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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 

 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties: Rabobank Bernheze Maasland: 
120013991  (NL05 RABO 0120 0139 91) 
ING: 4739791 (NL29 INGB 0004 7397 91) 
KvK-nummer: 40219216 
Contributie:    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur  (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley:  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley:  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Halley op internet: Webmaster:  
Urijan Poerink, poerinku@planet.nl 
www.sterrenwachthalley.nl   
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
Halley-egroup: (alleen voor leden)   
aanmelden bij  Maarten Geijsberts: 
 mageijsberts@hotmail.com 
Openingstijden sterrenwacht voor publiek: 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 
wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;  
vanaf 13 jaar: €  5,-- 

Groepen kunnen voor andere dagen een 
afspraak maken met Ferry Bevers, (0412) 
452383 -  fbevers@hetnet.nl 
Bestuur:  
Werner Neelen (voorzitter), Vleutloop 8, 5384 
WZ Heesch,  0413-631307,  
werner.neelen@romulus.nl 
Maarten Geijsberts (secretaris), Staringstraat 
446, 5343 GT Oss, 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com  
Bareld Muurling (penningmeester), 
De Bokkelaren 218, 5231 BM ’s-Hertogen-
bosch, 06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Cees de Jong  (ledenadministratie),  
0412-636989, cees.de.jong@home.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 073-6569157  
poerinku@planet.nl 
Marinus van Ginkel , 0412-451612,  
mar.ginkel.van@hetnet.nl 
Anton Valks, 073-5478655, 
 antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerink@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com  
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen: 
Edwin van Schijndel, 0412-638632,  
edwinvanschijndel@gmail.com 
Werkgroep Meteoren: Urijan Poerink,  
073-6569157, poerinku@planet.nl 
Werkgroep Jeugd:  Urijan Poerink, 
 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Twan Bekkers, twanbekker@hotmail.com 
Werkgroep Computers: Wim Waegemakers, 
0412-453737 wwaeg@ziggo.nl 
Werkgroep Planetarium: Cees de Jong, 
0412-636989, cees.de.jong@home.nl 

Werkgroep Radiotelescoop: Anton Janssen, 
0412-403772  anton.janssen@tip.nl       
Werkgroep Bibliotheek:  Harrie Schrijvers, 
0412-452441, harrieschrijvers@home.nl 
Cursussen: Cursusleider: Niels Nelson,  
aanmeldingen bij: Wim Waegemakers,  
0412-453737,  wwaeg@ziggo.nl 
Dutch Amateur Solar Telescope (DAST): 
Herman ten Haaf, herman.ten.haaf@planet.nl, 
http://www.zonnetelescoop.nl 
 
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangesloten 
bij de Vereniging voor Landelijk Samen-
werkende Publiekssterrenwachten (LSPS),  de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en het 
Samenwerkingsverband Maashorst Betrokken 
Ondernemen (MBO). 
 

 
Stichting 
Sterrenwacht Halley 
 
Secretariaat: Verdilaan 5, 5384 CH  Heesch. 
0412-452383  -  fbevers@hetnet.nl 
Bestuur: Lambert van den Heuvel (voorzitter), 
Ferry Bevers (secretaris), Anton Valks (pen-
ningmeester), Marinus van Ginkel en Urijan 
Poerink 
Bankrelatie: Rabobank Bernheze Maasland: 
120067315 (NL28 RABO 0120067315) 
 ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
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11.  Lezing ‘Deepsky met de verrekijker’ 
11.  Advertentie:  telescoop te koop 
12. Halleyleden op recorddiepte het heelal in 
12.  Paardenkopnevel in Orion 
12. Jupiter uitgetekend 
13.  De laatste loodjes van Rosetta  
14.  Vrijwilligers gevraagd 
14.  Starparty! 
14.  Robot voor ruimte en rampen 
15. Stelsels M81 en M82 met supernova! 
15.  Pacmannevel, Andromedastelsel en  
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23. Pioneers remden sterker af dan verwacht 
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23.  Advertentie: AST Optics 
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26.  De Draaikolknevel 
26.  “Zon wordt steeds zwakker” 
27.  Ook Indiase sonde zal Marsdampkring 

onderzoeken 
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 Halleykalender – lente 2014  meer informatie: pag. 4 e.v.  
 
 
4 april  21.00-23.00 Publieksavond 
5 april 18.00 Starparty met BBQ 
10 april  20.00  Werkgroepen  
12 april 21.00-22.00 Jeugdkijkavond 
13 april 11.00-17.00 Meteorendag 
16 april 20.00 Lezing bij Galaxis 
18 april  21.00-23.00  Publieksavond 
24 april  20.00  Werkgroepen 
25 april  20.00  Ledenvergadering 
2 mei  21.00-23.00 Publieksavond  
3 mei 20.00 Werkgroep A&W 
6 mei  20.00 Werkgroepen 
10 mei  14.00-16.00  Jeugdmiddag 
10 mei 21.30-22.30 Jeugdkijkavond 
16 mei  21.00-23.00  Publiekavond 

17 mei  Maan en Planeten 
21 mei 20.00 Lezing bij Galaxis 
22 mei 20.00 Werkgroepen 
30 mei  20.00 Lezing MAVEN 
3 juni  20.00 Werkgroepen 
6 juni  21.00-23.00 Publieksavond 
7 juni  16.00-17.30 1

e
 les Jeugdcursus 

7 juni   19.30-20.30 Werkgroep A&W 
14 juni  16.00-17.30 2

e
 les Jeugdcursus 

19 juni  20.00  Werkgroepen  
20 juni   21.00-23.00 Publieksavond 
21 juni  16.00-17.30 3

e
 les Jeugdcursus 

22 juni   12.00-16.00  Familiedag,’ Zon’ 
27 juni  20.00 Lezing verrekijkers    
28 juni  16.00-17.30 4

e
 les Jeugdcursus 

   Foto: J.H. Brahic 

Een indrukwekkende protuberans op de 

rand van de zon. In de chromosfeer op de 

voorgrond is een golvende zee van heet 

gas te zien. De Aarde is op dezelfde 

schaal afgebeeld.  

Foto: J.H. Brahic. 
. 



Van de waarnemend voorzitter … 
 

Een beetje bedrijfskunde binnen een vereniging(?) 

 

Wanneer een bedrijf zijn klanten wil behouden en zijn 

voortbestaan wil garanderen, dient het bedrijf zich con-

tinu te verbeteren.  

Binnen het bedrijfsleven is deze eerste zin gemeen 

goed aan het worden. Maar deze zin leest vrij ongepast 

en zwaarwegend voor een vereniging en kan mij heel 

goed voorstellen dat niet gelijk de link met een vereni-

ging wordt gelegd. Maar verander ‘bedrijf’ eens in ‘ver-

eniging’ en ‘klanten’ in ‘bezoekers’ c.q. ‘leden’? Zou 

deze zin dan ook niet voor ons van toepassing zijn? 

In zekere zin worden wij ook gedwongen om ons conti-

nu te verbeteren willen wij niet veranderen in een vere-

niging die op den duur iedereen heeft gezien en die aan 

‘ouderdom’ ten onder gaat. En gelukkig doen wij dat 

ook. En hoe! Planetenpad, DAST, Project Zon. En ver-

geet zeker niet de grote opknapbeurt en modernisering 

van de Jones-Bird/Takahashi en kleine koepel van 

waaruit zeer mooie resultaten komen. Dit samen maakt 

dat wij voor de komende jaren nieuwe en frisse moge-

lijkheden creëren en een nieuw (jong?) publiek kunnen 

trekken. Gaat dit alles van een leien dakje? Nee, maar 

dat is ook niet erg. Ook dat hoort bij het proces. ‘Vol-

wassen worden’ noemen ze dat in de bedrijfskunde. 

Het is gezond en ‘dwingt’ ons om te reflecteren en te 

leren. En ook dat doen wij gelukkig. Wij lijken van el-

kaar te leren en te beseffen waarvoor wij het doen. Ook 

onze vereniging wordt volwassen (en professioneel?)! 

Kortom: een klein beetje bedrijfskundig inzicht binnen 

de vereniging kan geen kwaad.  

Als waarnemend voorzitter doet mij dat deugd. Alle 

activiteiten en positieve ontwikkelingen maken wie wij 

zijn. Een vereniging die trots is op zijn hobby en dit 

graag (professioneel) uit wil dragen. Ik zou zeggen: hou 

dit vol! 

Om het verbeteren een mogelijk zetje te geven hangt 

sinds enige tijd een ideeënbus met bijbehorende formu-

lieren bij onze ‘koffiebalie’. Wijs bezoekers hierop als zij 

graag iets verbeterd willen zien of een opmerking (zo-

wel positief als negatief) willen plaatsen. Maak ook als 

lid hiervan gebruik wanneer je dit nodig vind. Het ‘ou-

derwets’ melden mag natuurlijk ook. Wij gaan er mee 

aan de slag!  

Ik hoop van harte dat voorzitter Werner Neelen snel 

weer volledig mee kan draaien (maar doe het rustig 

aan) en dat het volgende kwartaal het ‘welkomstwoord’ 

weer van zijn hand zal zijn. Beterschap! 

 
Maarten Geijsberts 

  

 
Van de penningmeester ... 

 
Zwoegen? Het lijkt misschien zo,  
maar het viel wel mee. Natuurlijk 
brengt het einde van het boek-
jaar extra werk met zich mee en 
gaat er wat meer tijd in zitten om 
de administratie op orde te krij-
gen.  

Kosten die op het oude jaar drukken, wil ik dus graag in 
2013 boeken, maar nu ik dit schrijf sta ik op het punt het 
boekjaar af te sluiten. De leden die de kascontrole gaan 
verzorgen, zijn uitgenodigd voor dit jaarlijkse klusje, 
want de algemene ledenvergadering staat er al weer 
aan te komen. 
 
Automatisch incasso 
Het eerste bestand voor automatisch incasso heb ik 
rond 20 februari naar de bank  gestuurd. De gehele 

gang was zaken was even puzzelen, maar het resultaat 
was zoals gewenst: eind februari werd het bestand 
correct door de bank verwerkt.  
Jammer dat een groot  aantal leden nog niet heeft ge-
reageerd op mijn verzoek om over te gaan op automa-
tisch incasso: controle van wel en niet ontvangen con-
tributies en het verzenden van betalingsverzoeken kost 
veel tijd.  
Daarom nogmaals mijn verzoek om de machtiging voor 
incasso alsnog in te vullen en naar mij te verzenden of 
te mailen.  
Deze formulieren kunt U vinden in een bakje in de ster-
renwacht, maar op verzoek mail ik het formulier ook 
graag even naar u toe. 
 
Bareld Muurling 
b.muurling@telfort.nl

 
 

www.sterrenwachthalley.nl 

Foto voorkant: De nevel IC 434 met de donkere wolk Barnard 33 

in het midden staat zo'n 1500  lichtjaar van ons verwijderd. De 

donkere wolk is beter bekend onder de naam Paardenkopnevel. 

De foto is gemaakt door Edwin van Schijndel en bewerkt door 

Sören Ottenhof. Lees er meer over op bladzijde 12. 

 

Uiterste inleverdatum 

kopij voor zomernummer 

van de  

Halley Periodiek (2014-3):  

1 juni 2014 
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Jeugdcursus Sterrenkunde  
 
Op de zaterdagmiddagen 7, 14, 21 en 28 juni (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 sterrenkun-
de. Allerlei interessante onderwerpen worden duidelijk 
uitgelegd: het ontstaan van het heelal en van sterren en 
planeten, sterrenstelsels, gasnevels, zwarte gaten, kome-
ten 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 waterra-
ketten!  
Cursusgeld: voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 15,--. 
Voor meer informatie en aanmelden: Urijan Poerink, tel. 
(073) 6569157, poerinku@planet.nl.  

Wat is er te doen bij Halley? 
 
 
Alle activiteiten zijn voor leden kosteloos toegankelijk, tenzij anders vermeld. Ook jeugdleden mogen dan 
natuurlijk komen, maar voor hun zijn extra activiteiten opgenomen. Niet in het overzicht zijn vermeld cur-
suslessen (zie daarvoor het kader) en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 
 

APRIL 
 
Vrijdagavond, 4 april, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 5 april, 18.00 uur 
Feestelijke Starparty met barbecue/outdoor cooking 
Het is 25 jaar geleden, dat Sterrenwacht Halley officieel 
werd geopend. De astrofotografen van onze sterren-
wacht organiseren daarom bij de sterrenwacht een 
feestelijke avond, waarop alle leden welkom zijn. 
Lees er meer over op bladzijde 14.  
 
Donderdagavond 10 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en 
Radiotelescoop  
 
Zaterdagavond 12 april, 21.00-22.00 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
Bij heldere hemel wordt de telesoop gericht op (maan, 
Mars, Jupiter), de Andromedanevel, de Orionnevel en 
andere interessante hemelobjecten. 
 
Zondag 13 april, 11.00-17.00 uur 
Meteorendag der Lage Landen 
De Werkgroep Meteoren van de KNVWS, de Dutch 
Meteor Society en de Werkgroep Meteoren van de 
Vlaamse VVS organiseren deze dag.  
Voor meer informatie en een aanmeldingsformulier: ga 
naar www.werkgroepmeteoren.nl. 
 
Vrijdagavond, 18 april, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Donderdagavond 24 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond 25 april, 20.00 uur 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Sterrenwacht Halley 
De uitnodiging en de agenda staan op bladzijde 6. 
 

MEI 
 
Vrijdagavond, 2 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 3 mei, 20.00 uur 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
Onder voorbehoud. Neem contact op met Edwin van 
Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 
 
Dinsdagavond 6 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 

 
Zaterdagmiddag 10 mei, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag  
Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen 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 10 mei, 21.30-22.30 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
Bij heldere hemel wordt de telesoop gericht op (maan, 
Mars, Jupiter, Saturnus), de Andromedanevel, de Ori-
onnevel en andere interessante hemelobjecten. 
 
Vrijdagavond, 16 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
zaterdag 17 mei 
Bijeenkomst van de werkgroep Maan 
en Planeten 
De KNVWS-werkgroep Maan en Plane-
ten houdt zijn voorjaarsbijeenkomst bij 
Sterrenwacht Halley. Ga voor het programma van die 
dag naar de website www.maanenplaneten.nl of neem 
contact op met de werkgroepssecretaris Huub Willems  
(h.h.willems@gmail.com). 
 
Donderdagavond 22 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond 30 mei, 20 uur 
Presentatie over de MAVEN-missie naar Mars  
Rob van Mackelenbergh en Urijan Poerink waren bij de 
lancering van de Marssonde MAVEN op 18 november 
2013 en kregen daar ook een kijkje achter de schermen 
bij  Kennedy  Space  Center. Daar  doen  zij  vanavond  
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verslag van en vertellen uiteraard ook wat de missie 
van MAVEN inhoudt.  
Op 22 september 2014 arriveert de sonde bij de Rode 
Planeet.  
 

JUNI 
 
Dinsdagavond 3 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond, 6 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Zaterdagavond 7 juni, 20.00 uur 
Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
Onder voorbehoud. Neem contact op met Edwin van 
Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 
 
Donderdagavond 19 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT 
 
Vrijdagavond, 20 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
Zondag 22 juni, 12.00-16.00 uur 

Familie-themadag  - thema: Zon 
Gisteren begon de astronomische zomer. Bij Halley 
begint het nieuwe seizoen met een Familiedag, waarop 
ouders en hun kinderen bij onze sterrenwacht welkom 
zijn om van alles te weet te komen over de Zon. Ui-
teraard zijn ook anderen welkom. Aan het programma 
van die dag wordt nog gewerkt, maar bij helder weer 
richten Halleyleden in ieder geval allerlei telescopen op 
de Zon, waaronder de h-alfakijker van Lunt, de radiote-
lescoop en de C14-telescoop. In het auditorium en het 
planetarium wordt volop aandacht besteed aan de 
meest nabije ster en zijn planeten.  
De Familiedag begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 
uur.  Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. 
Noteer deze Familiedag alvast in je agenda. Je wordt 
nader geïnformeerd via onder meer e-mail, Halley-E-
group en de website www.sterrenwachthalley.nl 
 
Vrijdagavond 27 juni, 20 uur 
Lezing ‘Deepsky met de verrekijker’  door Patrick 
Duis 
Meer hierover op pag. 11. Neem je verrekijker mee! 
 

 

Solargraph 
 
Sinds 21 december hangen bij de ster-
renwacht en bij veel mensen thuis pin-
holecamera’s, die bezig zijn solar-
graphs te maken. Op 21 juni kan de 
belichting wordt gestaakt en het resul-
taat bekeken. Als je met dat laatste 
even geduld kunt hebben, dan neem je 
de pinhole-camera (na het gaatje in het 

blikje te hebben afgeplakt) mee naar de Familiedag op 22 
juni (zie de rubriek ‘Wat is er te doen bij Halley?), en open 
je die op de sterrenwacht. Dan kan iedereen de afdruk meteen bewonderen. Op de sterrenwacht staat een scan-
ner, waarmee de solargraph kan worden gedigitaliseerd. Neem dus ook een USB-stick mee om daar de gescande 
solargraph op te zetten. Foto boven: Hendriks bevestigd de pinhole-camera thuis boven op de antennemast (pijl). 
 
Prijs voor mooiste solargraph 
Als je tevreden bent over het jouw solargraph, dan kun je die zo snel mogelijk na 21 juni, maar uiterlijk 1 juli 2014 
inzenden naar Sterrenwacht, t.a.v. Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. De mooiste inzending, zulks ter beoordeling 
van de sterrenwacht, wordt beloond met een leuk prijsje en de solargraph wordt natuurlijk in kleur geplaatst in de 
Halley Periodiek en op onze website www.sterrenwachthalley.nl. 

Schenking PC’s aan Halley 
 

Het nieuwe Halleylid Vincent Hofman heeft onze vere-

niging maar liefst negen PC’s en zes grote LCD-

beeldschermen geschonken. Op de publieksavond 21 

maart heeft hij die bezorgd. De Werkgroepen PC, 

Astrografie & Waarnemen en DAST bekijken hoe deze 

aanwinst het best kan worden ingezet. Vincent: Harte-

lijk dank voor deze welkome verbetering van en aan-

vulling op het instrumentarium van de sterrenwacht! 

Nieuwe leden . . . 

 

Jip Drolsbach,‘s-Hertogenbosch 
Vincent Hofman, Grave 
Lieke Janssen, Berghem 
Gerard van der Maaden, Vlijmen 
Ankie Martens, ’s-Hertogenbosch 
Jim Oostvogels, Nieuwpoort (B) 
Kristof Piotrowski, Macharen 
Ton Roelofs, Cuijk 
Kian Visschers, Oss 
Loek Vissers, ’s-Hertogenbosch 
     

WELKOM! 

Lezingen bij Galaxis 
 
Woensdag 16 april, 20.00-22.15 uur:  
lezing van C. Jenniskens: ‘Elektromagnetische  
straling, bronnen, objecten en instrumenten’. 
Woensdag, 21 mei, 20.00-22.15 uur: lezing van R.H. van 
Gent: ‘Het Antikythera Mechanisme’. 
Kijk voor samenvattingen van de lezingen op  
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 
betalen een entree van € 6,-- (jongeren tot 16 jaar: € 2,50). 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Het bestuur van Vereniging ‘Sterrenwacht Halley’ roept de leden op om op vrijdag 
25 april 2013 om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, welke 
gehouden wordt in Sterrenwacht Halley te Heesch. 

 
Agenda 
 
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de 

agenda. 
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 

op 26 april 2013. Deze zijn verschenen in de Halley 
Periodiek van april 2014. 

3. Binnengekomen en uitgaande post 
4. Jaarverslag 2013 door de voorzitter; sterrenwacht-

zaken, lezingen, cursussen, kijkavonden, jeugdmid-
dagen, excursies en verdere activiteiten. 

5. Financieel jaarverslag van het jaar 2013 en de 
begroting voor 2014 door de penningmeester. 

6. Verslag Kascommissie bestaande uit Wim Wae-
gemakers en René Esser. Ons voorstel is om de 
penningmeester décharge te verlenen. 

7. Bestuursmutaties  

 Urijan Poerink en Anton Valks zijn aftredend en 
herkiesbaar. Marinus van Ginkel is aftredend en 
stelt zich niet meer verkiesbaar. 

 Wij stellen u voor in de vacature van Marinus van 
Ginkel te voorzien door Dennis van Delft te be-
noemen tot bestuurslid.  

 Kandidaatstellingen zijn mogelijk conform de statu-
ten; tien leden kunnen vóór de aanvang van de 

vergadering schriftelijk een voordracht bij het be-
stuur indienen. 

Gezien de huidige situatie aangaande voorzitter 
Werner Neelen, zullen wij u mogelijk schriftelijk na-
dere mededelingen doen over dit agendapunt. 

8. Mededelingen en beleidsplan voor het vereni-
gingsjaar 2013 – 2014 

 DAST- Project Zon 

 waarneemavonden  

 open dagen / ontvangst van groepen waarvan veel    
   leerlingen van basis-  en middelbare scholen 

 lezingen / verenigingsactiviteiten / ledenavonden 

 excursies / cursussen / instructieavonden 

 bezoeken aan andere sterrenwachten 

 jeugdmiddagen / excursies voor Halley jeugdleden 

 deelname nationale sterrenkijkdagen / weten- 
   schapsdag 

 onderhoud gebouw / instrumentarium / tuin /  
   beveiliging 

9. Aangemelde onderwerpen 
10. Rondvraag en sluiting 

 

Het bestuur van Vereniging ‘Sterrenwacht Halley’ 

  

Maak gebruik van de e-group van Halley! 

 
Al enige  jaren beschikt onze vereniging over een e-group waar (actieve) leden hun ideeën, mededelingen, 
waarneemresultaten, discussies e.d. over astronomie en aanverwante onderwerpen kunnen uiten. Een e-
group wordt mogelijk gemaakt door internetbedrijf Yahoo, gespecialiseerd in e-mail en contactgroepen.  
 
Maarten Geijsberts 
  
Het voordeel is dat je met een algemeen e-mailadres 
alle (actieve) leden die in deze e-groep zitten, kunt be-
reiken zonder dat je eerst een heel adressenboekje 
hoeft te maken of een heleboel e-mailadressen in te 
voeren. Het plannen van bijvoorbeeld een waarneem-
avond gaat op deze manier eenvoudig en snel. Ook 
vrijwilligers voor de waarneemavonden en ontvangst 
van groepen worden op deze manier gevraagd. 
Het aantal aangesloten leden ligt op dit moment rond 
de 17 maar in de afgelopen jaren zijn er weinig nieuwe 

   
mensen aan toegevoegd. Dus misschien zijn er onder  
onze nieuwe leden en wellicht ook onder de leden die al 
geruime tijd lid zijn, mensen die het leuk vinden om zich 
aan te sluiten bij deze e-group! Stuur dan een e-mail 
naar de beheerder Maarten Geijsberts (mageijs-
berts@hotmail.com). Hij stuurt je vervolgens een uitno-
diging met daarin een activatielink. Na het activeren van 
deze link ben je automatisch lid van de Halley e-group 
en ontvang je alle e-mails die verzonden worden via 
halleyheesch@yahoogroups.com.  
Dus wil je op de hoogte blijven van alles wat er binnen 
de vereniging gebeurt? Meld je aan!  

Marsrover Curiosity maakte deze opname van het Marslandschap, met Mount Sharp op de achtergrond. Foto: NASA/JPL, 

bewerkt door Marco di Lorenzo en Ken Kremer. 
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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 voormalige Stichting De Koepel.  

 
April 
 

Do 3 april – te 21.05 uur wordt de 

vrij ster 180 B. van de Stier (mag-

nitude +6,1) bedekt door de Maan. 

Hij verdwijnt achter de donkere 

rand. De Maan is maar voor 18% 

verlicht. De bedekking is met een 

kleine telescoop al goed te volgen. 

Te 21.43 uur is er weer een ster-

bedekking. Deze keer niet door de 

Maan, maar door de planetoïde 

2005CG81. Om dit te kunnen zien 

is een telescoop van meer dan 20 

cm vereist. De ster bevindt zich tussen de sterren γ en η 

van de Leeuw (allebei +3,5). De planetoïde is een object 

voorbij de baan van Neptunus (het is een transneptunus-

object). Zijn kleinste afstand tot de Zon is 6,15 miljard ki-

lometer en zijn grootste afstand 8,1 miljard kilometer! De 

planetoïde zal dus zelf niet te zien zijn. Tijdens de bedek-

king is het licht van de ster even gedoofd. 

 

Zo/ma 6/7 april – De twee helderste objecten aan de 

nachtelijke hemel staan dicht bij elkaar. Rond 2 uur is de 

onderlinge afstand van de Maan en Jupiter 6˚.  Ze staan 

dan laag in het westnoordwesten. Vannacht zie je met een 

verrekijker of telescoop de vier grootste manen van Jupiter 

ten oosten van de planeet (rechts in omkerende kijker). 

 

ma/di 14/15 april – Op 14 april staan in de avondscheme-

ring de Volle Maan en Mars heel dicht bij elkaar. Bij zons-

ondergang en en maanopkomst rond 20 uur (14 april) is 

het tweetal in conjunctie, maar 

dat is niet te zien. Aan het einde 

van de nacht, voor zonsopkomst 

op 15 april, is er in het zuidwesten 

een samenstand van de Volle 

Maan en de heldere ster Spica. 

Misschien is een verrekijker nodig 

om de ster waar te nemen. 

 

Di 15 april – Te 7 uur zijn de 

dwergplaneet Ceres (+7,0) en de 

grote planetoïde  Vesta in elkaars 

nabijheid te vinden in Maagd. 

Ceres is in oppositie. Je kunt ze 

al met een verrekijker of kleine telescoop observeren. Zie 

het bijgaande kaartje. 

 

Di/wo 15/16 en wo/do 16/17 april – In deze nachten is 

met een betrekkelijk grote telescoop de maan Japetus 

(+10,2) ten westen van Saturnus te vinden (links in omke-

rende kijker).  

Intussen komt de Maan steeds dichter bij de Maan. Kort 

voor zonsopkomst op 17 april is hij de planeet in het zuid-

westen tot op maar 2˚ afstand genaderd. een paar uur later 

wordt Saturnus bedekt, maar dat zien wij niet gebeuren; 

wel waarnemers in delen van het zuidelijke halfrond. 

 

Ma/di 21/22 en di/wo 22/23 april 

Vannacht is de meteorenzwerm Lyriden actief met, naar 

verwachting, een maximum op 22 april rond 19 uur, maar 

dan is het nog licht. De meteoren van deze zwerm kunnen 

overal aan de sterrenhemel verschijnen, maar hebben hun 

radiant of vluchtpunt in het sterrenbeeld Lier.  

Hoe herken je een Lyride?  Zie 

je een meteoor, trek dan het 

lichtspoor in gedachten naar 

achteren; kom je dan uit in de 

directe omgeving van de Lier, 

dan heb je waarschijnlijk een 

Lyride te pakken.  

De Lier, en dus ook de radiant, 

staan in de nanacht het hoogst 

aan de hemel en dat betekent, 

dat dan vermoedelijk ook de 

meeste Lyriden kunnen worden 

geteld. Dat zouden ongeveer 10 

per uur kunnen zijn. 

 

Vr en za 25 en 26 april – De 

Maansikkel en Venus staan ‘s 

morgens vlakbij elkaar, laag in 

het oosten. De samenstand is 

rond 5.45 uur.   

 

Hemelverschijnselen  - april t/m juni 2014 

De banen tussen de sterren in Maagd van de dwergplaneet 1 Ceres en planetoïde 4 Vesta 

tussen 3 januari en augustus 2014. Op 15 april zullen de twee elkaar dicht naderen. 

De Lyriden verschijnen rond 22 april. Soms zit er 

een fraaie vuurbol tussen! 
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Op  26 april  te 1 uur zijn ze in 

conjunctie, maar dan bevinden zij 

zich nog onder de kim. 

 

Zo/ma 27/28 april – Vannacht 

zijn de grootste, Galileïsche ma-

nen alle vier ten oosten van Jupi-

ter te zien (rechts in omkerende 

kijker). Vanaf Jupiter gezien zijn 

dat Io, Europa, Ganymedes en 

Callisto. Gebruik een verrekijker 

of telescoop om de manen te 

kunnen zien. 

De hele nacht 

staat de maan Titan 3’ ten westen van 

Saturnus (links in omkerende kijker). 

Gebruik een telescoop. 

 

Di 29 april – De komeet 2012 K1 

(PANSTARRS) passeert vanavond op 

slechts 0,5˚ afstand de ster η van Klei-

ne Beer. Dat is al met een kleine, 

lichtsterke telescoop goed te volgen. 

 

Mei 
 

Do/vr 1/2 mei – Rond 2 uur (2 mei) 

staat de komeet K1 (PANSTARRS) 

ongeveer 2˚ ten noorden van de Draai-

kolknevel M51 in Jachthonden. 

 

Zo 4 mei – ’s Avonds worden drie betrekkelijk heldere 

sterren van Tweelingen door de Maan bedekt, te weten: 

XZ 10795 (+6,8) om 21.47 uur, λ(+3,6) om  22.35 uur en 

10911 (+6,8) om 23.17 uur. Ze verdwijnen alle drie achter 

de donkere rand. De Maan is voor 29% verlicht en is in het 

westen te vinden. Met een kleine telescoop kunnen de 

bedekkingen worden waargenomen. 

 

Wo 7 mei - Vanavond zijn de grootste, Galileïsche manen 

alle vier ten westen van Jupiter te zien (links in omkerende 

kijker). Vanaf Jupiter gezien zijn dat Europa, Io,Callisto en 

Ganymedes. Gebruik een verrekijker of telescoop. 

 

Za/zo 10/11 en zo/ma 11/12 mei – In deze nachten is de 

Maan dichtbij Mars, met Spica in de buurt.  

 

Zo/ma 11/12 mei – Vannacht zijn de Galileïsche manen 

alle vier ten oosten van Jupiter te zien (rechts in omkeren-

de kijker). Vanaf Jupiter gezien zijn dat Io, Europa, Gany-

medes en Callisto.  

 

Di 15 mei – Wie Uranus eindelijk met zijn eigen telescoop 

wil vinden: rond 5.10 uur staat hij slechts 1,5˚ ‘linksboven’ 

Venus, die op dan moment 4˚ boven de oostelijke horizon 

schittert. Gebruik een verrekijker of een kleine, lichtsterke 

telescoop met een groot beeldveld.  

 

Vr 16 mei - Mercurius is vanavond in het westen te zien. 

Hij gaat omstreeks 23.19 uur onder, twee uur na zonson-

dergang. Bekijk hem rond 22.30 uur met een (kleine) tele-

scoop. Op 4’ afstand van de planeet staat de ster 98 van 

Stier (5,6). De helderheid van Mercurius is -0,5. 

 

Za 17 mei – Op Jupiter zijn vanaf 23.21 uur tegelijkertijd 

de schaduwen van de manen Io en Callisto te zien als 

zwarte stipjes. Met een grotere telescoop (circa 25 cm) is 

Io zelf ook vóór Jupiter te onderscheiden als een wit stipje.  

Zo 18 mei – De maan Titan is door een telescoop duidelijk 

te zien. Hij staat 3’ ten oosten van Saturnus (rechts in 

omkerende kijker).  

 

Vr 30 mei – Vanavond is er een samenstand van de heel 

smalle maansikkel en Mercurius. Misschien is die met het 

blote oog te zien, anders gebruik je 

een verrekijker. Rond 22.30 uur staat 

de Maan 3˚ en Mercurius 8˚ boven de 

westnoordwestelijke horizon. De pla-

neet staat rechtsboven de maansikkel.  

 

Za 31 mei en zo 1 juni -  In de avond-

schemering doet zich in het westen 

een samenstand voor van de smalle 

maansikkel en Jupiter, met Castor en 

Pollux van Tweelingen in de buurt.  

 

Juni 
 
Di 3 juni – Te 23.46 uur bedekt de 

Maan de ster ω van de Leeuw (+5,5). 

Dat is met een kleine telescoop goed 

te zien. De bedekking vindt aan de donkere maanrand 

plaats. 

 

Wo 4 juni - Vanavond zijn de Galileïsche manen alle vier 

ten westen van Jupiter te zien (links in omkerende kijker). 

Vanaf Jupiter gezien zijn dat Io, Europa, Ganymedes en 

Callisto. Gebruik een verrekijker of telescoop. 

 

Za/zo 7/8 juni – De Maan nadert vannacht Mars. Kort 

nadat ze te 3 uur (8 juni) zijn ondergegaan, is de conjunc-

tie en staat de Maan 2˚ ten zuiden van de planeet. 

 

Di 10 juni – In de avondschemering is maar één Galileï-

sche maan bij Jupiter te zien: Callisto. Om 22.56 uur komt 

Io achter de planeet vandaan, terwijl Europa en Ganyme-

des aan een overgang bezig zijn. Met een telescoop (vanaf 

circa 25 cm) zie je die twee als witte stipjes vóór Jupiter. 

 

Za 21 juni – Uranus staat te 4 uur slechts 29’ ten zuiden 

van de zuidelijke rand van de Maan.  Je hebt een verrekij-

ker of (kleine) telescoop nodig.  

 

Zo 22 juni – Vanochtend rond 4.30 uur kun je Venus met 

het blote oog of een verrekijker 6˚  ten zuiden van het Ze-

vengesternte vinden. Beide objecten staan boven de oost-

noordoostelijke horizon.  

 

Di 24  juni – De Maan is in de buurt van Venus aangeko-

men. Bekijk ze in de ochtendschemering, kort voor zons-

opkomst, laag in het oosten.  

De drie sterbedekkingen op 4 mei, met 

vermelding van het tijdstip waarop ze 

achter de Maan verdwijnen. 
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Urijan Poerink 

 

Mercurius laat zich in april niet zien, 

maar in mei kun je hem weer waarne-

men. De planeet bereikt op 25 mei zijn 

grootste oostelijke elongatie en is dan 

een avondverschijning boven de noord-

westelijke kim. Hij is dan goed te zien. 

Zijn  helderheid  is  begin  mei  nog  

ongeveer -1,8, maar die neemt geleide-

lijk af tot +3,1 op 10 juni. 

De eerste dagen van juni kunnen we 

Mercurius nog laag in het noordwesten 

vinden, zo nodig met verrekijker.  

Venus blijft de komende maanden een 

‘Morgenster’.  In april komt zij een een 

uur voor de Zon op in het zuidoosten. Ze 

komt steeds vroeger op: in mei al zo’n 

75 minuten vóór de Zon en in juni onge-

veer twee uur. Haar helderheid is al die 

tijd rond -4, dus zij valt flink op. 

Mars is op 8 april in oppositie, en dat 

houdt in, dat hij de hele nacht aan de 

hemel staat. Hij staat vlakbij de helderste 

ster van Maagd: Spica, maar Mars is een stuk helder-

der: -1. De Rode Planeet nadert de Aarde tot 8 april, 

maar daarna verwijdert hij zich weer. In mei gaat hij pas 

lang na middernacht onder en neemt zijn helderheid 

langzaamaan af, doch Spica blijft lichtzwakker. Op 12 

juni passeert hij Spica op minder dan 2˚ afstand. Spica 

is dan al helderder dan Mars. De planeet kan in de 

avondschemering laag in het zuidwesten worden ge-

vonden. Eind juni zakt Mars al vóór middernacht onder 

de horizon.  

Jupiter is in april nog de hele avond te zien in Tweelin-

gen en gaat pas lang na middernacht onder, maar elke 

nacht wel wat vroeger.  In mei en juni neemt zijn zicht-

baarheid verder af en na 20 juni zal hij voorlopig ’s 

avonds niet meer te zien zijn. Zijn helderheid neemt 

tussen begin april en midden juni i af van -2,2 tot -1,8.  

De reuzenplaneet verdwijnt dus geleidelijk van de 

avondhemel, en Saturnus neemt zijn plaats in. In april 

komt de geringde planeet al voor middernacht op. Op 

10 mei is hij in oppositie en kan men hem de hele nacht 

bekijken en in juni een groot deel van de nacht. Al die 

tijd staat Saturnus in Weegschaal en is zijn helderheid 

ongeveer +0,9.  

Uranus (circa mag. +6,2) is in april niet zichtbaar en in 

mei zijn de waarnemingsomstandigheden niet erg gun-

stig. Op 15 mei passeert hij Venus op ruim 1˚ ten zui-

den ervan. Zie de rubriek Hemelverschijnselen. In juni 

wordt zijn zichtbaarheid beter. Begin van de maand 

komt hij bijna twee uur voor de zon op, en eind van de 

maand al vier uur. Uranus staat in Vissen.  

De verste planeet Neptunus (+7,7) houdt zich op in 

Waterman. In april komt hij één uur vóór de Zon op en 

zijn zichtbaarheid neemt de komende tijd toe. Op 12 

april passeert Venus hem op minder dan 1˚ afstand. In 

juni is Neptunus in de nacht te observeren.  

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

Om ze te vinden, heb je de zoekkaartjes in de Sterren-

gids 2014 nodig. In de Sterrengids staan ook zoekkaart-

jes voor Uranus, dwergplaneet  Pluto (+14) en planeto-

ïden. De Sterrengids kun je bij de sterrenwacht inzien.  
 

 

Planetoïde met zes staarten 

  
De ruimtetelescoop Hub-

ble heeft een planetoïde 
ontdekt die zes komeet-
achtige staarten telt. Het 
object heet nu P/2013 P5.  
De tot nu toe gevonden 
kometen hadden zowel 
een stof- als een gas-
staart, daar bleef het bij.  

 
De structuur van de staarten 
veranderen in slechts der-
tien dagen.  
Onderzoekers rekenden uit 
dat de staarten ontstonden 
toen de komeet spontaan 
stof uitspuugde, mogelijk 
tussen april en oktober 
2013. De stralingsdruk van 
de zon duwde de staarten 
vervolgens in hun respectie-
velijke posities. Ook het 
uitspuwen van stof was het gevolg van die stralingsdruk. 
Daardoor is de komeet steeds sneller gaan draaien, totdat hij 
de rotatiesnelheid niet meer kon weerstaan en uiteen viel. Het 
losgelaten materiaal, liefst honderd tot duizend ton kosmisch 
stof, vormde daarop de staarten.  
Waarschijnlijk is dit een gebruikelijke manier waarop kleine 
planetoïden aan hun einde komen.  
Bewerkt door Jan van Hamond 

April t/m juni 2014 

De Planeten  
 

Links: de posities in de loop van mei 2014 van de Aarde t.o.v. de Zon en de 

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

in mei 2014 op dezelfde schaal weergegeven. 
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Patrick Duis slaagde er in met medewerking van andere as-

trofotografen met de Takahashi-telescoop een reeks opna-

mes te maken van het sterrenstelsel IC 2497 en de interga-

lactische wolk, die sinds 2007 bekend staat als ‘Hanny’s 

Voorwerp’. Dat is een enorme prestatie, want deze deepsky-

objecten staan op 730 miljoen lichtjaren van ons vandaan. 

De opnames dateren van 27 februari, 4 en 6 maart 2014 en 

resulteerden na bewerking in bovenstaande plaat. 

 
In 2007 deed de onderwijzers Hanny van Arkel uit Heerlen als vrijwilliger 
mee aan het online-astronomieproject Galaxy Zoo (zie kader volgende 
bladzijde). Op een deepksyfoto die op haar beeldscherm verscheen, 
ontdekte zij een merkwaardig groen vlekje in het sterrenbeeld Kleine 
Leeuw. Zij meldde dat op de voorgeschreven wijze. Dat vlekje werd we-
reldnieuws en Hanny werd op slag beroemd in de sterrenkundige wereld. 
Het toen nog mysterieuze object kreeg de naam van de ontdekker: Han-
ny’s voorwerp.  
Hanny's Voorwerp bleek een reusachtige, intergalactische reflectienevel 
te zijn, die licht weerkaatst van het sterrenstelsel IC 2497, dat op 45.000-
70.000 lichtjaar vóór dat stelsel staat. 
Uitgebreid onderzoek, waarbij ook de Hubble-ruimtetelescoop was be-
trokken, wees uit, dat ‘Hanny Voorwerp’ slechts het zichtbare gedeelte is 
van een 300 lichtjaar lange uitstroom van gas uit het sterrenstelsel 
IC2497. Het is zichtbaar, omdat het wordt beschenen door een ‘beamer’ 
of zoeklicht in de kern van het sterrenstelsel. Die beamer is een quasar: 
een helder, energetisch object dat wordt opgeladen door een zwart gat.  
Mogelijk heeft de botsing van het sterrenstelsel met een ander stelsel dat 
zwarte gat gevoed en de uitstroom van gas veroorzaakt. 
De Hubble heeft in Hanny’s Voorwerp jonge sterrenclusters gevonden. 
Waarschijnlijk zorgt de instroom van gas uit het sterrenstelsel voor ster-
vorming in de nevel.  

→ 

→ 

Bij de pijl: ‘Hanny’s Voorwerp’ met daarboven het ster-

renstelsel IC 2497. De inzet rechts is een uitvergroting, 

waarop de reflectienevel ook wordt aangewezen. 

Takahashi ziet Hanny’s Voorwerp 

→ 

In januari 2011 maakte de Hubble-

ruimtetelescoop deze foto van IC 2497 

en Hanny’s Voorwerp.  
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[advertentie] 

Telescoop te koop 
Merk: Galaxia, 36x-675x, 1/4x900 - EQ-Sky 
Toebehoren: statief, buigbare as voor declinatie-instelling, idem voor de rechte klimmingsinstelling, statiefspin, gewicht 
en stangen, zenithspiegel, omkeerlens 1,5x, barlow-lens 3x, 3 oculairen (4, 9 en 25 mm), ledzoeker met quick-invoering, 
kompas. Vraagprijs: € 100,--. 
Belangstelling? Neem contact op met Halleylid Frans de Waal te Veghel, frans.dewaal@versatel.nl 

  
Op 30 januari 2009 verzorgde Hanny van Arkel bij onze Sterrenwacht Halley een drukbe-
zochte lezing over de ontdekking die haar leven veranderde (foto rechts).. 

 

Fotogegevens 

Telescoop: Takahashi Epsilon-300 300mm F3.8 Astrograaf op CP-180 montering; Camera: Artemis 

4021 mono @ -15 graden Celsius; Autoguiding: ASH off axis guider; Guidecam: SXV Lodestar; 

Filters: geen; Belichting: 17x 20min autoguided, 21 flats, badpixelmap; Software: Cartes du Ciel, 

Nebulosity3 (capturing/pre-processing), Photoshop (postprocessing).  

 

 

 

 

 
Vrijdag 30 mei: lezing van Patrick Duis 

‘Deepsky met de verrekijker’ 
 
Halleylid Patrick Duis verzorgt op vrijdagavond 27 juni in onze sterrenwacht een presentatie, getiteld 
‘Deepsky met de verrekijker’.  Aanvang: 20.00 uur. Alle leden zijn welkom, de toegang is kosteloos.   
Neem je verrekijker mee! Doe dat vooral als je er afstand van wilt doen voor een goed doel, want dan neemt 
Patrick die graag in ontvangst. Hieronder in het kort de inhoud van die presentatie.   
 
Als men begint met astronomie wordt al vaak te snel 
een te grote telescoop aangeschaft. Het is daarmee 
zeker in het begin vaak moeilijk om deepsky-objecten 
(sterrenstelsels/nevels) te vinden.  
Onderschat echter een zeer belangrijk instrument niet: 
de 7x50- of 10x50 verrekijker!  Mijns inziens worden 
deze prachtige instrumenten niet genoeg gebruikt, ze-
ker in ons klimaat waar heldere nachten spaarzaam 
zijn. Deze verrekijkers hebben enkele voordelen: 
- groot beeldveld, wat zoeken vergemakkelijkt 
- snel te gebruiken: er hoeft niets te worden opgebouwd 
- mobiel: kan  mee  in de vliegtuigbagage  naar een ver 
  oord, op de fiets of te voet! 
 
Patrick gaat het onder andere hebben over: 
- verrekijkertechniek 
- tweedehands verrekijkers: waar op te letten 
- welke verrekijker past het best bij mijn ogen 
- wat  voor  deepsky-objecten zijn  er te  zien met  een  
  verrekijker 
- behandeling  testresultaten  topsegment  10x50 verre- 
  kijkers 

- Second life optics project:  schenk  je  oude  verre- 
  kijker aan een goed doel! 
Voorbeelden van heel uiteenlopende goede doelen 
waaraan al verrekijkers zijn gedoneerd:  kinderen van 
de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde, die daar-
mee leren waarnemen op kamp en  parkrangers in 
Afrika, die er stropers mee opsporen.  
Het second life optics project heeft onlangs ook een 
aantal Russische 10x50- en 7x50-verrekijkers geschon-
ken aan Halley. Zie de Halley Periodiek van januari 
2014. 
Dus: heb je nog een grote of kleine verrekijker rondslin-
geren die je niet meer gebruikt? Patrick neemt ze graag 
in ontvangst om ze ter beschikking te stellen van het 
Second lif optics-project. De verrekijker wordt geregi-
streerd en vervolgens krijg je bericht aan welk goed 
doel ze is geschonken. 
 
Patrick roept alle leden op hun verrekijkers mee te 
brengen zodat die onderling lekker kunnen worden 
vergeleken. Ook wil hij aan het einde een foto maken 
van alle verrekijkers bij elkaar. 

 

 

 

Galaxy Zoo is een Engelstalig online-sterrenkundeproject dat vrijwilligers uitnodigt om sterrenstelsels te helpen classifice-

ren. De Galaxy-Zoo-site is een samenwerking tussen enkele Britse universiteiten en Fingerprint Digital Media in Noord-
Ierland. Vrijwilligers van Galaxy Zoo bekijken beelden van sterrenstelsels, om te beoordelen of deze sterrenstelsels ellip-
tisch of spiraalvormig zijn. Als de sterrenstelsels spiraalvormig zijn, kiezen de vrijwilligers of ze links of rechts draaien. De 
beelden werden automatisch genomen met de camera van de telescoop van de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) in de 
Verenigde Staten. Maar de vrijwilligers registreren ook andere opvallende objecten die zij op de foto’s tegenkomen en zo 
deed Hanny van Arkel dus haar ontdekking. 
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Prachtige astrofoto’s gemaakt met de Takahashi 

Halleyleden gaan op recorddiepte het heelal in 
 
In eerdere Halley Periodieken is beschreven hoe een kleine groep astrofotograferende leden de telescopen 
in de kleine koepel met de CP-180-montering van Astrotechniek opnieuw heeft opgebouwd en verbeterd, 
nadat de hele setup noodgedwongen in de zomer van 2012 moest worden ontmanteld. 
  
 
Edwin van Schijndel 
 
Bijna anderhalf jaar werden er geen foto’s gemaakt met 
onze Takahashi Epsilon 300, maar afgelopen december 
was de telescoop weer operationeel nadat de eerste 
testopnames al veelbelovende resultaten opleverden.  
Het wachten was op een geschikte heldere nacht en die 
kwam er vlak voor de jaarwisseling. Samen met Sören 
Ottenhof richtte ik de kijker met mijn spiegelreflexcame-
ra eraan gekoppeld op Orion en we maakten een fraaie 
opname van de Paardenkopnevel. Hieronder meer over 
dit object. De foto staat op de voorkant van dit blad. 
Nog diezelfde week schoot Sören samen met Patrick 
Duis een ver gelegen sterrenstelsel en pakte daarbij 
tevens een object op recordafstand mee: een van de 
vele kleine vlekjes op de opname  bleek een actief stel-
sel te zijn (NGC 2487) dat zich op 2.575 miljoen licht-
jaar bevindt! Een mijlpaal voor de Takahashi en ook 

voor Patrick zelf, die onder amateurs bekend staat als 
de astrofotograaf met een sterke voorliefde voor obscu-
re en vooral ook verre objecten. De foto van het duo 
vind je met toelichting op de bladzijden 24 e.v.  
 
Vanaf dat moment konden ook andere Halleyleden hun 
geluk niet op met de schitterende telescoop die onze 
sterrenwacht rijk is. De vele uren werk die al die tijd erin 
zijn gestoken, betalen zich sindsdien uit in de mooiste 
opnames die onder amateursterrenkundigen in Neder-
land en daarbuiten te behalen zijn en dat wordt dan ook 
wijdverbreid opgemerkt.  
Het opbouwen en in gebruik nemen van de (verbeterde) 
Takahashi is één van de projecten waarmee Sterren-
wacht Halley laat zien wat de leden in verenigingsver-
band tot stand kunnen brengen en toont daarmee ook 
de meerwaarde van de sterrenwacht aan voor degenen 
die er hun hobby samen met anderen willen uitoefenen.  

 

 

Paardenkopnevel in Orion 
 

In het sterrenbeeld Orion komen uitgestrekte nevel-
structuren voor die fotografisch bijzonder mooi zijn 
vast te leggen.  
 
Edwin van Schijndel 
 

De nevel IC 434 met de donkere gas- en stofwolk Bar-
nard 33 in het midden staat zo'n 1500  lichtjaar van ons 
verwijderd. De donkere wolk is beter bekend onder de 
naam Paardenkopnevel vanwege de vorm.  
Sören Ottenhof en ik maakten in de nacht van 29 op 30 

december 2013 met de Takahashi Epsilon 300-tele-
scoop opnames van de Paardenkopnevel. Die foto prijkt 
op de voorkant van deze Halley Periodiek.  
De voorbereidingen werden door ons beiden gedaan en 
de bewerking in Deep Sky Stacker en Photoshop CS6 
door Sören. 
 
Object: B33 Paardenkopnevel in IC434 (Orion); Telescoop: 
Takahashi E300, f3.8 Astrograph; Camera: 60D DDW  
modded; Mount: AstroTechniek CP180 Guiding: ASH OAG, 
w/ Orion SSAG Opnametijden: 28x10min = 4hr40mn totaal. 
Darks: 6x10min Flats: 19x2 sec. Bias: 30x1/4000sec. Filter: 
Hutech IDAS LPS-P2 ISO: 400 Gestacked in: DeepSky-
Stacker (DSS) Bewerking: Photoshop CS6.

 

 

Met potlood en gum 

Jupiter uitgetekend 
 
De afbeelding rechts kwam niet tot stand met een digitale 
camera en het stacken van stapels opnames, maar door 
ouderwets teken- en gumwerk. Hans Braakmann maakte 
eerst een ruwe schets (inzet) van Jupiter en aan de hand 
daarvan deze fraaie tekening. Dat was 
op 6 maart 2014 tijdens een starparty op 
de Philipsdam van Sint-Philipsland. De 
maan Europa verliet de schijf van Jupiter. 
Links  is Io zichtbaar en rechts Ganyme-
des. Hans maakte eerst een schets met 
potlood en gum, die hij later bewerkte, 
dat wel, met Pro-create en PSD.  
Gebruikte telescoop: TEC 160ED, 16 
mm UWA met een 2 x Barlow. TFov 0,5’.  
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Op weg naar Churyumov–Gerasimenko 

De laatste loodjes van Rosetta  
 
Op 2 maart 2004 werd ruimtesonde Rosetta vanaf Kourou (Frans-Guyana) gelanceerd. In de jaren daarna 
draaide hij vijf rondjes om de Zon, werd onderweg door slim gebruik te maken van de zwaartekracht van de 
Aarde en Mars in de gewenste baan geslingerd.  
  
Jan van Hamond 
  

De bestemming was aanvankelijk een andere komeet: 
46P/Wirtanen. Uitstel bij de lancering maakte een ander 
doel nodig, dat werd Churyumov–Gerasimenko (hierna 
CG genoemd).  
CG heeft een diameter van 4 kilometer en zijn omloop-
tijd is 6,6 jaar. Eenmaal onderweg waren er in 2006 
problemen omdat de Rosettasonde achter Mars door 
zou vliegen en tijdelijk geen zonlicht op de zonnepane-
len zou voelen. Op dat moment moesten de batterijen 
worden aangesproken, die eigenlijk pas later gebruikt 
zouden moeten worden. 
CG is in 1969 ontdekt door Klim Churyumov en Svetla-
na Gerasimenko met hun onderzoeksinstituut in Kiev 
(Oekraïne).  
Vanaf mei 2014 nadert diep in het zonnestelsel Rosetta 
de komeet met de bijna onuitsprekelijk naam.  
De laatste twee jaar is alles aan boord wat stroom ge-
bruikt uitgeschakeld om de batterijen weer op te laden 
door de zonnepanelen.  
Op 20 januari van dit jaar heeft een timer Rosetta ge-
wekt uit een diepe winterslaap van 957 dagen. Het 
signaal kwam rond 19.15 uur aan bij een zeer uitgela-
ten vluchtleiding, die de timer al bij de bouw van de 
sonde 10 jaar geleden had vastgesteld.  
Bij aankomst heeft de sonde er 7 miljard kilometer op 
zitten.  Met camera`s wordt vanaf nu gezocht naar de 
komeetkern, die 4 kilometer in doorsnee is en zo`n 3 
miljard ton weegt.  
Na 20 januari moeten camera`s met de nodige bijstu-
ringen van de sonde met raketjes het onregelmatige 
brok ijs zien te vinden.  
Deze missie is spectaculair: nog nooit eerder is een 
komeet zo dicht benaderd, Rosetta zal op 20 kilometer 
hoogte boven het oppervlak om de komeet vliegen; 
astronomen droomden alleen daarvan. In een komeet 
zitten veel geheimen van het vroege zonnestelsel inge-
vroren, mogelijk van miljarden jaren. Nu is zijn samen-
stelling, structuur en bouw onder handbereik van mo-
derne meetinstrumenten.  
Bij de nadering van de komeet zal Rosetta een inge-
wikkeld patroon volgen van scheervluchten, afremmen, 
keren en terugvliegen.  
Rosetta`s ruimteballet wordt het ingewikkeldste dat de 
Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) ooit heeft uitge-
voerd. De vluchtleiding ligt er al wakker van, ook omdat 
de komeet veel gas en stof loslaat die de zonne- 
panelen  niet  alleen zou kunnen beschadigen  
maar ook de toetreding van zonlicht zou kun- 
nen belemmeren, waardoor de zonnepanelen  
hun werk niet meer doen en Rosetta uit koers 
kan raken.  
In augustus 2014 komt het ruimtevaartuig in  
dezelfde baan als de voortstormende ijsklomp.  

   
In november 2014 laat Rosetta een kleine sonde los, de 
Philae, die op de komeet zal landen. Omdat de komeet 
een zeer geringe zwaartekracht heeft vuurt Philae vlak 
voor de landing twee harpoenen af, die moeten voor-
komen dat de lander weer terug stuitert in de ruimte.  
Er wordt geboord, gesnuffeld, met microscopen geke-
ken en stof geanalyseerd. Via radiosignalen tussen 
Rosetta en Philae zal de komeetkern worden doorge-
licht.  
Als alles goed gaat kunnen de onderzoekers van ESA 
tot zeker december 2015 van alle meetinstrumenten 
aan boord van Rosetta en Philae gegevens opslaan en 
bestuderen.  
Na december 2015 gaat CG weer het koude buitenge-
bied van het zonnestelsel in.  
Baantechnisch had CG niet op een slechter moment 
kunnen beginnen, want de sonde stond toen bijna op 
zijn verste punt achter de zon.  
Radiosignalen doen er dan  
drie kwartier over om  
van daar naar de  
aarde te  
reizen.  

De lange en  avontuurlijke reis van Rosetta naar 

de komeet 67P Churyumov–Gerasimenko 
 
2 maart 2004: lancering  
4 maart 2005:  eerste passage langs Aarde 
25 februari 2007: passage langs Mars 
13 november 2007: tweede passage langs Aarde 
5 september 2008: ontmoeting met planetoïde (2867) 

Šteins  
13 november 2009: derde en laatste passage langs Aarde 
10 juli 2010:  ontmoeting met planetoïde (21) Lutetia 
8 juni 2011:  begin "winterslaap" 
20 januari 2014: einde "winterslaap" 
mei 2014: rendezvous-manoeuvre komeet 
67P/Churyumov-Gerasimenko 
augustus 2014: aankomst bij de komeet; de komeet wordt 

bestudeerd en in kaart gebracht 
november 2014: Philae landt op de komeet 
13 augustus 2015: komeet passeert het perihelium  
31 december 2015: einde van de missie 
Bron: Wikipedia 
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 5 april, met outdoor cooking 

Starparty! 
 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Sterrenwacht Hal-
ley zijn deuren voor het publiek opende. In al die 
jaren is ze uitgegroeid tot een heel succesvolle pu-
bliekssterrenwachten in Nederland en grootse 
plannen voor de nabije toekomst beginnen nu vorm 
te krijgen. Reden voor extra leuk activiteiten, te be-
ginnen met een barbecue of outdoor cooking op 
zaterdag 5 april, georganiseerd door de astrofoto-
grafen. Aanvang 18.00 uur. 
 

We laten het jubileum dus niet ongemerkt passeren en 
organiseren daartoe activiteiten die een extra feestelijk 
tintje krijgen. Onder de leden van de sterrenwacht  is 
een actieve groep van amateurs die regelmatig bijeen-
komsten houdt en voornamelijk aan astrofotografie 
doet. De vaste avonden worden altijd de eerste zater-
dag van de maand georganiseerd en die willen we de 
eerstvolgende keer groots opzetten waarbij er een voor-
jaarsbarbecue wordt verzorgd in samenwerking met ‘De 
Buitentuin Outdoor Cooking’ uit Overasselt. Het is geen 
traditionele barbecue, maar een geheel andere manier 

van outdoor cooking waarbij medewerkers van De Bui-
tentuin demonstraties geven, waarbij je ook uitgenodigd 
wordt om zelf actief hieraan mee te doen. Dit alles gaat 
allemaal in een relaxt tempo, je kunt dus de hele avond 
tussendoor de gerechten nuttigen en zelf mee helpen 
voorbereiden als je dat leuk vindt. Als het die avond 
helder wordt heb je tussendoor genoeg tijd om je appa-
ratuur op te zetten en actief te gaan waarnemen of 
fotograferen.  
De barbecue wordt voor de leden van de sterrenwacht 
en hun partners/gezin georganiseerd. Kosten per deel-
nemer: € 25,- per persoon (volwassene) voor Halleyle-
den en € 27,50 voor niet-leden. Kinderen t/m 12 jaar: 
gratis. 
Twee consumpties worden u aangeboden; daarna 
wordt  € 1,- per drankje gevraagd. 
De starparty met barbecue gaat door als we een mini-
mum van 30 deelnemers hebben. Leden van de ster-
renwacht hebben voorrang, daarna krijgen niet-leden 
toegang.  
Er wordt een maximum gehanteerd aan het aantal per-
sonen i.v.m. de ruimte in en rondom de sterrenwacht. 
Voor meer informatie en aanmelden: Edwin van Schijn-
del, edwinvanschijndel@gmail.com, 0412-638632 (bel-
len bij voorkeur tussen 17 en 22 uur). 

 
 

Robot voor ruimte en rampen 
 
RoboSimian, een robot die lijkt op een chimpansee, 
maar loopt als een spin, is verkozen  tot  een van de 
acht  finalisten  in de  Robotics Challenge  2014 van 
DARPA, de researchafdeling  van het Amerikaanse 
ministerie  van defensie. 
  
Clyde, de bijnaam van de robot, is ontwikkeld door NA-
SA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena  

(Californië). Hij kan deuren openen,  
moeren aandraaien, afsluiters bedienen,  
wrakstukken opruimen  en puinhopen  
beklimmen. De winnaar van de robot- 
wedstrijd die in december 2014 in Florida  
wordt gehouden, ontvangt 2 miljoen dollar. Einddoel is  
een robot die  ingezet kan worden  als  planeetverken-
ner of op aarde bij nucleaire rampen en vergelijkbare 
catastrofes.  
Uit: Technisch weekblad, februari 2014, ingezonden door Leo 
Steinhart 

Vrijwilligers gevraagd 
 
Voor de publieks- en verenigingsactiviteiten van onze sterrenwacht zijn veel leden/vrijwilligers nodig. Leden die 
presentaties in het auditorium en het planetarium verzorgen, de telescopen bedienen, activiteiten organiseren, 
enz. zijn hard nodig om de sterrenwacht draaiende te houden. Het vrijwilligersteam heeft versterking nodig. Iets 
voor jou? Je kunt bij elke bestuurslid (zie colofon) terecht voor meer informatie hierover. 
 
Speciale aandacht vragen we hier voor de volgende taken, waarvoor wij leden/vrijwilligers zoeken.  
-  Algemene ondersteuning van het project Dutch Amateur Solar Telescope en hulp bij de IT van dit pro-

ject. 
-  Vertegenwoordiging van de sterrenwacht  op bijeenkomsten van de Maashorst Betrokken onderne-

mers (MBO). De MBO is een netwerk van ondernemers in toerisme, recreatie en horeca.  
-  Het geven van publiekslezing over sterrenkundig onderwerpen, planetariumvoorstellingen, bediening 

van de telescopen en het geven van uitleg daarbij, ontvangen publiek, kassa, koffie- en theevoorzie-
ning. 

 
Iets voor jou?  
Neem dan contact op met Urijan Poerink (poerinku@planet.nl) of een ander bestuurslid (zie colofon). 
 
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). 
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Sterrenstelsels M81 en M82 met supernova! 
 

Raymond Westheim en Sören Ottenhof maakten in 
de nacht van 1 op 2 februari 2014 opnames van de 
sterrenstelsels M81 en M82 in Grote Beer. Ze pakten 
meteen een supernova mee, die elf dagen eerder 
was afgegaan! De foto is op pagina 17 afgedrukt.  
 
Edwin van Schijndel 
 
M81 is in 1774 ontdekt door de Duitse astronoom Bode 
en men noemt hem dan ook wel Bodes Sterrenstelsel. 
Het stelsel maakt deel uit van een nabije verzameling 
van ten minste 25 stelsels in Grote Beer: de M81-groep, 
waartoe behoren M82, NGC3077 en tal van dwergstel-
sels. M82, met de bijnaam Sigaarstelsel, is een onre-
gelmatig stelsel, waarin tien keer zoveel sterren worden 
geboren als in onze Melkweg. M81 en M82 zijn ver-
moedelijk ongeveer 300 tot 600 miljoen jaar geleden op 
elkaar ‘gebotst’ en draaien nu om elkaar heen met een 
rotatietijd van 4,6 miljard jaar. Ze zijn ongeveer 120.000 
lichtjaar van elkaar verwijderd. 
De foto van Raymond en Sören is bijzonder, omdat die

de supernova laat zien, die op 21 januari 2014 is ont-
dekt in het Sigaarstelsel M82. Hij had toen een helder-
heid van +11.  
De supernova heeft de aanduiding SN 2014J gekregen. 
Hij is van het type Ia en dat houdt in, dat hij is ontstaan 
in een nauw dubbelstersysteem, waarin een witte 
dwerg zoveel materie van een begeleidende normale 
ster naar zich toe heeft getrokken, dat een kritieke 
massalimiet is overschreden. Het kan ook zijn, dat twee 
witte dwergen naar elkaar toe zijn gespiraliseerd met de 
botsing tot gevolg. 
 
Fotogegevens 
Objecten: M81 en M82 (‘Bode’s galaxy's and friends’), met 
supernova SN 2014J; Telescoop: Skywatcher ED80 w/0.85x 
Reducer/Fieldflattener; Camera: 450D Full Spectrum; Mount: 
Heq 5 pro; Guiding: TSOAG9 met Orion SSAG; Opnametij-
den: 30x10min = 5 uur; Darks: 3 x 10min; Flats: 21 x 3,2 sec 
per sessie; Bias: 30 x 1/4000 sec per sessie; Filter: Hutech 
IDAS LPS-P2; ISO: 400; Gestacked in: DeepSkyStacker 

(DSS); Bewerking: Photoshop CS6. 
 

 

Pacmannevel, Andromeda-
stelsel en Vlammende-Sternevel  
 
Sören Ottenhof heeft alleen of samen met anderen 
de afgelopen maanden veel meer prachtige deep-
skyopnames gemaakt, waarvan er verscheidene in 
deze Halley Periodiek zijn opgenomen.  
 

Op bladzijde 16 tref je zijn Pac-
man-nevel aan (NGC281). Sö-
ren schoot deze opname op 26 
oktober 2013 bij Sterrenwacht 
Halley.  
De naam Pacman dankt de 
emissienevel aan zijn gelijkenis 
met de hoofdfiguur van het be-
faamde computerspelletje. De 
nevel staat 9.500 lichtjaren ver 
weg in Cassiopeia. Hij is in 
1881 ontdekt door de sterren-
kundige Edward Barnard.  
Eveneens op pagina 16 is een 

opname van Sören van het Andromedastelsel (M31) 
geplaatst. Altijd goed voor een prachtige plaat. Links 
van het grote stelsel zie je M32: een klein, ellipsvormig 
satellietstelsel van M31.  Het heldere object rechts van 
de kern van M32 is ook een elliptisch satellietsterren-
stelsel; dat is M110 of NGC 205. Het drietal staat op 
ongeveer 2,5 miljoen lichtjaar afstand. 
En dan is er nog de Vlammende-Sternevel (IC 405 of 
Flaming Star Nebula), afgebeeld op bladzijde 17. 
Sören en andere astrofotografen maakten de plaat op 
12 december 2013 met de Takahashi.  De Maan was 
die nacht voor driekwart verlicht en de seeing was 
slecht, maar toch konden de astrofotografen twee uur-
tjes aan data verzamelen en na de nodige bewerkingen 

een fraai resultaat verkrijgen.  
De Vlammende-Sternevel in sterren-
beeld Voerman is zowel een emissie- 
als een reflectienevel op een afstand 
van 1.500 lichtjaar.  
 
Fotogegevens 
 
NGC281, Pacman-nevel;  
Telescoop: Skywatcher ED80 met 0.85x 
Reducer/Fieldflattener; Camera: 450D Full 
Spectrum; Mount: Heq 5 pro; Guiding: 
TSOAG9 met Orion SSAG; Opnametijden: 
53x5min. = 4hr. 25mn; Darks: 8x 5 min; 
Flats: 21 x 3,2 sec; Bias: 30 x 1/4000 sec; 
Filter: Hutech IDAS LPS-P2; ISO: 400; 
Gestacked in: DeepSkyStacker (DSS); 
Bewerking: Photoshop CS6. 
 
IC 405, Vlammende Sternevel; 

Telescoop: Takahashi E300, f3.8 Astro-
graph; Camera: 450D Full Spectrum; 
Mount: AstroTechniek CP180; Guiding: 
ASH OAG, w/ Orion SSAG; Opnametijden: 
26x5min = 2hr10mn totaal; Darks: 3x5 min; 
Flats: 21x2,5sec.; Bias: 35x1/4000 sec.; 
Filter: Hutech IDAS LPS-P2; ISO: 400; 
Gestacked in: DeepSkyStacker 
(DSS);Bewerking: Photoshop CS6. 
 
M31, Andromedastelsel;  
Telescope: Skywatcher ED80 w/ 0.85x 
Reducer/Field-flattener; Camera: 450D Full 
Spectrum; Mount: Heq 5 pro; Guiding: 
TSOAG9 met Orion SSAG; Imaging time: 
36x5min = 2hr; Darks: 8 x 5 min; Flats: 21 
x 3,2 sec; Bias: 30 x 1/4000 sec; Filter: 
Hutech IDAS LPS-P2; ISO: 400; Stacked 
in: DeepSkyStacker (DSS); Editing: Pho-
toshop CS6. 

Edward E. Barnard bij 
de 36 inch-refractor 
van Lick Observatory 
.in Californië (rond 
1890). 
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De Orionnevel (M42). 

Foto: Michel van Daalen, 

Sterrenwacht Halley. Hij 

maakte de opname bij 

Halley en gebruikte een 

Meade LXD 75-spiegel- 

kijker en een Canon 

1000D-camera met  

coma-corrector. 
 

De Pacman-nevel (NGC 281). Foto: Sören Ottenhof, 
Sterrenwacht Halley. Toelichting: zie blz. 15. 

Het Andromedastelsel (M42).  Foto: 
Sören Ottenhof, Sterrenwacht Halley.  
Toelichting: zie blz. 15. 



 
 

Vlammende-Sternevel (IC 405) in de Voerman.  
Foto:Sören Ottenhof, Sterrenwacht Halley. Toelichting: zie blz. 15. 

Sterrenstelsel  M81 (l.) en Sigaarstelsel M82 (r.) met supernova SN 2014J (bij pijl).  

Foto: Raymond Westheim en Sören Ottenhof. Toelichting: zie blz. 15. 

↓ 



 

Nieuws over de DAST 
 
In de vorige Halley Periodiek is gesproken over het DAST-project. Getoond is een koepel-
ontwerp gebaseerd op de Zeiss-Coudé. Op bovenstaande tekening is dit aangepast aan de 
werkelijke situatie maar nu met de Zeiss-knikzuilmontering. Jullie zien meteen de lay-out 
van de DAST (Dutch Amateur Solar Telescope). Op de volgende pagina staat het DAST-
ontwerp, maar nu op grotere schaal. 
 
Herman ten Haaf  
 

In de vorige Halley Periodiek is al verteld dat 
het een zogeheten Gregorian-design is. De 
hoofdoptiek bestaat uit twee spiegels. De 40 
cm parabolische hoofdspiegel F/3. In het 
brandpunt van 1200 mm ontstaat het eerst een 
beeld van de zon. Daar kan je niet bij en is ook 
niet aan te raden. omdat het daar ter plekke 
vele honderden graden heet is. Daar moet 
natuurlijk wat aangedaan worden want anders 
gaat de boel daar in de fik. 
De zon wordt daar op een zogenoemde heat-
stop geprojecteerd. Een schuin geplaatste 
spiegel die de meeste warmte zijdelings weg 
kaatst. Zo die zijn we kwijt. 
Maar dan hebben we geen beeld. Geen nood 
in dat spiegeltje zit een heel klein gaatje. Daar 

gaat een deel van het zonlicht doorheen en valt 
dan op de tweede elliptische spiegel. Deze 
kaatst het vervolgens terug naar achteren door 
een gat in de hoofdspiegel en vormt daar het 
eerste reële brandpunt van F/20. Dus een 
brandpunt van 8 meter. 
Wat we nu hebben is een lang brandpuntspie-
gelsysteem. Een ideale kijker voor planeet 
waarnemingen. In dit brandpunt kunnen we dan 
ook bijvoorbeeld met de bekende webcamca-
mera’s heel scherpe planeetopnames maken. 
Maar ook dubbelsterren als je dat zou willen. 
Maar het is een zonnekijker, toch. 
OK, even verder volgen. We willen de zon in 
verschillende golflengtes kunnen bestuderen. 
Dat zijn zeer specifieke golflengten die behoren 
bij een bepaald chemisch element op de zon. 
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De meest bekende en meest interessante en 
meest bestudeerde en meest voorkomende 
stof is waterstof en die straalt het helderst in 
656 nm. De naam voor deze lijn is de H-alfalijn. 
Om die te isoleren is een zeer smalbandige 
filter nodig, bijvoorbeeld van de firma DayStar. 
Hoe smaller de doorlaat van dat filter hoe gede-
tailleerder de afbeelding, maar ook hoe don-
kerder. 
Het doel van de DAST is om de best mogelijke 
plaatjes en filmpjes te verkrijgen, en er is beslo-
ten om een 0,25 à 0,3 Ångstrom filter aan te 
schaffen. En laat dat dan meteen de duurste 
zijn. 
Echter dat filter is zeer gevoelig voor scheef-
stand en vereist dat het licht dat daar doorheen 
gaat zo goed als evenwijdig moet zijn. Een 
bundel van F/30 is een must. Dus we moeten 
de F/20 vergroten tot een F/30-bundel. Daar-
voor is een speciale barlow ontworpen door 
Harrie Rutten van Castor Optics. Deze voldoet 
voor werkelijk 100% aan de gestelde eisen. In 
samenspraak met de firma DayStar is dit ook 
via andere berekeningen aangetoond. Beter 
kan niet en het zal zich hopelijk vertalen in 
beelden van uniforme kwaliteit. 
De Barlow maakt wel dat de hele kijker erg lang 
wordt en derhalve is gekozen om met een vlak-

ke spiegel maar even het hoekje om te gaan. 
Als jullie de stralengang volgen dan zie je dat 
het vervolgens door een optische trein van 
beamsplitters en diverse filters gaat. In een 
volgende Halley Periodiek zal ik daar nader op 
in gaan. 
Alleen nog iets over die heatstop. Op de tech-
nische doorsnedentekening is duidelijk de wer-
king te zien. Het is een holle ring waar 4 holle 
spiders  het  centrale  deel  vasthoudt.    Via de  

De voorkant van de heatstop. 

Het ontwerp van de Dutch Amateur Solar Telescope. 
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hoofdspiders stroomt water door die ring en via 
de andere spiders naar het centrale deel. 
De zon wordt, zo als gezegd, daar afgebeeld 
en weerkaatst. Dat vlak is niet afgebeeld op de 
prachtige 3D-tekening. Maar daar ter plaatse zit 
een dun reflecterend koperen plaatje die de 
restwarmte absorbeert en die warmte vervol-
gens afstaat aan het langsstromende water. 
Aldus stroomt er nu opgewarmd water terug via 
de spider naar een voorraadtank.  

Twee spiders zijn daarvoor in gebruik. De twee 
andere spiders hebben ook een functie want 
daar stroomt ‘koude’ lucht door om over het 
oppervlak van de heatstop te blazen om even-
tuele restturbulentie weg te blazen.  
De essentie van een goede (zonne)telescoop is 
dat er nergens thermische convectie mag ont-
staan. 
Er is nog heel erg veel meer te vertellen, maar 
dat is voor een volgende keer. 

 

 

Bezoek aan de grootste sterrenwacht ter wereld 
 
Van 2 december tot en met 8 december 2013 zijn wij, Hanneke Luxemburg en ondergete-
kende, op La Palma geweest. Sinds driekwart jaar heb ik een Spaanse schoonzus en we 
vonden het leuk om met haar kennis te maken en het een en ander van het eiland te zien 
wat je, als gewone toerist, niet altijd te zien krijgt.  
  
Bart Verdonk  
 

Een aantal jaren geleden zijn we ook op La 
Palma geweest en toen hadden we aanzienlijk 
minder weer dan nu het geval was. We zijn 
naar de sterrenwacht Roque de los Muchacho 
geweest (op ruim 2400 meter boven zeeni-
veau) en hebben er een rondleiding gekregen 
door Felix Bettonvil, die er werkzaam was bij de 

DOT-telescoop (Dutch Open Telescope).  
Helaas was het bewolkt en hebben we niets 
van de zon kunnen zien. Felix liet ons wel heel 
fraaie filmpjes zien van de zon die eerder ge-
maakt waren. De telescoop die de grootste van 
de wereld moest worden, was nog in aanbouw. 
We wilden zeker nog een keer terug komen en 
afgelopen december was het zover.  
Naast mijn schoonzus heb ik er ook vier aange-   

De  samenstelling van de heatstop, doorsneden. 
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trouwde neven bij. En wat is het geval: één van die 
neven werkt als kok in het gebouw van de grootste 
telescoop: de Gran Telescopio Canarias. Hij heeft een 
privérondleiding geregeld in de koepel.  
Wij werden daar heel enthousiast ontvangen. Alles 
ging weliswaar in het Spaans, maar mijn broer fun-
geerde als prima tolk. Doordat mijn schoonzus alleen 
maar Spaans spreekt ben ik Spaans gaan volgen (ik 
wil wel graag met haar kunnen communiceren, en 
daarnaast is het een wereldtaal waar je in veel landen 
mee terecht kunt). Ik heb toch wel het een en ander 
kunnen volgen wat de gids uitlegde. Na diverse stops kwamen we uiteindelijk aan bij de grootste 
telescoop. Wat een immens groot ding is dat. Via diverse tandwielen en constructies wordt de 
telescoop bewogen. Dit werd ook gedemonstreerd. 
Het was een heel bijzondere belevenis. We komen daar graag nog eens terug. 

 

Topdrukte op Landelijke Sterrenkijkdagen  
 
Sterrenwacht Halley deed op vrijdag 7 maart 
en zaterdag 8 maart  mee aan de Landelijke 
Sterrenkijkdagen, die jaarlijks worden geor-
ganiseerd door KNVWS.  
 
Op de twee kijkavonden verwelkomden wij 
ongeveer 180 verwelkomen, van alle leeftijden. 
De meesten (circa 140 belangstellenden) kwa-
men op zaterdagavond, omdat het toen onbe-
wolkt was en de Maan, Jupiter en de sterren-
hemel alle aandacht konden krijgen. In het 
auditorium werd de presentatie ‘Kleuren van de 
kosmos’ gegeven, waarin onder meer prachtige 
deep-sky-opnames werden getoond en toege-
licht, die door de astrofotografen van onze ster-
renwacht zijn gemaakt (met de Takahashi-
telescoop of met eigen kijkers).  
De astrofotografen waren op beide kijkavonden 
aanwezig; zij gaven demonstraties en uitleg bij 
de telescopen en de computerbewerking van 
de sterrenfoto’s. Het planetarium draaide over-
uren, want niemand wilde natuurlijk de prachti-

ge voorstellingen missen. 
Op zaterdag 8 maart werd 
de Jeugdmiddag gehouden. De zon scheen 
volop, dus de C14-telescoop (natuurlijk voor-
zien van beschermende zonnefilter) en de 
Lunt-zonnetelescoop waren de hele tijd op de 
zon gericht. Het werd lekker druk. Rond 100 
kinderen en hun ouders kwamen op bezoek.  In 
het auditorium werden de kinderen allerlei inte-
ressante wetenswaardigheden over de zon 
verteld en in het planetarium kregen zij korte 
voorstellingen over de planeten. Buiten konden 
de kinderen zich uitleven met het afschieten 
van waterraketten.  
Leden van de filmclub Schijndel waren ook bij 
Halley in touw. Zij maken een film over de ster-
renwacht en nemen daarvoor in de loop der tijd 
opnames van de vele activiteiten die daar 
plaatsvinden. 
Ongeveer 20 Halleyleden werkten aan deze 
avonden en middag mee om er een succes van 
te maken. Allemaal hartelijk dank daarvoor! 

Gran Telescopio Canarias 

De Gran Telescopio Canarias (Grote Telescoop van de 
Canarische Eilanden), ook GranTeCan of GTC genoemd, 
is een spiegeltelescoop met een gesegmenteerde spiegel 
van 10,4 meter. Hij staat bij de grote sterrenwacht Roque 
de los Muchachos op de vulkanische berg op La Palma. 
Het kostte zeven jaar en 130 miljoen euro om hem te 
bouwen. Het GTC-project is een samenwerkingsverband 
van verschillende instituten uit Spanje, Mexico en de 
Universiteit van Florida. Bij de inhuldiging van de tele-
scoop op 24 juli 2009 door koning Juan Carlos I van 
Spanje was die de grootste telescoop ter wereld.  
Bron: Wikipedia 

v.l.n.r. Barts broer Henri, Hanneke en Bart 

bij de Gran Telescopio Canarias. 
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Biologische crises door reis 
van de zon in de Melkweg? 
 
Sedert het ontstaan van de zon, ongeveer 4,6 miljard 
jaar geleden, moet onze ster al 18 à 22 maal rond het 
centrum van onze galaxie geraasd hebben en intus-
sen door de grote spiraalarmen gevlogen zijn met 
een snelheid van 220 km per seconde! Het gaat  hier 
om een tijdsruimte van 500 miljoen jaar, namelijk 
tweemaal de tijd die de zon nodig heeft om de af-
stand rond het centrum van de Melkweg af te leggen.  
 
Jan Zeegers  
 
500 miljoen jaar geleden bevond de aarde zich aan het 
begin van het Cambrium, toen dus het Primair begon. 
Het eerste leven moet reeds 3,8 miljard jaar geleden 
een aanvang genomen hebben.  
Waar bevindt de zon zicht thans in de Melkweg? Onze 
ster, de zon, is te vinden in een rustig gebied van onze 
galaxie, in de locale arm van Orion, tussen de arm 
Schutter – Kiel en die van Perseus. Over 140 miljoen 
jaar komt  de zon in de arm van Perseus aan.  
Twee Amerikaanse onderzoekers hebben een hypothe-
se opgesteld, volgens welke het verdwijnen van vele 
levenssoorten welke geen enkele verwantschap met 
elkaar hadden, te maken heeft met de passage door 
een van de grote spiraalarmen van de Melkweg. Onze 
zon draait haar banen op een afstand van ongeveer 
30.000 lichtjaar* van het centrum van ons melkwegstel-
sel, enigszins aan de buitenrand van ons stelsel in een 
rustig sterrengebied. De zon ligt niet keurig in het vlak 
van de Melkweg, doch 48 lichtjaren boven dit vlak en 
verheft zich nog steeds met  een snelheid van 7 km per 
seconde boven dit gebied. Er komt een moment dat de 
zon het vlak weer gaat naderen, er in duikt en vervol-
gens aan de ‘onderkant’ is. Men  zou deze beweging 
met die van een dolfijn in het water kunnen vergelijken. 
Elke 30 miljoen jaar passeert de zon dit vlak. Deze 
beweging zouden de andere sterren ook moeten heb-
ben. De snelheden van die andere sterren verschillen 
echter. De sterren in de buurt van het centrum draaien 
in slechts 10 miljoen jaar rond het middelpunt van ons 
melkwegstelsel. Dit alles heeft weer met gravitatie, 
aantrekkingskracht, te maken. De snelheid van die 
hemellichamen noemt men de differentiële rotatie van 
de Melkweg. Zij vliegen met een snelheid  welke  20 
maal groter is dan die welke zich aan de buitenrand 
bevinden. 
Ongeveer 500 miljoen jaar geleden, aan het begin van 
het Cambrium en dat van het Primair, stond de zon in 
de arm van Norma – Zwaan. In die periode lagen de 
continenten op de aarde langs de evenaar en droegen 
de namen Gondwana, Laurentia en Baltica. 
440.000.000 (vierhonderdveertig miljoen) jaar geleden, 
begon de eerste crisis. Het was de overgang van het 
Ordovicium naar het Siluur, een tijdperk waarin de be-
staande levensvormen verdwenen en totaal andere 
ontstonden. De zon bevond zich toen nog nèt in de arm 
Norma – Zwaan.  
70.000.000 (zeventig miljoen jaar later, dus 370 miljoen 

  
jaar geleden, in het Devoon, bevond  de zon zich echter 
niet in een van de spiraalarmen, terwijl er zich tòch een 
biologische crisis voordeed. Dit is een zwak punt in de 
hypothese. 
Dé grote  ramp vond plaats in het Perm, 120 miljoen 
jaar later, dus 250 miljoen jaar geleden (elke zonsom-
loop duurt 250 miljoen jaar). 96% van alle bestaande 
levensvormen zijn toen verdwenen. In dat tijdperk be-
vond de zon zich in de spiraalarm Schild – Zuiderkruis. 
40 miljoen jaar later, dus 210 miljoen jaar geleden, nam 
het Trias een aanvang. De dinosauriërs verschenen ten 
tonele! Ongeveer 160 miljoen jaar lang moet deze dier-
soort de aarde bevolkt hebben. 
Op de grens van  het Secondair en dat van het Tertiair, 
op het einde van het Krijt, speelde zich het drama van 
65 miljoen jaar geleden af: de inslag van een geweldige 
asteroïde, waar bij de sauriërs verdwenen en de zoog-
dieren verschenen. De meningen over de oorzaak van 
deze ramp lopen nogal uiteen. Zo zou de catastrofe 
veroorzaakt kunnen zijn door een schokgolf, doordat de 
zon een ontmoeting had met een stofwolk of gaswolk, 
waardoor een grote meteoriet in de richting van de aar-
de zou zijn geslingerd. Het kunnen ook vulkanische 
uitbarstingen of een combinatie van beide  geweest 
zijn. De bewegingen van 2422 andere sterren die meer 
dan 1600 lichtjaren van de zon verwijderd zijn, werden 
verkregen door de satelliet Hipparcos. De sterren 
draaien sneller dan de spiraalarmen draaien. Komen  
de sterren in een  spiraalarm terecht, dan ontstaat er 
als het ware een opstopping. De snelheid van de ster-
ren wordt afgeremd en ondergaan schokgolven, ver-
oorzaakt door de explosies van supernovae of door 
gaswolken. Langs de armen van de spiraalstelsels ont-
staan talloze jonge en massieve sterren welke daar ook 
als supernovae exploderen, nadat zij hun waterstof in 
enkele honderden miljoenen jaren verbruikt zullen heb-
ben. 
Het verdwijnen van de vroegere levensvormen blijft 
voorlopig echter een raadsel. 
 

* Een lichtjaar is de afstand welke het licht met een snelheid  
  van bijna 300.000 km per seconde, in één jaar aflegt. 
 

Gegevens ontleend aan CIEL  ET  ESPACE, Parijs 
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Pioneers remden sterker af dan verwacht 

 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw gingen 
twee robotsondes op missie naar Jupiter en Satur-
nus. Pioneer 10 en Pioneer 11 werden de ruimte 
ingestuurd om, op hun weg het zonnestelsel uit, de 
gasreuzen te passeren.  
 

Aangenomen werd, dat de sondes op hun reis door de 
zwaartekracht van de Zon zouden vertragen. Dat ge-
beurden veel sneller dan de NASA- technici verwachtte. 
Uit radiosignalen bleek dat ze duizenden kilometers 
achterliepen op hun verwachte koers. Hoe was dat 
mogelijk? In het vacuüm van de ruimte zonder atomen 
waar energie op kan worden overgebracht, kan warmte 
alleen via straling worden verspreid. De sondes voer-
den hun hitte dan ook af via elektromagnetische stra-
ling, en die straling oefent druk uit. Door het ontwerp 

van de Pioneer kwam er meer straling vrij uit de voor-
kant dan uit de achterkant. Het drukverschil dat hierbij 
ontstond, zorgde ervoor dat de ontsnapping uit het zon-
nestelsel van beide sondes werd geremd. 

Het laatste contact met Pioneer 11, was in 1995 en dat 

met Pioneer 10 in 2003. De laatste is nu op zo`n 16,5 

miljard kilometer afstand van de aarde. De sonde was 

het eerste door de mens gemaakte object dat de groot-

ste planeten van het zonnestelsel passeerde. Voyager 

1 heeft hem echter ingehaald als verstverwijderd 

kunstmatige object in de ruimte. Deze heeft al een paar 

maanden ons zonnestelsel verlaten en koerst recht-

door, niet meer aangetrokken door planeten, naar 

niemandsland.   

Ingezonden door Leo Steinhart 

 

Halley krijgt  astrocamera cadeau      
 

Op zaterdagavond 1 maart kwam Jim Oostvogels van AST 

Optics Astromarket op bezoek bij de astrofotografen van 

Halley, en hij had een mooi cadeau bij zich voor de vereni-

ging: een astrocamera, type ASI035MM.  

 

Sören Ottenhof nam de camera en toebehoren van Jim 

in ontvangst (foto rechts). Het bestuur heeft Jim Oost- 

vogels namens de vereniging laten weten de schenking  

in dank te aanvaarden.De astrocamera (inzetfoto) is  

een grote aanwinst en zal dan ook veel worden gebruikt in combinatie met de Takahashi en andere telescopen. 

 

 

 

 

             

[advertentie] 
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PGC3444992  ─ 

NGC 2487 

TYC 1930-01499-1  → 

 TYC 1930-00372-1  ↓ 

 
PGC344948  ─ 

 

I 

 

I 

 

TYC 1930-01242-1  ↓ 

 AGN   

J075728.3+245509 → 

TYC 1930-01242-1  → 

 
NGC 2486 

NGC 2498 

PGC1722884  → 

 

NGC 2487: Record van Takahashi!  
 
Op de avond van 2 januari 2014 besloten Patrick Duis, Sören Ottenhof en Edwin van Schijndel  met de Ta-
kahashi op sterrenstelseljacht te gaan tussen Kreeft en Tweelingen. Al snel vonden zij hun doel: een groep 
sterrenstelsels, te weten NGC2487, NGC2486 en NGC2498. Ze waren al snel ‘up and running’ en de monte-
ring liep goed, zelfs met een kinderfeestje in de sterrenwacht…  Het resultaat is onderstaande opname.  
 
Deze fraaie plaat laat goed zien dat NGC 2487 een balkspi-
raalstelsel betreft.  
Het stelsel staat op 229 miljoen lichtjaar afstand en heeft een 
helderheid van +12. Het stelsel schuin erboven is NGC 2486 
en staat 270 miljoen lichtjaar van ons vandaan.     
Behalve veel voorgrondsterren zien we op deze foto nog 
meer objecten buiten onze Melkweg. Zoals NGC 2498. Dat is
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een balkspiraalstelsel op 217 miljoen lichtjaar afstand, 
waarvan vermoed wordt dat het een quasar is.  
Op de uitvergroting (zie inzet op grote foto) staat een 
minuscuul vlekje, dat bij nadere bestudering een ander 
actief sterrenstelsel blijkt te zijn, dat op een absolute 
recordafstand staat. Het betreft AGN (Active Galaxy 
Nucleus) J075728.3 + 245509 en staat op een afstand 
van 2.575 miljoen lichtjaar!  
Onze Takahashi kijkt dus meer dan twee miljard jaar 
terug in de tijd, een mijlpaal die normaal gesproken 
waarschijnlijk alleen weggelegd is voor de professionele 
sterrenwachten. Het stelsel heeft een helderheid van 
+21,28 en vertoont een roodverschuiving van 0,187. 
Een ander lichtzwak sterrenstelsel op de opname is 
PGC 3444948, dat een helderheid van +21,30 heeft en 
220 miljoen lichtjaar van ons verwijderd is. 
Sören maakte weer een mooie bewerking van deze  op- 
name; na ‘platesolven’ bleek er veel op te staan. 

Herman ten Haaf en Yigal Herstein waren die avond 
ook hard aan het werk: zij zetten een mooi rek in elkaar, 
waarop de kleinere Zeiss-onderdelen nu liggen; zo 
hebben we meer ruimte in de nieuwe ‘control room’. 
 
Fotogegevens 
Telescoop: Takahashi E300, f3.8 Astrograph; Camera: Arte-
mis 4021 mono @ -15C (ongeveer); Mount: AstroTechniek 
CP180 Guiding: ASH OAG, w/ Orion SSAG; Opnametijden: 
13x15min, 21 flats, BadPixelmap en 21 bias frames; Filter: 
Baader UV/IR block; Acquisitie: MaximDL; Pre-processing: 
Nebulosity2.5; Bewerking: Photoshop CS6. 
 
Bronnen: http://ned.ipac.caltech.edu; 
http://www.deepskylog.be; http://archive.is/mq3i8; 
http://leda.univlyon1.fr/ledacat.cgi?o=PGC%201722884; 
http://www.docdb.net/show_object.php?id=ngc_2498; 
http://cdsweb.ustrasbg.fr/SimPlay/#target=NGC%20%202498
&lp=true&rp=true&bp=true

 

 
 

Waardoor stralen de zon en andere sterren? 
 
In de oudheid leefde de Griekse filosoof Anaxagoras van Athene, die een stuk op aarde gevallen en nog 
hete ijzermeteoriet vond. De man dacht dat deze van de zon afkomstig was en daardoor trok hij de conclu-
sie, dat de zon een gloeiende ijzeren bol moest zijn. Dat kwam hem duur te staan; hij werd uit de stad ver-
bannen vanwege die conclusie, daar men de zon en andere hemellichamen als goden beschouwde. 
 
Paul van Vliet  
 
We maken een sprong naar de 19

e
 

eeuw, toen men een tijd dacht dat de 
zon zijn warmte en licht gaf door steen-
kool, hetgeen als energiebron kort daar-
voor op aarde ontdekt was. Er zouden 
voortdurend dat soort meteorieten op de 
zon vallen, waardoor die energie kreeg. 
Ook deze theorie was niet houdbaar. 
In 1884 kwam Hermann van Helmholtz 
met de theorie op de proppen, dat de 
zon krimpt met zo’n 60 meter per 
jaar, en dat dit feit voor de ener-
gie van de zon zorgt. Maar dit 
kon ook niet, omdat de zon dan 
zo’n 30 miljoen jaar zou branden; 
men was zich ervan bewust dat 
de aarde al 4,5 miljard bestaat. 
In 1868 was trouwens al het 
element helium ontdekt door de 
astronomen Pierre Jansen en 
Norman Lockyer. En dat is nou 
een deel van de oplossing. In de 
jaren ’20 en ’30 van de vorige 
eeuw wordt door middel van 
kernfysica duidelijk dat er in de 
kern van de zon een proces moet 
plaatsvinden, waardoor waterstof 
wordt omgezet in helium. 
In de kern van de zon is de 
dichtheid van het gas en de tem-
peratuur zo hoog (zo’n 16 miljoen 
graden), dat de atomen van hun 

elektronen ontdaan zijn (het gas is een 
plasma geworden), en de naakte water-
stofkernen fuseren tot heliumkernen. 
Waterstofkernen bestaan uit één proton 
en zijn positief geladen. Twee waterstof-
kernen stoten elkaar daarom af, maar 
door de hoge druk en temperatuur in de 
zonnekern fuseren ze. Zo zijn er vier 
waterstofkernen nodig, die fuseren tot 
één heliumkern. 
Omdat vier waterstofkernen samen iets 
zwaarder zijn dan één heliumkern, wordt 

0,7% van de massa in energie 
omgezet: de bron van alle zonne-
energie.  
Per seconde wordt er 564 miljoen 
ton waterstof in 560 miljoen ton 
helium omgezet. De zon wordt 
iedere seconde vier miljoen ton 
lichter. Dat is veel, maar de zon 
heeft nog genoeg massa om dat 
miljarden jaren vol te houden. 
Er is ook nog een de een kool-
stof-stikstofcyclus of CNO-cyclus, 
waarbij waterstof in helium wordt 
omgezet, maar dat gebeurt voor-
namelijk bij sterren die groter en 
zwaarder zijn dan de zon.  
Heb ik dit allemaal zelf ontdekt? 
Welnee, Hans Bethe heeft dit in 
1938 tijdens een treinreis bere-
kend. 

Anaxagoras, afgebeeld in de 
Neurenberg Kronieken. 
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Astronomen maken zich zorgen  

“Zon wordt steeds zwakker” 
  
De zonnecycli worden steeds zwakker. Of dit het begin van een nieuwe kleine ijstijd is? Sommige experts 
denken van niet, anderen van wel. Wat is er met de zon aan de hand? Het aantal zonnevlekken is 50% min-
der normaal, en de vlekken die er wel ontstaan zijn veel minder actief. Bovendien fluctueert het magneti-
sche veld van de zon onregelmatig, wat grote gevolgen voor de aarde zou kunnen hebben. Sowieso be-
paalt de zon voor circa 95% het klimaat en de daaraan verbonden klimaatverandering op onze planeet. 
 
Door zonnevlekken, magneetvelden die ontstaan door 
de omwenteling van de zon en die vaak groter zijn dan 
de aarde, worden vaak zonnestormen veroorzaakt, 
waarbij een enorme massa geladen deeltjes de ruimte 
in wordt geslingerd.  

Deze deeltjes hebben soms zoveel energie, dat satellie-
ten erdoor worden beschadigd. Dat gebeurde onder 
andere in 2003. Een Japanse satelliet werd uitgescha-
keld, en astronauten in het Internationale Ruimtestation 
moesten zich voor de straling in veiligheid brengen.  

Draaikolknevel 
In de nacht van 9-10 maart 2014 kon Patrick Duis eindelijk een testopname maken 
met de montering van Astrosystem.nl, die Herman ten Haaf voor hem bouwde (foto 
links). Er moet nog veel gebeuren en de 80ED-telescoop die hij heeft gebruikt is 
niet goed gecollimeerd, maar het was toch mogelijk om vier opnames met  20 
minuten belichting te maken van het sterrenstelsel M51. Het resultaat is deze 
mooie opname.  
M51 of Draaikolknevel is een spiraalvormig sterrenstelsel. Hij staat circa 31 miljoen 
lichtjaren van ons vandaan in het sterrenbeeld Jachthonden. Het kleinere begelei-
dende stelsel dat zich het eind van een van de spiraalarmen bevindt, heeft de 
aanduiding NGC 5195.  Het stelsel is ongeveer 11 x 7 boogminuten groot, ofwel 
ongeveer een derde van de diameter van de volle maan. 
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In de herfst van 2013 bereikte de zon het hoogtepunt 
van zijn 11-jarige cyclus. Dit zonnemaximum is echter 
uitermate zwak. De huidige cyclus is volgens David 
Hathaway, leidinggevende bij het Marshal Space Flight 
Center van de NASA in de staat Alabama, zelfs de 
zwakste sinds 1906. 
 
Vreemde omkering magneetveld 
Wetenschappers staan voor een raadsel en kunnen niet 
zeggen of de stilte voorbij gaat, of het begin markeert 
van een langere periode van afnemende activiteit. Of 
de uiterst vreemde omkering van het magneetveld hier 
iets mee te maken heeft, is eveneens nog niet bekend. 
Normaal gesproken keert het magneetveld van de zon 
zich iedere  11 jaar  om.  Het magneetveld  wordt lang-     
zaam zwakker, valt terug tot nul, en ontstaat dan op-
nieuw, maar met omgekeerde polariteit. De noordpool 
wordt dus de zuidpool, en omgekeerd. 
Dit jaar is er echter iets vreemds aan de hand. De mag-
netische noordpool is al meer dan een jaar geleden van 
polariteit veranderd, maar de zuidpool niet. Dat bete-
kent dat beide polen nu dezelfde polariteit hebben. “De 
vertraging tussen beide omkeringen is ongewoon lang”, 
aldus Karel Schrijver van het Lockheed Martin Advan-
ced Technology Center. Wel werd verwacht dat de 
polariteit van de zuidpool in december 2013 eindelijk 
omkeert.  

 
Geen verklaring 
Er is echter geen verklaring voor het veel kleinere aan-
tal en minder actieve zonnevlekken. Als de zon na 2013 
over zijn maximum heen is, kan de activiteit nog verder 
teruglopen, waardoor de atmosfeer van de aarde zal 
afkoelen en zal samentrekken. 'Daar zijn de commer-
ciële satellietbedrijven blij mee,' zei Todd Hoeksema 
van het observatorium van de Stanford Universiteit.        
 

    
Vanwege de lagere radioactiviteit is deze toestand ook    
gunstig voor astronauten. 
 
Nieuwe kleine ijstijd? 
De zon kwam in de jaren '40 in de vorige eeuw in een 
ongewoon actieve periode terecht, een periode die 
overigens vrijwel precies samenviel met het begin van 
de opwarming van het klimaat. De huidige zwakte is 
echter veel sterker dan voor een normale cyclus ver-
wacht kan worden. Tevens valt de zwakte samen met 
het al 17 jaar uitblijven van de door de reguliere weten-
schap voorspelde 'global warming'. Onderzoekers zijn 
het er echter nog niet over eens of de periodieke wisse-
lingen in de zonneactiviteit de klimaatverandering op 
aarde veroorzaken. De genoemde wetenschappers 
vrezen nog geen nieuwe ijstijd, maar onafhankelijke 
collega's in onder andere Rusland zeggen al jaren dat 
de aarde niet verder zal opwarmen, maar juist zal af-
koelen, en we een nieuwe kleine ijstijd tegemoet gaan. 
Uit: xandernieuws.punt.nl, 12-11-2013 

    
Ook Indiase sonde onderzoekt Marsdampkring  
 
 
 
 
 
Kort voor de lancering van de Amerikaanse Marssonde MAVEN  
schoot ook de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO  
op 5 november 2013 een raket naar de Rode  
Planeet. Zijn eerste. 
 
Deze ruimtesonde heet Mangalyaan (Mars-schip in het 
Hindi). Net als de MAVEN moet hij de Marsatmosfeer 
onderzoeken, en voorts ook de methaanafgifte door de 
planeet en de ontsnappingssnelheid ten aanzien van 
koolstofdioxide en water. Een aantal dagen na de lan-
cering Mangalyaan kwamen er problemen.  
Half november lukte het aanvankelijk niet om de sonde 
in de juiste baan om de aarde te krijgen. Tijdens een 
nieuwe poging werd meer succes geboekt. Op 1 de-
cember 2013 verliet hij zijn baan rond de Aarde.   
Op 21 september 2014 bereikt de sonde een baan rond 
Mars met een omlooptijd van 76,72 uur. De kleinste af- 

 
 
 
 
 
 
stand tot het planeetoppervlak zal 377 kilometer bedra-
gen en de grootste 80.000 kilometer.   
De MAVEN komt op 22 september 2014 bij Mars aan 
voor het doen van onderzoek aan de dampkring. De 
ISRO en de NASA bekijken dan hoe zij de informatie 
die hun missies vergaren, kunnen uitwisselen.  
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Tsjeljabinsk-rots kwam vaak langs 
 

De meteoriet die op 15 februari 2013 op grote hoogte boven de Russische stad Tsjeljabinsk explodeerde, 

was een brokstuk van een planetoïde die miljoenen jaren lang periodiek in de buurt van de aarde komt. Uit 

een reconstructie van het traject van de meteoriet in de atmosfeer kon zijn baan in het zonnestelsel worden 

afgeleid. Drie groepen onderzoekers publiceerden daarover in Nature en Science van 7 november 2013. 

 

De meteoriet verscheen als een superheldere vuur-

bol aan de ochtendhemel boven Tsjeljabinsk. Hij 

explodeerde boven een vrij dichtbevolkt gebied en 

produceerde een schokgolf die tot in de wijde om-

geving grote schrik en schade veroorzaakte. Men-

sen werden omver geblazen en duizenden venster-

ruiten sneuvelden. De vuurbol werd door honderden 

mensen gefilmd, vanuit de auto, omdat veel Russen 

een webcam achter de voorruit plaatsen om bij een 

eventueel ongeluk hun onschuld te kunnen bewij-

zen. Ook meetinstrumenten op aarde en in satellie-

ten hebben de inslag geregistreerd. Zo kon worden 

gereconstrueerd wat zich in de atmosfeer afspeelde 

en waar de meteoriet vandaan kwam. De vuurbol 

werd voor het eerste gesignaleerd op een hoogte van 

97 kilometer, waar hij met een snelheid van 19 kilome-

ter per seconde schuin de atmosfeer binnendrong. Tus-

sen 45 en 30 kilometer hoogte viel hij uiteen in zo’n 

twintig stukken die verder fragmenteerden. De eindex-

plosie, een vuurbol dertig maal zo helder als de zon, 

vond plaats op 27 kilometer hoogte. Totale reistijd: nog 

geen 14 seconden. Tijdens de luchtexplosie kwam een 

hoeveelheid energie vrij die vergelijkbaar is met de 

ontploffing van 500.000 ton TNT. Dat hebben de onder-

zoekers afgeleid uit metingen van seismometers, infra-

geluiddetectoren (voor heel trage golven) en de helder-

heid op videobeelden en satellietopnamen. Daarmee 

was deze explosie de krachtigste boven land sinds de 

meteorietinslag in 1908 boven Toengoeska, een zeer 

dunbevolkt gebied in Siberië. Die had een kracht van 

ergens tussen de 5.000.000 en 15.000.000 ton TNT. 

De onderzoekers hebben uit de snelheid een explosie-

energie afgeleid dat de binnendringer twaalfduizend ton 

moet hebben gewogen en 18 tot 20 meter groot was. 

Driekwart van dit gevaarte verdampte tijdens de tocht 

door de dampkring, terwijl het grootste deel van de rest 

in stof uiteenviel. Een uur na de explosie roken mensen 

in een groot gebied onder het vuurboltraject een zwa-

velachtige lucht die nog lang bleef hangen. 

Slechts een paar ton van de meteoriet, minder dan één 

tiende procent, bereikte in de vaste vorm, maar sterk 

gefragmenteerd, het aardoppervlak. Duizenden van 

deze brokstukken zijn inderdaad teruggevonden. Een 

daarvan sloeg een acht meter groot gat in het ijs van 

het Chebarkulmeer. Op 16 oktober is dat fragment op-

gedoken. Het woog 650 kg.    

Omdat het traject van de reuzenmeteoriet in de damp-

kring zo nauwkeurig kan worden gereconstrueerd, kon-

den de onderzoekers ook zijn eerdere baan rond de 

zon berekenen. Die baan lijkt sterk op die van de in 

1999 ontdekte planetoïde 1999 NC43. Dat is een 2200 

meter grote planetoïde die ooit in een cirkelbaan tussen 

Mars en Jupiter om de zon draaide. Op een bepaald 

moment trok Jupiter hem echter in een ellipsbaan die 

tot vlak bij de baan van Venus reikt. En daardoor kon hij 

ook periodiek in de buurt van de aarde komen. 

De astronomen hebben uit de samenstelling van de 

fragmenten van de Tsjeljabinsk-meteoriet afgeleid, dat 

die 1,2 miljoen jaar geleden uit de planetoïden werd 

losgemaakt. Dat zou kunnen zijn gebeurd tijdens een 

botsing met een andere planetoïde of, als 1999 NC43 

een heel losse structuur heeft, tijdens een of meerdere 

passages langs de aarde of Venus. Mogelijk zijn er 

meer brokken uit deze planetoïde vrijgekomen en ko-

men die nog steeds langs de aarde. Totdat een van hen 

opnieuw onze planeet treft.  

De Tsjeljabinsk-meteoriet kwam in februari 2013 uit het 

gebied van de Venusbaan en stond te dicht bij de zon 

om te kunnen worden ontdekt. Vandaar die grote 

schrik. 

 

George Beekman, NRC Handelsblad, 7 en 8 november 2013 

Dit meteorietfragment van 650 kg is net uit het Chebarkul-

meer opgevist. 
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Koudste voorwerp 

 
Deze drie foto’s tonen een en dezelfde kosmische stofwolk, dat 
met één graad boven het absolute nulpunt (1 Kelvin of -272 
graden) het koudste object in het heelal is. Het is een uitdijende wolk gas en stof, afkomstig van een oude 
ster, waarvan de kern is ingestort en een witte dwerg is geworden.  
 
Tijdens het uitdijen is het gas steeds kouder geworden 
tot het de temperatuur bereikte die nu is gemeten. De 
nevel is erg klein aan de sterrenhemel: 1,5 x 1 boogmi-
nuut. 

De Boemerangnevel staat op 5.000 lichtjaar afstand in 

het zuidelijke sterrenbeeld Centaur. Interessant aan 

deze nevel is volgens astronomen de vorm. 

Zag de nevel er eerst uit als een boemerang (vandaar 

de naam), de Hubble-ruimtetelescoop zag daarentegen 

een soort zandloper, en nu ziet de Alma-telescoop iets 

dat lijkt op een kies. Allemaal een kwestie van de juiste 

lichtgolflengte kiezen. Alma pakt langer golflengtes en 

ziet verder in het infrarood. De vorm van zo’n gas- en 

stofwolk is ook van belang om te begrijpen hoe sterren 

zoals onze zon uiteindelijk aan hun einde komen.  

Bron: o.a. Volkskrant, 28 oktober 2013 

  

Boven links: De Hubble maakt van de Boemerangnevel een soort zandlo-

per. Boven rechts: Boemerangnevel, vastgelegd door Dietmar Böcker en 

Ernst von Voigt, Capella Observatory, Windhoek, Namibië. 

De Boemerangnevel lijkt in het infrarood meer 

op een kies (opname van de Alma-telescoop).  

Het ‘Vergeten Messier-object’  
 

In de nacht van 3 op 4 maart 2014 foto-

grafeerden Vincent Hofman en Sören 

Ottenhof met de Takahashi het balkspi-

raalstelsel NGC 2903 in Leeuw. De astro-

noom William Herschel ontdekte hem op 

16 november 1784. Later schatte men de 

afstand op circa 30,6 miljoen lichtjaar.  

Het stelsel wordt wel het ‘vergeten stelsel’ 

genoemd, omdat hij niet voorkomt op de 

Messier-catalogus van astronomische 

objecten. De samensteller, Charles Mes-

sier (1730-1817), had hem over het hoofd 

gezien… 

 

Fotografische gegevens 

Telescoop: Takahashi E300, f3.8 Astro-

graph; Camera: 450D Full Spectrum; 

Mount: AstroTechniek CP180; Guiding: 

ASH OAG, w/ Orion SSAG; Opnametij-

den: 38x10min. = 6hr 20mn totaal;  Darks: 

7x10min; Flats: 21x13sec.; Bias: 

30x1/4000sec.; Filter: Hutech IDAS LPS-

P2; ISO: 400; Gestacked in: Nebulosity 3; 

Bewerking: Photoshop CS6. 
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Eerste exoplaneet ontdekt dankzij theorie 
van Albert Einstein 

 
’De planeet van Einstein’, zo noemen de Amerikaanse en Israëlische 
astronomen de planeet die zij gevonden hebben  via een effect van 
Einsteins relativiteitstheorie. De planeet is wat groter dan Jupiter, twee 
maal zo zwaar, en draait om een ster die 2000 lichtjaar ver in het ster-
renbeeld Zwaan staat.  

 
Het is voor het eerst dat een exoplaneet via een relati-
vistisch effect is ontdekt.  
Het opsporen van planeten bij sterren is geen sinecure, 
omdat exoplaneten zó dicht bij hun ster staan, dat ze er 
door worden overstraald. Hun aanwezigheid moet langs 
indirecte weg worden afgeleid. Bijvoorbeeld door te 
zoeken naar een periodieke snelheidsvariatie of ’wiebe-
ling’ van de ster, doordat een begeleider er uit een 
steeds veranderende richting aan trekt. Of door te zoe-
ken naar dipjes in helderheid, doordat een begeleider 
periodiek voor de ster schuift en wat licht wegvangt. 
Bij de nieuwe techniek wordt ook gezocht naar een 
helderheidsvariatie, maar dan één die het gevolg is van 
de snelheidsvariatie van de ster, veroorzaakt door de 
planeet. Volgens Einstein is de helderheidvariatie van 
een lichtbron die naar ons toekomt namelijk iets groter 
dan wanneer hij van ons af beweegt. Dit komt doordat 
de lichtfotonen dan iets dichter respectievelijk iets ver-
der van elkaar zitten en het licht als het ware wordt  

’verdicht’ en ’verdund’. Dit effect wordt ook weleens 
dopplerboosting genoemd. 
De satelliet Kepler heeft de afgelopen jaren bij vele 
sterren helderheidsvariaties  gemeten. Bij een van die 
sterren hebben Simchon Faigler en collega’s nu het 
effect  van de  dopplerboosting waargenomen  en daar-
na uit de aanwezigheid van een begeleider afgeleid. 
Het gaat om een reuzenplaneet die in slechts anderhal-
ve dag nog op geen vier miljoen kilometer afstand  rond 
de ster draait. De aanwezigheid van de planeet Kepler 
76-b werd daarna met enkele telescopen op aarde on-
afhankelijk van elkaar via zijn ’wiebeling’ bevestigd. 
Hoewel met deze techniek geen planeten van het for-
maat van de aarde kunnen worden gevonden, vormt hij 
een belangrijke aanvulling op de al langer gebruikte 
zoekmethoden naar zwaardere exoplaneten. Vooral als 
die niet periodiek voor hun ster langs schuiven en dus 
geen helderheidsdipjes veroorzaken. Uit: NRC Handels-
blad, mei 2013, ingezonden door Leo Steinhart 
 

 

Vooruitkijken naar missie JUICE  
 
JUICE staat voor JUpiter ICy moons Explorer en is 
een missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie 
ESA. De lancering is voorlopig gepland in juni 2022 
(reserve: augustus 2023) met de draagraket Ariane 
5 ECA (Evolution Cryotechnique type A).  

 

Jan van Hamond 
 

De missie duurt elf jaar en heeft ten doel het verkennen 
van de Jupiter. Geavanceerde instrumenten gaan mee, 
zoals een groothoekcamera (met een resolutie van 400 
meter per pixel) die Jupiter en zijn manen van veraf in 
kaart zal brengen. Een kleinhoekcamera maakt hogere-
solutiebeelden, een paar meter per pixel, van Jupiter en 
de manen. Een IPR (Ice Penetrating Radar) zal de bin-
nenste lagen en de korst van de ijsmanen verkennen. 
Door middel van sondering wordt de dikte van de ijs-
korst op Ganymedes en Europa gemeten. De nadruk 
ligt op het verzamelen van bewijs of er oceanen onder 
de ijskorst van de twee manen liggen, en/of deze leef-
baar zouden kunnen zijn voor microben. 
Er staat een Russische Ganymedeslander klaar om met 
de JUICE mee te sturen, maar daarover is nog geen 
beslissing genomen. Een VIR HIS (de Visible Infrared 
Hyperspectral Imaging Spectrometer) aan boord analy-
seert de samenstelling van de dampkring van Jupiter, 
en om de kennis van de gasreus uit te breiden.   
Grondig onderzoek van de oppervlakken van de Io en 
Ganymedes moet uitwijzen of daar leven mogelijk is.  

De acht even grote zonnepanelen meten samen 64 m². 
Acht stuwraketten met een kleine 3000 kilo brandstof 
zullen zorgen voor het manoeuvreren. De communica-
tie met de aarde gebeurt via een 3,2 meter brede an-
tenne. De sonde wordt door twintig lagen zwart Kapton, 
een bijzonder soort polymeer, tegen de koude ruimte 
beschermd. Het voorgaande is een greep uit de moge-
lijkheden die toegepast zullen worden en hoe JUICE er 
uit gaat zien. De JUICE-missie maakt deel uit van het 
Cosmic Vision programma van de ESA tussen 2015 en 
2025. Het belangrijkste doel van JUICE is om drie ma-
nen Ganymedes, Europa en Callisto te onderzoeken.  
 
Enkele gegevens van de Galileïsche manen:  
Ganymedes heeft middellijn is 5262 km en is de grootste van 
de vier. Hij is zwaar bekraterd en bestaat uit gesteente en 
metalen met bovenop een dikke laag ijs. Callisto heeft een 

middellijn van 4821 km, is het zwaarst van alle manen en 
heeft meer kraters dan Ganymedes, waaronder inslagen van 
wel 1600 kilometer. Io: heeft een middellijn van 3643 km, en 
is interessant vanwege vulkanisme. Europa: heeft een middel-
lijn van 3122 km en is de kleinste planeet van de Galileïsche 
manen en bezit een ijle atmosfeer van zuurstof. Het oppervlak 
bestaat uit ijs en kent zeer weinig hoogteverschillen.  

Foto’s achterkant van boven naar beneden: Thom van Broek-
hoven deed in februari mee aan de jeugdcursus en neemt zijn 
welverdiende diploma in ontvangst, om daarna met de andere 
cursisten waterraketten af te schieten. ’s Avonds sterren kijken 
en astrofotograaf Dave Bevers laat de cursisten zien waar hij 
mee bezig is. Fisheye-opname van Edwin van Schijndel van de 
telescopen op de montering in de kleine koepel. 
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Oplossing van de vorige keer!     
Wie het weet…  
 
De omschrijving van de vorige puzzel was als 
volgt: “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!”  
En de vraag was dus: over welke persoon gaat het 
hier?  
 

Het was Galilei die het aantal 
seconden telde tussen het zien 
van een bliksemflits en daarna 
horen van de donder of tussen 
het zien van de vlam uit een 
kanon en het horen van het 
schot.  Zo ontdekte hij de ge-
luidssnelheid. Geluid had dus 
tijd nodig. Maar licht was overal 
tegelijk.Tijdloos! Toch? Het was 
de filosoof Descartes die aan-

voerde dat het tijdsbegrip niet van toepassing kon zijn 
op het licht. Zo moest, beweerde hij, als het licht een 
snelheid had een maansverduistering niet op hetzelfde 
ogenblik intreden als waarop de maan in de aardscha-
duw trad! Licht was, zo dacht men toen, overal op het-
zelfde moment aanwezig! 
Maar het was de Deen Olaf Rømer die aantoonde dat 
licht wel degelijk een snel-heid had. En dat toonde hij in 
1676 aan. Niet met onze maan maar met het maantje Io 
van Jupiter! Daarvan was de toen bekende omlooptijd: 
42 uur en 27 minuten en 33 seconden. Zodra Io achter 
Jupiter verdween kon men dus exact be-palen wanneer 
het maantje weer tevoor-schijn, en dus vanaf de aarde, 
zichtbaar moest komen. Bij een tijdloze snelheid van 
het licht moest ’t maantje dus steeds na eenzelfde aan-
tal uren, minuten en seconden vanaf de aarde zichtbaar 
worden. Rømer nam het moment dat hij Io weer tevoor-
schijn zag komen in augustus 1676 als ijkmoment (zie 
A). De aarde stond toen in haar baan om de zon het 
dichtst bij Jupiter. In september was die afstand echter 
groter geworden en werd Io veel later zichtbaar dan 
volgens de omlooptijd van Io had moeten gebeuren. En 
het verschil werd wekelijks groter naarmate de aarde 
verder van Jupiter af kwam te staan. In november 1676 
(zie B) was het verschil opgelopen tot  meer dan tien 
minuten! In een paar maanden tijd! En dat verschil 
werd na een half jaar weer minder naarmate de afstand 
aarde-Jupiter weer kleiner werd. Om op het ijkpunt 
nagenoeg op nul uit te komen! (Nagenoeg, want Jupiter 
was immers ook een jaartje verder in zijn baan om de 
zon)!  
De conclusie moest zijn dat licht een eindige snelheid 
had! Hij raamde die snelheid 225.000 km. per seconde!  
Dat was “slechts” 800.00 maal sneller dan de snelheid 
van geluid! Een toch wel teleurstellend groot verschil 
met de oneindige snelheid die tot dan werd gedacht!   

Maar het was dus Olaf Rømer, die als het ware een 
meetlat voor het bepalen van afstanden in ons univer-
sum had gevonden. Hij was ook de uitvinder van de 
meridiaankijker, waarmee hij de precieze plaats van 
sterren, planeten en kometen kon vastleggen. Hierbij 
speelde de toen net uitgevonden micrometerschroef en 
het foutloos werkend  uurwerk een grote rol! Rømer 
vervulde functies als directeur van het observatorium, 
ingenieur, rechter en burgemeester van Kopenhagen 
en bemoeide zich ook met de temperatuurschaal op 
thermometers en was in 1700 degene die de Deense 
regering kon overtuigen de gregoriaanse kalender in te 
voeren. 
De fervente puzzelaars onder ons hebben, zoals ze 
schreven, lang zitten googlen maar konden de ge-
vraagde persoon niet vinden. Alleen Urijan Poerink 
wist het heel snel omdat hij direct al dacht dat het over 
licht en de snelheid daarvan moest gaan. En dan is de 
naam van Olaf Rømer snel gevonden! 
 

Wie het weet… nieuwe vraag! 
 
Als jongen verslond hij boeken als “Reis naar de maan” 
van Jules Verne en “War of the worlds” van H.G.Wells, 
en hij begon dan ook op jonge leeftijd machines te be-
denken waarmee hij ook in de ruimte kon reizen. Hij 
was 42 jaar toen zijn “Nell” een sprongetje van 12,5 
meter maakte. Een “omwenteling”, wat betreft het 
brandstofgebruik. Maar welke “omwenteling” had 
plaatsgevonden op zijn geboortedag, precies 300 jaar 
eerder?  
       

Wie weet welke belangrijke gebeurtenis wij 
bedoelen mag het mailen naar 

harrieschrijvers@home.nl 
 

 

Spreekbeurten 

Luca van Driesten uit Sevenum stuurde ons dit ver-
slag van haar spreekbeurt over sterrenstelsels. 
“Ik heb vrijdag 21 maart mijn spreekbeurt gehouden. De 
spreekbeurt was heel goed gegaan. Ik heb ook wat aan 
het spreekbeurt pakket gehad. Alle kinderen uit de klas 
vonden het een interessante spreekbeurt daarom  
kreeg ik een goed. Ik was heel erg zenuwachtig. Ik wist 
er zelf  nog niet veel van en ik wou er graag wat van 
leren en dat heb ik nu ook gedaan. Bedankt voor de 
informatie.  
Groet, Luca  (8 jaar, groep 5)” 

Olaf Rømer 
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Wat de leden inbrengen…


