

Exact volgens schema, op 14 december, 

14.40 uur onze tijd, is de Chinese maan-

lander Chang'e-3 op de Maan geland, met 

aan boord de rover Yutu (‘Jade Konijn’). 

Een dag later maakte hij al de eerste foto 

van de omgeving. 

 

Op deze opname heeft Yutu de lander net 

verlaten. De komende drie maanden zal hij 

enkele kilometers rondrijden in de Regenbo-

genbaai of Sinus Iridum. De rover stuurt 

videobeelden terug naar de Aarde en zal in 

het maanoppervlak graven om grondmon-

sters te nemen. Het voertuig heeft een hoog-

te van 1,5 meter en een gewicht van 120 kilo. 

Het heeft zes wielen en is ontworpen om 

hellingen te nemen en obstakels te vermij-

den. De voorlaatste zachte maanlanding 

werd in 1976 uitgevoerd door de Loena 4 van 

de Sovjet-Unie. 

 

In Memoriam Paul Krooshof 
 

Op woensdag 4 december overleed thuis in Nijmegen geheel onverwacht Paul Krooshof.  
Paul is in augustus 2009 lid van onze vereniging geworden, na jaren heel actief te zijn geweest bij Sterrenwacht Sa-
turnus in Nijmegen. In korte tijd wist hij zich haast onmisbaar te maken bij Halley. 
Hij begon mee te draaien in de ploeg vrijwilligers die voor de publieksbijeenkomsten zorgen: de open avonden en 
middagen, ontvangsten scholen en andere groepen en jeugdmiddagen. Hij was er altijd een half uur tevoren om alles 
keurig klaar te zetten voor de ontvangst van de bezoekers, inclusief natuurlijk de koffie, thee, fris en de versnaperin-
gen. Net als de andere vrijwilligers ging hij na afloop niet weg voordat alles weer was opgeruimd.  

Daarbij bleef het niet, want hij gaf ook lezingen over ruimtevaart en 
sterrenkunde, en die waren allesbehalve saai. Hij betrok de toe-
hoorders bij zijn verhaal, maakte grapjes, en dikwijls haalde hij kin-
deren naar voren om hem te assisteren bij de uitleg van bijvoorbeeld 
de schijngestalten van de Maan. Dat gaf niet zelden veel hilariteit. 
Ook tussen de programma-onderdelen door begaf Paul zich onder 
de bezoekers om vragen te beantwoorden en van alles te vertellen. 
Hij gebruikte daarvoor onder meer een door hemzelf gemaakt plane-
tarium, om duidelijk te maken hoe de planeten ten opzichte van de 
Zon en elkaar door de ruimte bewegen. Verder werkte hij met de te-
lescopen, en hielp hij op jeugdmiddagen mee met allerlei doe-
activiteiten, zoals het maken van draaibare sterrenkaarten, zonne-
wijzers, posters en zelfs UFO’s. 

Kortom: Paul zat niet stil als hij bij Halley was. Ook bij andere dan 
publieksactiviteiten was hij dikwijls van de partij: cursussen, lezin-
gen, gezellige avonden voor de actieve leden, de barbecues. Soms 
vergezelde zijn vrouw Trudy hem. Het was altijd een genoegen om 
met Paul samen te werken: zijn humor en onschuldige plagerijtjes, 
zijn behulpzaamheid, zijn belangstelling voor alles en iedereen: we 
zullen die voortaan erg missen.  

De schok van zijn overlijden is bij iedereen die hem kende hard aangekomen. Onze vereniging was bij de crematie op 
10 december vertegenwoordigd. In de toespraken tijdens de plechtigheid kwam telkens naar voren, hoe groot de pas-
sie van Paul was voor de ruimtevaart en sterrenkunde. Bij het tekenen van het condoléanceregister werd de gelegen-
heid geboden een donatie te doen aan Sterrenwacht Halley. 
Paul is 69 jaar geworden. Wij wensen mevrouw Trudy Krooshof-Brant en haar zoon Martin en diens gezin heel veel 
sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.  
 

De besturen van de Vereniging en Stichting Sterrenwacht Halley 
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Urijan Poerink 

 

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek 

zijn ontleend aan de Sterrengids 2014, die in opdracht 

van de KNVWS is uitgegeven door de Stichting De 

Koepel.  

 

Januari 
 

Do 2 januari – 

Mooie samenstand 

van de smalle 

maansikkel en 

Venus laag in het 

zuidwesten. Het 

tweetal gaat 

minder dan twee 

uur na de Zon 

onder.  

 

Vr/za 3/4 januari – 

De meteoren-

zwerm Boötiden of 

Quadrantiden be-

reikt deze nacht 

zijn hoogste activi-

teit, met een scherp maximum op 3 januari rond 21 uur. 

Het is een der drie rijkste, jaarlijkse terugkerende zwer-

men, goed voor vele tientallen meteoren per uur tijdens dat 

maximum, mits de waarnemingsomstandigheden gunstig 

zijn. Aan de Maan zal het niet liggen: die ontbreekt van-

nacht. De beste tijd om de Boötiden waar te nemen, is van 

18.00-07.00 uur. De moederkomeet van de zwerm is de 

planetoïde 2003 EH1. De radiant of het vluchtpunt van alle 

Boötiden ligt halverwege tussen de sterren β van Boötes 

en ι van Draak. de Boötiden kunnen overal aan de sterren-

hemel verschijnen, maar verleng je in gedachten het licht-

spoor naar achteren, dan kom je uit in de radiant. 

 

Zo 5 januari – Om 18.32 uur wordt de ster 255 B. Aquarii 

(die niettemin in Vissen is gesitueerd) bedekt door de 

Maan. De ster heeft een helderheid van +6,6 en de Maan 

is voor 24% verlicht. De Maan staat 30˚ boven de horizon. 

Al met al moet dit een gemakkelijke waarneming worden. 

Je hebt ten minste een (kleine) telescoop nodig. 

 

Zo/ma 5/6 januari – De vier grootste (Galileïsche) manen 

van Jupiter staan tot 1.12 uur (6 januari) allemaal ten wes-

ten van de planeet (links in omkerende kijker). 

Te 20.16 uur zijn Io en Europa in conjunctie met elkaar, 

waarna Io dichter bij Jupiter staat. Het verschijnsel eindigt 

om 1.12 uur, als Io door Jupiter wordt bedekt. 

 

Ma 6 januari – Wie de moeite neemt ’s morgens vroeg 

met een telescoop naar Saturnus te kijken, ziet op slechts 

3’ ten westen van de planeet (links in een omkerende kij-

ker) een vrij helder lichtpuntje: de maan Titan.  

 

 

Ma 6 januari – We-

derom een goed 

waarneembare ster-

bedekking door de 

Maan. Te 20.46 uur 

verdwijnt de ster 25 

van Vissen (magn. 

+6,3) achter de don-

kere maanrand. De 

Maan is voor 35% 

verlicht. Gebruik een 

telescoop om de be-

dekking te zien. 

 

Di/wo 14/15 januari – 

De Maan en Jupiter 

komen bijna gelijktijdig 

op. Ze staan dan 9˚ van elkaar vandaan. Het tweetal na-

dert elkaar in de loop van de dag en tegen zonsondergang 

in het zuidwesten zijn ze in conjunctie. De onderlinge af-

stand is dan 5˚. 

 

do 23 januari – De Maan en Mars komen allebei kort na 

middernacht op en ze staan dicht bij elkaar, met Spica in 

de buurt. Te 8 uur zijn de Maan en Mars in conjunctie en 

staat de Maan 4˚ ten zuiden van de planeet. Ze zijn met 

het blote oog of een verrekijker te bekijken. 

 

Za 25 januari – Vanmorgen staat de maan 4˚ ten westen 

(rechts) van Saturnus, maar deze samenstand is pas in de 

ochtendschemering te zien. 

 

Vr 31 januari – Mercurius is in zijn grootste oostelijke 

elongatie. Hij is ’s avonds in het zuidwesten zichtbaar. Hij 

gaat te 17.50 uur onder, iets meer dan 1,5 uur na zonson-

dergang. Rond 18.10 uur kun je proberen in de buurt van 

Mercurius laag aan de westzuidwestelijke horizon de smal-

le maansikkel te ontwaren. Het is dan slechts 19 uur na 

Nieuwe Maan. Gebruik een verrekijker om de Maan en 

eventueel ook de planeet te vinden. 

 

               Februari 
 

Za 1 februari – Zie ook 

vrijdag 31 januari. Aan het 

begin van de avond, rond 

18.15 uur, is de maansikkel 

iets breder en beter te zien 

dan gisteren.  Mercurius 

staat halverwege de Maan 

en de horizon. Gebruik 

eventueel een verrekijker 

om hem op te sporen. 

 

Vr 7 februari – Te 19.37 

uur schuift de donkere 

maanrand voor de ster 148 

B. van Stier (mag. +6,0).  

 

Hemelverschijnselen  - januari  t/m maart 2014 

2 januari, omstreeks 18 uur – Mooie 

samenstand van de smalle maansikkel 

en Venus (V) laag in het zuidwesten. 

6 januari, 20.46 uur - De bedekking 

van de ster 25 van Vissen aan de 

donkere maanrand. 

1 februari, 18.15 uur -  De 

maansikkel en Mercurius (Me) 

dichtbij elkaar in het westzuid-

westen. 
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De bedekking zal met een telescoop goed te zien zijn. 

 

vr/za 7/8 februari – Mooi om te zien: de Maan staat van-

nacht in Stier, dichtbij de open sterrenhoop Zevengestern-

te en de heldere, oranjerode ster Aldebaran.  

 

Za 8 februari – Te 21.05 uur verdwijnt de ster 302 B. van 

de Stier (+6,0) achter de donkere maanrand.  Kan zonder 

problemen al met een kleine telescoop worden bekeken. 

 

ma/di 10/11 en di/wo 11/12 februari – In beide nachten 

staan de Maan en Jupiter bij elkaar in de buurt. In eerstge-

noemde nacht nadert de Maan de planeet, met een con-

junctie tot gevolg te 7 uur op 11 februari, maar dan is het 

tweetal al onder de horizon verdwenen. In de tweede nacht 

is duidelijk te zien, dat ze weer uit elkaar gaan.  

 

Vr 21 en za 22 februari – ’s Ochtends om 6 uur staan de 

Maan en Saturnus dicht bij elkaar pal in het zuiden.   

 

Wo 26 februari – een prachtige samenstand van de Maan 

en Venus! Venus bevindt zich ’s ochtends op minder dan 

één graad ten noorden van de Maan, niet ver boven de 

zuidoostelijke horizon.  De kleinste onderlinge afstand (18’) 

is te 5.32 uur, als het tweetal net is opgekomen. Vrij zicht 

op de horizon is nodig en gebruik eventueel een verrekijker 

om de samenstand te bekijken. 

 

Maart 

 

Do 6 maart – Te 22.03 uur bedekt de Maan de ster 33 B 

van Stier, die een helderheid heeft van +6,2. De ster ver-

dwijnt achter de donkere rand. Een (kleine) telescoop is 

nodig. 

 

Vr 7 maart - Te 20.46 uur schuift de Maan voor de ster XZ 

5788 (+6,9). Een goed waar te nemen bedekking. Gebruik 

een (kleine) telescoop. 

 

Zo 9 maart – Met een grote telescoop is te zien, hoe te 

tussen 21.25 uur en 22.24 uur twee schaduwen tegelijk op 

het wolkendek van Jupiter vallen: die van de manen Io en 

Ganymedes. 

 

Zo/ma 16/17 maart – Tussen 23.21 uur (16 maart) en 1.36 

uur (17 maart) zijn er twee zwarte stippen te zien op Jupi-

ter. Dat zijn de schaduwen van Io en Ganymedes. Gany-

medes is de traagste van de twee manen; zijn schaduw-

overgang begint eerder dan die van Io en duurt langer. Om 

23.56 uur (16 maart) zijn de twee schaduwen in conjunctie.  

Volg de dubbele schaduwovergangen met een grote tele-

scoop. 

 

Vr 21 maart – Te 3.40 uur is de Maan in conjunctie met 

Saturnus. Ze staan dan hoog aan de hemel in het zuiden. 

Saturnus bevindt zich slechts 51’ ten noorden van de 

noordelijke maanrand. Gebruik zo nodig een verrekijker 

om de planeet te zien. 

 

Za 22 maart – Venus bereikt te 21 uur haar grootste wes-

telijke elongatie. Zij bevindt zich op 46˚33’ van het middel-

punt van de Zon en staat ’s morgens aan de hemel. Maar 

een heel gunstige ochtendverschijning is zij niet.  

 

Do 27 maart – De smalle maansikkel staat vanmorgen 

maar enkele graden ten noorden van Venus. Bekijk ze in 

de ochtendschemering, laag in het zuidoosten. Te 11 uur 

zijn ze in conjunctie en bevindt de Maan zich 3˚ ten noor-

den van Venus. 

 

 
Urijan Poerink 
 
Mercurius wordt in de tweede helft van januari weer 
zichtbaar. Hij is dan een avondverschijning, die kort na 
zonsondergang laag boven de zuidwestelijke kim te 
vinden is. Op 31 januari is hij in grootste oostelijke elon-
gatie. Zijn helderheid beloopt dan -0,7. Begin februari is 
hij nog enkele dagen laag in het westzuidwesten te zien, 
waarna hij niet meer kan worden waargenomen, omdat 
hij te dicht bij de Zon is. Op 14 maart is Mercurius in 
grootste westelijke elongatie, en zou hij ’s morgens 
vroeg aan de ochtendhemel te zien moeten zijn. Maar 
omdat de verbindingslijn tussen de planeet en de Zon 
een te kleine hoek met de horizon maakt, blijft hij deze 
maand onzichtbaar. Pas in mei is hij weer waar te ne-
men. 
Venus is in de eerste dagen van het nieuwe jaar nog 
even een avondverschijning, laag in het zuidwesten. 
Daarna is zij een paar weken uit het zicht en op 18 ja-
nuari duikt Venus weer op als ochtendverschijning aan 
de zuidoostelijke kim. Zij houdt zich de hele maand op in  

Januari  t/m maart 2014 

De Planeten  
 

Links: de posities in de loop van februari 2014 van de Aarde t.o.v. de 

Zon en de zichtbare planeten. Rechts: de schijnbare afmetingen van 

de zichtbare planeten in februari 2014 op dezelfde schaal weergege-

ven. 
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Boogschutter. In februari komt Venus niet heel hoog boven 
de horizon, maar zij is een opvallende ‘Morgenster’, met 
een helderheid van rond -4,8. Dat blijft zij ook in de maand 
maart. Op 22 maart is de planeet in grootste oostelijke 
elongatie. Eind maart komt zij slechts 1,5 uur vóór de Zon 
op.  
In januari komt Mars in de tweede helft van de nacht op en 
blijft hij tot het ochtendgloren te zien.  Hij staat in Maagd, 
niet ver van de heldere ster Spica. De Rode Planeet komt 
elke nacht wat vroeger op en in februari duikt hij al voor 
middernacht op boven de horizon. Uiteindelijk zal hij in de 
loop van maart ook ’s avonds te zien zijn. Mars en de Aar-
de naderen elkaar, waardoor Mars geleidelijk aan helder-
der wordt. Vanaf begin januari tot eind maart neemt zijn 
helderheid toe van+0,8 tot -1,4. 
Jupiter is de komende maanden heel helder, met een 
magnitude van circa -2,5. Hij vertoeft voorlopig in Tweelin-
gen. Op 5 januari is hij in oppositie en dus de hele nacht te 
zien, maar hij gaat wel elke nacht vroeger onder.  In maart 
gaat hij pas lang na middernacht onder.  
Saturnus komt in januari en februari na middernacht op en 

is dan de rest van de nacht in te zien. Hij staat gedurende 
de ochtendschemering in het zuiden. Maar hij rijst elke 
nacht vroeger boven de horizon en in maart gebeurt dat al 
vóór middernacht. Saturnus verblijft al heel lang in Weeg-
schaal. Zij helderheid bedraagt ongeveer +1,1. 
Uranus (mag. +6,2) staat in januari ’s avonds in Vissen en 
gaat rond middernacht onder. In februari neemt zijn zicht-
baarheid snel af is vervolgens alleen nog in de eerste 
nachten van maart te zien in de avondschemering in het 
westen. Hij staat in Vissen. 
Neptunus (+7,8) staat in Waterman en is een avondver-
schijning in het zuidwesten. In de eerste nachten van fe-
bruari is hij misschien nog even te zien in de buurt van 
Mercurius, maar dan verdwijnt hij tot april uit het beeld.  
 
Uranus en Neptunus zijn met het blote oog niet te zien.  
Om ze te vinden, heb je de zoekkaartjes in de Sterrengids 
2014 nodig.  
In de Sterrengids 2014 staan ook zoekkaartjes voor Ura-
nus, dwergplaneet  Pluto (+14) en diverse planetoïden.

     

 

Komeet Lovejoy  
De komeet ISON was nog niet helemaal ver-

vaagd, of  alle aandacht van komeetjagers en 

andere belangstellenden ging uit naar de komeet 

C/2013 R1 Lovejoy. Casper ter Kuile ging daar-

voor op 14 december naar Koksijde-Diksmuide, 

waar hij ’s morgens rond 6 uur deze foto maakte, 

bestaande uit een stack van 27 opnamen. 

Inzet: Een uitvergroot plaatje van de komeet op  

4 december, door Casper geschoten in De Bilt.  

 

Komeet Lovejoy vanuit Oss  
Ook Raymond Westheim wist de  

komeet Lovejoy op de foto te zetten,  

en wel op de vroege ochtend van 11  

december. De komeet is gedurende  

de gehele maand december zowel  

in de avond als ochtend zichtbaar  

geweest en hij bevond zich in de  

buurt van Corona Borealis.  

Lovejoy was met de verrekijker  

prima te zien als een groenig  

vlekje met duidelijke staart.  

Komeet C/2013 R1 Lovejoy  

werd in september 2013  ontdekt  

door de Australische amateur-astronoom Terry Lovejoy. Op 21 november 2013, tijdens de dichtste nadering van de Aarde, 

bevond de komeet zich op 59,5 miljoen kilometer van de Aarde.Er is 30x20 seconden belicht op 800 iso en f=4.5.  De camera, 

Canon EOS450D, was voorzien van een 200 mm Canon telelens en het geheel zat op een Skywatcher EQ3 montering. Nadien 

zijn de ruwe frames gestacked (gecorrigeerd voor ruis, hete pixels en vlekjes e.d). De stack is nabewerkt in photoshop.  
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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. Niet in het overzicht zijn vermeld cursuslessen 
(zie daarvoor de kaders) en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 
 

JANUARI 
 
Vrijdagavond, 3 januari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 4 januari, 20.00 uur 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
Onder voorbehoud. Neem contact op met Edwin van 
Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 
 
Dinsdagavond 7 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en  
Radiotelescoop  
 
Zaterdagmiddag 11 januari, 14.00 – 16.00 uur 
NIEUWJAARSBORREL! 
Alle Halleyleden en gezinsleden zijn bij de sterren- 
wacht welkom om met elkaar te toosten op het  
nieuwe jaar. 
 
Vrijdagavond, 17 januari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Donderdagavond 23 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond 24 januari, 20.00 uur 
Presentatie van onderzoek aan veranderlijke sterren  
door leerlingen Maaslandcollege, met inleiding van 
Erwin van Ballegoij 
Vanavond verzorgt Erwin van Ballegoij een algemene 
inleiding over veranderlijke sterren. Daarna komen leer-
lingen 2 VWO van het Maaslandcollege de resultaten van 
hun onderzoek aan veranderlijke sterren presenteren. Zij 
hebben namelijk onder begeleiding van Erwin onderzoek 
gedaan aan nog nauwelijks onderzochte veranderlijke 
sterren. In korte presentaties laten ze hun resultaten zien.  
 
Zaterdagavond 25 januari, 19.30-20.30 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
Bij heldere hemel wordt de telesoop gericht op Jupiter en 
mogelijk ook Uranus, en op de Andromedanevel, de Ori-
onnevel en andere interessante hemelobjecten. 
 

 
FEBRUARI 
 
Zaterdagavond 1 februari, 20.00 uur 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
Onder voorbehoud. Neem contact op met Edwin van 
Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 
 
Vrijdagavond, 7 februari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 

Dinsdagavond 11 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond, 21 februari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 22 februari, 19.30-20.30 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
     
Bij heldere hemel wordt de telesoop gericht op Jupiter en 
mogelijk ook Uranus, en op de Andromedanevel, de ori-
onnevel en andere interessante hemelobjecten. 
 
Donderdagavond 27 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 

 
MAART 
 
Zaterdagavond 1 maart, 20.00 uur 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
Onder voorbehoud. Neem contact op met Edwin van 
Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 
 
Vrijdagavond, 7 maart, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond i.k.v. Landelijke Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdagmiddag 8 maart, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag i.k.v. Landelijke Sterrenkijkdagen 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar, wel of geen Halleylid, kun-
nen vanmiddag bij Halley terecht. Daar wordt van alles 
verteld over sterren en planeten, zijn er doe-activiteiten, 
en lanceren de kinderen tot slot waterraketten. 
 
Zaterdagavond 8 maart, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond i.k.v. Landelijke Sterrenkijkdagen 
Vanavond veel aandacht voor de Maan, Jupiter, Orion en 
de Orionnevel, en later wellicht ook Mars die kort na half 
tien opkomt. En uiteraard ook voor sterrenbeelden, ster-
renhopen, dubbelsterren, de Poolster.  
 
Maandagavond 10 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Zaterdagavond 15 maart, 19.30-20.30 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
Bij heldere hemel wordt de telesoop gericht op Jupiter en 
mogelijk ook Uranus, en andere hemelobjecten. 
 
Vrijdagavond, 21 maart, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Donderdagavond 27 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT    
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De Dutch Amateur Solar Telescope  
 

DAST. Wat is dat?  DAST staat voor Dutch Amateur Solar Telescope. Een zonnetelescoop dus. Reeds bij de 

bouw van onze sterrenwacht, nu ruim 27 jaar geleden, waren er al plannen om een zonnetelescoop te realiseren. 

Op het dakterras is daar al bij de bouw rekening mee gehouden. Het is er echter nooit van gekomen. 

 

Herman ten Haaf 

 

Het zal jullie waarschijnlijk niet zijn ontgaan maar inmid-

dels hebben we een prachtige Zeiss-Coudé-telescoop. 

Die zou oorspronkelijk als zonnetelescoop gaan dienen. 

In de vorige Halley Periodiek is daar al aandacht aan 

besteed. Inmiddels hebben we de beschikking over nog 

een Zeissmontering. Oud maar helemaal goed en vooral 

zeer stabiel. 

Deze is afkomstig van de oude Leidse Sterrewacht. Hij 

stond daar in koepel-oost. In de Zeiss-catalogus van 

1933(!) staat hij afgebeeld met twee camera’s er op. 

Die camera’s zijn in de oorlogsjaren verdwenen. En van-

af dat moment is die montering nauwelijks meer gebruikt. 

Nu hebben we dus twee Zeissmonteringen. De Zeiss 

Coudé gaat nu de C14-telescoop in de grote koepel ver-

vangen als publieksinstrument en de knikzuilmontering 

wordt aangepast voor de DAST. 

De hele DAST inclusief de montering moet dan zijn 

plaats krijgen op de bedoelde plaats op het dakterras. 

Dat betekent dat er dus ook een koepel moet komen. Nu 

is een koepel voor een zonnetelescoop heel iets anders 

dan een nachtkoepel. 

Van belang is dat die koepel helemaal of zo goed als 

helemaal open kan. Een voorbeeld hiervan is de koepel 

van de Dutch Open Telescope (ook een zonnetelescoop) 

op La Palma. Wij gaan ook zo’n koepel ontwerpen en 

maken. In de bijlage een ontwerp met de Zeiss Coudé 

nog ingetekend, maar denk daar nu de DAST voor in de 

plaats. 

 

Het zal duidelijk zijn als jullie de foto van de knikzuilmon-

tering zien, dat er wel wat aan gedaan moet worden. OK, 

wat schilderwerk natuurlijk, maar belangrijker is dat hij op 

een moderne manier wordt aangestuurd. Dan gaat het 

altijd over het nauwkeurig kunnen volgen. Daartoe wordt 

de montering uitgerust met zeer nauwkeurige hoek-

encoders. 

Deze tezamen met een moderne besturing zorgt ervoor 

dat de montering de zon heel nauwkeurig zal volgen. Er 

moet daartoe toch nog wel het een en ander gemaakt wor-

den. 

Op dit moment is de hele montering op tekening gezet en 

wordt begonnen met het maken van de diverse detailteke-

ningen. 

De DAST zelf is in een vergevorderd ontwerpstadium. Het 

is een twee-spiegelsysteem van het Gregory-type. 

Ter plaatse van het brandpunt komen op den duur diverse 

filters om enkele belangrijke golflengtes op de zon te kun-

nen waarnemen. Dat gebeurt via een aantal camera’s. 

Zodoende hebben we de mogelijkheid om de filmpjes en 

beelden op te slaan en bijvoorbeeld in het auditorium te 

vertonen. Van belang is dat we met behulp van speciale 

software de beelden verder scherp kunnen rekenen. 

Voor wie doen we dit allemaal? 

Als volkssterrenwacht hebben wij eigenlijk overdag weinig 

te bieden en dat terwijl daar nu juist de zon is die zo vrese-

lijk interessant is. Die zon verandert elke minuut maar je 

moet wel een speciale telescoop hebben om dat goed te 

zien. 

Om het publiek nu ook die ervaring mee te geven, willen 

wij als de DAST klaar is meer overdag open zijn. Tevens 

genereren we zo ook meer inkomsten die we goed kunnen 

gebruiken. 

Om alles te financieren zijn we op zoek gegaan naar po-

tentiële subsidieverstrekkers en hebben die gevonden bij 

het Europees Leader fonds. 

Dat fonds wil het platteland verder ontwikkelen, onder an-

dere door het toerisme en recreatie te bevorderen. Wij 

hebben hiervoor een plan opgesteld dat aan hun wensen 

tegemoet komt. 

Er wordt een planetenpad aangelegd. Startende vanuit het 

atuurcentrum Maashorst in Slabroek kom je via een plane-

tenpad  bij  onze  sterrenwacht.  Daar is  een  permanente  

Zeiss-catalogus uit 1933 met een arceercamera op een knikzuilmon-

tering . 
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Ontwerp van een zonnekoepel voor Sterrenwacht Halley van de hand van Herman ten  Haaf (Astro Systems Holland). 

tentoonstelling over het thema zon en in het auditorium 

kunnen we dan de DAST-beelden van de nodige uitleg 

voorzien. Dat plan is inmiddels goedgekeurd en naar alle 

waarschijnlijkheid zal dat resulteren in een leuke subsidie. 

Het is best een ambitieus project. In ieder geval heb je 

mensen nodig met ieder zijn of haar eigen expertise. Op 

het moment hebben we een groepje technische mensen 

die de kar trekken. Maar er is behoefte aan meer onder-

steuning. Ook moeten  er vele onderdelen gemaakt wor-

den en daarvoor zijn we op zoek naar verspanende bedrij-

ven die het liefs tegen gereduceerde prijzen of sponsoring 

een bijdrage aan dit mooie project willen geven. 

Alle hulp is welkom. Mocht je een bijdrage willen leveren, 

laat het ons dan weten. 

Boven: De Zeiss-knikzuil bij Sterrenwacht Halley, waar die wordt 
gerestaureerd. Links: Herman bij de koepel op het dak van de 

Leidse Sterrewacht , waar ooit ook een arceercamera op een 
Zeiss-knikzuil-montering heeft gestaan. Foto: Patrick Duis. 
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Go Atlas! Go Centaur! Go MAVEN! 
 

Op maandag 18 november 2013 begon een nieuwe Amerikaanse missie naar Mars: MAVEN. 

Vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida steeg een krachtige Atlas V 401-raket op 

die de Marssonde in enkele minuten tijds in de ruimte bracht. Rob van Mackelenbergh en 

Urijan Poerink waren speciaal voor deze lancering naar Florida gereisd, en stonden op een 

afstand van 7 kilometer toe te kijken.  

 

Urijan Poerink 

 

Cape Canaveral Air Force Station grenst aan het John F. 

Kennedy Space Center, waar alle space-shuttles en ande-

re bemande ruimtevaartuigen werden gelanceerd.  

Rob en ik kwamen al op 11 november aan in een motel in 

het nabijgelegen stadje Titusville, waar we twee weken 

zouden verblijven. Een paar dagen later konden we onze 

media-badges ophalen, waarmee we toegang kregen tot 

het perscentrum op Kennedy Space Center, briefings over 

de MAVEN konden bijwonen en mochten deelnemen aan 

enkele excursies op KSC en de luchtmachtbasis. Daar 

hebben we natuurlijk volop gebruik van gemaakt. Er waren 

nog twee Nederlanders, Jacques van Oene en Gerard van 

de Haar, die speciaal voor deze lancering naar Florida 

waren gekomen.  We trokken veel op met Ken Kremer uit 

New Jersey, die vaak op Kennedy Space Center te vinden 

is en regelmatig over uiteenlopende ruimtevaartmissies 

publiceert op de onder meer de website van Universe To-

day. 

Op de drukbezochte briefings voor de media gaven des-

kundigen en autoriteiten van de NASA en andere bij de 

MAVEN-missie betrokken bedrijven uitvoerig uitleg over 

deze missie en beantwoordden ze vragen. Een meteoro-

loog van de luchtmacht besprak de weersvooruitzichten 

voor de lanceerdatum en die waren niet optimaal. Er was 

een koudefront in aantocht en daardoor bestond er een 

kans van 40% dat de lancering niet zou kunnen doorgaan 

wegens bewolking, regen en onweer. Tussen 18 november 

en 7 december was er elke dag een lanceervenster van 

twee uur. Dus lukte de lancering op maandag niet tussen 

13.28-15.28 uur, dan konden de dagen daarna nieuwe 

pogingen worden ondernomen. Maar was de MAVEN op 7 

december nog niet vertrokken, dan waren de kansen voor 

een hele tijd verkeken. Pas over twee jaar staat Mars ten 

opzichte van de Aarde weer in een gunstige positie voor 

een lancering.  

We keken dus met spanning uit naar de lanceerdatum. 

Maar tot die tijd hadden we nog een aantal interessante 

programma-onderdelen voor de boeg. 

 

Roll out en remote-camera 

Zo werden ons persgezelschap op vrijdagochtend 15 no-

vember met bussen naar de luchtmachtbasis gebracht, 

waar we vanaf een duin getuige waren van de roll out van 

de Atlas V-raket op het Space Launch Complex 41. We 

zagen de raket rechtopstaand uit de Vertical Integration 

Facility (het gebouw waarin de raket is opgebouwd) te-

voorschijn komen en heel traag richting het lanceerplat-

form bewegen; een afstand van enkele honderden meters. 

Beneden ons stond een andere groep toe te kijken; de 

NASA had via de social media belangstellenden uit heel 

Amerika uitgenodigd voor deze bijzondere gelegenheid. 

Een dag later gingen we met een bus vol fotografen opnieuw 

naar de Atlas V en MAVEN; deze keer reden we het zwaar bevei-

ligde lanceercomplex op. Bijna iedereen, ook Rob, had een of 

meer zogeheten remote-camera’s bij zich. Die mochten op circa 

100 meter afstand van de raket worden geplaatst en zouden 

mooie reeks opnamen moeten maken van de eerste 10 seconden 

van de liftoff. Alles automatisch natuurlijk, want tijdens de lance-

ring dienen mensen kilometers uit de buurt te blijven. 

    

Rob plaatste midden op een afgedankt spoorlijntje tussen 

de bielzen en roestige rails een driepoot, die hij met twee 

haringen en een spinbinder in de grond verankerde. Op de 

driepoot bevestigde hij een aluminium behuizing, waarin hij 

zijn Canoncamera met groothoeklens monteerde. De ca-

mera was voorzien van een sound-trigger, die de camera 

zou activeren op het moment dat de raketmotoren werden 

ontstoken en voor een oorverdovend gebulder zouden 

zorgen. De verankering in de grond moest verhinderen dat 

de remote-camera door al het geweld omver werd gewor-

pen.  

De instelling van de sound-trigger luisterde vrij nauw. Als 

die te gevoelig is, opent die de sluiter bij elk geluid in de 

omgeving, bijvoorbeeld van een voorbijrijdende auto of van 

 

MAVEN-missie 

De naam MAVEN staat voor Mars Atmosphere and Volatile 

EvolutioN. 

Na een reis van tien maanden wordt de ruimtesonde op 22 

september 2014 in een zeer langgerekte ellipsvormige baan 

om de Rode Planeet gebracht, waarbij het ruimtevaartuig 

gedurende elke omloop een tijdje door de uiterst ijle buitenste 

lagen van de atmosfeer heen beweegt. 

Vanaf een afstand van 150 tot 6.200 kilometer doet de MA-

VEN-satelliet onderzoek aan de atmosfeer, waarbij hij onder 

meer probeert te ontdekken welke processen er de oorzaak 

van waren, dat water uit de dampkring van Mars in de loop 

der miljarden jaren naar de ruimte kon ontsnappen.  

Voorts onderzoekt hij de huidige toestand van de ionosfeer, 

de hoogste lagen van de Marsatmosfeer, en de interacties 

met de zonnewind, en in welke mate neutraal gas en ionen 

vanuit de atmosfeer de ruimte in verdwijnen. Een belangrijk 

onderzoeksveld voor wetenschappers is de huidige vorming 

van methaan op Mars; MAVEN levert daar ook een grote 

bijdrage aan. 

De MAVEN heeft een ongeveer één (aards) jaar nodig om 

alle geplande metingen te verrichten, maar het is goed moge-

lijk, dat hij daarna nog jaren blijft functioneren en nog veel 

meer wetenschappelijke data kan verzamelen. 

Hopelijk lukt het tijdens deze missie de grootste mysteries van 

Mars op te lossen: waar is al het water gebleven, dat Mars 

ooit bezat en wanneer zijn dat water en de dichte dampkring 

van de planeet verdwenen? 
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het tikken van regendruppels op de aluminium behuizing. 

En dan kan het gebeuren, dat het geheugenkaartje van de 

camera vol is als de lancering nog moet plaatsvinden. Een 

zorg van Rob was ook, of de camerabatterijen het zouden 

uithouden in de twee dagen tussen de plaatsing van de 

camera en het moment van lancering. Thuis werkte alles 

prima, maar of  dat ook zou opgaan in het warmere en 

vochtigere Florida was nog maar de vraag. 

 

Zondag was voor ons geen rustdag. Het hele gezelschap 

ging die dag op pad naar de Operations and Checkout 

building, waar de Orion Multi-Purpose Crew Vehicle in 

aanbouw is: een capsule, bestemd voor bemande ruimte-

vluchten. Daar troffen we aan Charles Bolden Jr., presi-

dent van de NASA en voormalig shuttle-astronaut, in ge-

zelschap van onder meer John Grunsfeld, fysicus en 

voormalige astronaut tijdens vijf shuttlevluchten,  en Robert 

Cabana, directeur van het John F. Kennedy Space Center 

en eveneens een veteraan van vier space-shuttlevluchten. 

Met op de achtergrond de service-module van de Orion 

voerden zij het woord. 

 

NASA-topman Charles Bolden en de zijnen vertrokken 

vervolgens naar het lanceercomplex 41 om daar voor de 

pers te poseren bij de Atlas V-raket met de MAVEN. Wij er 

achteraan dus. Daar werd hij geflankeerd door astronaut 

Grunsveld en Jim Sponnick, vicepresident van ULA’s At-

las- en Delta-programma’s en Bruce Jakosky, MAVEN-

onderzoeker. 

 

De lancering van de MAVEN 

De dag van de lancering begon met een strakblauwe he-

mel. Dat is ideaal, want dan zou je de raket minuten lang 

kunnen zien klimmen tot die te ver weg is om met het blote 

oog of een verrekijker te kunnen worden waargenomen.  

Maar het koufront was wel degelijk in aantocht; in de loop 

van de ochtend zagen we de wolken vanuit het noorden 

dichterbij komen.  

De bussen stonden weer bij het perscentrum klaar en alle 

mediamannen en –vrouwen stapten in, uitgerust met ca-

mera’s en statieven. We werden naar de NASA Parkway 

gebracht, tot aan de oever van de Bananarivier. Aan de 

overkant van die rivier, op 7 kilometer afstand, bevond zich        

 

lanceercomplex 41. Een uitstekende locatie voor deze 

gelegenheid, maar eigenlijk hadden Rob en ik gehoopt, dat 

we de lancering vanaf een misschien nog mooiere plek 

hadden kunnen meemaken: het dak van het 160 meter 

hoge Vehicle Assembly Building; je weet wel, het immens 

grote gebouw dat indertijd werd neergezet om de Satur-

nusraketten te assembleren. Maar het dak bleek deze keer 

verboden terrein te zijn voor het handjevol foreigners, dat 

op de lancering was afgekomen. Amerikanen mochten 

daar wel gaan staan, maar buitenlanders werden geweerd. 

De veiligheidsdienst was onverbiddelijk. 

Maar niet getreurd. Bij de Bananarivier verspreidden we 

ons onmiddellijk langs de waterkant om onze apparatuur 

op te stellen, zulks tot irritatie van enkele TV-ploegen, die 

daar al stonden en dachten dat ze het terrein voor zich 

alleen hadden. Zij waren bang dat hun live-rapportages 

van de lancering verstoord zouden worden door allerlei 

lieden die door het beeldveld zouden lopen. Maar dat zou 

allemaal wel meevallen. 

Het uur U naderde, maar dat gold helaas ook voor de be-

wolking.  De hemel boven  ons begon  dicht te trekken. De  

Orion-capsule 

De Orion is het nieuwe paradepaardje van de NASA. Hij lijkt 

op de Apollo-capsule waarmee indertijd naar de Maan werd 

gevlogen, maar hij is groter en biedt plaats aan maximaal zes  

astronauten. Van de Orion-capsule zagen we niet veel; hij 

stond wat verdekt opgesteld achter glas en was ingepakt in 

doorzichtig plastic. 

In 2014 staat een onbemande testvlucht gepland: de Explora-

tion Flight Test 1 mission. De Orion-capsule wordt afgescho-

ten met een zware Delta IV-raket. Zijn missie zal enkele uren 

duren en bestaat uit twee omlopen rond de Aarde, waarvan 

de tweede de capsule tot op een afstand van 5.760 kilometer 

van de Aarde voert; dat is 14 keer verder weg dan het Inter-

nationale ruimtestation ISS. De terugkeer in de dampkring 

geschiedt met de zeer hoge snelheid van 32.000 kilometer 

per uur. De missie eindigt met de landing van de Orion in de 

Grote Oceaan. 

Het is de bedoeling dat, als de testvlucht goed verloopt, in de 

niet al te verre toekomst ruimtevaarders met de Orion naar 

verre bestemmingen reizen: de Maan, Mars en zelfs planetoï-

den. 

Rob stelt zijn remote-camera op bij de Atlas V-raket. 

De briefing van NASA-topman Bolden (midden), met voor hem, 

op hun knieën, Rob van Mackelenbergh en Ken Kremer. Foto: 

Urijan Poerink. 
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gaten in het wolkendek werden steeds kleiner. Maar het   

begon gelukkig niet te regen en het woei nauwelijks. Via 

luidsprekers werden we op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen; ook werd regelmatig vermeld hoeveel tijd 

we nog te gaan hadden. Zou het weer nog op het aller-

laatste moment roet in het eten gooien? Het zou zo maar 

kunnen. Maar 40 seconden voor de liftoff klonk het luid: 

“Go Atlas! Go Centaur! Go MAVEN” en de laatste 10 se-

conden werden hardop afgeteld. 

Door de telelenzen van onze camera’s zagen we opeens 

vuur en rook en schijnbaar heel langzaam verhief de raket 

zich en nam de rookwikkeling snel toe. Seconden later 

bereikte ons het geluid: heel hard en knetterend, met al 

gauw de sonic booms, toen de raket door de geluidsbarriè-

re ging. 

De raket ging steeds harder en had een lange, fel gloeien-

de vuurkolom. Al na zo’n 20 seconden ging hij achter en-

kele wolkenflarden langs, maar hij kwam af en toe wel 

weer even in het zicht. 10 Seconden later was het definitief 

voorbij; we kregen de Atlas V niet meer te zien, maar hij 

bleef nog een hele tijd goed te horen.  

Alles verliep naar wens. De MAVEN ging niet eerst rondjes 

om de Aarde maken, maar werd meteen in een ballistische 

baan naar Mars gestuurd. 

Na de lancering keerden we terug naar het perscentrum; 

iedereen blij dat het vertrek van de MAVEN niet was uitge-

steld, want de weersvooruitzichten voor de 

komende dagen waren slechter dan die voor 

vandaag. In het perscentrum werd druk na-

gepraat en begonnen velen met het maken 

van een verslag en het bekijken van de fo-

to’s. Rob en ik waren niet ontevreden over 

onze resultaten. Ook het filmpje dat Rob had 

gemaakt, zag er goed uit. 

Maar wat heeft de remote-camera op het 

lanceercomplex gedaan? Er kon van alles 

mis zijn gegaan. Een paar uur na de lance-

ring waren we ter plaatse om de camera’s op 

te halen. Indrukwekkend om het lanceerplat-

form terug te zien zónder raket. De lanceer-

toren was gedeeltelijk zwart geblakerd en het 

terrein lag bezaaid met stukken foam. 

Alle remote-camera’s stonden gelukkig nog 

overeind en waren niet beschadigd. Aange-

komen bij zijn camera hoorde Rob het klik-

ken van het toestel; dat was nog steeds fo-

to’s aan het maken! Snel controleerde hij de 

opnamen, en kon hij tot zijn grote opluchting 

vaststellen dat de sound-trigger en de came-

ra goed werk hadden geleverd. Elke secon-

de van de liftoff is vastgelegd en de kwaliteit 

van de foto’s is goed. Later bleek, dat de 

camera vóór de lancering een dag- en een 

nachtopname had gemaakt. Welk geluid de 

camera op die momenten getriggerd had, is 

niet duidelijk.  

Tijdens  onze excursies op  Kennedy Space 

Center maakten de  bussen  anders dan  

gebruikelijk  steeds een grote omweg om 

lanceercomplex 39A heen, waar vroeger de 

meeste Saturnusraketten en veel space-

shuttles aan hun ruimtereizen begonnen. 

Daar werden namelijk opnames gemaakt 

voor de Disneyfilm Tomorrowland, met George Clooney in 

de hoofdrol. 

 

Space-shuttle Atlantis 

Tussen de bedrijven door bezochten we ook enkele malen 

het Kennedy Visitor Center, een groot bezoekerscentrum, 

waar de grootse ruimtevaarthistorie van de NASA in beeld 

en geluid wordt gepresenteerd. Gloednieuw is de enorme 

hal, waarin sinds eind juni 2013 de space shuttle Atlantis 

wordt tentoongesteld. Voor het gebouw staat een model op 

ware grootte van de bekende oranje brandstoftank en de 

herbruikbare raketboosters aan weerszijden, die voor de 

lancering van space-shuttles werden ingezet. 

De Atlantis hangt aan kabels, met de twee grote luiken 

geopend: heel imponerend. Kosten noch moeite zijn ge-

spaard om dit legendarische ruimtevaartuig tot zijn recht te 

laten komen.   

Rob was er in mei 2009 bij toen de Atlantis naar de Hubble 

vertrok. En bij zijn bezoek in 2012 aan Kennedy Space 

Center mocht hij de cockpit van de ruimteveer binnengaan     

en plaatsnemen op de stoel van de commandant. Atlantis 

evond zich toen nog in zijn hangar. 

 

SpaceX 

Voor ons vertrek naar Florida leek het erop, dat we nog 

een lancering  mee  zouden  maken  en  wel  op vrijdag 22  

De lancering van de MAVEN, gezien vanaf het dak van het 160-meter hoge Vehi-

cle Assembly Building (VAB). Foto: Ken Kremer. 
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november. Het zou gaan om een Falcon 9-raket die de 

commerciële telecommunicatiesatelliet SES-8 van de ruim-

tevaartorganisatie SpaceX in een geostationaire baan om    

de Aarde moest brengen. Maar de lancering werd ver-

schoven naar maandagavond 25 november, uitgerekend 

op het tijdstip waarop wij op de luchthaven Orlando San-

ford aan boord zouden gaan voor de terugreis naar Neder-

land. We waren echter wel in de gelegenheid op 24 no-

vember een informele briefing over deze missie bij te wo-

nen in een restaurant op de houten pier van Cocoa Beach, 

niet ver van het vluchtleidingscentrum van SpaceX. Daar 

bood SpaceX een lunch aan aan haar medewerkers en 

hun gezinnen. Elon Musk, de algemeen directeur en chief 

designer van SpaceX, was erbij. Musk is ook bekend als 

de mede-uitvinder en topman van PayPal en Tesla Motors 

en als voorzitter van SolarCity. Na de lunch stond hij in de 

briefing de pers te woord. 

Een dag later vernamen we op de luchthaven, dat het af-

tellen enkele minuten voor de geplande liftoff was gestopt, 

omdat er een technische probleem was ontstaan. De lan-

cering ging die avond niet meer door, en verscheidene 

latere pogingen slaagden evenmin. Pas op dinsdagavond 

3 december kon de Falcon-9 met succes worden gelan-

ceerd. 

 

Space-shuttle Atlantis 

De Atlantis heeft tussen oktober 1985 en april 2011 32 mis-
sies uitgevoerd en 4.648 banen om de Aarde gedraaid. Hij 
vervoerde 191 astronauten, en in totaal verbleef hij ruim 293 
dagen in de ruimte en legde hij een afstand af van 
194.163.813 kilometer. Hij koppelde zeven keer aan aan het 
voormalige Russische ruimtestation Mir en elf maal aan het 
Internationale ruimtestation ISS. 
In mei 2009 vloog de Atlantis nog naar de ruimtetelescoop 
Hubble om die voor de laatste keer een servicebeurt te ge-
ven. Naast de Atlantis in het bezoekerscentrum is dan ook 
een natuurgetrouw model op ware grootte van de Hubble 
geplaatst. De echte is nog actief in de ruimte en komt nooit 
meer heelhuids terug op Aarde.  

De space-shuttle Atlantis met geopende laadruimte in de nieuwe 

hal. De robotarm is uitgestrekt en hangt net buiten bereik van het 

publiek. 

Natuurgetrouw model 

van de Hubble Space 

Telescope. 

Astronaut Meet and Greet 
In het Kennedy Visitor Center kun je twee keer per dag een lezing 

van een astronaut bijwonen. Die vertellen over hun achtergrond, 

opleiding en natuurlijk ook over de ruimtevlucht(en) die zij hebben 

gemaakt. Rob van Mackelenbergh en Urijan Poerink bezochten 

de presentaties van Wendy Lawrence, Bob Springer en Roger 

Crouch. Lawrence is ingenieur, was helicopterpiloot en bezocht 

met de space-shuttle het vroegere Russische ruimtestation Mir. 

Zij was ook de missiespecialist van de STS-114 Discovery, de 

eerste vlucht na de ramp met de Columbia in 2003. Springer was 

testpiloot en was missiespecialist op twee shuttlevluchten. 

Crouch is wetenschapper en vloog als missiespecialist mee met 

twee shuttlemissie. 

Astronaute 

Wendy Lawrence Astronaut Bob Springer 
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Boven: Mooie compositiefoto van de komeet ISON, die op 28 november 

2014 een haarspeldbocht om de Zon maakt. De felle Zon (met het witte 

rond in het midden gemarkeerd) is afgedekt om de omgeving zichtbaar 

te maken.  

Rechts: Op 29 november  viel de komeet en op 30 november is er al-

leen nog maar een hoop stof overgebleven. ESA/NASA/SOHO/SDO/ 

GSFC 

Onder: Roy Keeris maakte deze fraaie foto van ISON op 15 november, 

bijna twee weken vóór de fatale scheervlucht langs de Zon. 

NASA - A Human Adventure nog tot 31 januari 2014 

De grote NASA-tentoonstelling ‘A Human Adventure’ over 50 jaar ruimte-

vaart in de Jaarbeurs in Utrecht loopt nog tot 31 januari 2014. Lezers van 

Zenit mogen met korting naar binnen. Bestel kaarten op de 

www.ahumanadventure.nl met kortingscode ZENIT13.  

Elke eerste week van de maand zijn er voorstellingen van het mobiele 

planetarium van Sonnenborgh – museum & sterrenwacht.  

 

Meteorietenweekend 18 en 19 januari 2014 in Naturalis, Leiden, met 

alle vijf Nederlandse meteorieten. Workshops ‘Hoe herken je een echte 

meteoriet’.  Meer: www.naturalis.nl. 

 

Voorlopig geen lezingen van ‘De Koepel’ 

Omdat De Koepel haar activiteiten op 1 januari 2014 beëindigt, worden er 

geen lezingen voor 2014 aangekondigd. Sonnenborgh - museum en 

sterrenwacht wil de lezingencyclus voortzetten, maar kan dit door gebrek 

aan menskracht niet direct doen. Meer nieuws hierover volgt in 2014. 

 

Vaarwel komeet ISON! 
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Hans Zeegers  

 

Wat zoeken wij?   

a) primitief leven?  3.8 Miljard jaar geleden moet dit in de 

oerzeeën ontstaan zijn. 

b) wezens met bewustzijn en welke reeds een beschaving 

kennen, verder dan de onze of nog in een primitief sta-

dium verkerend. 

  

De ruimtetechniek is voor het sterren- en planetenonder-

zoek van zeer groot belang. Zo is de Voyager 2, gelan-

ceerd in  1977, langs de grote planeten van ons zonnestel-

sel gevlogen met aan boord een grammofoonplaat waarop 

de menselijke activiteiten te beluisteren zijn. Wij komen 

misschien op dit alles nog terug. 

Wij zijn de enigen. Dit is een persoonlijke mening. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een 

plaats in het heelal te vinden waar menselijk leven zoals dit 

nu is, kan ontstaan. 

1. Een G-ster die enkelvoudig is. 80% van de sterren in 

onze Melkweg zijn dubbelsterren of zelfs meervoudige. 

De  temperatuur van een  zon moet 6.000° C aan het 

oppervlak en de afstand tot die tot die ster 150.000.000 

kilometer bedragen, zoals dit  in ons zonnestel het ge-

val is. Bovendien heeft men de sterren in klassen ver-

deeld. De Zon is een G-ster, maar er bestaan ook  an-

dere klassen, namelijk O B A F G K M.  De O-sterren 

zijn zeer massarijk, terwijl de M-sterren heel arm aan 

massa zijn.  

2. Er blijft dus zeer weinig over. De G-sterren zijn reeds 

genoemd. Dat de evolutie tot de geslaagde mensvor-

ming één op de vele miljoenen heeft geleid tot de komst 

van de homo sapiens sapiens, is op zich reeds een 

mysterie. 

3. De ster moet ongeveer 10 miljard jaar oud kunnen wor-

den en zich in een rustig sterrengebied bevinden. Onze 

Zon draait op een afstand van ongeveer 30.000 lichtjaar 

rond het centrum van de Melkweg en doet over elke 

ronde 250 miljoen jaar. Sedert het ontstaan van de Zon 

– 4,5 miljard geleden – moet deze ster (want alle ster-

ren zijn zonnen) 18 à 22 maal rond het centrum van de 

Melkweg met een snelheid van 220 à 250 km per se-

conde geraasd zijn. Hier zij opgemerkt, dat één ronde 

terug, dus 250 miljoen jaar geleden, toen het Perm ein-

digde en de Zon in een van de turbulente spiraalarmen 

van de Melkweg stond, 96% van het leven op Aarde 

vernietigd werd. Thans staat de Zon in de lokale arm 

van Orion. 

4. De baan van een vermoedelijk bewoonbare planeet 

moet cirkelvormig zijn, anders is het te warm of te koud 

op de planeet. 

5. Aarde moet in 24 uur rondgedraaid zijn. 

6. Atmosfeer moet uit 21% zuurstof en de rest uit hoofd-

zakelijk stikstof bestaan. 

7. De planeet moet zich in een planetenstelsel bevinden 

waar enkele zeer grote planeten om de ster draaien. Zo 

zorgt de gasreus Jupiter er voor, dat veel ruimtepuin in 

de atmosfeer van deze planeet verdwijnt. Ook dit is in 

ons zonnestelsel het geval.          

8. Een planeet met de gravitatie, zoals die op Aarde be-

staat. (de Maan is vier maal kleiner dan de Aarde en 

Mars is de helft van de omvang van de Aarde). Als de 

massa kleiner is, is  ook de aantrekkingskracht van het 

hemellichaam kleiner. Ondanks de training aan boord 

van een ruimteschip, komt het lichaam gravitatieprikkels 

tekort welke nodig zijn voor het in stand houden van de 

botten der astronauten. 

9. De planeet moet veel  water bezitten. De Aarde is  zelfs 

voor ¾ met water bedekt. 

10. De ster moet de in de eerste sterren ontstane zwaarde-

re elementen bevatten. De beide lichte elementen zijn 

waterstof en helium. De overige elementen, worden  

‘zwaardere’ elementen genoemd. De Zon is een ster 

van de tweede generatie en bevat ook de zwaardere 

elementen welke door de exploderende sterren van de 

eerste generatie het heelal in werden geslingerd. De 

scheikundige elementen zijn in het ganse universum 

dezelfde en gedragen zich bij chemische verbindingen 

als zodanig. Dus geen stenen mannetjes met groene 

gezichten en ook geen wolken van kwikzilver. 

 

Bestaat er leven in het universum?  

Bestaat er leven in het universum? De vraag kan ook betrekking hebben op 

de ruimtevaart waar de sterrenkunde en de studie van de planeten zoveel 

aan te danken hebben. Denkt U eens aan de gegevens die de Kepler Space 

Observatory aangaande het zoeken naar exoplaneten (planeten bij andere 

sterren) reeds zoveel verzameld heeft. Honderden planeten zijn er inmiddels 

gedetecteerd. 

Gereedschap gevraagd voor werkplaatsje DAST 
 

Voor het bouwen van de DAST willen van de achterste ruimte van de sterrenwacht een eenvoudig werkplaatsje ma-

ken. Het wordt geen fabriek hoor, maar het is wel handig als we daar wat permanent gereedschap hebben liggen.  

Want anders moet je elke keer als je wat wilt sleutelen alles van huis meenemen. Gereedschapskistje vullen, sjouwen 

en thuis weer alles op zijn plaats terug leggen. We weten allemaal denk ik dat je zuinig moet zijn met de centen  

En daarom de vraag aan alle leden, familie, buren, vrienden en nauwe verwanten of jullie zelf nog overbodig gereed-

schap hebben die je af zou willen staan aan de vereniging. Neem maar contact op met Herman ten Haaf. 
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Informatiemiddag DAST 
 
De informatiemiddag over de Dutch Amateur 
Solar Telescope (DAST) op zondag 1 december 
werd bezocht door ongeveer 30 belangstellenden, zowel leden als niet-leden. 
Herman ten Haaf vertelde over de voortgang van dit project en ook over de uitvouwbare koepel op de derde toren van de 
sterrenwacht, waarin de nieuwe zonnetelescoop wordt ondergebracht. Een koepel zoals de andere twee voldoet niet, 
omdat de lucht in de koepel rond de telescoop overdag zou worden opgewarmd en voor turbulentie zou zorgen die het 
beeld van de Zon vervormt en onscherp maakt. Bij een uitvouwbare koepel staat de zonnekijker tijdens gebruik helemaal 
in de open lucht en ontstaan deze problemen niet. Op de foto 
linksboven demonstreert Herman de werking van de koepel 
aan de hand van een model. Foto’s: Patrick Duis. 

   

Excursie leden 
Halley naar 
Leiden  
 

Op 30 november 2013 

brachten 17 Halleyleden 

een bezoek aan de ge-

heel gerestaureerde Leid-

se Sterrewacht en het Boerhaave Museum in Leiden. Daar 

werden zij rondgeleid door Wim Nobel, amateurastronoom 

en vrijwilliger bij beide musea. Het werd een zeer geslaag-

de dag. Veel belangstelling was er natuurlijk 

voor de indrukwekkende, oude telescopen en 

accessoires. De lunch werd, het kan niet anders, gebruikt 

in het befaamde café-diner De Grote Beer. Foto’s: Patrick 

Duis.

  

 

 

 

Fotografische  

dubbelrefractor  

(33 en 15 cm) 

10 inch Repsold-refractor 

Oculairzijde 

fotografische 

dubbelrefractor 

 

Achtergrond: de 

koepel van de foto-

grafische dubbel-

refractor 

Vroege meridiaankijker 
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NGC7380 – de Tovernaarsnevel  
 
Sören Ottenhof maakte in de nachten van 28 juli, 1 augustus en 3 
augustus 2013 met zijn telescoop en camera bij Sterrenwacht Halley 
de opnames, die samengevoegd een prachtige foto opleverde van 
de Tovernaarsnevel (NGC7380, Wizard Nebula). Zie pagina 21, on-
derste foto. 
 
De Tovernaarsnevel is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Ce-
pheus. De Duits-Britse astronome Caroline Herschel ontdekte in 1787 de 
sterrenhoop, die, naar we nu weten, op circa 7.000 lichtjaren van ons is verwijderd en is gehuld in een nevel met een 
diameter van ongeveer 110 lichtjaar. De sterren in dit gebied zijn in de afgelopen vijf miljoen jaren ontstaan, en zijn dus 
nog relatief jong. De nevel wordt geïoniseerd door de dubbelster HD215835 (DH Cephei), samen met enkele jonge ener-
getische sterren in de sterrenhoop. Deze sterren laten de nevel gloeien en hun sterrenwind en straling ´beeldhouwen´ de 
wolken gas en stof tot de bergachtige vormen die we op de foto zien. 
 

 
 Stichting De Koepel beëindigt activiteiten 
 

Het bestuur van Stichting De Koepel gevestigd te Utrecht, heeft besloten om per 1 januari 2014 al haar activitei-
ten te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het tijdschrift  Zenit en de jaarlijks verschijnende Sterrengids 
worden overgenomen door uitgeverij Stip Media te Alkmaar. De Landelijke Sterrenkijkdagen zullen door de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) worden voortgezet. 
 
Stichting De Koepel werd in 1973 opgericht om bij te dra-
gen aan de popularisering van de sterren- en weerkunde, 
ruimteonderzoek en aanverwante wetenschapsgebieden in 
Nederland en het ondersteunen van de amateursterren-
kunde. Daar hebben De Koepel en haar medewerkers in 
de afgelopen decennia ook met veel enthousiasme en 
succes aan gewerkt. Een belangrijk onderdeel van de acti-
viteiten werd de uitgave van het tijdschrift Zenit en de jaar-
lijks verschijnende Sterrengids en Sterren & Planeten. In 
het verleden werd hiernaast onderwijsprogramma’s en 
voorlichting verzorgd. De stichting verzorgde ook een 
(web)winkel en organiseerde activiteiten als de Landelijke 
Sterrenkijkdagen en Astrobeurs. 
In de afgelopen jaren zijn tal van media en websites zowel 
nationaal als internationaal bij gaan dragen aan de popula-
risering van weer- en sterrenkunde, onder andere door het 
bieden van betrouwbare en toegankelijke informatie voor 
een breed publiek. Een positieve ontwikkeling, al beteken-
de dit tevens dat de specifieke positie van De Koepel werd 
verzwakt. Dit had ook gevolgen voor de financiële moge-
lijkheden van De Koepel, die naast inkomsten uit activitei-
ten, sinds 1991 geen subsidie meer ontving. Het blijkt 
thans onmogelijk om de activiteiten voort te zetten in een 
financieel gezonde exploitatie. 
Onlangs is met uitgeverij Stip Media overeengekomen dat 
deze het maandblad Zenit gaat voortzetten en het jaarboek 

Sterrengids (en mogelijk ook het jaarboek Sterren & Plane-
ten). Eerder besloot het bestuur al om de algemene infor-
matieverstrekking te beëindigen. De Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde zal de 
Landelijke Sterrenkijkdagen voortzetten. Momenteel wordt 
nog bezien waar de resterende activiteiten en dan met 
name de winkel, ondergebracht kunnen worden. Voor de 
vier medewerkers is – helaas onvermijdelijk – ontslag aan-
gevraagd c.q. zal hun detachering vanuit andere organisa-
ties worden beëindigd. 
De Koepel werkte samen met de KNVWS, de Landelijk 
Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS) en de 
Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) en heeft 
een samenwerkingsverband met Sonnenborgh – museum 
en sterrenwacht. 
Met dit besluit worden de waardevolle activiteiten van De 
Koepel in de afgelopen decennia afgesloten dan wel over-
gedragen. Het bestuur bedankt de huidige en vroegere 
medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk voor hun enthou-
siasme, vakkundigheid en inzet. Mede dankzij hen staat de 
popularisering van weer- en sterrenkunde, ruimteonder-
zoek en aanverwante vakgebieden in ons land op een 
hoog niveau. Persbericht Stichting De Koepel, 2 december 2013 

Technische gegevens 
Object: NGC7380 Wizard Nebula - Telescoop: 
Skywatcher explorer 150p f/5 met Baader 
MPCC - Camera: 450D Full Spectrum -  
Mount: Heq 5 pro - Guiding: TSOAG9 met 
Orion SSAG - Opnametijden: 47x5mn & 
52x10min= 12hr 35mn - Filter: Hutech IDAS 
LPS-P2 Darks: 40x5min & 21x10min - ISO: 
400 - Gestacked in: DeepSkyStacker (DSS) - 
Bewerking: Photoshop CS6. 

Lezingen bij Galaxis 
 

Woensdag 19 februari, 20.00-22.15 uur: lezing van Roy Kee-
ris: ‘Stormchasen!’ 
Woensdag 19 maart, 20.00-2015 uur: lezing van K. Floor: 
‘Wolken en weer’. 

Samenvattingen lezingen: 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).  

11 januari, 14.00 – 16.00 uur 

uitnodiging 
nieuwjaarsborrel 

 

Halleyleden en hun gezinsleden 
zijn van harte welkom  voor een 
gezellige middag bij de sterren-
wacht,  waar we natuurlijk met 
elkaar een toost uitbrengen op 

het nieuwe en voor Halley onge-
twijfeld weer mooie, maar wel 

drukke jaar 2014! 
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Driemaal het Zevengesternte of Plejaden (M45) 
 

De open sterrenhoop de Plejaden (M45, Zevengesternte) in sterrenbeeld Stier is een dankbaar object voor astro-

fotografen. De sterrenhoop bevindt zich op ongeveer 440 lichtjaren van de aarde. Met het blote oog zie je in een 

stedelijke omgeving vijf  of zes sterren, maar in een volledig donkere omgeving zijn met scherpe ogen wel negen 

of tien sterren zichtbaar; door een verrekijker of telescopen, of fotografisch, tel je zelfs vele tientallen tot honder-

den.  

 

De Plejaden omvatten ten minste 500 sterren. De sterren-

hoop heeft een afmeting van circa 12 lichtjaren. De helder-

ste sterren zijn van type B. Wellicht een kwart van de ster-

ren in de Plejaden zijn echter ‘bruine dwergen’, dat zijn 

‘sterren’, die te licht zijn om in hun kernen waterstof om te 

zetten in helium en die hun energie hoofdzakelijk in het 

infrarode deel van het spectrum uitzenden. 

 

Sören Ottenhof maakte bovenstaande opname op 27 sep-

tember 2013 met zijn eigen telescoop bij Halley. 

Technische gegevens: Object: M45, Pleiaden - Telescoop: 

Skywatcher explorer 150p f/5 met Baader MPCC - Came-

ra: 450D Full Spectrum - Mount: Heq 5 pro - Guiding: 

TSOAG9 met Orion SSAG - Opnametijden: 27x10min = 

4hr30mn totale belichting - Darks: 3x10min - Flats: 

21x2,5sec - Filter: Hutech IDAS LPS-P2 - ISO:  400 - 

Gestacked in: DeepSkyStacker (DSS) - Bewerking: Photo-

shop CS6. 

 

Halleylid Michel van Daalen maakte in september 2013 

een mooi volgopname van het Zevengesternte, ook met 

zijn eigen telescoop bij Sterrenwacht Halley. Hij leverde die 

zonder verdere informatie aan de redactie aan en de foto 

is geplaatst op kleurenpagina 20. 

 

De Plejaden vastgelegd met deTakahashi 

De foto van de Plejaden op kleurenpagina 20 is in de nacht 

van 26/27 oktober 2013 gemaakt met de Takahashi-

telescoop in de kleine koepel.  

Twan Bekkers schrijft daarover: “Na de velen uurtjes werk 

die worden verricht in de kleine koepel op elke dinsdag en 

donderdagavond door vooral Herman ten Haaf, Patrick 

Duis, Sören Ottenhof en Twan Bekkers komt het resultaat 

langzaam in zicht. Er is gebruik gemaakt van enkel een 

unmodded 5D Mark II en een ALCCD5 voor de autogui-

ding. Er zijn 26 frames van 5 minuten gemaakt op ISO400, 

30 flats gemaakt en gestacked in DSS. Nabewerking in 

photoshop CS6.0.”  

Twan is verbaasd over de foto, “want; er was een halve 

maan aanwezig die nacht, er is geen gebruik gemaakt van 

een licht vervuilingsfilter (zoals een LPS P2 filter), een 

unmodded camera en er zijn geen darks gemaakt. Dus er 

gaat nog heel wat moois uit komen nadat de puntjes op i 

zijn gezet!”  

 

Het Zevengesternte. Foto: Sören Ottenhof. 
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Het Zevengesternte. Foto: Michel van Daalen.   

Lees meer op pagina 19. 

De lancering van de Marssonde MAVEN 

op 18 november 2013. Foto: Urijan Poerink.   

Lees meer op de pagina’s 11 e.v. 
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Het Zevengesternte. Foto: Twan Bekkers.   

Lees meer op pagina 19. 

Tovernaarsnevel of Wizard Nebula NGC7380. 

Foto: Sören Ottenhof. Lees meer op pagina 18. 

 

De Zon in H-alfa op 13 november 2013. 

Foto: Edwin van Schijndel. Lees meer op  

de pagina’s 22 e.v. 
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Een leuke bezigheid voor de amateur en het publiek 

Waarnemen van de zon 
 

De zon kan zich verheugen op de belangstelling van steeds meer geïnteresseerden. Zowel amateursterrenkundi-

gen als het grote publiek kunnen de laatste jaren de zon waarnemen door speciale zonnekijkers die tegenwoor-

dig gewoon op de markt voor amateurs en publiekssterrenwachten te koop zijn. We hebben het hier dan natuur-

lijk over de speciale filters die het H-Alfa-licht van de zon detecteren, waardoor het oppervlak allerlei details toont 

en aan de rand ervan de protuberansen zichtbaar worden.  

 

Edwin van Schijndel 

 

Voordat dergelijke telescopen er voor amateurs waren, 

was het waarnemen van de zon voor de meesten een zij-

delingse bijkomstigheid, waarbij een kijker voorzien werd 

van een filter zodat zonnevlekken zichtbaar worden. Ster-

renwacht Halley beschikt sinds 2011 over een kleine Lunt-

H-alfa-zonnekijker en die wordt geregeld ingezet wanneer 

er bezoekers overdag worden ontvangen. Net als een aan-

tal amateursterrenkundigen in het land is er ook enkele 

leden van onze sterrenwacht dat de zon waarneemt en 

sinds vorig jaar hebben we op de sterrenwacht al enkele 

zonnemiddagen voor het publiek georganiseerd.  

 

Met de komst van de speciale zonnetelescopen en de 

verdere ontwikkeling van andere methoden om de zon 

waar te nemen, is de zon een volwaardig onderdeel ge-

worden van zowel amateur- als publiekssterrenkundige 

activiteiten. Ervaren astrofotografen maken verbluffende 

opnames die tot pakweg nog geen tien jaar geleden enkel 

door professionele observatoria konden worden geleverd. 

Wie daar eenmaal door wordt gegrepen, wil er zelf ook 

maar al te graag mee aan de gang. Nu ook de plannen 

voor de bouw van een hoogwaardige zonnetelescoop (de 

DAST, Dutch Amateur Solar Telescope) op onze sterren-

wacht steeds dichterbij komt, kriebelt het bij mij en ook bij 

sommige andere leden om meer met de zon te gaan doen. 

Er zijn al enkele publieke zonnemiddagen geweest, maar 

als amateurs kunnen we zelf ook mooie opnames maken 

met de zonnekijkers die er zijn. Als de DAST eenmaal 

gebouwd wordt, moeten we als leden daar ook mee kun-

nen werken. Ik hoop dan ook dat we onder de actieve le-

den meer gaan doen aan zonnefotografie.  

 

Naast waarnemen in  H-Alfa met een speciale zonnetele-

scoop kan er in wit licht worden waargenomen, waarvoor 

meestal een filter voor de opening van de telescoopbuis 

wordt geplaatst. Een redelijk goedkope manier om dit te 

doen is door aanschaf van de speciale zonnefolie, zoals 

die van de firma Baader. Het is vergelijkbaar met wat we 

kennen van de eclipsbril en de folie wordt meestal in A4-

formaat verkocht. Bij gebruik van zonnefolie moet de bezit-

ter ervan zich realiseren dat de houdbaarheid ervan be-

perkt is en dat beschadigingen te allen tijde moeten wor-

den voorkomen. Een minuscuul gaatje is al een schadelij-

ke bron voor het oog. Baader verkoopt zowel zonnefolie 

voor visueel gebruik als voor fotografische toepassing. De 

fotografische folie dient ook uitsluitend voor dit doel te 

worden gebruikt en biedt geen bescherming voor de ogen! 

Voordeel van deze folie is dat er meer licht wordt doorgela-

ten, zodat de belichtingstijd kan worden verkort.  

Er bestaan ook speciale glasfilters die voor de telescoop 

kunnen worden gezet. Glasfilters zijn duurder in aanschaf, 

maar wel veiliger en gaan ook veel langer mee dan folie.  

De beste en scherpste beelden in wit licht kunnen worden 

verkregen met een Herschel-prisma. Dit is een speciaal 

zenith-prisma waarbij het schadelijke zonlicht af wordt 

gebogen en het resterende zonlicht naar het oculair wordt 

gedirigeerd. Doordat het zonlicht zonder obstakels het 

prisma doorloopt, blijven scherpte en contrast beter be-

houden. Een Herschel-prisma kan alleen op een refractor 

worden gebruikt, omdat er geen bundeling van zonlicht 

mag plaatsvinden door optiek in de vorm van bolle spie-

gels of correctors voordat het in het prisma terechtkomt. 

Fabrikanten van Herschel-prisma’s leveren bij deze onder-

delen speciale filters die erin kunnen worden geschroefd.  

 

Bovenste foto: Links een lenzenkijker voorzien van een Herschel-
prisma en rechts een Lunt-zonnetelescoop, beide van Edwin van 
Schijndel. 
Onderste foto: Het Herschel-prisma (vaak ook wel  Baader Her-
schel Wedge genoemd) met een oculair.  
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Met deze filters kan vaak een hogere scherpte of meer 

detail worden verkregen.  

Het waarnemen en fotograferen van de zon kan dus met 

verschillende hulpmiddelen. Het mooiste beeld van de zon 

levert vooralsnog de speciale zonnetelescoop die het H 

Alfa-licht doorlaat. Dergelijke telescopen zijn helaas duur in 

aanschaf. Wie al een ‘gewone’ lenzentelescoop bezit kan 

ook overwegen om de filters los te kopen en ze daarop 

bevestigen. Er zijn twee firma’s die momenteel de markt 

van zonnetelescopen beheersen: Lunt en Coronado. Beide 

fabrikanten bieden zonnekijkers variërend in grootte en 

prijsklasse. Van Coronado is vooral de kleine PST erg 

populair geworden onder amateurs, terwijl van Lunt de 

 kijkers met 60 mm opening veelvuldig worden verkocht. 

Het waarnemen van de zon kan ook zonder dure zonnekij-

ker leuk zijn. Met een goed glasfilter of zonnefolie op een 

eenvoudige telescoop kan de zonnevlekkencyclus worden 

gevolgd en zal de waarnemer merken dat bij hoge zonne-

vlekkenactiviteit prachtige details zichtbaar zijn.  

Op de kleurenpagina 21 staat een mooie zonnefoto in H-

alfa, gemaakt door Edwin van Schijndel. De opname da-

teert van 13 november 2013. Technische informatie: Lunt-

zonnetelescoop op 0,7 Ångstrom, zonder doublestackfilter. 

Camera: Canon EOS 60D voorzien van een Tele Vue 2,5 

Powermate barlow. Nabewerking in  in Photoshop. 

 

 

Kom naar bijeenkomsten van de Werk-
groep Astrofotografie en Waarnemen! 
 

Leden die zelf met een telescoop op de sterrenwacht 

willen waarnemen of met een eigen telescoop mee 

willen doen met astrofotografie kunnen een kijkje ko-

men nemen als de werkgroep bijeenkomsten houdt.  

 

Sinds begin dit jaar streven we ernaar elke eerste zaterdag 

van de maand een vaste bijeenkomst te houden, ook als 

het bewolkt is. De opkomst is wisselend, maar we hebben 

al een paar keer leuke en leerzame alternatieve activiteiten 

gedaan zoals het collimeren van een telescoop. Daarnaast 

gaan we natuurlijk regelmatig bij helder weer (voornamelijk 

in de weekenden) met meegebrachte telescopen aan as-

trofotografie doen. De kennis en ervaring die enkele leden 

reeds hebben opgedaan zullen ze gaarne delen met nieu-

welingen, dus schroom niet om langs te komen en te vra-

gen. Omdat we nooit van tevoren weten welke avond het 

helder wordt gebruiken we het forum van de Halleywebsi-

te. Dit forum is exclusief voor leden die zich ervoor kunnen 

registreren. Als je je aanmeldt kun je lezen of en wanneer 

er iets op de sterrenwacht wordt afgesproken. Uiteraard 

mag je ook gewoon contact met mij opnemen via e-mail of 

telefoon.Via het Halleyforum is echter wel gemakkelijker 

voor ons allemaal. Het forum is te vinden onder deze link: 

www.sterrenwachthalley.nl/forum  

 

Edwin van Schijndel, edwinvanschijndel@gmail.com 

Fotografie van de zon 
Het fotograferen van de zon kan al worden gedaan  door een compactcamera stil voor het oculair te houden en dan 

een opname proberen te maken. Wie de beschikking heeft over een spiegelreflexcamera kan deze met enkele hulp-

middelen op de telescoop bevestigen. Behalve de bekende T-ring is er meestal ook een barlow nodig om in focus te 

komen. De barlow wordt dan in het zenithprisma gezet of (in het geval van de H-alfakijker) in het speciale zenithpris-

ma dat een blockingfilter bevat. De barlow heeft dan tevens het voordeel dat er een vergroting wordt verkregen die 

vaak wenselijk is voor het ophalen van details. Hierbij kan een vergrotingsfactor van 2 tot 5 keer worden behaald. Hoe 

sterker de vergroting hoe meer er last zal worden ondervonden van luchtonrust (seeing).  

Om meer resultaat te bereiken gebruiken amateurs een hele reeks opnames, die digitaal over elkaar worden gelegd 

(gestackt). Speciale programma’s filteren daar de beste opnames uit en deze kunnen dan in bekende bewerkingspro-

gramma’s nog worden nabewerkt. Bekende programma’s zijn Registax en Autostakkert. Spiegelreflexopnames kun-

nen echter niet zo daarin worden ingevoerd. De bestanden moeten dan eerst worden omgezet. Een geschikte web-

cam of speciale planeetcamera werkt nog beter en deze zijn tegenwoordig redelijk betaalbaar.  

De zonnevlekken van 24 oktober 2013 uitvergroot. Foto:Edwin 
van Schijndel. 

De Zon met zonnevlekken op 24 oktober 2013. Foto: Edwin van 
Schijndel. 
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Foto: Marco Langbroek 

Nieuwe Nederlandse meteoriet ontdekt! 

Meteoriet De Diepenveen 
 

“Volgens mij heb ik zojuist iets héél bijzonders gezien”, zei sterrenkundeamateur 

en voormalige directeur van het Elise Eizinga Museum Henk Nieuwenhuis tegen 

zijn vrouw, toen hij terugkwam van de gesteente-expositie van een hobbyiste op 

de camping. “Ja hoor, dat zal wel weer”, antwoordde  zij, en ging over tot de orde 

van de dag. 

 

Inmiddels is het een jaar later, en zit Nieuwenhuis met drie 

onderzoekers op een kamertje in de Vrije Universiteit Am-

sterdam rond de tafel waar de bezienswaardigheid op ligt: 

een pikzwart brokje steen ter grootte van een stuiterbal, 

het heeft eigenlijk nog het meeste weg van een bolletje 

houtskool. Het is de vijfde meteoriet die ooit in Nederland 

is opgedoken, en het is een tamelijk  zeldzaam exemplaar 

bovendien. 

Bos en zijn vrouw hadden op dat moment een brok van het 

oudste materiaal dat op aarde te vinden is in handen, zo is 

inmiddels gebleken. 

“Het is een bijzonder soort koolstofchondriet”, vertelt Marco 

Langbroek, die als meteorietenspecialist al snel bij het 

determineren van de vondst betrokken werd. Meteorieten 

van dit type dateren uit de tijd, dat het zonnestelsel in wor-

ding was, zo’n 4,6 miljard geleden en bestaan uit materiaal 

uit de zonnenevel. “ze zijn ouder dan de aarde zelf.” 

Slechts ruim een procent van de bekende meteorieten 

behoort tot deze categorie, in totaal een paar honderd 

exemplaren. Wat het buitenaardse brokje steen vooral 

speciaal maakt, is dat het voor meer dan twee procent uit      

koolstof bestaat. Dat is veel voor een meteoriet, en het is 

organisch materiaal. “Van dit type meteorieten wordt wel 

gedacht dat ze de bouwstenen voor het leven op aarde 

gebracht hebben”, zegt Langbroek. “ze kunnen zelfs com-

plexe moleculen als aminozuren bevatten.” 

Als de twee landarbeiders de inslag niet hadden gezien, 

was de steen waarschijnlijk binnen enkele weken uit elkaar 

gevallen en verspoeld; in de weilanden rond Diepenveen 

op zoek gaan naar nog meer brokstukken heeft dan ook 

geen enkele zin. Het echtpaar bracht de steen echter naar 

de lokale hoofdonderwijzer, die hem uiteindelijk doorgaf 

aan zijn stiefzoon, een leerling aan de Rijks-HBS in Deven-

ter. Daar belandde de meteoriet in een mooi houten kistje 

op zolder, waar het bleef liggen tot de school werd opge-

heven en de leraren het hele kabinet aan oude instrumen-

ten en curiosa  in de afvalcontainer zagen verdwijnen. 

“Een van hen heeft de meteoriet toen gered”, vertelt ster-

renkundige Niek de Kort van het Meteorieten Documenta-

tie Centrum, die precies uitzocht wat er met de meteoriet 

gebeurde nadat hij was ingeslagen. Toen de betreffende 

leraar overleed, gaf zijn weduwe de meteoriet aan een 

verzamelaar, die er uiteindelijk mee op de camping van 

Henk Nieuwenhuis terechtkwam. Zij droeg de steen on-

langs over aan Naturalis. 

De twee dagloners hebben inderdaad bestaan, kan De 

Kort bevestigen, maar verder lijkt niemand iets van de 

inslag te hebben gemerkt. In kranten en verslagen wordt er 

tenminste geen enkele melding van gemaakt. “Maar het 

was ook een bewolkte dag, met af en toe regen, dat ver-

hindert het zicht.” Inmiddels zijn de onderzoekers druk 

bezig met de gedetailleerde analyses van de steen. De 

kans is groot dat het materiaal stofkorrels bevat uit de in-

terstellaire ruimte, zoals vaak het geval is bij koolstofchon-

drieten van deze ouderdom. Dit ‘sterrenstof’ is nog ouder 

dan het zonnestelsel. Dan kunnen we analyses doen aan 

materiaal uit moleculaire wolken,  die  zo  ver  weg zijn, dat  

Het kistje met de meteoriet De Diepenveen en een kaartje, 

waarop een verklaring van de steen is gegeven, luidende: 

“Meteoorsteen gevallen onder Diepenveen, den 27
e
 oktober 

1873 des middags ten drie ure ongeveer. Deze steen viel met 

een verblindend licht, onder heftig sissen neder naast de perso-

nen van de heer Bos en zijne vrouw, die daar stonden te wer-

ken, en werd weinige minuten later op een diepte van anderhal-

ve voet en nog merkbaar warm uit den zandgrond gehaald”.  

(Anderhalve voet is ongeveer 45 centimeter). 

Een briefje in het kistje verwijst naar literatuur uit 1883 over de 

meteoriet van Orgueil, waarvan op 14 mei 1864 twintig fragmen-

ten insloegen en werden gevonden bij het plaatsje Orgueil in 

Zuid-Frankrijk. De toenmalige eigenaar van de steen uit Diepen-

veen zag in dat boek een afbeelding van een fragment, en vond 

dat zijn steen daar erg op leek. Het had het bij het rechte eind, 

want de samenstellingen van de Orgueil en de Diepenveen 

komen sterk met elkaar overeen en zijn zeldzaam! Foto: Urijan 

Poerink. 

 

Meteoriet De Diepenveen, soort: koolstofchondriet 

gewicht: 68 gram, afmeting: 5 x 3,5 x 3,5 cm,  

ouderdom: ongeveer 4,6 miljard jaar. 
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we ze normaal gesproken 

slechts met sterrenkijkers kun-

nen zien, of zelfs alleen     

uit berekeningen kunnen aflei-

den”, zegt De Kort. 

Vooral uit ‘insluitsels’ en ‘chond-

ren’, microscopisch kleine ge-

stolde vloeistofdruppeltjes die 

bestaan uit gecondenseerde 

zonnenevel, valt veel te leren, 

weet Wim van Westrenen, pe-

troloog aan de Vrije Universiteit, die voor dit onderzoek is 

ingeschakeld. “Hier zou het sterrenstof in opgesloten moe-

ten zitten.” 

Met een scheermesje sneden Van Westrenen en Lang-

broek al een paar flinterdunne plakjes van de meteoriet af, 

om deze onder de elektronenmicroscoop te bekijken en in 

het laboratorium te analyseren uit welke materialen ze 

bestaan. Het toverwoord daarbij 

is voorzichtigheid, de steen is 

broos en verliest bij de minste 

aanraking enkele korreltjes ma-

teriaal. “Het lijkt wel wat op no-

rit”,  merkt De Kort op. 

Aan het eind van het gesprek 

gaat de meteoriet weer veilig 

terug in zijn kistje. De kruimel-

tjes, kleiner nog dan een suiker-

korrel, die zijn achtergebleven 

op tafel, worden een voor een met een pincet in een buisje 

gedaan. “Precies genoeg voor één promotieonderzoek”, 

glimlacht Van Westrenen. Want er valt nog een hoop te 

ontdekken aan deze steen uit de ruimte. 

 

Marlies ter Voorde, De Volkskrant Wetenschap, 7 december 2013

 

 

Ook de ‘aëroliet’ van Uden joeg arbeiders grote schrik aan 
 

Op 12 juni 1840 overkwam enkele inwoners van Volkel en Uden hetzelfde als de twee landarbeiders in Diepeveen 

33 jaar later. Nicolaas Denissen, landbouwer en herbergier, Hendricus van Gerven, meester kleermaker, Martinus 

van de Vondervoort, landbouwknecht, Arnoldus Verwegen, landbouwer, Antonie van Dijk, arbeider en Johannes 

van Gerven, kleermaker (allen uit Volkel) en Antonie van Dijk, arbeider, en Hendricus van de Heijden, smids-

knecht (beiden uit Uden) en enkele andere niet met name bekende personen bevonden zich die zomerdag tussen 

tien en elf uur in de ochtend in de “gemeene turfpeel” te Uden, ter plaatse genaamd het Staartje.  

 

Het was die dag zonnig en de lucht was helder. De man-

nen waren aan het werk, toen zij een toenemend “geschui-

fel” boven hun hoofd hoorden naderen, die zeer verontrust-

te en hen bang maakte. Na enkele seconden volgde vlakbij 

een zware slag of “neerploffing.” Nadat zij van de schrik 

hersteld waren, zagen zij op slechts vijf ellen van Martinus 

van de Vondervoort verwijderd, dat de grond “cirkelgewijze 

uitgepuild of opgeworpen was, in het midden eene ope-

ning, waar zij, ongeveer ter diepte van één en één en één 

halve palm, in eene schuinsche rigting, in het oost-noord 

ten oosten, iets zagen dat hun zwart toescheen, welk zij na 

eenig overleg, met behulp van eene schop, dan hebben 

uitgehaald, en bevonden, dat het eene bijzondere soort 

van zevenhoekige steen was, die zoo heet was, dat hij 

naauwelijks met de hand, zonder zich te branden, kon 

opgenomen worden: zijnde alstoen van eene zoo broze 

zelfstandigheid, dat het zwarte omkleedsel met de nagels 

kon worden afgekrabd […]”.  

 

Deze verklaring werd op 8 

maart 1841 door  de getuigen 

Nicolaas Denissen en Hendri-

cus van Gerven afgelegd ten 

overstaan van Jan Baptist van 

Erp, secretaris van de gemeen-

te Zeeland, die dat voorwerp als 

een “wezenlijke metëoor of aër-

olieth beschouwt”. Van Erp stel-

de de verklaring op schrift en liet 

die door deze twee getuigen 

ondertekenen. 

Van Erp bood de ‘meteoorsteen’ en de genoemde verkla-

ring aan aan de Gouverneur van Noord-Brabant, baron 

A.J.L. van den Bogaerde van ter Brugge, die op Kasteel 

Heeswijk woonde. De Gouverneur op zijn beurt gaf een en 

ander  “ten nutte van de wetenschap” door aan het bestuur    

van het Provinciaal Genootschap in Noord-Brabant, dat de 

steen  opnam  in zijn  verzameling  zeldzaamheden.  In de    

Nederlandse meteorieten 
 

In de loop der eeuwen zullen veel meteorieten op Ne-

derlandse bodem zijn terechtgekomen. Naar schatting 

elke vier jaar een exemplaar van één kilogram. Er zijn 

er slechts vijf geborgen en bewaard gebleven. Ze kre-

gen de namen van hun vindplaats. Dit zijn die meteo-

rieten, met vermelding van naam, type, gewicht en 

valdatum: De Uden, chondriet, 720 gram, 12 juni 1840, 

De Utrecht, chondriet, twee fragmenten van 7 kg en 2,7 

kg, 2 juni 1843, De Diepenveen, koolstofchondriet, 68 

gram, 27 oktober 1873, De Ellemeet, achondriet/dioge-

niet, twee fragmenten van 970 en 500 gram, 28 augus-

tus 1925, De Glanerbrug, breccieuze chondriet, veel 

fragmenten, totaal 855 gram, 7 april 1990. 

Al deze meteorieten zijn gevonden, omdat hun val niet 

onopgemerkt was gebleven.  

De meteorieten De Uden en De Diepenveen sloegen 

een gat in de grond in de buurt van turfstekers en boe-

ren. De inslagen van De Utrecht en De Ellemeet wer-

den op grotere afstand gezien én gehoord. De vuurbol 

die gepaard ging met de val van de Glanerbrug werd in 

grote delen van Nederland en Duitsland gezien, en de 

meteoriet zelf werd door een inwoner van Glanerbrug 

totaal verbrijzeld op de vloer van een zolderkamer van 

zijn huis aangetroffen. 

 

De eigenaresse van de 

meteoriet, mevrouw L. 

Kiers, draagt op 12 de-

cember 2013 formeel de 

eigendom van De Die-

penveen over aan Edwin 

van Huis, directeur van 

Naturalis Biodiversity 

Center. 

Foto: Urijan Poerink. 
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publicaties die in het midden van de negentiende eeuw 

aan De Uden gewijd zijn, wilden men zich vaak niet wagen 

aan speculaties over de oorsprong van deze en andere 

“aërolieten” of “luchtstenen”. Maar wel wordt verwezen 

naar de stenenregen die zich op 26 april 1803 voordeed te     

l’Aigle in Frankrijk. Toen werd dit dorpje in Normandië ge-

troffen door ongeveer 2.300 meteorieten. Niemand raakte 

gewond. De beroemde Franse astronoom Jean Baptiste 

Biot stelde meteen een grondig onderzoek in naar dit zeld-

zame fenomeen, en kwam tot de onmiskenbare conclusie       

dat deze objecten uit de ruimte komen.Hij werd lang niet 

door iedereen meteen geloofd (“god gooit niet met ste-

nen”), ook niet door veel andere wetenschappers. Maar 

het begin van wetenschappelijk onderzoek aan meteoren 

en meteorieten en de herkomst daarvan was gemaakt. 

Tegenwoordig maakt de meteoriet Uden deel uit van de 

collectie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Na-

turalis) in Leiden. Op 12 december is ook de De Diepen-

veen formeel overgedragen aan dit museum. 

In Kasteel Heeswijk zijn bij de restauratie enkele jaren 

geleden citaten uit brieven en documenten met betrekking 

tot het kasteel op de muren van enkele vertrekken aange-

bracht. Een daarvan, in de Blauwe Kamer, luidt: Aëroliet, 

meteoor- of luchtsteen, den 12 junij 1840 te Uden uit de 

lucht gevallen. Geschenk van den Gouverneur A.J.L. van 

den Bogaerde van Terbrugge. 

 

De pseudo-meteoriet van Heeswijk 

In 1947 vond Pater Th. van den Broek van de Norbertijn-

Abdij Berne in Heeswijk in het stuifzandgebied ten noord-

oosten van Heeswijk bij het beekje Leijgraaf een onregel-

matig wigvormig zwart stuk metaal. Allerlei deskundigen 

bogen zich over dit voorwerp en sommige dachten dat het 

een meteoriet was. Het kwam terecht bij het Geologisch 

Bureau voor het Nederlandsche Mijngebied in Heerlen en 

dat bureau kwam “met voldoening” tot de conclusie, dat 

het inderdaad een meteoriet is, evenals een eveneens in 

1947 in Geulle gevonden object. Maar helaas, er werd te 

vroeg gejuicht. Later bleken beide objecten namelijk van 

gewoon aards ijzer te zijn en helemaal niet afkomstig uit de 

ruimte.  Meteorietdeskundigen krijgen dikwijls met dergelij-

ke pseudo-meteorieten te maken. 

 

Op 18 en 19 januari 2014, tijdens het meteorietenweekend 

dat Naturalis dan organiseert, worden de Diepenveen en 

de vier andere Nederlandse meteorieten tentoongesteld.  

 

Zoekacties gestart 

Mogelijk meteorietdropping op de Veluwe 
 
Op 30 oktober 2013 te 04.35 uur verscheen boven ons land een zeer heldere vuurbol. Die werd door verscheidene 
all-skycamera’s en videocamera’s vastgelegd. Deze camera’s zijn permanent op de hemel gericht, juist met het 
oogmerk ’s nachts heldere meteoren te pakken te krijgen. De kans is groot, dat er op die vroege ochtend van 30 
oktober een meteoriet is gedropt van 1 à 2 kilogram.  
 
Vermoedelijk slaat er iedere vier jaar een meteoriet van 1 
kilogram in op Nederlandse bodem, maar hun val wordt 
haast nooit opgemerkt. Het kan ook gebeuren, dat wel de 
vuurbol wordt gezien, maar dat niet kan worden achter-
haald waar de meteoriet is terechtgekomen. Genoemde 
camera’s staan verspreid over het land en fotograferen 
vuurbollen onder uiteenlopende hoeken. Als er meteoriet is 
neergekomen, dan kan vrij nauwkeurig aan de hand van 
de beelden de inslagplaats worden berekend. En ook wor-
den vastgesteld wat de baan van de meteoriet in de ruimte 
was, zodat ook de herkomst te achterhalen is.  

De kans dat je op deze wijze een pas gevallen meteoriet in 
handen krijgt,is nog niet zo heel groot, maar het loont de 
moeite om te zoeken. Dat is ook wat er is gebeurd na de 
vuurbol van 30 oktober, want wellicht heeft er een dropping 
van een meteoriet plaatsgevonden op de Veluwe.  
Op 10 november en 7 december zijn op enkele terreinen 
goed voorbereide zoekacties gehouden door een groep 
leden van de Dutch Meteor Society en de Werkgroep Me-
teoren KNVWS. Die hebben nog niets opgeleverd, maar 
met het zoeken zal ongetwijfeld verder worden gegaan.  
Wordt vervolgd… 
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Radiostilte 
 

Na een lange periode van ‘stilte’ is er nu dan toch weer een teken van leven, met deze gedachte stel ik me voor 

dat menigeen dit verhaal begint te lezen… Was het eerste jaar vooral super zichtbaar, omdat we met man en 

macht aan de mechanica van de radiotelescoop (RT) van onze sterrenwacht aan het sleutelen waren, de volgen-

de fase is inderdaad minder in het oog springend, maar zeker zo interessant.  

 

Anton Janssen, werkgroep Radiotelescoop 

 

Vrij onzichtbaar gaat het werk aan de radiotelescoop ge-

lukkig toch gewoon door, maar helaas door omstandighe-

den wat minder snel dan oorspronkelijk gedacht. Want hoe 

stond het er ook alweer voor: de RT zoals hij buiten staat, 

is waar nodig opgeknapt, en alle onderdelen zijn gecontro-

leerd op hun werking. Al met al hebben we het idee dat de 

RT in een technische staat is, goed genoeg om hem zijn 

oude ‘volg de zon’-kunstje weer uit te laten voeren. Wat 

daar nog bij mist, is nieuwe elektronica en de complete 

bekabeling van zowel de onderdelen aan de RT, als de 

bekabeling tussen de RT en de sterrenwacht. De 

nieuwe elektronica is deels al gerealiseerd, en het 

andere deel zit in het laatste deel van de ontwerpfa-

se. Omdat de software die ik voor de reeds gereali-

seerde pcb’s heb  gebruik, niet in staat was om pcb’s 

(printplaten) te maken die groot genoeg zijn om alle 

functies te herbergen, heb ik contact gezocht met 

CadSoft, de leverancier. En deze sponsort ons voor 

een jaar lang een versie van hun EAGLE-PCB-

design-software, waarvoor onze dank!  

Ondertussen zijn we bezig met de bedrading, weder-

om zoekende naar een sponsor, voor een goede 

voedingskabel die flexibel is, ook bij temperaturen 

onder 0 en weinig weerstand heeft en alles bij elkaar 

ruim 100 meter lang (je praat hier over een bedrag 

van rond de 500 euro). Daar wordt dus nog aan ge-

werkt.  

Ondertussen proberen we voor elkaar te krijgen, dan 

onze netwerkkabels eerder in de grond zitten dan de 

vorst. Die netwerkkabels zijn naast de voedingska-

bels (die de benodigde spanningen en stroom aanle-

veren) nodig om de RT vanuit de sterrenwacht (en 

via het internet) te kunnen bedienen, en tevens om de 

ontvangen signalen te transporteren… en was het daar 

niet allemaal om begonnen? 

Als bonus gaan we op dat moment ook meteen van start 

met het live’-ontvangen van signalen van de zon. Inder-

daad, de RT beweegt nog niet automatisch, maar de ZON 

gelukkig nog wel!  

Vorig jaar hebben we een 11 GHz-ontvangst kop ge-

bouwd, en in de RT gemonteerd. Met deze zogenaamde 

LNC gaan we elke dag het 11 GHz-signaal van de zon in 

kaart brengen. We richten de RT op een punt in de baan 

van de zon, en  wachten  tot de zon  voorbij komt.  De vol-   

Anton Janssen (links) gaf op zaterdag 5 oktober (Weekend van de We-

tenschap 2013) aan belangstellenden uitleg bij de radiotelescoop. Die 

middag was de Zon ook te horen, nadat een kleine radioruisontvanger 

met de hand op deze radiobron was gericht (zoals de  jongen op de foto 

doet).   

Dit is een echte meting, dus de elektronica om het te meten, en de website waar je het live kunt volgen, zijn al klaar. Nu is deze meting 

nog niet met de Halley RT gemaakt maar ‘gewoon’ in onze tuin met een oude satellietschotel. Rond 12.00 uur zie je dat het signaal 

maximaal was, en ongeveer 15 minuten voor en na 12.00 uur zie je dat de zon nog niet/niet meer in de openingshoek van de schotel 

zat. Naast een leuk plaatje geeft het je ook informatie over de specificaties van de schotel, en de uitlijning van de LNC ten opzichte van 

de schotel. 
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Komende cursussen bij Halley 
 

Cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’ 

De cursus bestaat uit de volgende vijf achtereenvolgende dinsdagavonden, telkens van 20.00 - 22.30 uur: 11, 18, en 

25 maart 1 en 8 april 2014. 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 Waegema-

kers 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 ster-

renhemel, de planeten, de maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de sterren, melkwegen 

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

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

 

Jeugdcursus Sterrenkunde 

Op de zaterdagmiddagen 1, 8, 15 en 22 februari (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 uitge-

legd: 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 telescoop. 

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.  

van de zon, en  wachten  tot de zon  voorbij komt.  De vol-   

 

gende dag komt de zon op een iets hogere of lagere baan 

voorbij, en hebben we weer een meting.  

Het idee is om eens per week de RT dan weer goed uit te 

richten op de baan van de zon, en zo hebben we dan onze 

eerste echte metingen. Wat je daar van mag verwachten… 

tsja…, dat kan ik het beste laten zien met bijgaand plaatje.  

 

Een thermometer op 11GHz 

Wat meten we nu echt op 11GHz met onze radiotele-

scoop (RT) als we straks, voor het eerst in al die jaren 

dat de RT bij Halley staat, signalen van de zon ont-

vangen? 

Inderdaad, zoals het kopje hierboven al deed vermoe-

den, een temperatuur! 

De (stralings) wet van Planck, beschrijft de intensi-

teitsverdeling van de straling als functie van de golf-

lengte (frequentie) van de door een zwarte straler 

(ideale stralingsbron) bij een bepaalde temperatuur 

uitgestraalde elektromagnetische golven. Neem nu de 

zon als ‘zwarte straler’ en dan is de door het oppervlak 

van de zon uitgezonden energie, in de vorm van ra-

diostraling rond de 11GHz dus een maat voor de tem-

peratuur! 

Helaas worden radiogolven rond de 11GHz een beetje 

verstoord/gedempt door waterdamp. De variaties die 

we zullen meten zijn dus niet één op één tempera-

tuurschommelingen van de zon, maar ook  een water-

damp- (bewolking-)detectie  

De RT is op dat moment dus een thermometer die in 

kaart brengt wat er allemaal ‘voorbij’ komt op dat klei-

ne plekje waar hij op staat gericht. In het grafiekje kun 

je zien, dat we rond de 10 à 11GHz op deze manier 

dus de zon en mogelijk ook de maan (twee orden 

zwakker!) kunnen ontvangen. Of we nog meer kunnen 

zien, hangt af van de gevoeligheid en de uitlijning van 

de ontvangstkop LNC. Maar de zon gaan we zien!  

Zodra de boel actief is, zullen we een link laten plaatsen op 

de Halleywebsite, zodat geïnteresseerde de door de Halley 

RT ontvangen signalen eens kunnen bekijken, en zelfs live 

mee kunnen kijken als de zon voorbij de RT schuift. Dus 

wie weet tot ziens op de RT-website! 

Kortom we zitten niet stil, maar waren gewoon een beetje 

minder zichtbaar.  

28



 
In Sim 129/130 binnen zeer jong cluster NGC1893 in IC410 

Actieve sterrenvormingsgebieden  

 
NGC1893 is een sterrencluster die zich bevindt binnenin de emissienevel IC 410, een groot HII-gebied waar  
zich veel nieuwe sterren vormen. De wolk van gloeiend gas is gevormd door stellaire wind en straling, veroor-
zaakt door jonge massieve hete sterren in NGC1893. Deze sterren ontstonden uit het gas en stof van IC 410. 
 
Patrick Duis 

 

Astrofysische gegevens NGC1893 
Radius: 50-100 lichtjaar (diverse bronnen). 
Afstand: ongeveer 12000 lichtjaar.  
Leeftijd: minder dan 3 miljoen en vermoedelijk minder dan 

2 miljoen jaar. Dit is een van de jongste sterrenclusters 
welke optisch zichtbaar zijn. 
De zogenaamde Tadpoles (Kikkervisjes, zie inzet in de 
grote foto) die zich in IC410 bevinden zijn twee materiaal-
stromen die uit koeler verdicht stof en gas bestaan. Ze zijn 
ongeveer 10 lichtjaar lang.  De  beide  koppen  van de kik- 

De emissienevel IC410. 

Inzet: Sim-129 en Sim 130: de Kikkervisjes.  

Foto’s: Patrick Duis. 
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kervisjes hebben de afzonderlijke namen Sim-129 (de 

zwakste) en Sim-130 (de grootste/helderste). 

 

Onderzoek 

Een onderzoek door Johnson/White (Universiteit Manches-

ter, gepubliceerd 1980) heeft met een Fabry/Perot poly-

chromator/imager heeft aangetoond dat de HII-wolk van IC 

410 geen supernova-restant is. 

Dat er zeer actieve sterrenvormigsgebieden in deze wolk 

zijn, wordt bevestigd in een zeer interessant onderzoek 

van Negueruela, Marco, Isreal en Bernabeu, dat is gepu-

bliceerd in 2007. Zij concluderen dat er zich in het centrum  

van NGC1893 sterren van het spectraaltype O zijn, die de 

emissienevel aanstralen en de sterrenvormingsgebieden 

met hun straling triggeren. 

In Sim 130 zijn de Herbig-Be PMS (pre-main-sequence) 

sterren (vier vroege en één gemiddelde) ontdekt.  Dit zijn 

baby-sterren met een zeer jonge leeftijd van enkele miljoe-

nen jaren. Als voorbeeld heb ik een uitsnede uit mijn op-

name gemaakt waarop Sim 129 (links) en Sim 130 (rechts) 

staan. In Sim 130 zijn twee sterren onderzocht die als het 

ware in het "brandpunt" van de kop staan, dit zijn 

S1R2N55/56. Het spectrum ervan (zie inzet, kopie uit het 

onderzoek) toont duidelijke emissielijnen waarvan het 

spectrum van S1R2N56 ‘vervuild’ is door de nevel. 

S1R2N55 vertoont echter het typische spectrum van een 

Herbig-Be-ster (hoge H-alpha-straling met grote EV (equi-

valent width: groot oppervlak onder lijn).  

In 2001 is dit door Ishii et al. geïdentificeerd als IRAS-

source 05198+3325 (Young Stellar Object YSO CPM16). 

Het is leuk om te lezen dat het onderzoek is uitgevoerd 

met de 2.6m NOT (Nordic Optical Telescope) op La Palma 

van 5-7 december 2001 met een 2048x2048 pixel-CCD. In 

het filterwiel zaten UVBRI-filters (fotometrie) en een nar-

rowband H-alpha-filter met een FWHM van 33 Ångstrom 

(3.3nm). Deze H-alpha-filter stond voor de slitless Grism-

spectrograaf (grating in combinatie met een prisma) en is 

gebruikt om sterren met overmatige H-alpha-straling 

(emissie!) te detecteren.  

Ik kan helaas niet  vinden wat de R was van deze spectro- 

scoop. Wel interessant dat professionele astronomen ook

nog steeds slitless werken.  

Er waren voor elk spectrum vijf opnames van 900 secon-

den nodig. En dat slitless met zo'n grote telescoop: dat 

geeft aan hoe zwak de objecten zijn. 

Daarnaast is op 22-25 oktober 2001 met de 1.93m tele-

scoop van Haute Provence een spectroscopisch onder-

zoek gedaan van Sim 130 met 300 (1.8A/pixel)/ 

600(0.9A/pixel) en 1200 (0.45A/pixel) l/mm gratings met 

een slitted spectroscoop. Dat zijn resoluties die we tegen-

woordig als amateur ook kunnen halen... 

 

Opname 

Mijn HEQ5pro-montering begon de laatste tijd toch wel 

veel speling op de assen te vertonen, daarom heb ik deze 

afgelopen maandagavond (30-9-2013) opnieuw op beide 

assen afgesteld. Na wat spelen met de instellingen van 

PHD (eindelijk kon RA agressiveness terug van 100 naar 

20) ging het autoguiden veel beter dan afgelopen maan-

den. 

De hele avond was het wat bewolkt, toch klaarde het ruim 

na middernacht op en rond 100u kon ik de eerste opname 

maken. Na het stacken zie ik wel dat het tijd wordt om een 

nieuwe badpixelmap te maken, de vorige dateert alweer uit 

maart 2013 ... 

 

Bronnen: http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1893; 

http://annesastronomynews.com/photo-gallery-ii/nebulae-

clouds/ic-410/http://dfists.ua.es/~ignacio/download/aa6654.pdf ; 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00642419#page-1       

 

  
Verre gravitatielens ontdekt 
 

De eerste kosmische lens staat op een afstand van 

9,5 miljard lichtjaar van de aarde. Dat schrijven 

Duitse en Amerikaanse astronomen in Astrophy-

sical Journal Letter. 

 

Het gaat om een sterrenstelsel dat omringd wordt door 

vier beeldjes van een stelsel dat er twee miljard licht-

jaar verder achter staat. 

Het zwaartekrachtveld van het voorste stelsel buigt 

het licht van het verre stelsel om en versterkt het. De 

vorige recordhouder staat op 8 miljard lichtjaar. Kos-

mische lenzen als deze ontstaan als twee sterrenstel-

sels vanaf de aarde gezien achter elkaar staan. In dit 

geval komt de afwijking overeen met een verschil van één milimeter over een afstand van 20 kilometer. De kans dat twee 

stelsels zo precies op een lijn staan is extreem klein. Het kan betekenen dat het aantal stelsels in het prille heelal veel 

groter is dan men heeft gedacht.  

NRC Handelsblad, oktober 2013, bewerkt door Leo Steinhart 

Technische informatie bij de foto 

Telescoop: 200mmF5 Newton op HEQ5pro met 

EQdir/EQmod besturing - Camera: Artemis 4021 mono @ -10 

graden - autoguiding: TS OAG9 met SC3 gemodificeerde 

SPC900 met ICX-424 mono CCD/PHD guiding - Corrector: 

MPCC - Filters: Baader UV/IR block - Belichting: 6x20min, 20 

flats, 20 bias, BadPixelMap - Acquisitie & pre-processing: 

Nebulosity3 - Post-processing: Photoshop CS2 - Imagescale: 

1.5 arcsec/pixel 
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Kepler-satelliet 
doet het niet meer                   
                          
De Kepler Space Observatory heeft veel 
planeten gevonden, waaronder de vier 
aarde-achtige 62

e
, 62f en 69c. Drie jaar te 

vroeg is hij kapot gegaan. Toen Kepler 
in 2009 gelanceerd werd had hij vier 
gyroscopen: drie plus een reserve. De 
eerste viel in juli 2012 uit en de twee 
overgebleven gyroscopen zijn te weinig 
om de satelliet goed te kunnen richten.  
 

Jan van Hamond 

 

Er was hoop dat Kepler tot 2016 zou blijven 
functioneren met `n handicap dus. Kepler 
zocht naar planeten door van bijna 150.000 
sterren, voortdurend de helderheid in de 
gaten te houden. Van sterren waar een of 
meer planeten omheen cirkelen, kan de helderheid met 
regelmaat een beetje afnemen, doordat een planeet bij 
elke omloop eventjes voor zijn ster langs schuift. In de 
eerste twee jaar van zijn missie, die in mei 2009 begon, 
heeft Kepler 3.500 mogelijke planeten opgespoord. Het 
bevestigen van al die Kepler planeet kandidaten is een 
tijdrovende klus. Tot nu toe zijn er pas 135 ‘goedgekeurd’. 
Het aantal Kepler planeten kan nog flink oplopen. Het uit-
pluizen van de satelliet gegevens, die deze missie heeft 
verzameld is nog in volle gang. Naar verwachting zullen er 
honderden, zo niet duizenden nieuwe kandidaat-planeten 
bijkomen. De planeten die met Kepler zijn ontdekt, verto-
nen een grote verscheidenheid. 62

e
-62f en 69c zijn de 

meest aarde-achtige rots- planeten, die  ongeveer  ander-
half  keer  zo  groot  zijn  als 

 
onze aarde. Deze cirkelen op zo`n afstand om hun ster, 
dat de temperatuur aan het oppervlak het bestaan van 
water mogelijk maakt. De Kepler planeet 16b is heel wat 
exotischer, omdat die om een dubbelster draait en niet om 
een enkele ster. Aan de hemel zijn dus twee ‘zonnen’ te 
zien. Hoewel Kepler voortaan ongeschikt is voor planeten-
jacht, de telescoop functioneert nog goed. Het uitvallen 
van twee van de vier gyroscopen kan worden gecompen-
seerd met stuurraketjes van de satelliet, al levert dat min-
der nauwkeurige resultaten op. Kepler zou nog wel kunnen 
zoeken naar planetoïden en kometen of naar supernova`s. 
Uiterlijk begin 2014 zal NASA beslissen of de 18.000.000 
dollar per jaar gerechtvaardigd zijn om de gehandicapte 
Keplersatelliet in bedrijf te houden. Bron: NRC Handelsblad 

  

 
 

Missie Mercurius 
 
Met een Ariane-V-raket zal de BepiColombo-satelliet in 2015 de ruimte in worden gebracht 
met de bestemming Mercurius. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA en organisaties 
en bedrijven uit vele landen bouwen bijzondere satellieten en instrumenten. Deze satelliet 
is daar een voorbeeld van.  
 

Jan van Hamond 

 

“De eerste plannen zijn van 1995, je hebt er een lange 
adem voor nodig”, vertelt Jan van Casteren, eindverant-
woordelijke voor alle aspecten van het project. Mercurius is 
een planeet van extremen. Hij is de kleinste en hij staat het 
dichtst bij de zon. Aan de zonnekant loopt de temperatuur 
op tot 450 graden, aan de nachtkant is het min 175 graden 
Celsius. Om er te komen is evenveel energie nodig als 
voor een reis naar Pluto, die op zeventig keer de afstand 
van de aarde naar de zon staat. Mercurius staat maar op 
een derde van die afstand, maar doordat je af moet rem-
men tegen het zwaartekrachtveld van de zon in, kost het 
zoveel energie. Met Venus, Mars en Aarde is Mercurius 
een van de vier aarde-achtige planeten. Waarin ze van 
elkaar verschillen is nog een vraag. Mercurius is zwaarder 

dan je zou verwachten, en de ijzeren kern blijkt niet hele-
maal gestold. Hoeveel er wel gestold is, kun je afmeten 
aan een bepaalde slinger in de draaiing van de planeet, 
maar dat kan alleen van dichtbij. Dat zijn de ontbrekende 
stukjes die nog gevonden moeten worden. Voor het eerst 
zal het hele oppervlak nauwkeurig in kaart worden ge-
bracht. BepiColombo zal daarvoor tot 400 meter hoogte 
langs het oppervlak gaan. 
 
Wat is er nodig voor de reis? 
Om te beginnen de zwaarste raket die we kennen: de Ari-
ane V. De voortstuwing gaat voor het eerst met een zoge-
heten ionenmotor. Die heeft xenongas als stuwstof, een 
grote verbetering, het is tien keer zo efficiënt. De agressie-
ve omgeving stelt hoge eisen. Van Casteren: “We hebben 
veel  echnieken  speciaal   hiervoor  ontwikkeld, of  verder  

Kepler-62-stelsel 

bewoonbare 

zone 

 

    Mercurius Venus Aarde   Mars 

 

planeten en 

banen op schaal 
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ontwikkeld. De satelliet is een sandwich in een pizzaoven 
als hij aangekomen is. Van de zes kanten mag er één 
nooit de zon zien. We hebben thermische dekens met wel 
vijftig verschillende laagjes ontwikkeld. En een radiator en 

warmtepijpen die de opgenomen warmte weer naar buiten 
kunnen werken. De zonnecellen wisselen we af met rijen 
spiegeltjes, en staan niet recht op de zon, anders wordt het 
te heet.”  Bron: NRC Handelsblad 

      

 

Ook gelezen?                   

 

Jan van Hamond 

 

Radiotelescoop op de Maan 
Twee bedrijven, Moon Express uit Californië en de Interna-
tionale Lunar Observatory Association willen voor 2016 
een telescoop op de maan zetten. De radioschotel met een 
diameter van twee meter komt dan op de zuidpool te 
staan. De telescoop moet vervolgens door het publiek te 
gebruiken en aan te sturen zijn via internet.  
 
Robot op stage in het ISS 
Japan heeft een bijzondere gast naar het International 
Space Station  gezonden: Kirobo, een kleine robot die kan 
praten en lopen. Zijn echte missie zal pas beginnen als 
een Japanse astronaut van vlees en bloed, Koichi Wakata 
aankomt. Kirobo moet namelijk laten zien hoe hij mensen 
gezelschap kan bieden. Kirobo heeft camera’s met ge-
zichtsherkenningssoftware en zal met iedereen een unieke 
band opbouwen, gebaseerd op menselijke interactie. De 
eigenlijke doelstelling voor robots als deze zijn ouderen en 
mensen die aan bed gekluisterd zijn om gezelschap en 
dagelijkse dingen te doen, vandaar dat hij kan lopen.  
In het  ISS bevindt zich al sinds februari 2011 een andere 
‘menselijke’ robot: Robonaut 2 (R2). 
 
Geosynchrone satellieten 
Een satelliet die rond de aarde beweegt op een gemiddel-
de hoogte van 35.500 km boven zeeniveau, voltooit één 
omloop in 23 uur,56 min en 4 sec. Dit is exact gelijk aan de 
tijd waarin de aarde om zijn as draait. Satellieten met een 
zelfde omlooptijd als de draaisnelheid van de aarde wor-
den geosynchroon genoemd. Zo`n satelliet is altijd zicht-
baar vanaf een bepaald punt op aarde, goed voor een 

endstation en om een gebied doorlopend te observeren. 
Een bijzondere geosynchrone omloopbaan is een cirkel-
vormige baan boven de evenaar. Een satelliet in een der-
gelijke baan staat altijd boven hetzelfde punt op aarde. 
Herman Potocnik uit Oostenrijk ontdekte in 1928 deze 
geostationaire baan.  
Sciencefictionschrijver Arthur Clarke wees er in 1945 als 
eerste op dat je geostationaire satellieten kunt gebruiken 
om met radiosignalen de hele wereld te bereiken. In 1963 
werd de eerste geostationaire, de Syncom 2 om de aarde 
gebracht. Deze werd vanaf een Boeing gelanceerd. Syn-
con 3 volgde een jaar later. Nu beschrijven meer dan 200 
satellieten op genoemde hoogte een baan rond de aarde, 
de meeste voor communicatie zoals tv en telefonie, maar 
ook voor het weer en voor spionage.  

Vrijwilligers gevraagd 
 
Voor de publieks- en verenigingsactiviteiten van onze sterrenwacht zijn veel leden/vrijwilligers nodig. In de 
vorige Halley Periodieken is daar al aandacht voor gevraagd. Leden die presentaties in het auditorium en het 
planetarium verzorgen, de telescopen bedienen, activiteiten organiseren, enz. zijn hard nodig om de sterren-
wacht draaiende te houden. Het vrijwilligersteam heeft versterking nodig. Iets voor jou? Je kunt bij elke be-
stuurslid (zie colofon) terecht voor meer informatie hierover. 
 
Speciale aandacht vragen we hier voor de volgende functies, waarvoor wij vrijwilligers zoeken.  
- Beheerder agenda van de sterrenwacht, maken van afspraken i.v.m. ontvangst groepen, inroosteren van vrij-
willigers voor publieksactiviteiten. Deze taken worden nu nog vervuld door Ferry Bevers, die echter te kennen heeft 
gegeven daarmee te willen stoppen.  
- Algemene ondersteuning van het project Dutch Amateur Solar Telescope en hulp bij de IT van dit project. 
- Vertegenwoordiger van de sterrenwacht  op bijeenkomsten van de Maashorst Betrokken ondernemers (MBO). 
De MBO is een netwerk van ondernemers in toerisme, recreatie en horeca. De Maashorst biedt aan ondernemers vele 
kansen; alleen is het moeilijk deze op eigen kracht te benutten. Een gezamenlijke aanpak is veel kansrijker. Doel van 
het project is om een netwerk onder de ondernemers op te zetten, actief in de leisuremarkt, en te zorgen voor een her-
kenning van het gebied. Oftewel de Maashorst als gastvrij natuurgebied op de kaart te zetten. Onze sterrenwacht is 
aangesloten bij de MBO en wil betrokken zijn bij de activiteiten die de MBO organiseert. 
 
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse, of wil je vrijblijvende informatie ontvangen, neem dan contact op met 

Ferry Bevers (fbevers@hetnet.nl) 

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

 

Kiboro, de Japanse robot aan boord van het ISS. 
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Maan van Venus? 
 
Venus ging begin december bijna drie uur na de Zon onder, is op 11 januari in benedenconjunctie en is tot de 
tweede helft van september 2014 ‘Morgenster’. 
Venus heeft, zover wij weten, geen maan. Toch zijn van de 17

e
 tot en met de 19

e
 eeuw met de telescoop waarne-

mingen gedaan door vooraanstaande astronomen, die suggereerden dat Venus een maan zou hebben.  
 

Paul van Vliet 

 

Jean Dominique Cassini nam in 1672 bij Venus 
een kleiner en lichtzwakker hemellichaam waar, 
dat dezelfde schijngestalte had als de planeet. 
Daar zo’n waarneming sinds de uitvinding van 
de telescoop 1608 niet bekend was, hield Cas-
sini de ontdekking stil, maar hij maakte er wel 
een aantekening van. Toen hij het object in 
1686 weer waarnam, maakte hij dat bekend.  
Ook waren er in 1740 en 1761 observaties van 
een maan bij Venus. Joseph-Louis Lagrange 
zag tijdens de Venusovergang van 6 juni 1761 
een klein schijfje bij Venus. Maar er waren toen 
ook veel astronomen die dat niet hadden ge-
zien. Het zou te maken hebben met optisch 
bedrog, veroorzaakt door het oculair van de 
telescoop. Sommigen berekenden de baan van de ‘Ve-
nusmaan’, getoetst aan de waarnemingen. Men dacht ook 
aan de mogelijkheid van een planetoïde bij Venus, of een 
kleine planeet, die dichter bij de Zon stond. Maar hoe ze 
ook zochten, de maan bleef onvindbaar. 
Als klap op de vuurpijl deed Edward Emmerson Barnard in 
1892 nog een maanwaarneming bij Venus. Het hypotheti-
sche maantje kreeg de naam Neith.  
Nu ik hierover gelezen heb, vraag ik mij af wat het geweest 

kan zijn. De waarnemingen van Cassini leken overtuigend, 
daar het schijfje dezelfde schijngestalte had als Venus. 
Samen met iemand liep ik een keer op straat en we zagen 
Jupiter. Alle twee zagen we een ‘ster’ bij Jupiter, zelfs er 
aan vast. Maar toen we beiden door de verrekijker keken, 
was er niets van de ‘ster’ te zien. Zagen de astronomen in 
de vorige eeuwen gewone sterren aan voor Venusmanen, 
zoals latere sterrenkundigen concludeerden, of was er echt 
sprake van een of meer objecten die zich in de omgeving 
van Venus ophielden?  Bron: o.a. Ons Zonnestelsel, nr. 6 

 

 

Gun gebruikte/defecte verrekijkers een 2
e
 leven!  

 

Jan van Daalen van House of Outdoor & Optics in Maars-
sen heeft het project Second Life Optics opgestart om 
gebruikte of defecte verrekijkers een tweede leven te ge-
ven. Hij zamelt de verrekijkers in, herstelt ze zo nodig, en 
schenkt ze dan  aan non-profit-organisaties, die ze goed 
kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan vogelgidsen van 
de IVN die zich met natuureducatie bezighouden, maar 
natuurlijk ook aan sterrenwachten. De verrekijker is een 
prachtig instrument om de sterrenhemel te verkennen en 
kometen en nevels te zoeken en te bekijken. Bushnell, de 
Amerikaanse verrekijkerproducent, ondersteunt het project 
Second Life Optics van harte met raad en daad! 
Onze sterrenwacht is ook toe aan betere verrekijkers, en 
Jan van Daalen heeft er al enkele gedoneerd: twee Russi-

sche Tento’s 7x50 en een Japanse 7x50 (waarvoor langs 
deze weg nogmaals hartelijk dank!). Halley op zijn beurt 
staat twee Luxon-verrekijkers af aan Second Live Optics. 
 
Oproep 
Heb je een oude, ongebruikte of beschadigde verrekijker of 
telescoop in huis, schenk die dan Second Life Optics. Je 
ontvangt daarvoor een ontvangst- en registratiebewijs en 
je verneemt later de uiteindelijke bestemming van de kij-
ker.  
Lees meer over dit project: www.secondlifeoptics.nl. 
House of Outdoor & Optics, Jan van Daalen, Diepen-
daalsedijk 12-14, 3601 GK Maarssen. 

 

Ook de Italiaans advocaat en sterrenkundige Francesco Fontano (1580- ca. 

1656) beweerde, dat hij in 1645 een satelliet van Venus had gezien. Fontana 

staat erom bekend, dat hij houtsnedes maakte van de Maan en de planeten 

die hij door zijn zelfgebouwde telescoop waarnam. Hij vervaardigde ook deze 

houtsnede van vermeende manen bij Venus.  
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Concept-organisatiemodel Sterrenwacht Halley 
 

Voorzitter Werner Neelen heeft voor Sterrenwacht Halley een organisatiemodel ontworpen. In de nieuwe organi-
satie telt Sterrenwacht Halley volgens dit model tien onderdelen, die hieronder worden vermeld.  
Het bestuur van de vereniging Sterrenwacht Halley heeft al in grote lijnen ingestemd met dit ontwerp. Maar wat 
vindt u als Halleylid van dit ontwerp-organisatiemodel? Wilt u uw mening daarover geven, dan kunt u zich tot 
Werner wenden: werner.neelen@romulus.nl. Graag uiterlijk 1 februari 2014. 
 
Het organisatiemodel 
 
01) Het Stichtingsbestuur 
 Het algemeen en dagelijks bestuur van de Stichting Sterrenwacht Halley. 
02)   Het Verenigingsbestuur 
 Het algemeen en dagelijks bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley. 
03) Werkgroep Amateursterrenkunde (WAS) 
 Een nieuwe naam voor de huidige Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen. 
04) Werkgroep Financiële Zaken (WFZ) 

Een nieuwe werkgroep voor alle financiële zaken. Denk hierbij aan in- en verkoop, subsidies, aanbestedingen, enz. 
05) Werkgroep Jeugdactiviteiten (WJA) 
 Een nieuwe naam voor de huidige Werkgroep Jeugd. Deze werkgroep zet zich in voor de jeugdleden en alle andere 

jeugdige bezoekers. Denk aan: jeugdcursussen, jeugdmiddagen, spreekbeurtpakketten, schoolbezoeken (en roos-
ter), verjaardagsfeestjes. 

06) Werkgroep Media (WM) 
 Een nieuwe werkgroep die gevormd wordt door de oude Werkgroep Bibliotheek en een deel van de oude Werkgroep 

Computers. Deze werkgroep omvat: webmaster, social media, redactie Halley Periodiek, externe profilering. 
07) Werkgroep Personeel en Organisatie (WPO) 
 Een nieuwe werkgroep die omvat: personeelszaken, ledenadministratie, ereleden, verenigingsactiviteiten, interne 

profilering. 
08) Werkgroep Digitaal Planetarium (WDP) 
 Deze werkgroep is onveranderd gebleven op een kleine naamuitbreiding na. 
09) Werkgroep Publieksactiviteiten (WPA) 
 Deze nieuwe werkgroep richt zich op alle publieksactiviteiten, te weten: cursussen en vervolgcursussen voor wol-

wassenen, publieksavonden, roosterwerkzaamheden, Nacht van de Nacht, enz. 
10)  Werkgroep Techniek en Onderhoud (WTO) 
 Deze nieuwe werkgroep vervangt de huidige Werkgroep Radiotelescoop en een deel van de oude Werkgroep Com-

puters. Daarnaast komen ook schoonmaak- en tuinonderhoudswerkzaamheden onder deze werkgroep te vallen. 

  
De onderstaande lijst is nog niet aan het organisatiemodel aangepast. Deze lijst is nog in wording. 
 

 
Organisatieonderdeel 

 

 
Contactpersoon + reserve 

Bestuur Werner Neelen en Maarten Geijsberts 

Cursusorganisatie Wim Waegemakers en Niels Nelson 

Financiën Bareld Muurling en Anton Valks 

Personeelszaken Werner Neelen en Ferry Bevers 

Projectgroep Halley 2.0 Dennis van Delft en Edwin van Schijndel 

Redactie Halley Periodiek Urijan Poerink en Maarten Geijsberts 

Roosterplanning algemeen Ferry Bevers en Harrie Schrijvers 

Roosterplanning scholen overdag Marinus van Ginkel en Ferry Bevers 

Verenigingsactiviteiten Urijan Poerink en Edwin van Schijndel 

Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen Edwin van Schijndel en Dennis van Delft 

Werkgroep Bibliotheek Harrie Schrijvers en Werner Neelen 

Werkgroep Computers Wim Waegemakers en Anton Janssen 

Werkgroep Jeugd Urijan Poerink en Erwin van Ballegoy 

Werkgroep Planetarium Cees de Jong en Werner Neelen 

Werkgroep Publieksactiviteiten Ferry Bevers en Urijan Poerink 

Werkgroep Radiotelescoop Anton Janssen en Cees de Jong 

Werkgroep Social Media (?) Webmaster (?) en John Kap 
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Halley op drie locaties vertegenwoordigd 

Veel belangstelling in Nacht van de Nacht  
 
Sterrenwacht Halley heeft op zaterdagavond 26 oktober weer meegedaan aan de Nacht van 
de Nacht, die zoals elk jaar werd georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Niet 
alleen bij onze sterrenwacht hadden leden telescopen opgesteld, maar ook in Ravenstein 
en bij Natuurcentrum Maashorst. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de ge-
volgen van lichtvervuiling. De weersomstandigheden werkten mee: het was onbewolkt en 
niet koud.  

 
Sterrenwacht Halley 
De telescopen stonden dus op de sterrenhemel gericht en 
de bezoekers waren ruimschoots in de gelegenheid om de 
sterrenhemel vanaf het dak en door de grote telescopen te 
bekijken. Ze kregen daarbij uitleg van Halleyleden.  
Ongeveer 120 belangstellenden, onder wie veel kinderen, 
kwamen op bezoek. Behalve sterrenkijken stonden ook 
enkele publiekspresentaties over lichthinder op het pro-
gramma. Tien leden hebben zich ingezet om van deze 
avond een succes te maken.  
 
Natuurcentrum Maashorst 
De Nacht van de Nacht op zaterdagavond 26 oktober in 
natuurgebied De Maashorst was ook dit jaar weer een 
groot succes. Ongeveer 180 volwassenen en veel kinde-
ren liepen op deze avond langs zes posten die in het don-
kere natuurgebied verspreid opgesteld waren. 
Deze posten werden bezet  door vrijwilligers van diverse 
verenigingen van onder andere de nachtuilen, nachtvlin-
ders, dassen, vleermuizen, sterrenwacht etc. Elke 15 mi-
nuten kwam er een groep van ca 30 personen bij elke post 
op bezoek en liepen daarna in het donker weer naar de 
volgende post. 
Henry Hendriks en Ferry Bevers waren met een telescoop 
aanwezig als vrijwilligers van Sterrenwacht Halley.  
Zij splitsten de groep in twee kleinere groepen van 15 zo-
dat Henry wat kon vertellen over onder andere Venus, de 
Andromedanevel etc., terwijl Ferry bij de telescoop vertel

de hoe men de Poolster aan de hemel kon vinden. Op zo’n 
avond merk je dat de meesten, bij de vraag waar de Pool-
ster staat, dikwijls  de meest heldere ster aan de hemel 
aanwijzen. Velen vonden het mooi dat ze nu echt zelf de 
Poolster konden vinden. Verder was de telescoop gericht 
op de ster Mizar (dubbelster) met Alcor in de buurt. Voor 
veel mensen was het zien van een dubbelster een nieuwe 
ontdekking aan de hemel. 
Op deze heldere avond werden zij tegelijkertijd getrakteerd 
op meerdere vallende sterren met daarbij twee vuurbollen 
waarvan er eentje in diverse brokstukken uiteen viel. Heel 
mooi! Tegen 21.30 uur hadden Ferry en Henry, met vol-
doening, heel veel bezoekers weer wat sterrenkundige 
wetenswaardigheden verteld.  
 
Ravenstein 
In Ravenstein vonden op 26 oktober ook allerlei evene-
menten plaats ter gelegenheid van de Nacht van de Nacht. 
Op het zogeheten NCC-terrein aan de rand van de bin-
nenstad konden bezoekers van dit evenement bij de tent 
van Sterrenwacht Halley sterren kijken. Drie Halleyleden, 
Edwin van Schijndel, Raymond Westheim en Werner 
Neelen, kregen daar uren lang te maken met een grote  
toeloop van geïnteresseerden  
Onvermoeibaar gaven de Halleyleden toelichting bij wat de 
mensen te zien kregen door de telescoop of gewoon met 
het blote oog: de Melkweg, de Andromedanevel, de Pool-
ster, sterren en sterrenbeelden. 
 

 
 

Vulkanen op Mars ontdekt 
 

Op Mars zijn nieuwe aanwijzingen gevonden van intens 

vulkanisme. Op het noordelijk halfrond, in een gebied dat 

Arabia Terra heet, vonden Amerikaanse en Britse geolo-

gen restanten van wat zij denken dat die ooit supervulka-

nen zijn geweest.  

De structuren die de geologen onderzochten, zijn lange tijd 

aangezien voor kraters, ont-

staan door de inslag van 

meteorieten. Maar op basis 

van beelden van de Mars 

Orbiter komen ze nu tot de 

conclusie dat de structuren 

meer lijken  op een complex 

van caldera’s. Dat zijn kom-

vormige  kraters  die ont-

staan nadat het centrale deel  

van een uitgebarsten vulkaan 

is ingestort. Ze schatten dat 

de caldera’s circa 3,5 miljard 

jaar geleden zijn gevormd. Mede op basis van de grootte 

van de kraters schatten de geologen dat de supervulkanen 

gemiddeld zo’n 6000 kubieke kilometer aan puin en as 

hebben uitgestoten. NRC Handelsblad, oktober 2013, bewerkt 

door Leo Steinhart 
 
Marsoppervlak ‘ademt’ overdag in en  
’s nachts uit 
 

Duitse onderzoekers hebben een onverwachte en unieke 

eigenschap van Mars ontdekt. Mars ademt. Waar het op-

pervlak door de zon wordt verlicht, zuigt het gas uit de 

atmosfeer op en waar het donker is, of schaduwen zijn, 

wordt dit gas weer naar buiten gepompt. Zo wordt een 

groot deel van het oppervlak dag na dag door kooldioxide 

‘doorgelucht’.  Mars is het enige hemellichaam in het zon-

nestelsel waar dit proces, in de technieke bekend als een 

Knudsenpomp, op een natuurlijk wijze plaatsvindt, zo 

wordt beschreven in de Nature Physcs van 1 december 

2013. NRC Handelsblad, 3 december 2013 
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Wie het weet … oplossing vorige keer! 
  
De omschrijving van de vorige  ‘Wie het weet...’ was als volgt: 

“Er gebeurde helemaal niets! Hij was uitgemaakt voor onverant-

woordelijke onruststoker. Omdat hij met zijn rekenwerk voor pa-

niek onder de bevolking gezorgd had! De directeur van de Parijse 

sterrenwacht probeerde de gemoederen te sussen door te verkla-

ren 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 vergeleek het met 

de vorm en het opbranden van zwavelstokjes waarvan de rook 

als het ware werd weggeblazen 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.”  

 En wie de naam van deze wereldberoemde arts wist mocht dat 

dus mailen naar de redactie. Met het verzoek om daarbij verslag 

te doen van hun zoektocht naar de oplossing. Van drie inzenders 

volgen hier de ‘surftochten’ over het internet. 

 

Hier, in het kort, de zoektocht over het internet van Cees de Jong uit Oss, die toegaf dat het hem deze keer veel moeite had gekost 

om de puzzel op te lossen! Na veel gegoogle kwam hij uiteindelijk bij een lijst van bekende astronomen die géén  astronomie gestu-

deerd hadden. Hier stonden maar een paar artsen bij en één ervan was Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers, die hij kende vanwege 

de naar hem vernoemde Olbers Paradox. Verder googlen op ‘Olbers’ viel hem op dat er 5 jaar zat tussen zijn ontdekking van de plane-

toïde Pallas (één jaar na de ontdekking van Ceres door de Italiaan Piazzi) en Vesta. Toen was het hem wel duidelijk dat ‘Olbers’ het 

goede antwoord moest zijn. De paniek ontstond toen hij uitgerekend had dat de aarde in 1832 door de staart van een komeet  (Biela? 

Mijn bronnen spreken van de komeet 1811-I), zou gaan. Waarop, zoals Cees schrijft, directeur Arago van de Parijse sterrenwacht  de 

ongerustheid onder de bevolking probeerde te sussen: de aarde zou dan wel door de staart gaan maar de komeet zelf was dan al weer 

miljoenen kilometers verder! Maar dat mocht dat niet baten! Kennelijk gaf doemdenken ook toen al de beste krantenkoppen…. Wat 

‘zwavelstokjes’ hiermee te maken hadden kon Cees niet vinden. (Zie daarvoor hier beneden).  

Tot de juiste oplossing kwam ook Yigal Herstein uit Eindhoven die, na loting onder de oplossers van de ‘Wie het weet…’ de winnaar 

werd van de ‘eeuwige roem’ en het bijbehorend aardigheidje. Zijn zoektocht was kort: hij wist dat Ceres op 1 januari was ontdekt door 

een Italiaan. Dat matchte goed met de beschrijving van die lucifer-vergelijking. Daarna was het even zoeken welke twee planetoïden 

op vijf jaar na elkaar door dezelfde persoon ontdekt waren. Door op wikipedia een tabelletje te laten sorteren op datum en persoon van 

de ontdekkingen van planetoïden was hij snel klaar  (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_notable_asteroids).  En dan hoef je niet ver 

meer te zoeken: de tweede en derde in die tabel zijn door Heinrich Olbers ontdekt.  

Ook Gerold Ceelen uit Liempde wist, na lang zoeken, wie het 

was! Ook hij geeft toe dat de puzzel deze keer niet zomaar met 

enkele muisklikken op te lossen was. Met de aanwijzingen in de 

eerste twee alinea’s van de vraag kon hij niets mee. Hij kwam op 

“Olbers’ via de aanwijzing over de ontdekking op een nieuwjaars-

dag. Zo kwam hij via Ceres ook op Pallas en Vesta en toe dus op 

de arts en amateur-sterrenkundige Heinrich Wilhelm Olbers. En in 

zijn p.s. vraagt hij of de aanwijzing over de zwavelstokjes mis-

schien over de vorm van kometen gaat. (Ja dus, zie hierna). Ver-

der schrijft Gerold dat hij weer veel over geschiedenis van de 

astronomie heeft gelezen en dat dat het leuke van de ‘Wie het 

weet…’-rubriek is!  

  

De arts die gezocht werd was dus Heinrich Wilhelm Olbers (Bre-

men 1758-1840), die als hobby ‘astronomie’ had en die zich 

vooral bezighield met het speuren naar kometen. Daar ging hij 

zich volledig op toeleggen toen hij, om gezondheidsredenen, 

moest stoppen met zijn artsenpraktijk. Hij heeft 6 kometen ont-

dekt. En bij die zoektocht stuitte hij in januari 1802 op de planeto-

ide Pallas en vijf jaar later op Vesta. Olbers is vooral bekend om 

de Olbers Paradox: eigenlijk zou het ‘s nachts niet donker mogen 

zijn! Ook gaf hij, mogelijk als eerste, een ‘geruststellende’ verkla-

ring af over geheimzinnige, onheil brengende staartsterren, die 

kometen toen nog waren: “Kometen zijn op zichzelf kleine, on-

zichtbare, objecten die wij pas  zien  als ze dicht bij de zon ko-

men. Als muggen storten zij zich op het felle licht en raken daarbij 

in brand. Hun staart is de rook van dat vuur: als onze aarde te 

dicht bij de zon zou komen dan zou haar hetzelfde overkomen: 

opvlammen, verbranden en een reusachtige rookzuil achter zich 

aanslepen.” Dat men in die tijd (door telescopen) ook veel kome-

ten zónder staart zag kwam volgens Olbers doordat ze dan nog 

té ver van de zon waren: “Zij ontbranden op dezelfde manier als 

zwavelstokjes en evenals bij een zwavelstokje slaat er een 

blauwachtige vlam uit en net als bij zwavelstokjes zorgen de 

prikkelende verbrandingsgassen dan voor de staart van de ko-

meet!” En dat had hij, bij het verschijnen van komeet 1811-I,beter 

niet kunnen zeggen!  

Paniek alom!! (Dit dan volgens het boek  ‘Und es ward Licht’  van 

Rudolf Thiel dat ik in 1958 kreeg op 15de verjaardag – red.). 

 

Fijn te lezen dat ‘t deze keer dus een pittige bezigheid was. Dat is ook de bedoeling van de ‘Wie het weet…’, dat men op sites komt 

waar men normaal gesproken nooit opkomt. En dan natuurlijk daar langer blijft lezen dan nodig is voor het vinden van de oplossing!  

 

Wie het weet… nieuwe vraag!  
 

Het was, dacht men nog in die tijd, en een filosoof was daar heilig van overtuigd en had er, dacht hij, een helder bewijs voor, altijd en 

overal tegelijk! Maar toen door een beroemd persoon een andere dan de eigen maan werd gevolgd en hij na een half jaar achter de 

ware aard kwam was men best wel teleurgesteld, ondanks zijn geweldige ontdekking!  

 

                  Wie de naam van die beroemde persoon weet mag het mailen naar:  harrieschrijvers@home.nl 

36



Nederlandse schilderes geëerd met  krater op Mercurius 
  

Een krater op de planeet Mercurius is vernoemd naar een Nederlandse barok-

schilderes. Die heet voortaan Ruysch, naar de Amsterdamse kunstenares Rachel 

Ruysch (1664-1750).  

 

De naam is gekozen door het NASA-Messengerteam, dat de planeet in kaart brengen, 

en is officieel vastgesteld door de Internationale Astronomische Unie. 

Ruysch geldt als de beroemdste schilderes van haar tijd. Zij schilderde vooral bloem-

stillevens. Er zijn ongeveer 100 schilderijen van haar bekend. Vlakbij haar krater ligt 

een plek die is vernoemd naar een andere bekende barokschilder, de Italiaan Cara-

vaggio.  Ruysch is niet de eerste plek op Mercurius met een Nederlandse naam. In juni 

2013 werd een rotswand op de planeet vernoemd naar het VOC-schip Duyfken, dat in 

1606 Australië ontdekte. Ook vind je op de kleine planeet de krater Rembrandt (diame-

ter 700 km). In totaal hebben 437 objecten op de Mercurius een naam. 

 

Links: op deze compositiefoto van de Messenger die rond Mercurius draait, wijst de pijl de locatie 

aan van de krater Ruysch. 

  

   

Saturnus, zijn ringenstelsel, Aarde, Maan, Mars en Venus op één foto! 
  

Op 19 juli 2013 maakte de ruimtesonde Cassini deze adembenemende  panoramafoto van Saturnus en zijn gehe-

le ringenstelsel.  

 

Er is sprake van een eclips: Saturnus staat precies tussen Cassini en de Zon in, zodat de groothoekcamera’s van de 

sonde 323 foto’s kon maken, zonder dat het felle zonlicht de apparatuur beschadigde. 141 foto’s zijn voor deze panorama 

gebruikt. Cassini bevond zich op een afstand van 1,2 miljoen kilometer van Saturnus. De nachtkant van de planeet de 

belangrijkste ringen en de G- en E-ringen zijn duidelijk te zien. De door zon beschenen ringen weerkaatsen het licht op 

de donkere Saturnusschijf en schaduwen van de ringen onderbreken de heldere rand van de planeet. Cassini maakte de 

opnames voor deze mozaiek vanaf een afstand van 

1,2 miljoen kilometer. Ongeveer 1,45 miljard kilome-

ters bevinden zich de Aarde en de Maan, en die 

staan ook op de foto (inzet), evenals Mars en Venus 

(niet op deze afdruk te zien).  

Uit o.m. NRC Handelsblad van 14 november 2013. 
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Bestuur en redactie wensen u een heel voorspoedig en helder 2014 toe! 
Tot de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 11 januari. 

SPREEKBEURTEN 
 
Maud Smith uit Heesch hield een heel goede spreekbeurt over het heelal en het zonnestelsel en bedankt ons 
voor de spreekbeurtmap die ze van onze sterrenwacht kreeg.  Maud stuurde ook het bestandje van haar Power-
Point-voorstelling mee en ook dat zag er mooi uit! En dat zij zonnestelsel en sterrenstelsel door elkaar haalde is 
helemaal niet zo vreemd want ook bij onze sterrenwacht zijn genoeg leden die daar nog vaak moeite mee hebben!  
Dat ook haar klasgenootjes haar spreekbeurt prima vonden kun je zien op de duimen-omhoog-foto op de 
achterkant.  

Beste Meneer Harrie,  
Afgelopen donderdag heb ik mijn spreekbeurt gehouden 
op school, in groep 6 van de Toermalijn in Heesch. Ik vond 
het erg leuk om te doen. 
Het was wel moeilijk vond ik met voorbereiden, ik haalde 
steeds het sterrenstelsel en zonnestelsel door elkaar. Maar 
met veel oefenen is het toch gelukt. Ik had een mooie 
powerpoint gemaakt en alle platen van het pakket van u 
opgehangen op het bord. Ik heb met mijn globe en een 
zaklamp de dag en nacht laten zien. Alle informatie uit uw 
envelop hebben we op school bewaard, de juf vond het erg 
mooi. 
En nu bent u waarschijnlijk ook benieuwd naar mijn punt? 
een ZEER GOED!!! ik was echt helemaal blij en eigenlijk 
heb ik dat ook aan u te danken dus dankjewel voor alles. 
Hierbij een paar foto's en mijn power point, misschien vind 
u het leuk om hem te zien. Heel veel groetjes  Maud Smith.  

 
Loïc Tamboer uit Zuilichem is  9 jaar oud  en hij hield 
zijn spreekbeurt over planeten en het heelal en kreeg 
daar een 8 voor.  Bij zijn bedankbericht voor de spullen 
die hij van Halley kreeg, stuurde hij ook een overzicht 
van de (vele!) door hem behandelde onderwerpen, met 
een samenvatting van zijn voordracht. 
“Hartelijk dank voor de toezending van het spreek-
beurtpakket. Ik heb  de documenten samen met  ‘mijn 
moeder doorgenomen en ik heb  veel  gehad aan de 
informatie uit de spreekbeurtmap en aan de foto's”. 
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De Ringnevel (M57) 
 

Onze astrofotografen legden op 18 oktober 2013 met de Takahashi-telescoop de 

bekende Ringnevel (M57) vast. De foto staat op de achterkant van deze Periodiek. 

 

M57 is een planetaire nevel in het sterrenbeeld Lier, die tussen 6.000 en 8.000 jaar gele-

den moet zijn ontstaan. De afstand is vrij onzeker: 1.000-5.000 lichtjaar. Als je uitgaat van 

een afstand van 2.300 lichtjaar, dan bedraagt de diameter van de nevel ongeveer 0,9 licht-

jaar. Hij lijkt door zijn kleine diameter echter veel op een gewone ster tussen de heldere 

sterren Sulafat en Sheliak (γ en β van de Lier). In een telescoop met honderdvoudige ver-

groting kun je de ring zelf duidelijker onderscheiden. 

Telescoop: Takahashi Epsilon E300 F/3.8 - Camera: 450D Full spectrum - Mount: Astro-

Techniek CP-180 - Guiding: Vixen 90/900 met ALCCD5-II - Opnametijden: 3x5 min: 15 minuten totaal - Darks: 4x5 min - 

Flats: 26x2 sec. - Filter: Geen ISO: 400 - Gestacked in: DeepSkyStacker (DSS) - Bewerking: Photoshop CS6. 

Goed bezochte presentaties 
De activiteiten bij Halley dit najaar werden goed be-

zocht, waaronder: Bovenste foto: de lezing van Marcel-

Jan Krijgsman over Saturnus op 29 november.  

Middelste foto: de DAST-informatiemiddag op 1 de-

cember. Onderste foto: de eerste les van de cursus 

‘ISON is gesneuveld!’ op 7 december. 

 

De Maan door de Takahashi 

 

De Takahashi-telescoop wordt niet alleen ingezet om deep-sky-foto’s 

te maken. Ook onze Maan is een fotogeniek hemellichaam. Sören 

Ottenhof maakte deze foto in de nacht van 18 oktober 2013. 

Telescoop: Takahashi Epsilon300 f/3.8 – Camera: Canon EOS450d 

Full Spectrum 49x 1/1000sec waarvan 39 frames gestacked in 

Autostakkert!2 - ISO: 100. 

Foto’s achterkant  
Duimen omhoog voor Maud Smith! Lees er meer over op pagina 38. 
Halleyleden bezoeken de Leidse Sterrenwacht. Hier staan zij bij de zes-
duims Merz-refractor. Dat  is een lenzentelescoop van 225 cm lengte en 
16,6 cm diameter, met een unieke houten kijkerbuis uit 1838. Hij is ouder 
dan het sterrenwachtgebouw zelf. De sterrenkijker heeft de eerste de-
cennia op het dak van het Academiegebouw gestaan en de sterrenkun-
dige Frederik Kaiser heeft hem nog als privé-instrument gebruikt. Zie ook 
pag. 17. Foto: Edwin van Schijndel. 
De Ringnevel M57 in sterrenbeeld Lier. Bovenaan deze pagina lees je er 
meer over. 
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Wat de leden inbrengen…
www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour:  
Esdoornlaan 12, 5263 GE Vught


