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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 

 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties: Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120 0139 91 
ING-bank: 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:  
www.sterrenwachthalley.nl 
www.zonnetelescoop.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  Hanneke Luxemburg 
073 6429649, hanneke.luxemburg@home.nl 
Bestuur:  
Werner Neelen (voorzitter), Vleutloop 8, 5384 
WZ Heesch,  0413-631307,  
werner.neelen@romulus.nl 
vacature (secretaris) 
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 
Anton Valks, 073-5478655,  
antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerinku@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com  
Werkgroep Jeugdactiviteiten: Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Techniek en Onderhoud: Wim 
Waegemakers, 0412-453737,waeg@ziggo.nl 
Herman ten Haaf (Dutch Amateur Telesco-
pe), herman.ten.haaf@planet.nl 
Werkgroep Digitaal Planetarium: Cees de  
Jong, 0412-636989, cees.de.jong@home.nl 
Werkgroep Media:  Harrie Schrijvers, 0412-
452441, harrieschrijvers@home.nl 

Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen 
(WAW):  Vincent Hofman, vinfotogra-
fie@gmail.com 
Werkgroep Publieksactiviteiten: agenda 
sterrenwacht, inroosteren vrijwilligers:  
Hanneke Luxemburg 073 6429649,  
hanneke.luxemburg@home.nl 
Cursussen: Wim Waegemakers,  
0412-453737,  wwaeg@ziggo.nl 
 
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangeslo-
ten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en het 
Samenwerkingsverband Maashorst Betrok-
ken Ondernemen (MBO). 
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Halleykalender – voorjaar 2015  meer informatie, zie blz. 4 

 

  3 april  21.00 Publieksavond 
  4 april     9.00  Schoonmaakdag  
  4 april  20.00  Avond WAW 
  9 april  20.00 Werkgroepenavond 
11 april  21.00 Kijkavond jeugdleden 
17 april  21.00 Publieksavond  
23 april  20.00  Werkgroepenavond 
24 april 20.00 ALV 
  1 mei 21.00 Publieksavond 
  2 mei 20.00  Avond WAW 

  9 mei 14.00 Jeugdmiddag 
  9 mei 21.30 Kijkavond jeugdleden 
12 mei 20.00  Werkgroepenavond 
15 mei 21.00 Publieksavond 
18 mei 16.00 Opening Project Zon 
20 mei 20.00 Lezing bij Galaxis 
23 mei  10.00 Maan en Planeten 
28 mei 20.00 Werkgroepenavond 
  5 juni 21.00 Publieksavond 
  6 juni 20.00  Avond WAW 

   
 
 
 
 
  7 juni  10.00 Meteorendag  
  9 juni 20.00  Werkgroepenavond 
19 juni 21.00 Publieksavond 
21 juni 14.00 Zonnemiddag  
25 juni 20.00 Werkgroepenavond 

Stichting 
Sterrenwacht Halley 
 
Secretariaat: De Flier 3841, 6605 ZS  
Wijchen, 06-22378209, 
mageijsberts@hotmail.com  
Bestuur: Urijan Poerink (voorzitter),  Maarten 
Geijsberts (secretaris), Cees de Jong, Ferry 
Bevers, Inge van de Sande 
Bankrelatie: Rabobank Oss Bernheze: 
120067315 (NL28 RABO 0120067315) 
 ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

2



Van de voorzitter… 
 
Alweer een kwartaal voorbij. 
En de lente staat al weer op 
de stoep. Fijn! Maar dat 
betekent helaas ook dat de 
mooie winterhemelen weer 
langzaam wegzakken van 
het firmament. Niet ge-
treurd, want het wordt van-
zelf weer winter. Dat is en 
blijft ons hoogseizoen. 

Mijn laatste “Van de voorzitter…” alweer. Wat vliegt de tijd. 
Toen ik twee jaar geleden aantrad als voorzitter van deze 
bloeiende vereniging had ik niet durven denken dat dit zo’n 
ontzettend drukke en uitdagende termijn zou worden. Halley 
is plotseling echt in een stroomversnelling terecht gekomen. 
Het bestuur besloot dat het tijd was om de spreekwoordelijke 
vleugels uit te slaan om Halley zich naar buiten te laten keren. 
We hebben onze organisatie heringericht, verkenden daarna 
de buurt, legden contacten en zochten vervolgens naar opties 
voor samenwerkingsverbanden. Zo werden wij bijvoorbeeld 
lid van het platform Maashorst Betrokken  Ondernemen.  
Halley werkt nu onder de vlag van Natuurgebied De Maas-
horst. Wij promoten immers de macronatuur. Hoe kan het 
beter? En nu, nu hebben we een prachtige derde koepel en 
een origineel planetenpad als ‘rode loper’ voor de leden en 
bezoekers. Helemaal mooi dat ook het planetenpad onze 
band met De Maashorst benadrukt. Pluto is immers gelegen 
bij Natuurcentrum De Maashorst in Nistelrode. Er is echt 
ontzettend veel gebeurd en gedaan de afgelopen twee jaar en 
daar ben ik heel erg trots op. Trots op jullie, de Halleyleden 
die dit voor elkaar hebben weten te boxen. En voor al diegene 
die actief hebben geholpen om deze grote stappen voor-
waarts te zetten, nadrukkelijk in hoofdletters: DANK JULLIE 
WEL! We hopen dat onze sterrenwacht en vereniging op jullie 
steun in inzet mogen blijven rekenen.  
Natuurlijk zijn lang niet al onze plannen in de praktijk ge-
bracht. Dat zou een onmogelijke opgave geweest zijn. Je 
moet tenslotte ook nog wat “lekkers” bewaren voor later… 
Toch wil ik een punt van zorg aansnijden. De afgelopen twee 
jaar zijn helaas ook gemarkeerd geweest door een interne 

ruzie die zijn sporen binnen de vereniging heeft nagelaten. 
Wij zijn een vereniging met mensen van diverse afkomsten en 
invalshoeken. Dat maakt de vereniging veelzijdig, maar het 
creëert ook extra risico’s op miscommunicatie, meningsver-
schillen en (voor)oordelen. Gelukkig is er binnen onze organi-
satie ruimte voor emoties. Dat wil zeggen, emoties die niet 
destructief van aard zijn. Als er ruzie uitbreekt tussen twee 
partijen dan is dat ontzettend jammer, maar ons inziens is dat 
in eerste instantie een privéaangelegenheid. Dat verandert 
echter wanneer de verenigingsbelangen worden geschaad en 
dat was in deze situatie weldegelijk het geval. We hebben met 
beide partijen van gedachten gewisseld en hen nadrukkelijk 
opgeroepen de strijd onmiddellijk te staken. Daar zien wij op 
toe. Ik roep hierbij alle leden op om bedachtzaam te zijn om 
daarmee ruzies te helpen voorkomen. Ben je tevens bewust 
van je eigen oordelen en neem deze niet zomaar voor waar 
aan. Misschien ontbreekt het je aan informatie. Naast het feit 
dat ruzies de sfeer verpesten, kost het ook nog eens klauwen 
met energie. Dat is immens zonde, want die energie kan beter 
besteed worden. Daarnaast hebben we in dezen allen het-
zelfde belang: ons verenigingsbelang. 
Tot slot: het is om (niet Halley-gerelateerde) gezondheidsre-
denen dat ik heb moeten besluiten om (in ieder geval voorlo-
pig) het voorzitterschap en bestuurslidmaatschap neer te 
leggen. Twee plaatsen in het bestuur waren door omstandig-
heden al vacant. Mijn ervaring leert dat zeven bestuursleden 
absoluut geen luxe is voor zo’n tamelijk grote vereniging als 
Halley. Die zeven plaatsen zullen dan ook snel bezet moeten 
worden. Vele handjes maken licht werk. Ik doe hierbij dan ook 
een nadrukkelijk beroep op alle leden van Halley die de ster-
renwacht en vereniging een warm hart toedragen om zich aan 
te melden als geïnteresseerde in een bestuursfunctie. Met 
enthousiasme bereik je al heel veel. 
Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen de afge-
lopen twee jaar en hoop van ganser harte dat ik enigszins aan 
jullie verwachtingen heb kunnen voldoen. 
 
Keep your eyes to the sky! 
Werner Neelen 

 

 
Nu even niet over gewone lopende zaken zoals het bijhouden 
van de administratie, of het afsluiten van het oude en het 
openen van het nieuwe boekjaar. Ook niet over achterstallige 
contributies of over het afgeven van een machtiging voor 
automatisch incasseren van de contributies. Dat weet U nu 
onderhand al van me, dus dat alles nu maar een keer achter-
wege.  
Misschien wel even leuk om te vertellen waar ik me de laatste 
maanden nogal druk mee heb beziggehouden. 
U weet onderhand dat voor het project Zon een forse subsidie 
beschikbaar is gesteld. Binnen het bestuur is er daarna twijfel 
gerezen of we wel of niet deze subsidie gebruiken maken, 
omdat onjuist gebruik of het niet of niet goed opvolgen van 
strikte regels grote financiële gevolgen kon hebben, voor 
zowel de vereniging als voor de bestuursleden. Maar na een 
aantal besprekingen met de gemeente Bernheze en de pro-
vincie hebben we besloten van de subsidie gebruik te maken. 
Denk nou niet dat, zoals het plaatje doet vermoeden, het geld 
ineens met bakken uit de lucht komt vallen. Alles goed en 
verantwoord bij de subsidieverstrekker presenteren houdt wel 
het nodige in. Gelukkig heb ik van diverse kanten goede ad-
viezen gekregen, en nu alles goed op de rit staat blijkt alles 

ook best wel mee te vallen. De formulieren lijken in eerste 
instantie heel ingewikkeld, maar er zit een logische opbouw in 
en de toelichtingen zijn helder en duidelijk geformuleerd. Voor 
ik een tussentijdse rapportage indien en een uitbetaling aan-
vraag, leg ik deze aan de beleidsmedewerkster van de ge-
meente Bernheze voor en vervolgens dien ik alles in bij de 
betrokken instantie in Tilburg. Op dat allerlaatste moment kan 
ik nog even een vraag en/of opmerking kwijt, de medewerking 
van de provincie is zondermeer optimaal te noemen. Nu werk 
ik dagelijks de project-administratie en tegelijk ook de eind-
rapportage bij, en dan hoef ik na het gereedkomen van het 
project alleen nog maar de accountantscontrole te regelen, 
maar ook daarvoor heb ik al afspraken gemaakt.  
Zo vallen straks alle puzzelstukjes keurig op hun plaats. Dan 
is het nog wachten op de fysieke controle door de subsidie-
verstrekker, die daarna overgaat tot uitbetaling van de eindaf-
rekening. Daarna kunnen we dit project definitief afsluiten. 
 
Bareld Muurling 
b.muurling@telfort.nl 

Van de penningmeester ... 
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Lezing bij Galaxis 
 

Woensdag 20 mei, 20.00 uur: Lezing 

van Joe Zender van de ESA over Roset-
ta en Philae bij de komeet Churyumov-
Gerasimenko. Plaats: Sociaal Cultureel 
Centrum ‘De Biechten’, Vincent van 
Goghlaan 1, 5246 GA Hintham. Halley-
leden hebben vrij toegang; niet-leden 
betalen € 6,--. 

 

 

 

 

 

 

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

en voor hun zijn ook extra activiteiten opgenomen. Belangstelling? Je bent van harte welkom. Niet in het overzicht zijn 

vermeld rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 

 

APRIL 
 
Vrijdagavond 3 april, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 4  april, 9.00 uur 
Schoonmaak- en opruimdag  
sterrenwacht 

Er is een hele lijst van klussen en klus-
jes die moeten worden gedaan om de 
sterrenwacht helemaal  tiptop in orde te 
krijgen. Vele handen maken licht werk, 
dus leden die wllen meehelpen, zijn 
welkom.  
 
Zaterdagavond, 4 april, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Astrofoto-
grafie en Waarnemen 

Contactpersoon: Vincent Hofman,  
vinfotografie@gmail.com 
 

Donderdagavond 9 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 
Zaterdagavond 11 april, 21.00-22.00 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
 
Vrijdagavond 17 april, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Donderdagavond, 23 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdagavond 24 april, 20.00 uur 
Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Sterrenwacht Halley 

De leden ontvangen hiervoor nog een 
uitnodiging.

 

 

MEI 
 
Vrijdagavond 1 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 

 
Zaterdagavond, 2 mei, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Astrofoto-
grafie en Waarnemen 

Contactpersoon: Vincent Hofman,  
vinfotografie@gmail.com. 
 
Zaterdagmiddag 9 mei, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag 

Speciaal voor kinderen, lid of geen lid, 
van (ongeveer) 8 t/m 12 jaar 
Op deze middag wordt van alles verteld 
over sterren en planeten, zijn er doe-
activiteiten, bekijken we de zon (als die 
wil schijnen) en kunnen de kinderen tot 
slot waterraketten lanceren! 
 
Zaterdagavond 9 mei, 21.30-22.30 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
 
Dinsdagavond 12 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdagavond 15 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Maandagmiddag 18 mei, 16.00 uur 
Opening Project Zon 

Zie kader rechtsonder. 
 
Zaterdag 23 mei, 10.00 uur 
Bijeenkomst van de Werkgroep Maan 
en planeten Meer info en aanmelden: 

http://www.maanenplaneten.nl/ 
 
Donderdagavond 28 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 

JUNI 
 
Vrijdagavond 5 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdagavond, 6 mei, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Astrofoto-
grafie en Waarnemen 

Contactpersoon: Vincent Hofman,  
vinfotografie@gmail.com. 
 
Zondag 7 juni, 10.00-17.00 uur 
Meteorendag der Lage Landen 

Meer informatie en aanmelden: 
http://werkgroepmeteoren.nl 
 

Dinsdagavond 9 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdagavond 19 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 

Zondagmiddag 21 juni, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag 
Halley doet mee aan de International 
SUN-day. 
Vanmiddag is de sterrenwacht open 
voor leden en andere belangstellenden. 
Leden worden uitgenodigd hun (zon-
ne)telescopen bij de sterrenwacht op te 
stellen en het publiek te laten kennisma-
ken met onze meest nabije ster. 
In het auditorium worden lezingen ge-
houden over de zon. 
 
Donderdagavond 25 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat is er te doen 
bij Halley? 

 

Officiële ingebruikneming 
Project Zon 

 
De totstandkoming van de derde 

koepel, de zonnetelescoop en het 

planetenpad willen wij niet onop-

gemerkt laten verlopen.  

Wij hebben de heer Yves de Boer, 

gedeputeerde en loco-commis-

saris van de Koning in Noord-

Brabant, bereid gevonden een en 

andere officieel in gebruik te 

nemen en wel op maandagmiddag 

18 mei, 16.00 uur. 

Er wordt gewerkt aan een pro-

gramma voor die middag. Ook 

daarover zullen wij u spoedig 

nader informeren.  

 

Het bestuur van de Vereniging 

Sterrenwacht Halley 
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Vrijwilligers gevraagd! 
 
Sterrenwacht Halley is een gezellige vrijwilligersorganisatie met hart voor de ruimte en met hart voor de maatschappij. De 
sterrenwacht is opgebouwd uit een bloeiende vereniging en stichting, een uniek sterrenwachtgebouw in het donkerste hoek-
je van de regio en een spiksplinternieuw zonnekoepel, telescoop en planetenpad. Ze is aangesloten bij het platform Maas-
horst Betrokken Ondernemen (MBO), de Koninklijke Nederlandse  Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en de Landelijke 
Vereniging van Samenwerkende Sterrenwachten.  
Sterrenwacht Halley wil de samenleving het volgende bieden: 
· het promoten van de amateursterrenkunde; 
· het faciliteren van de leden bij het uitvoeren van hun sterrenkundige hobby; 
· (publieks)educatie; 
· (publieks)recreatie. 
 

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die ons regelmatig 
(of af en toe) willen komen bijstaan in het realiseren van onze doelen. Hulp in 
de ruimste zin des woords is nodig om de sterrenwacht draaiende en toe-
komstproof te houden. Sterrenwacht Halley kan bijvoorbeeld altijd mensen 
gebruiken voor publieksvoorlichtingsactiviteiten (zoals: presenteren, planetari-
umshowverzorging, gastenontvangst en/of keukendienst), voor jeugdactivitei-
ten, voor techniek en onderhoud (telescopen, computers en het gebouw), 
voor astrofotografie, voor PR-activiteiten en voor financiële activiteiten (subsi-
dies, belastingen en verzekeringen). Vele handjes maken licht werk. Deel in 
onze trots en kom eens voelen hoe het voelt: geef jezelf eens "de ruimte"! 
  

Keep your eyes to the sky! 
 

Werner Neelen, voorzitter van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
Werner.Neelen@Romulus.nl 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 24 APRIL 2014 
 

Het bestuur van Vereniging ‘Sterrenwacht Halley’ nodigt de leden uit om op vrijdag 24 april 2015 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 vaststelling van 
de agenda. 

2. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergade-
ring van 25 april 2014. Deze zijn verschenen in de 
Halley Periodiek van juni 2014. 

3. Binnengekomen en uitgaande post 
4. Jaarverslag verenigingsjaar 2014-2015 door de 

voorzitter; sterrenwachtzaken, lezingen, cursus-
sen, kijkavonden, jeugdmiddagen, excursies en 
verdere activiteiten 

5. Financieel jaarverslag van het jaar 2014 en de 
begroting voor 2015 door de penningmeester. 

6. Verslag kascommissie, die bestaat uit René Es-
ser en Wim Waegemakers.  

7. Benoeming nieuwe kascommissie.  
8. Bestuursmutaties  

 Bestuursleden Cees de Jong en Bareld Muur-
ling zijn aftredend en herkiesbaar.  

 Ook Werner Neelen is periodiek aftredend, 
maar treedt af als voorzitter/bestuurslid. Eind 
2014 zijn Dennis van Delft en Maarten Geijs-
berts (secretaris) afgetreden als bestuurslid. 

 Wij stellen u voor de volgende leden te benoe-
men tot bestuurslid: Hans Bomers en Kristof  

 Piotrowski. Zij zijn nog niet lang lid, maar wel 
reeds heel actief betrokken bij de vereniging. 

 Kandidaatstellingen zijn mogelijk conform de 
statuten; tien leden kunnen vóór de aanvang 
van de vergadering schriftelijk een voordracht 
indienen bij het bestuur.  

 Het bestuur zal later uit zijn midden een voorzit-
ter en secretaris benoemen. 

9. Mededelingen en beleidsplan voor het  
verenigingsjaar 2015–2016 

 ruimere openstelling voor publiek 

 Project Zon (nieuwe koepel, zonnetelescoop, 
planetenpad, officiële opening op 18 mei) 

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

 lezingen / verenigingsactiviteiten / ledenavon-
den 

 excursies / cursussen / instructieavonden 

 bezoeken aan andere sterrenwachten 

 jeugdmiddagen / excursies voor Halley jeugdle-
den 

 deelname nationale sterrenkijkdagen / weten-
schapsdag 

 onderhoud gebouw / instrumentarium / tuin 
10. Aangemelde onderwerpen 
11. Rondvraag en sluiting 

 
Het bestuur van Vereniging Sterrenwacht Halley 
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De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2015, die in opdracht van de KNVWS 
is uitgegeven door Stip Media. 
 
BETTE MARTENS 

 
PLANETEN IN APRIL 
 
Mercurius.  Daar is ie weer! Althans 
rond 20 april en wel in de avondsche-
mering in het westnoordwesten. 
Dan volgt er op 23 april een conjunctie 
met Mars. De boodschapper van de 
goden reist door de sterrenbeelden 
Vissen (tot 14 april), Ram (tot 28 april) 
en Stier. 
Venus, de mooie godin der liefde, is 
uiteraard de meest stralende verschij-
ning aan het firmament. Ze straalt als 
avondster aan de westelijke hemel. Ze 
reist door Ram (tot april) en Stier. 
Ook de dappere held Mars is weer van 
de partij. Hij staat heel april in Ram, zijn 
thuisbasis. Moeilijk te bespeuren, he-
laas, 's avonds laag in het westen. Zo-
als reeds vermeld, gaat hij Mercurius 
opzoeken, op 23 april. 
Jupiter. Ook de oppergod houdt een 
behoorlijk oogje in het zeil. Hij blijft tot 
ver na middernacht waakzaam in 
Kreeft. 
Saturnus, de 'Wachter op de Drempel' 
komt steeds vroeger op, en eind april 
vóór middernacht. Hij staat in Schorpi-
oen, 9˚ ten noordwesten van haar oran-
je-kleurige hoofdster Antares. 
Uranus, de rebelse planeet, laat deze 

maand niets van zich horen of zien. Ook 
niet tijdens zijn conjunctie met de Zon 
op 6 april. 
Neptunus, de planeet van de heerser 

over de diepzee, hangt in de tweede 
helft van de maand zijn drietand aan de 
wilgen en duikt onder! Hij staat in Wa-
terman.  
 
Meteoren: Lyriden! 

Heel misschien zijn er sporadisch nog 
enkele trage Virginiden te ontwaren! 
En later in de maand, om precies te zijn 
van 22-25 april is de vrije kleine meteo-
renzwerm Lyriden actief. Het maximum 
is op 23 juni te 02.00 uur. De maan gaat 
al voor middernacht onder en de radiant 
van de zwerm klimt steeds verder. On-
der deze gunstige omstandigheden kan 
men tijdens dat maximum rond 15 Lyri-
den per uur tellen. 
 

DAGKALENDER APRIL 
 
31 maart/1 april - De Maan staat de 
hele nacht vlakbij Regulus, de hoofdster 
van de Leeuw, en om 22.00 uur héél 
dichtbij op kosmische schaal: 5˚ ten 
zuiden van de ster. 

1/2 april - Geen grapje! Om 22.00 uur 

staan de vier Galileïsche manen van 
Jupiter ten westen van de planeet, in de 
volgorde Europa, Io, Callisto en Gany-
medes. Vanaf 04.00 uur is de volgorde 
Io, Europa, Callisto en Ganymedes. 
4/5 april - Prachtige samenstand van de 
Maan en Spica, de hoofdster van 
Maagd, om 08.00 uur, die we helaas 
nauwelijks zullen zien, want ze zijn 
allebei nét onder. 
6/7 april - Nog meer interessante tijd-
stippen: van 01.15 uur tot 01.18 uur 
schuift de schaduw van de Jupitermaan 
Io over de maan Europa. 
8/9 april - In de nanacht of de ochtend-
schemering kun je drie hemellichamen 
bewonderen: de Maan, de planeet Sa-

turnus en de oranjerode ster Antares, 
de hoofdster van de Schorpioen.  
10 april - De planeet Mercurius staat om 
06.00 uur 's ochtends in bovenconjunc-
tie met de Zon. 
11 april - Verrekijker paraat houden 

want Venus staat 2½° ten zuiden van 
de lieflijke Plejaden (M45). 
12 april - Halve Maan in Boogschutter: 
Laatste Kwartier om 05.45 uur. 
14 april - Nieuws van het Saturnusfront: 
de maan Titan staat in maximale weste-
lijke elongatie op 3’ van de planeet. 
Kijken! 
18 april - Nieuwe Maan om 20.57 uur. 

Lekker donker dus. Ideaal voor deep-
sky-waarnemingen. 

19 april - Zorg om 21.00 uur voor vrij 

zicht en een heldere hemel, want 4° 
boven de smalle maansikkel staat de 
rode Mars en 5° rechts van de maan 
kun je Mercurius bewonderen. Ga op 
pad met je verrekijker en zoek de ideale 
omstandigheden op. 
21 april - Weer een prachtige samen-
stand, deze keer in Stier, van de maan-
sikkel, de oranjerode Aldebaran en de 
lieflijke Venus. Rond 22.00 uur is het 
spektakel in volle glorie te aanschou-
wen. De avondster staat 7° voorbij de 
maan en Aldebaran. 
22/23 april - Meteorenliefhebbers opge-
let! De Lyriden zijn actief, althans dat 
hopen we. Rond 02.00 uur heb je de 
meeste kans op ‘vallende sterren’. Ver-

geet niet een wens te doen! Maximum: 
15 per uur, dus opletten geblazen! 
22-23 april - Twee opeenvolgende 
avonden waarop je Mercurius en Mars 
tegelijkertijd kunt bewonderen, namelijk 
om 21.15 uur, westnoordwestelijk. 
 

PLANETEN IN MEI 
 
We beginnen het maandoverzicht na-
tuurlijk met de boodschapper van de 
goden, Hermes, alias Mercurius. 
Op 7 mei: wees er als de kippen bij, 
want je hebt maar tot 16 mei om Mercu-
rius in actie te zien 's avonds in het 
noordwesten, en  zijn  helderheid neemt  

 

Planeten en dagkalender -  april t/m juni 2015 

Links: de posities in de loop van mei 2015 van de aarde t.o.v. de zon en de zichtbare plane-
ten. Rechts: de schijnbare afmetingen van de zichtbare planeten in mei 2015 op dezelfde 
schaal weergegeven. 
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met de dag (nacht, zo je wilt) af. Op 30 
mei bevindt deze snelle jongen zich 
alweer in benedenconjunctie en wel in 
Stier. 
Venus  is nog steeds avondster en zelfs 

tot maar liefst 01.00 uur 's nachts! Ze 
staat te schitteren in Stier tot 8 mei en 
vervolgens in Tweelingen. 
Mars houdt zich gedeisd. Hij reist stille-

tjes door Ram (tot 3 mei) en daarna 
door Stier. Dan staat hij 90˚ van de zon. 
Jupiter Is de hele avond, tot na midder-
nacht, op zijn post in Kreeft. Enkel Ve-
nus verslaat hem qua helderheid, maar 
zij staat meer naar het westen. 
Saturnus, altijd al een dwarsligger, gaat 
nu ook nog in oppositie en is dus de 
hele avond en nacht zichtbaar in 
Schorpioen (tot 13 mei) en vervolgens 
in Weegschaal. 
Uranus komt ook weer boven water in 

Vissen gedurende het laatste deel van 
mei en wel twee uur voor de zon, en 
staat laag in het oosten. 
Neptunus, ook de zeegod, is weer van 
de partij. Eind mei duikt hij weer op in 
Waterman, drie uur voor de zon in het 
zuidoosten.  
 
Meteoren 

Meteorenfans: geduld oefenen, want 
het zal van een andere keer zijn, om 
met Lambiek te spreken. 
 

DAGKALENDER MEI 
 
1/2 mei  - Twee nachten staat de maan 

vlakbij Spica, de hoofdster van Maagd. 
2/3 mei -  De eerste nacht 8˚ ten noor-
den van de ster, en de tweede nacht 5˚ 
ten oosten ervan. 
4 mei - Jupiter heeft weer iets aparts: hij 
staat in kwadratuur, dat wil zeggen 
vanuit ons aardse gezichtspunt staat hij 
op 90˚ van de zon. 
En het is Volle Maan om 5.42 uur. Zij 
straalt in Weegschaal. 
7 mei - Mercurius in zijn langste ooste-
lijke elongatie, is te bespeuren boven 
de westnoordwestelijke horizon, in de 
avondschemering. 
8 mei - Nóg een oostelijke elongatie, 
namelijk van Titan, redelijk makkelijk te 
aanschouwen 3˚ ten oosten van zijn 
planeet (inderdaad Saturnus). 
11 mei - Laatste Kwartier van de Maan 
om 12.36 uur in Waterman. 
18 mei - Nieuwe Maan om 6.13 uur. 
Lekker donker dus. 21 mei - Redelijk 
zichtbaar tête-à-tête van de maan met 
Venus. Genieten dus! 
22/23 mei - De Galileïsche manen staan 

ten westen van Jupiter en de volgorde 
is eerst Io, Europa, Ganymedes en 
Callisto. Maar Io beweegt naar buiten 
en Europa naar binnen. Rond 2 uur 

passeren ze elkaar. Europa staat dan 
het dichtst bij de vaderplaneet. 
25 mei -  Eerste Kwartier om 19.19 uur,  
op de grens van Sextant en Leeuw. 
29/30 mei - Opnieuw staat de maan bij 

Spica. Om 21.00 uur valt de samen-
stand met maan op 3˚ ten noorden van 
de ster. 
30 mei - Mercurius in actie. Deze snelle 

jongen loopt al voor de tweede keer dit 
jaar tussen de zon en de aarde door en 
staat om 19 uur in benedenconjunctie. 
 
PLANETEN IN JUNI 
 
Mercurius is de hele maand gestatio-
neerd in Stier, maar pas te vinden vanaf 
20 juni, en wel één uur voor zonsop-
gang. Op 24 juni bereikt hij zijn grootste 
westelijke elongatie. Verrekijker in de 
aanslag en de ochtendschemering en 
de oostnoordoostelijke kim afspeuren. 
Venus bereikt haar grootste elongatie, 

en wel op 6 juni. Ze straalt steeds min-
der door de hoek die ze maakt met de 
horizon. Ze reist in het westen en wel 
door Tweelingen (tot 3 juni) Kreeft (tot 
26 juni) en tenslotte Leeuw.  
Mars laat het nog steeds afweten en 
houdt zich op in Stier (tot 25 juni) en 
verstopt zich dan achter de Tweelingen, 
Castor en Pollux. Op 14 juni staat hij in 
conjunctie met de Zon. 
Het wordt minder met de helderheid van 
Jupiter. Tegen het eind van de maand 

gaat hij vlak na middernacht onder. Hij 
verblijft tot 10 juni in Kreeft en vertrekt 
dan naar Leeuw. En heel spannend, de 
oppergod krijgt eind van de maand de 
liefdesgodin op bezoek! 
Saturnus Is de hele avond zichtbaar in 
Weegschaal, redelijk dicht bij Antares.  
Tegen het einde van de maand komt 
Uranus komt bijna 4 uur voor de zon op. 
In het oosten, in Vissen. 
Neptunus wordt ook steeds helderder 
(nou ja...). Komt ruim na middernacht 
op en is dan te vinden in Waterman, in 
de ochtendschemering in het oosten.  
 
DAGKALENDER JUNI 

 
1/2 juni - Weer een leuke ontmoeting 
tussen de Maan, Saturnus en Antares. 
En, inderdaad, om 21.00 uur, dus bij 
daglicht. Maar niet getreurd, ook later 
op de avond levert het gebeuren nog 
mooie plaatjes op, of een mooi schouw-
spel met verrekijker. 
Antares staat 10˚ ten zuidoosten van de 
Maan en de geringde planeet vind je 
laag boven de zuidoostelijke horizon. 
2 juni - De godin van de liefde heeft om 

2 uur 's middags een interessante ont-
moeting met de Tweelingen, Castor en 

Pollux. We kunnen hier 's avonds van 
meegenieten. 
Volle Maan, om 18.19 uur, maar ze is 
pas enkele uren later te bewonderen, in 
Slangendrager. 
5 juni - Attentie! Een van de weinige 
gelegenheden waarbij Venus overdag 
te aanschouwen is! Ze heeft namelijk 
dezelfde declinatie als de Zon. Richt op 
veilige wijze midden op de dag je verre-
kijker op de zon en wacht 3 uur en 18 
minuten. Let wel, jij of je kijker moeten 
al die tijd onbeweeglijk blijven staan! De 
beloning is dat je de liefdesgodin dan in 
je blikveld krijgt. 
6 juni - Meer nieuws over Venus. Zij 
staat om 08.00 uur in haar grootste 
oostelijke elongatie, op 45˚24' ten oos-
ten van de Zon. Ze straalt dus vanaf 
vandaag in het westen. 
8/9 juni - Titan staat op 8 juni om 21.00 

uur in zijn grootste oostelijke elongatie. 
De Maan staat dan 3' van zijn vaderpla-
neet Saturnus. Het levert later op de 
avond een mooi schouwspel op.  
9 juni - De maan gaat om 17.42 uur (9 
juni) haar Laatste Kwartier in, dus deze 
fase is pas 's ochtends zichtbaar. 
12 juni -  Neptunus staat om 16 uur 

stationair in rechte klimming.  
13 juni - Venus is aangeland op 1˚ ten 
noorden van de open sterrenhoop Bij-
enkorf of Praesepe in Kreeft.  
14 juni - Mars, de oorlogsgod, moet 
buigen voor de Zon. Ze staan om 18.00 
uur in conjunctie en Mars blijft maan-
denlang op de knieën liggen. Tussen 18 
april en 5 augustus staat Mars op min-
der dan 15˚ van de Zon, dus hij zit ste-
vig onder de knoet. 
16 juni - Enkele maanloze nachten. Om 

16.05 uur is het namelijk Nieuwe Maan, 
én ze staat in Stier, vlakbij de zon. 
21 juni -  En dan nu het begin van de 
astronomische zomer, op Aarde, op het 
noordelijk halfrond. En de herfst... ja, ja. 
De langste dag duurt in Utrecht 16 uur 
en 45 minuten. Voor de liefhebbers: het 
middelpunt van de zonneschijf gaat nu 
door het zomerpunt van de ecliptica. De 
maansikkel staat nu op 4˚ ten zuiden 
van de koninklijke ster Regulus (ja, de 
hoofster van koning Leeuw). 
24 juni - Eerste Kwartier om 13.03 uur, 

dus midden op de dag. In de avond-
schemering zie je meer. 
Mercurius staat in zijn grootste westelij-
ke elongatie, op 22˚29' van het midden 
van de zonneschijf. Bij héél heldere 
hemel kan je Mercurius 's ochtends 
boven de oostnoordoostelijke kim aan-
treffen, (mét verrekijker lukt het beter!). 
29/30 juni - Nu maan samen met Anta-
res om 20 uur, nét voordat Antares 
opkomt. De maan staat 8˚ ten noorden 
van de ster.  
Dus later op de avond even het ster-
renbeeld Schorpioen opzoeken! 
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HANS BOMERS 
 
De zonsverduistering begon om 09:39 uur. De sterrenwacht 
was dan ook al vroeg geopend. Om 9 uur stond de Halleyweg 
al vol met auto’s. Later kwamen hier nog veel meer mensen 
bij, waaronder twee schoolklassen. Ook de Bleekseweg stond 
omstreeks 10 uur zelfs grotendeels vol met auto’s. De boer 
die we door de mist heen en weer zagen rijden moet zich op 
zijn tractor wel rot geschrokken zijn van de drukte. Totaal 
werden circa 250 bezoekers geteld. 
Op 19 maart werd nog voorspeld dat de mist in de ochtend op 
zou trekken. Maar tegen 10 uur werden de blikken op het 
dakterras toch wel wat bezorgder. De mist die er nu nog 
steeds hing, kon nu toch nauwelijks meer ‘ochtendmist’ wor-
den genoemd. De kans dat deze nog op tijd weg zou trekken 
om de maximale bedekking van 81% van de zonneschijf om 
10:36 uur te kunnen zien, begon nu toch wel rap af te nemen. 
In het auditorium vertelden Urijan Poerink en Niels Nelson 
alles over de zonsverduistering. In de kleine zaal stonden 
lekkere hapjes op tafel en was op het scherm de live-
uitzending van de NOS te zien. Zo konden bezoekers toch 
beelden zien van de zonsverduistering elders in Nederland 
waar enkele gaten in de bewolking vielen en zelfs van de 
totale zonsverduistering bij de Faeroer eilanden. 
Om 10:37 uur was het hoogtepunt van de verduistering. Toen 
was 81% van de oppervlakte van de zonneschijf bedekt. De 
zonnesikkel was helaas niet te zien, maar voor wie goed 
oplette werd het in de mist wel merkbaar donkerder. Ook zag 
Halley-lid Patrick Duis op zijn weerstation ‘Myrtha’ een duide-
lijke dip in de hoeveelheid zonnestraling tussen 9:30 en 11:30 
uur. Op het dakterras stonden enkele bezoekers met fototoe-
stellen klaar. Deze dames hadden hun fototoestellen voorzien 
van speciale filters om de zon te kunnen fotograferen, maar 
dit mocht helaas niet baten. 
Naast de overweldigende opkomst van bezoekers van alle 
leeftijden, was ook de lokale en regionale pers goed verte-
genwoordigd. Naast het Brabants Dagblad waren ook De 
Mooi Bernheze Krant en de Osse TV-zender DTV aanwezig. 
Zowel pers als bezoekers maakten van de gelegenheid ge-
bruik om het een en ander te horen over de sterrenwacht en 
de afronding van het project Zon met het Planetenpad en de 
nieuwe zonnetelescoop die daags na de zonsverduistering op 
zijn plek in de nieuwe koepel werd gehesen. 
Elders in Nederland hadden eclipskijkers iets meer geluk, 
alhoewel er bijna overal sprake was van bewolking. Halleyle-
den Edwin van Schijndel en Raymond Westheim konden na 
een ‘eclipsjacht’ door Nederland uiteindelijk in de buurt van 
Abcoude op een carpoolplaats een aantal foto’s maken van 
de zonnesikkel door de sluierbewolking heen. 
Op 9 maart 2016 vindt er een totale zonsverduistering plaats 
in Indonesië en op 21 augustus 2017 in de Verenigde Staten. 
In 2024 is Noord-Amerika opnieuw aan de beurt. De eerstvol-
gende totale zonsverduistering waarvoor je gewoon in Neder-

land kunt blijven, is helaas pas in het jaar 2135. Ook de rest 
van West-Europa is voorlopig nog niet aan de beurt. Wel 
kunnen we de komende jaren nog diverse keren een gedeel-
telijke eclips in Nederland zien, bijvoorbeeld op 10 juni 2021 
(30%), 25 oktober 2022 (35%) en 14 augustus 2026 (85%). 
 

Op eclipsjacht 

 
Raymond Westheim, Edwin van Schijndel en Rob van 
Mackelenbergh gingen gezamenlijk op ‘eclipsjacht’. Zij 
dwongen het geluk af door een plek op te zoeken met 
minder mist en wolken. En zij hadden succes en wisten 
zelfs enkele eclipsopnames te maken. Hier volgt het ver-
slag van Raymond en Edwin. 

 
“In  Brabant was het heel mistig, maar verder naar het Noor-
den was de bewolking iets dunner. Wij gingen de A2 op en 
zijn bij Abcoude gestopt. Soms was de deels verduisterde zon 
(vaag) door de wolken te zien. Net rond het maximum was er 
een wat groter gaatje. De dunne sikkel liet zich even aardig 
zien (een eclipsbril was niet nodig). Samen met de scheme-
ring en de donkere wolken rondom de zonnesikkel gaf dit best 
een dreigend effect, best wel indrukwekkend. Nadien liet de 
zon zich niet meer zien, maar op de terugweg zijn we nog 
even gestopt bij Maarssen en warempel konden we het einde 
nog even zien. Het had veel beter gekund, maar het was 
zeker geen verloren zaak. Deze eclips mag ondanks de vele 
bewolking nog wel een krappe voldoende wegdragen .” 
Foto achtergrond: Raymond Westheim. 
 
Naar de totaliteitszone 
 
‘Eclipsjager’ en nieuw Halleylid Ellen Bruijns was op 20 
maart met haar echtgenoot in de buurt van Tórshavn, de 
hoofdstad van de eilandengroep Faeröer.  

 
 Zij hebben de totaliteit voor de volle twee minuten en 47 
seconden kunnen zien, waarmee zij buitengewoon veel geluk 
hadden. Het was flink bewolkt en tijdens het tweede contact, 
het begin van de totaliteit, regende het zelfs. Maar door een 
gaatje in het donkere wolkendek ontwaarden ze de verduis-
terde zon, de corona en indrukwekkende protuberansen. De 
totaliteit sloot af met een roodachtige, diamanten ring…  Ellen 
schrijft, dat ze nooit had gezien, gelezen of gehoord, dat wol-
ken voor een eclips verdwenen. Dit was voor haar ongetwij-
feld een der mooiste totale eclipsen die zij heeft meegemaakt 
(en dat zijn er nogal wat…). 
 

Maar Halleyleden elders hadden geluk 

Eclips teleurstellend ondanks  
overweldigende belangstelling  

 
Op vrijdag 20 maart was de sterrenwacht speciaal voor 
leden en andere belangstellendengeopend voor de zons-
verduistering. Deze was in Nederland te zien als een ge-
deeltelijke zonsverduistering. Voor de totaliteit moest je 
met een boot ergens op de Atlantische Oceaan gaan 
varen. Halleylid Ellen Bruijns gaf bij de cursus in maart 
nog een presentatie over haar hobby als ‘Eclips-hunter’. 
Zij was tijdens de zonsverduistering dan ook met een 
gezelschap op de Faeröereilanden te vinden. Andere 
Halleyleden bleven dichter bij huis en vertrokken met de 
auto in noordelijke richting waar de weersvooruitzichten 

wat beter waren.  

Stralingintensiteit nam sterk af 
Grafiek onder - Patrick Duis registreerde in het weerstation van zijn 
eigen Sterrenwacht Myrtha in Hooge Mierde de stralingsintensiteit 
gedurende de gedeeltelijke eclips. De tijden zijn in MET. 
De bovenste lijn laat het theoretische verloop van de stralingsintensi-
teit (Watts per vierkante meter) zien op een eclipsloze ochtend. De 
onderste lijn geeft de werkelijke, aanzienlijke mindere intensiteit 
(W/m

2
) weer tijdens de eclips, met een flinke dip rond het maximum. 
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Foto’s linksboven (van Harrie Schrijvers):  bezoekers kijken 
naar de live-beelden op internet van de totale eclips op de 
Faeröer-eilanden en Spitsbergen. Op tafel de ‘eclipshapjes’ 
die Hanneke Luxemburg had gemaakt. 
Foto linksmidden (van Bareld Muurling): de dames op het 
dak van de sterrenwacht staan nog optimistisch klaar met de 
camera’s in de aanslag. 
Foto links (van Harrie Schrijvers): heel mistig tijdens de 
eclips. Tot ver op de Bleekeseweg staan auto’s geparkeerd. 
De eclipsopnames op de achtergrond boven is bij Abcoude 
gemaakt door Raymond Westheim. Later schoot hij bij 
Maarssen de andere eclipsfoto boven (inzet). Camera: Ca-
non EOS 60D en telescoop William Optics Megrez. 
De grote foto onder werd rond het maximum vervaardigd 
door Rob van Mackelenbergh, ook nabij Abcoude. 
 
 
 
 
Canon EOS 60D door telescoop William Optics Megrez 90 
op statief. 
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Dawn arriveert bij Ceres 
 
Op 6 maart is het ruimtevaartuig Dawn aangekomen bij Ceres, de eerste dwergplaneet die werd ontdekt in 1801. Net als 
Rosetta die naar de komeet 67P/GC reisde, heeft Dawn een reis van meerdere rondjes door het zonnestelsel achter 
dede rug, waarbij zij onderweg gebruik maakt van de zwaartekracht van planeten.  

 
HANS BOMERS 
 
Dwergplaneet Ceres 

De meeste dwergplaneten die we ken-
nen inclusief Pluto staan in de Kuiper-
gordel, de zone voorbij de planeet Nep-
tunus. De oudst bekende dwergplaneet, 
Ceres staat echter dichterbij, in de grote 
planetoïdengordel (of ‘Main Asteroid 
Belt’) tussen Mars en Jupiter. Ceres 
werd in 1801 ontdekt, terwijl bijvoor-
beeld Pluto pas in 1930 ontdekt werd. 
Ceres heeft een doorsnede van onge-

veer 950 kilometer. Pluto heeft ter ver-
gelijking een middellijn van bijna 2.400 
kilometer en de Aarde circa 12.700 
kilometer. Ceres vormt in zijn eentje 
ongeveer een derde van de massa van 
totale planetoïdengordel. Ceres is ook 
qua materiaal een buitenbeentje. Terwijl  
 de meeste objecten in de planetoïden-
gordel voor zover bekend voornamelijk 
uit rotsachtig materiaal bestaan, bestaat 
Ceres waarschijnlijk voor een groot deel 
uit ijs. Een eigenschap die meer wordt 
aangetroffen bij objecten in de Kuiper-
gordel, zoals Pluto.  

Reis en aankomst bij Ceres 

Dawn werd in september 2007 gelan-
ceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. 
In 2009 slingerde zij langs de planeet 
Mars. In 2011 werd de planetoïde Vesta 
aangedaan en cirkelde Dawn hier   14 
maanden omheen. Vesta is hetzwaarste 
object na Ceres, oftewel het zwaarste 
object in de planetoïdengordel dat zich 
net geen dwergplaneet mag noemen. 
Sinds begin 2015 werden steeds scher-
pere foto’s van Ceres gemaakt. Op 27 
januari maakte Dawn al een foto vanaf 
237.000 km, die scherper was dan ooit.  
Tot dat moment was de foto van Hubble 
uit 2004 namelijk de beste foto die er 
van Ceres bestond. Op 6 maart kwam 
Dawn in een omloopbaan rond Ceres, 
waar het vaartuig nu rondcirkelt op een 
afstand van circa 30.000 km van de 
dwergplaneet. Tussen nu en november 
zal Dawn verder afdalen naar een 
baanhoogte van 375 km.  
 
Onderzoek naar Ceres 

Op de meest recente beelden komt het 
gekraterde oppervlak van Ceres duide-
lijk in beeld. Ook zijn er heldere witte 
vlekken te zien waarvan men nog niet 
precies weet wat ze zijn. De komende 
tijd hopen wetenschappers meer te 
ontdekken over het ontstaan en de 
samenstelling van Ceres.  
Onder het oppervlak bevindt zich moge-
lijk een oceaan van vloeibaar water. Als     
Ceres voor minimaal 25% uit water zal 
blijken te bestaan, dan herbergt de 
dwergplaneet meer water dan al het 
zoetwater (inclusief gletschers en ijs-
kappen) op Aarde. Ook wordt  gekeken 
naar mogelijke geologische activiteit. 
Ceres en andere objecten, zoals Vesta, 
hadden door samenklontering tot één of 
meer echte planeten kunnen uitgroeien. 

Dit    is  echter  voorkomen  doordat   de  
grote   zwaartekracht  van  Jupiter   voor  
verstoringen zorgde. Daardoor is tussen 
Mars en Jupiter de planetoïdengordel 
overgebleven. Ceres en Vesta kunnen 
daardoor informatie geven over de 
bouwstenen waar echte planeten zoals 
de Aarde uit ontstaan zijn (zie het artikel 
over planetesimalen op blz. 21).  
Ook hebben planetoïden zoals Vesta 
mogelijk bijgedragen aan de kern van 
de Aarde, terwijl waterrijke objecten 
zoals Ceres wellicht voor het water op 
Aarde gezorgd hebben. Het onderzoek 
naar Ceres en de planetoïdengordel 
kan ons daarmee meer leren over de 
geschiedenis van ons zonnestelsel. Een 
andere reden dat NASA planetoïden 
onderzoekt, is om beter op mogelijke 
toekomstige botsingen met de Aarde te 
kunnen reageren. NASA lanceert in 
2016 het ruimtevaartuig OSIRIS-Rex 
om verder onderzoek te doen naar 
planetoïden. Ook bezoekt NASA dit jaar 
nog een dwergplaneet. In juli komt New 
Horizons bij Pluto aan. 
 
Meer informatie over de Dawnmissie op 
de website van NASA’s Jet Propulsion 
Laboratory: http://dawn.jpl.nasa.gov/ Ceres komt steeds scherper in beeld. Links-

boven de foto van de Hubbletelescoop uit 
2004, rechtsonder op 25 februari 2015 van 
een afstand van 40.000 km.  

Even tellen… 

6.670.903.752.021.072.936.960 
 
Op de website http://spikedmath.com staat deze leuke quiz. Zet de volgende getallen op 
volgorde van klein naar groot: 
1. het aantal genen van één mens 
2. het aantal verschillende pokercombinaties met vijf speelkaarten 
3. het aantal sterren in de Melkweg 
4. het aantal vissen in alle oceanen samen 
5. het aantal mieren op aarde 
6. het aantal transistors, wereldwijd geproduceerd in 2008 
7. het aantal zandkorrels op alle stranden van de aarde bij elkaar 
8. het aantal geldig ingevulde sudokuroosters. 
Denk er maar ‘ns over na! De antwoorden staan op 22. 

Rechts, 19 februari 2015: van  46.000 km 
afstand het bekraterde oppervlak van Ceres 
met de raadselachtige witte vlekken. 
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De bouw van het Planetenpad 
 
Het project Zon van Sterrenwacht Halley bestaat naast de bouw van een derde 
koepel en instrumentarium voor het observeren van de zon ook uit een Plane-
tenpad: een pad van 10 km tussen Sterrenwacht Halley en natuurcentrum De 
Maashorst in Nistelrode, waarin op schaal de planeten van ons zonnestelsel 
staan. 1 meter op het pad komt hierbij overeen met een afstand van 600.000 ki-
lometer ‘in het echt’. De onvoorstelbare afstanden worden daarmee tot loop- 
en fietsbare proporties teruggebracht. Het pad geeft op die manier een indruk 
van de orde van grootte van het zonnestelsel en de nietigheid van de planeten 
en andere objecten in dat stelsel. 

  
INGE VAN DE SANDE 
  
Voor er überhaupt iets zichtbaar werd 
van het Planetenpad, is er het afgelo-
pen jaar al veel werk verricht. Zo moest 
er nadat bekend werd dat de subsidie-
aanvraag voor het project was goedge-
keurd: 
- worden berekend op welke locatie de 

planeten op schaal zouden moeten 
komen te staan en hoe groot ze zou-
den moeten worden 

- worden uitgezocht wie de eigenaar 
van de grond was en of deze akkoord 
ging met de plaatsing van een planeet 
terplekke 

- in registers worden opgezocht of er op 
de uitgezochte locaties geen leidingen 
onder de grond liepen (naamsbe-
kendheid voor het Planetenpad is ge-
wenst, maar liever niet op die ma-
nier…) veel worden overlegd met de 
alle betrokkenen. 

Urijan Poerink en Wim Waegemakers 
hebben heel wat uurtjes besteed aan 
deze voorbereidende, onzichtbare fase 
die voor het uiteindelijke resultaat ech-
ter cruciaal is. 
Nadat de bouwvergunningen waren ver-
leend, kon het meer zichtbare werk be-
ginnen.  
Anton Valks maakte al een ontwerp 
voor tien (dwerg)planeten en de zon. 
Voor de oplettende lezer inderdaad tien 
en geen acht: ook Pluto en de planetoï-

dengordel met Ceres krijgen een plaats 
op het pad.  
Naast dat de planeten er natuurlijk mooi 
uit moeten gaan zien, moeten ze ook zo 
vandalismebestendig mogelijk zijn. Om 
die reden worden de roestvrijstalen mo-
dellen in een stevige, strak vormgege-
ven stalen zuil bevestigd. De zuil zelf 
wordt weer verankerd in een diepe be-
tonnen fundering.  
De modellen van de (dwerg-)planeten 
variëren in grootte van een paar milli-
meter voor Mercurius en Pluto tot meer 

dan 20 cm voor Jupiter. In de 
tussentijd werden teksten op-
gesteld en door onder andere 
Hans Bomers van feedback 
voorzien met informatie over 
de planeten en voor een fiets-
routefolder. Deze zijn inmiddels  

onder meer bij onze sterrenwacht,  de 
VVV en Natuurcentrum De Maashorst 
te verkrijgen zijn en bezoekers over het 
Planetenpad leiden. Erwin van Ballegoij 
heeft  een mooi ontwerp gemaakt voor 
de informatie over de planeten in de zui-

len en voor de informatiebor-
den die aan het begin en eind 
van het Planetenpad staan. 
Op de zuilen en de fietsroute-
folder staat een zogenaamde 
QR-code.  
Deze code  kunnen fietsers en  

De stickers zijn op de zuil bevestigd; vervol-
gens wordt met vereende krachten de zuil 
op zijn sokkel getild en vastgezet.  

 

Cees Schuurmans en Wim Waegemakers 
bevestigen Jupiter in de zuil. 

 

De zuilen worden in aanhangers geladen; de 
planeten liggen nog lekker warm in de auto 
van Cees Schuurmans, die ook een flink 
aandeel heeft gehad in het bedenken van 
een stevige constructie. 

 

Nadat de bekisting van de grondplaat is verwijderd, meten Gerard Schuurmans (l.) en Anton 
Valks goed na of de basis waarop de zuil zal steunen waterpas is. 
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wandelaars via een gratis te 
downloaden QR-code-
reader scannen met een 
smartphone. Er verschijnt 
dan een door Marcel van 
den Bosch gebouwde app 
over het  Planetenpad, met 
meer informatie over de 
planeten en de zon. 
Het zag er in theorie goed 
uit, maar zou het in de prak-
tijk ook allemaal passen?  
Met de start van het nieuwe 
jaar verscheen op de 
nieuwjaarsborrel de eerste 
planeet, vlakbij Halley. Het 
‘proefzuiltje’ van Mercurius 
bleek gelukkig prima te 
staan! 
Op 20 januari konden daarom ook de 
andere negen zuilen worden geplaatst. 
Een hele klus, maar gelukkig waren  er 
veel helpende handen. Ook Ferry Be-
vers en Gerard Schuurmans waren van 
de partij. 
 

De Glazen Zon 

Op 28 januari is in de hoge tuinmuur bij 
de parkeerplaats van de sterrenwachtde 
‘Glazen Zon’ aangebracht. Een ronde 
glazen plaat van 2,32 cm diameter die 
op schaal van het Planetenpad de zon 

verbeeldt. Als de sterrenwacht ’s 
avonds open is, wordt de zon verlicht. 
Heel mooi! Op de glazen schijf zijn de 
planetenbanen ingetekend en stellen 
bolletjes de zon en de (dwerg)planeten 
voor (maar niet op schaal).  

  
 

Leegte in de 
ruimte 
 
Ons zonnestelsel is voor een heel 
groot gedeelte... leeg!  
Met het Planetenpad van Sterren-
wacht Halley dat nu voor een groot 
deel gereed is, kun je daar een aardig 
beeld van krijgen.  

 
HANS BOMERS 
 
Terwijl je tussen de weilanden door 
fietst, kom je af en toe een zuil tegen 
met een metalen bolletje dat een pla-
neet voorstelt. Dat zijn dezelfde verhou-
dingen tussen objecten en lege ruimte 
als in het echte heelal. In het geval van 
de Aarde is het metalen bolletje maar 2 
centimeter groot en is het weer 130 me-
ter fietsen voordat je bij de volgende 
planeet (Mars) bent. 
De overtreffende trap hiervan is het 
sterrenstelsel. Ons Melkwegstelsel, en 
andere sterrenstelsels zoals de Andro-
medanevel, worden op plaatjes weer-
gegeven als compacte witte wolken. 
Maar de afstand tussen sterren in onze 
Melkweg is circa 5 lichtjaar. Hoe moet je 
dat voor je zien? Die afstand is 7 mil-
joen keer de doorsnede van onze Zon.  
Anders gezegd: als je de sterren in ons 
Melkwegstelsel voorstelt als een wolk 
zandkorrels, dan is de onderlinge af-
stand tussen de zandkorrels circa 3 ki-
lometer. Om veel zandkorrels in deze 
wolk (sterren), zoals de Zon, zweeft een 
aantal planeten. Deze planetaire schijf 
omvat in het geval van de Zon de acht 
echte planeten, een aantal dwergplane-

ten en de Kuipergordel en heeft op de-
ze schaal een doorsnede van iets meer 
dan 5 meter. De laatste planeet Neptu-
nus staat iets meer dan 3 meter van de 
zandkorrel af die de Zon voorstelt, en 
de Kuipergordel draait nog eens onge-
veer 2 meter verder om de Zon heen, 
op circa 5 meter van de zandkorrel. 
Vanaf de buitenrand van de  planetaire 
schijf  is het dus nog steeds bijna 3     
  
kilometer (minus 5 meter) tot aan de 
volgende zandkorrel, die ruimte noemen 
we de interstellaire ruimte.  
Nu kun je je ook iets beter voorstellen 
hoe melkwegstelsels met elkaar kunnen 
samensmelten zonder dat individuele 
sterren met elkaar botsen. Ons Melk-

wegstelsel en de Andromedanevel zul-
len over ongeveer 4 miljard jaar samen-
smelten tot een supergroot sterrenstel-
sel. 
Is de interstellaire ruimte dan echt leeg? 
In vergelijking met de lucht die wij op 
Aarde inademen wel. Per kubieke meter 
bevinden zich daar slechts een miljoen 
(10

6
) deeltjes, voor 70% bestaande uit 

losse waterstofatomen. Dat is een frac-
tie van de dichtheid van de lucht op 
aarde, die 10

25
 deeltjes per m

3
 bevat, 

dus een miljoen met nog eens 19 extra 
nullen erachter. Compleet leeg is het 
echter niet. De ruimte buiten het melk-
wegstelsel, de intergalactische ruimte, 
is waarschijnlijk nog veel leger, maar 
daar is nog vrij weinig over bekend. 

Medewerkers van De Wit Glasservice zetten de 
‘Glazen Zon’ op zijn plaats. Op de achtergrond 
rechts staat Anton Valks te filmen. Hij ontwierp 
de zuiltjes en de Glazen Zon. 

 

Onderweg even tijd om te poseren bij het zevende zuiltje 
met Saturnus. V.l.n.r.: Urijan Poerink, Inge van de Sande, 
Ferry Bevers, Wim Waegemakers, Cees Schuurmans, 
Anton Valks en Gerard Schuurmans. 

 

Van een afstand zien wij de Andromedanevel (M31) als een compacte witte wolk. Foto: Hal-
leylid Annemieke Vogel. 
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PATRICK DUIS 
 

Binnenin de nevel bevindt zich een fasci-
nerend open cluster: IC 1590. Dit cluster 
is in 1899 door Guillaume Bigourdana 
ontdekt. De sterren zijn nog bij elkaar 
omdat het een zeer jong cluster betreft. 
Het is ongeveer 3,5 miljoen jaar oud. In 
het centrum van het cluster zit een klein 
gebied van 8.000 AE (astronomische 
eenheden: afstand Aarde-Zon): een 
trapeziumachtig systeem van hete O- en 
B-sterren. De helderste ster in dit cluster 
is de O5.5-reus HD5005. Deze ster ioni-
seert het gas in de nevel met haar zicht-
bare licht en intense ultraviolette straling. 
De zwarte wolkjes in in de buurt van 
IC1590 zijn zogenaamde Bok-globulen. 
Het zijn donkere wolken bestaande uit 
moleculair waterstof, kooldioxiden, heli-
um en ongeveer 1% silicaatstof, waarin 
soms stervorming plaatsvindt. Deze 
wolken zijn in de jaren 40 van de vorige 
eeuw ontdekt door de astronoom Bart 
Bok. In eerste instantie waren ze door de 
donkere allesverhullende wolken moeilijk 
te onderzoeken, maar later onderzoek 
met infraroodtelescopen bevestigde dat 
in vele van deze wolkjes stervorming 
plaatsvindt. 
 
Astrofoto 

OK, van nabewerking moet ik nog veel 
leren, vooral over het niet uit laten bran-
den van sterren. Tips welkom.  
Maar dit is mijn eerste kleurenopname 
sinds de overstap naar CCD. Heeft toch 
ook wel wat, zo'n kleurenopname, na al 
die jaren van monochrome astrofotogra-
fie. Ik heb deze opname geschoten in de 
nachten van 13, 14 en 15 september 
2014. De seeing was meer dan 2", van-
daar dat de opname niet echt scherp is. 
Ook kwam de halve maan al rond 22-23 
uur op, maar de narrowband-filters heb-
ben dat enigszins tegengegaan. 
 
Informatie astrofoto  

Telescoop: 200mmF5 carbon Newton op 
ASH montering; Camera: Artemis 4021 
mono @ -5 graden; Autoguiding: off axis 
met Lodestar, PHD 1.13.0; Corrector: 
Baader MPCC; Filters: Baader 7nm 

Halpha, 8.5nm OIII en 8nm SII; Belich-
ting: 5x2400s Halpha, 4x2400s OIII, 

6x2400s SII, 21 Flats, 21 bias en Bad-
Pixelmap; Acquisitie & pre-processing: 
Nebulosity3; Alignen/stacken: PI; Post-
processing: Photoshop CS6; Imagescale: 

1.5" pixel. 
 
en.wikipedia.org; en.wikipedia.org/wiki; 
www.robgendlerastropics.com 

 

Lovejoy 
Op 21 januari 2015 wist beginnend astro-
fotografe Inge van de Sande komeet 
C/2014 Q2 (Lovejoy) op de foto vast te 
leggen. Zie blz. 14. Zij deed dat met hulp 
van Patrick Duis. Patrick en Sören Otten-
hof hebben de opnamen later bewerkt.  
 
Telescoop: Takahashi bij Halley; camera: 
Canon EOS 600D. Er zijn 24 belichtingen 
gemaakt van 60s, ISO800. Daarnaast 
bias en dark frames. Pre-post processing 
in PixInsight, final touch met Photoshop 
CS6.  
 

Lovejoy en planeten 
Annemieke Vogel, ook een beginnend 
astrofotografe, heeft de afgelopen maan-
den een goede start gemaakt met een 
serie fraaie opnames van de komeet 
C/2014 Q2 (Lovejoy), de maan, planeten 
en deepsky-objecten. Zij werkte niet met 
de grote telescopen van onze sterren-
wacht, maar met haar eigen kijker in de 
achtertuin van haar huis in Grave: “in een 
enigszins lichtvervuilde omgeving”, zoals 
zij omschrijft. Haar kijker is een SkyWat-
cher Explorer 130 PDS, en haar camera 
een Nikon D5200. 
Op kleurenpagina 15 staat haar opname 
van de komeet C/2014 (Lovejoy) van 3 
februari 2015. Op dezelfde pagina een 
opname van Jupiter en de vier Galileï-
sche manen. 
Op kleurenpagina 15 zijn haar foto’s van 
Mars, Jupiter en Saturnus naast elkaar 
gezet.  
 
Komeet Lovejoy 
Telescoop: SkyWatcher Explorer 130 
PDS; camera: Nikon D5200 
Stack van 4 beelden van elk 30 secon-
den, ISO 400. 
 
Mars, Jupiter en Saturnus 

Telescoop: SkyWatcher Explorer 150PL, 
2x Barlow; camera: Nikon D5200 
Stack van beelden van 1/100 seconden, 
ISO 400. 
 

Zeepbelnevel  
Ook Michel van Daalen deed een try-out 
met de Takahashi en kon begin decem-

ber 2014 de Zeepbelnevel prachtig op de 
plaat vast te leggen, ook al stoorde de 
Volle Maan flink. Hij gebruikte daarvoor 
zijn gemodificeerde Canon 450D en 
belichtte hij de opname 2 minuten.  Sören 
Ottenhof heeft vervolgens de foto be-
werkt. 
De Zeepbelnevel (NGC 7635) is een 
emissienevel in Cassiopeia en staat 
7.100 lichtjaren van ons vandaan. 
Zie blz. 14. 
 

Rosettenevel 
Dennis van Delft maakte afgelopen fe-
bruari een indrukwekkende opname van 
de Rosettenevel. Hij is op de achterkant 
afgedrukt. Dat is een emissienevel op 
een afstand van ongeveer 5.000 lichtja-
ren in het sterrenbeeld Eenhoorn of Mo-
noceros. Hij heeft een diameter van circa 
130 lichtjaren. In de nevel worden sterren 
geboren, en de straling van hete, jonge 
sterren in de open sterrenhoop NGC 
2244 in het midden brengt de nevel tot 
lichten. De röntgentelescoop Chandra X-
Ray Observatory ontdekte, dat die ster-
ren de omringende materie verhitten tot 
zo’n 6 miljoen kelvin.  De foto van Dennis 
laat globulen van donker stof en gas zien, 
die langzaam wegeroderen door al die 
energetische straling en sterrenwind. 
 

Orionnevel  

Begin februari heeft Kristof Piotrowski 
samen met Patrick Duis zijn eerste foto 
met de Takahashi-telescoop van de 
sterrenwacht gemaakt. Hij koos als on-
derwerp de altijd weer fotogenieke Ori-
onnevel (M42). Tijdens een heel korte 
opklaring kon hij gedurende 20 minuten 
een aantal belichtingen van 30 seconden 
maken, die hij combineerde met vijf op-
names van 60 seconden. Het resultaat is 
te zien op blz. 15. 
 

Apenkopnevel 
Michel van Daalen koos op 7 maart 2015 
de Apenkopnevel  als onderwerp voor 
zijn foto. De foto is op de voorkant van 
deze Halley Periodiek afgedrukt.  
Het is wel duidelijk hoe deze diffuse 
emissienevel (NGC 2174) aan zijn grap-
pige naam komt. De nevel bevindt zich in 
Orion en staat ongeveer 6.400 lichtjaren 
van ons vandaan. Het is een rijk stervor-
mingsgebied. 
 
Michel maakten de reeks opnames voor 
deze foto met de Takahashi-telescoop, 
met gebruikmaken van zijn Canon 450D. 
Sören Ottenhof heeft de opnames be-
werkt. 
 
 

Pacman-nevel 
 
Patrick Duis fotografeerde de emissie-
nevel GC281, IC11 of Sharpless 184,  
beter bekend als Pacman-nevel (zie 
blz. 15). Die is in augustus 1883 door 
E. E. Barnard ontdekt in de Perseus-
spiraalarm van onze Melkweg. Het is 
een actief HII-stervormingsgebied.  
Fysische gegevens: Leeftijd: 1-2 mil-
joen jaar; afstand: 9.500 lichtjaar; 

straal: 48-60 lichtjaar. 
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Zeepbelnevel (NGC 7635) en de open sterrenhoop M52  
in Cassiopeia. Foto: Michel van Daalen. Zie blz. 13 

Komeet C/2014 Q2 (Lovejoy).  
Foto: Inge van de Sande. Zie blz. 13. 

Jupiter met de Rode Vlek en zijn 
vier manen. Foto: Annemieke Vogel. Zie blz. 13. 
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Kristof Piotrowski 

Komeet C/2014 Q2 (Lovejoy).  
Foto: Annemieke Vogel. Zie blz. 13 

Mars, Jupiter en Saturnus 
Foto’s: Annemieke Vogel. Zie blz13 

De Orionnevel. 
Foto: Kristof Piotrowski. Zie blz. 13 

De Pacmannevel. 
Foto: Patrick Duis. Zie blz. 13 
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De kijker op de montering. 

Dennis en Rob  
werken aan  

de software. 

De kijker op de montering. 

HERMAN TEN HAAF 
 
Alle gepoederde onderdelen van de 
koepel zijn naar de sterrenwacht ge-
transporteerd en met een kraan op hun 
plaats gezet. 
Met de hulp van velen is alles in elkaar 
gezet. Dan blijkt dat door het poeder-
proces enkele delen niet goed meer 
passen. Maar met wat extra tijd en in-
spanning is het geheel keurig in elkaar 
gestoken, vastgezet aan de betonrand 
en koud getest. Prima, precies zoals het 
voor ogen stond. 
Laat het doek nu maar komen. Daar 
hebben we veel kostbare tijd mee verlo-
ren. Het doek is heel erg veel later gele-
verd als de bedoeling was. Om niet al te 
lang stil te blijven staan, met als gevolg 
stagnatie op het eind van het project, 
hebben we een tijdelijke nood tent ge-
plaatst. Anton Valks had daarvoor een 
constructie met stijgermateriaal verzon-
nen. Met vereende krachten hebben we 
dat in één dag in elkaar gestoken. De 
bijgevoegde foto’s geven een impressie. 
Nu konden we verder met de afwerking. 
Heel veel later dan heeft Poly-Ned het 
doek gebracht. We hebben voor de 
zekerheid toch maar een van hun mon-
teurs ingehuurd. Op zich een goede 
greep. Het kost wel wat maar zonder 
zijn ervaring hadden we het toch moeilijk 
gekregen. Nu is de koepel dan zo goed 
als af.  
Alles wat nog gedaan moet worden is 
afwerking. Daar wordt nu druk aan ge-
werkt.  
 
Intussen hebben we ook het onderframe 
van de telescoopvoet gepositioneerd op 
de vloer.  
Bij het plaatsen van de hele telescoop 
wordt dat als eerste in de specie gezet 
waarop dan vervolgens de hele tele-
scoop wordt opgebouwd. 
Ook is er een begin gemaakt met het 
plaatsen van de vier rolluiken in de 
onderbouw. Anton Valks heeft daarvoor 
de vier muurtjes afgebroken en daar een 
pasgemaakt kozijn in geplaatst waar 
dan een stevig rooster tegen inbraak en 
de rolluiken zelf in worden bevestigd. Op 
het moment van dit schrijven is dat 
allemaal zo goed als klaar. 
Verder is heel hard gewerkt om de mon-
tering verder af te bouwen. 
Dat kost echt veel tijd. Wat ons een 
beetje nekt, is dat we geen werkplaats 
tot onze beschikking hebben. Om een 
voorbeeld te noemen. Een klein spietje 
is te hoog. Daar moet 0,2 mm vanaf. 

Dan stagneert de boel een volgende 
keer kan je pas verder. En zo zijn er 
vele voorbeelden. Ook vele malen terug 
naar huis om iets te maken en aan te 
passen. Maar desondanks gaat alles 
naar wens. Op het moment van dit 
schrijven is de hele montering nagenoeg 
kleer. Gelukkig hebben we veel hulp 
vanuit onze vereniging.  
Firma Sioss heeft alle onderdelen ge-
straald en in de poederlak gezet. Alle 
aluminium onderdelen zijn geanodi-
seerd. Van Sioss zijn alle onderdelen 
naar Halley gebracht behalve de zware 
voet en zuil. Die komen daags voor het 
hijsen. 
We hebben voor het archief eerst een 
familiefoto gemaakt van (haast) alle 
onderdelen bij elkaar. 
Voor het monteren van alles wat met de 
poolas te maken heeft was het handiger 
de boel op zijn kop te zetten. Gelukkig 
handen genoeg. 
Daarna weer op zijn pootjes, lees knik-
stuk, en op zijn karretje gemonteerd mat 
alweer vele sterke handen. Het karretje 
is er voor om er gemakkelijk bij te kun-
nen en natuurlijk om de boel straks naar 
buiten te rijden voor het hijsen. 
En dan alles weer monteren zoals het 
heeft gezeten. Leuk werk, zeker als het 
meezit. Zit het ook wel eens tegen? Ja 
natuurlijk maar dat vergeet je later weer. 
Als laatste hebben we alle kabels weg-
gewerkt in een kabelrups. Losse kabels 
zijn leuk bij een amateurastronoom thuis 
die weet wat hij doet, maar in een ster-
renwacht als de onze moet je dat niet 
willen. 
Op naar de definitieve plaatsing in de 
koepel. 
En dan is er nog het IT gebeuren. Zon-
der computers en software geen beel-
den.  
Een zeer deskundig groepje heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en ik wil hier 
Emil Kraaikamp, Dennis Put, Ivar 
Kooren, Daniël Valks, Rob Losscher, 
Robert Plat en Dennis Hagens onder 
leiding van onze Rob Losscher danken 
voor hun professionele inzet. Op dit 
moment is alle hardware aangeschaft, 
geïnstalleerd en getest. Het wachten is 
nu op de eerste beelden. Komt er aan. 
Op 21 maart is de hele montering met 
een kraan in de nieuwe koepel gehesen. 
Daarna komen de kijkers.  
In de volgende Halley Periodiek de 
eerste beelden in H-alfa! 
 
Foto’s: Herman ten Haaf, Hans Bomers, 
Kasper van den Broek, Urijan Poerink 

Nieuws over de DAST 

 
In de vorige Halley Periodiek is onder andere aandacht gegeven aan het ma-
ken en poederen van de koepel. 
Nu  zijn we weer een eind verder in het project en kunnen we jullie mededelen 
dat de koepel inmiddels zo goed als klaar is. Degenen die ons volgen op fa-
cebook zullen dat al begrepen hebben. Regelmatig maken we verslag van alle 

activiteiten en vorderingen. Wim  en Hans 
aan de electriek. 

Petra schroeft  
de stelpen los. 

Patrick monteert de kabels. 
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Goed vasthouden…. 

Het betere trapezewerk van Anton.. 

Anton en Hans als één man… 

Een der laatste schroefjes. 

Inge als volleerde 
steigerbouwer. 

Tent over een 
denkbeeldige tent. 

Het  koepeldoek zit 
 in een klein pakketje. 

Anton Valks bezig met de rolluiken. 

De montering staat eind van de dag 
op zijn plaats. 

De hulpsteiger in de koepel. 

Mag ik de eerste schroef draaien? 
(bevestigen doek aan de koepel). 

De montering wordt in de koepel getakeld. 
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Halleylid Annemieke Vogel maakte vorig jaar thuis in Grave 
met haar telescoop bovenstaande scherpe opnames van de 
maan, waarvan er hier drie zijn afgedrukt. V.l.n.r.:  
11 januari 2014: wassende maan, 10 dagen oud, 82% verlicht 
(Enkel beeld; telescoop: Sky Watcher Explorer 130PDS; 
camera: HTC Legend Built-in camera). 
6 maart 2014, wassende maan, wassende maan, 5 dagen 
oud, 31% verlicht 

(3 beelden van elk 1/60 sec.; ISO 1600; telescoop Sky Wat-
cher Explorer 150PL; camera: Nikon D5200). 
28 december 2014, Eerste Kwartier, 7 dagen oud, 50% ver-
licht 
(Enkel beeld 1/800 sec.; ISO 400; telescoop: Sky Watcher 
Explorer 130PDS; camera: Nikon D5200). 

 

Nieuwe Halleyleden stellen zich voor  
 
Onlangs zijn Brenda Heufkens en haar partner Niels Zoetekouw lid geworden van onze sterrenwacht. Het leek hen een 
goed idee zich in ons verenigingsblad aan u voor te stellen, en daar is de redactie het natuurlijk mee eens. Het woord 
is aan Brenda.  

 
Ik ben Brenda en met mijn partner een 
nieuw lid bij Sterrenwacht Halley. 
Ik heb van kind af aan altijd interesse 
gehad voor het heelal en alles wat daar 
in zit. Mijn slaapkamer hing vol met 
glow-in-the-dark-sterrenstickers en pos-
ters van de maan e.d. 
Dat maakte dat ik vragen stelde aan 
volwassenen die zij niet konden beant-
woorden, omdat ze er geen weet van 
hadden. Daardoor ben ik als kind de in-
teresse verloren, want als je vol zit met 
vragen en niemand kan die beantwoor-
den, wat heeft het dan nog voor een nut 
het leuk te vinden. Toch bleef het mijn 
aandacht trekken.  
Als 13-jarig meisje ging ik voor het eerst 
op vakantie naar La Palma waar mijn 
oudere zus woonde, maar dat was ze-
ker niet de laatste keer.Tijdens een van 
deze vakanties was ik midden in de 
nacht wakker. Het was een hele heldere 
nacht en de sterren waren echt goed te 
zien. Ik weet nog hoe verwonderd ik er-
door raakte bij het zien van al die ster-
ren. De vragen die ik had als kind kwa-
men weer opborrelen. 
Er kwam een vallende ster en nog een 
en daarna nog een. Tja, toen wist ik nog 
niet dat daar een verbintenis groeide, 
dat daar de passie ontstaan is.  
Een aantal jaren geleden ben ik ver-
huisd naar een plaats waar meer ster-
ren te zien zijn doordat er minder lucht-
vervuiling is. 

Het viel mij op bij een avond toen het 
helder was en ik samen met mijn part-
ner de hond ging uitlaten. Ik bleef maar 
naar boven kijken. Mijn partner ook.  
Afgelopen zomer lagen wij op onze 
tuinbank naar de lucht te kijken en we-
derom bleef ik maar kijken tot er een 
grote spin over mijn hoofd liep. Niks te-
gen spinnen hoor maar niet op mijn 
hoofd lopen, liever überhaupt niet op mij 
lopen. 
Afgelopen maanden kwam spontaan 
het idee om er een hobby van te ma-
ken, wat het eigenlijk stiekem al was 
geworden. Na het afstruinen van het 
web, waar veel te veel informatie staat, 
ben ik via een winkel die telescopen 
verkoopt bij Jean-Pierre Grootaerd te-
recht gekomen en via hem bij Patrick 
Duis van Sterrenwacht Halley. 
Na een publieksavond bijgewoond te 
hebben kreeg ik het voor goed te pak-
ken. Mijn vingers begonnen te jeuken 
om die telescoop zelf in handen te pak-
ken en te gaan zoeken in de sterren-
hemel.  
Daarna ben ik nog een avond bij Halley 
geweest en heeft Patrick mij meer ob-
jecten laten zien en andere leden aan 
de gang zien gaan. Het verbaasde mij 
hoe relatief makkelijk je prachtige foto's 
kan maken van allerlei objecten. 
De leden en Patrick van Halley hebben 
goed hun best gedaan, want nu komen 
ze niet meer van mij af ha ha.  
 

Poollicht 
 
Jeffrey Verbeet is deze winter een 
week in Fins Lapland geweest en 
reisde rond in de omgeving van de 
poolcirkel. En hij heeft natuurlijk 
goed opgelet of er Poollicht te zien 
was. Op 10 en 12 februari had hij ge-
luk. Hij maakte foto’s van het ver-
schijnsel, waarvan er een is afge-
drukt op de achterkant van deze Hal-
ley Periodiek.   

 
Poollicht boven Halley 

Eén keer eerder zag Jeffrey Poollicht. 
Dat was in ons eigen land, en wel onze 
Sterrenwacht Halley op 20 oktober 
1989. De sterrenwacht was kort daar-
voor officieel geopend en de hele week 
daarna werden activiteiten georgani-
seerd voor leden en publiek.  
Op de avond van het Poollicht was het 
druk op de sterrenwacht, met veel men-
sen in de zaal en rond de telescopen op 
het dak. Plotseling was er die prachtige 
rode en groene gloed aan de noordelij-
ke hemel, die tot het zenith reikte. Even 
hadden de leden wat  
minder aandacht voor  
de bezoekers en wat 
meer voor dit zeldza- 
me fenomeen… 
 

Driemaal de 
Wassende Maan 
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Scholtz’ ster doorkruiste ‘kort geleden’ de Oortwolk 
 
Een groep astronomen heeft uitgerekend, dat een pas ontdekte 
ster vermoedelijk 70.000 jaar geleden de Oortwolk heeft gepas-
seerd. Dat is vijf keer dichterbij dan de huidige meest nabije ster 
Proxima Centauri. Voor zover bekend, is geen enkele andere 
ster ons zonnestelsel zo dicht genaderd.  

 
De astronoom Eric Mamajek van de 
Universiteit van Rochester en zijn me-
dewerkers analyseerden de snelheid en 
de baan van een systeem van geringe-
massasterren dat de bijnaam Scholz’ 
ster draagt. Het lijkt er sterk op, dat de 
ster 70.000 jaar geleden ons op een 
afstand van ruwweg 52.000 Astronomi-
sche Eenheden of 0,8 lichtjaren voorbij-
ging. Dat is heel kort geleden en ook 
heel dichtbij. De ster kruiste de Oort-
wolk, die zich tussen naar schatting 
2.000 tot 50.000 AE van de zon bevindt. 
Volgens sommige astronomen eindigt 
de Oortwolk zelfs op 100.000 tot 
200.000 AE. De Oortwolk bevat biljoe-
nen komeetkernen met een diameter 
van 1,5 kilometer of meer. Men neemt 
dat de langperiodieke kometen die om 
de zon draaien, komeetkernen uit de 
Oortwolk zijn, waarvan de baan is ver-
stoord. Scholz’ ster viel op door zijn 
ongebruikelijke mengeling van karakte-
ristieken: hoewel hij thans vrij dichtbij 

staat (‘slechts’ 20 lichtja-
ren), vertoont hij een 
heel trage hoeksnelheid: 
dat is de beweging aan 
de sterrenhemel. Andere 
metingen wijzen evenwel 
uit, dat hij met aanmer-
kelijk hoge snelheid recht 
van ons af beweegt. De meeste andere 
sterren die dichtbij staan, hebben een 
veel grotere hoeksnelheid. Scholz’ ster 
moet dus in onze omgeving zijn ge-
weest. Scholtz’ ster is een kleine rode 
dwerg in het sterrenbeeld Monoceros 
met een massa van 8% van die van de 
zon. Hij vormt samen met een bruine 
dwerg een dubbelster. De bruine dwerg 
is in feite een mislukte ster, waarvan de 
massa(6% van de zonsmassa) te gering 
is om kernfusie in zijn kern teweeg te 
brengen. Maar hij is wel veel zwaarder 
dan reuzenplaneten als Jupiter.  
Hij is nu niet met het blote oog te zien, 
maar dat was hij evenmin 70.000 jaar 

geleden. Toen was het een ster van 
magnitude +10.  Dat kan tot gevolg 
hebben, dat de ster heel af en toe fel 
oplicht en kortstondig duizenden malen 
helderder is dan gewoonlijk. Dus het is 
denkbaar, dat onze verre voorouders de 
ster destijds toch kortstondig hebben 
zien opflakkeren. 
De ster heeft de officiële aanduiding 
WISE J072003.20-084651.2, maar men 
gaf hem de bijnaam om zijn ontdekker 
Ralf-Dieter Scholz te eren, astronoom 
aan het Leibniz-Institut für Astrophysik 
Potsdam.  
www.rochester.edu/newscenter/scholz-
star 

 

 

Space Gala brengt € 97.450 op voor capsule André Kuipers 
 

Op 7 maart is er in het Radisson Blu Palace Hotel een groots gala gehouden voor Stichting Space Expo in Noordwijk. 
Space Expo is al jaren bezig om de capsule, waarmee André Kuipers in 2012 is teruggekeerd op aarde, naar Nederland 
te halen en tentoon te stellen in het ruimtevaartmuseum.   
 

Genoemd hotel besloot te helpen bij het inzamelen van geld 
en organiseerde met Space Expo een groots Space Gala. Dit 
gala heeft in totaal € 97.450 opgebracht. 
Astronaut André Kuipers kwam op 1 juli 2012 terug van het 
International Space Station (ISS). Hij reisde met een Russisch 
Sojoez-ruimteschip. Om deze Sojoez-capsule naar Nederland 

te halen is veel geld nodig. Hiervoor wordt de capsule door 
eigenaar Energia voorzien van een origineel interieur, stoelen, 
instrumentarium, ramen en trappen.   
“De onderhandelingen met Rusland zijn in volle gang en 
hiermee tonen wij aan dat wij serieuze kopers zijn”, aldus Rob 
van den Berg, directeur van Space Expo. 

Aardscheerder met maantje  
 
Op 26 januari 2015 passeerde de 324 meter grote planetoïde 2004 BL86 de aarde op een 
afstand van 1,2 miljoen kilometer; dat is ongeveer 3,1 keer de afstand aarde-maan. Dat 
lijkt een heel eind weg, maar de planetoïde behoort toch tot de officiële categorie van 
‘potentieel gevaarlijke objecten’ (Potentially hazardous Objects of PHO’s). Daarvan zijn 
er 551 bekend.  

 
Een planetoïde of komeet is een PHO als hij groter is dan 150 meter en als zijn baan hem dich-
ter bij de aarde kan brengen dan 7,5 miljoen kilometer. Planetoïde 2004 BL86 vormde voor ons 
echter geen enkele bedreiging en dat zal hij ook niet in de toekomst zijn.  

Planetoïden bevatten mogelijk veel water en veel ertsen die we ooit kunnen exploiteren. Voor astronomen is zo’n nauwe pas-
sage dus wel heel interessant, want dan kunnen ze hem ‘ns goed observeren. Dat is ook gebeurd, onder meer met de Goldsto-
ne Observatory in Californië. Door middel van radar kon die een reeks afbeeldingen samenstellen. Daarop is duidelijk te zien, 
dat de planetoïde een maan heeft ter grootte van 70 meter (zie de inzet linksboven). 
De planetoïde 2004 BL86 werd op 30 januari 2004 ontdekt met behulp van project LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Re-
search). Het object behoort officieel tot de Apollo-planetoïden, waarvan er meer dichtbij de aarde kunnen komen. 
Voor zover bekend zal het nog tot 2027 duren eer een planetoïde van deze omvang opnieuw langs de aarde vliegt.  
De achtergrondfoto is op 27 januari 2015 in Piemonte in Italië gemaakt en is 40 minuten belicht. Het laat het lichtspoor zien van 
de planetoïde 2004 BL86 door de open sterrenhoop Bijenkorf of Praesepe (M44) in Kreeft. 
 

Een kunstenaarsimpressie van de voorbijkomende 
Scholtz’ ster en zijn bruine begeleider, met links onze 
zon als heldere ster. 
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Nog nooit zijn we dichter bij de ontdekking van buitenaards leven geweest dan nu 

Wachten op buitenaards leven 
 
Wetenschapsjournalist Lee Billings heeft er een boek over geschreven en astronoom Lucas Ellerbroek 
schrijft daar in zijn boek Planetenjagers ook over. Bij iedere nachtelijke sterrenkijker komt de vraag op: is 
de mens alleen in het heelal? Wie op een nacht naar de sterrenhemel staart, kan verschillende gedachten 
hebben. Misschien vind je zo`n sterrenhemel heel romantisch, of voel je je nietig ten opzichte van de 
enormiteit van het universum. Niet geïnteresseerde mensen blijven binnen en kijken naar Sterren dansen 
op het ijs. Nog nooit zijn we dichterbij een antwoord geweest dan vandaag, blijkt uit de boeken Planeten-
jagers en het soortgelijke Vijf miljard jaar eenzaamheid van Lee Billings. “In de afgelopen twintig jaar 
hebben we namelijk meer dan vijftienhonderd exoplaneten gevonden”, schrijft Ellerbroek.  

 
JAN VAN HAMOND 
 
Exoplaneten zijn planeten die draaien 
om een andere ster dan de zon. Sinds 
2010 ontdekken astronomen elke week 
gemiddeld vijf nieuwe verre planeten. 
Niet zo vreemd dat het een heuse we-
tenschappelijke rage is. Ellerbroek 
schrijft daarover: “Sterrenkundige verla-
ten massaal hun oude onderzoekson-
derwerpen om jacht te maken op nieu-
we planeten buiten ons zonnestelsel. 
Langzaam groeit in mij het besef dat er 
iets groots staat te gebeuren, almaar 
groter wordende gezelschap zal leiden 
tot een antwoord op de vraag of er 
buitenaards leven bestaat.”  
Billings ruimt flink wat plek in voor de 
pioniers die met radiotelescopen zoch-
ten naar radiosignalen van aliens. Op 
een heuvel in de buurt van de Ameri-
kaanse Santa Cruz in Californië begint 
hij zijn boek, tussen de sequoia`s treft 
hij het icoon van de vorige generatie: 
Frank Drake. Drake, inmiddels 81 jaar, 
leidde meer dan een halve eeuw gele-
den de eerste SETI-zoektocht (Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence, de 
zoektocht naar intelligent buitenaards 
leven). Bovendien verwierf hij wereld-
faam met zijn Drake-vergelijking, een 
handig rekenhulpje dat onderzoekers 
helpt bij de schatting van het aantal 
intelligente beschavingen in de Melk-
weg. Helaas constateert Drake dat de 
zoektocht naar aliens op basis van 
radiosignalen langzaam in het slop 
raakt. Er is tegenwoordig geen geld 

meer beschikbaar. Er zijn veel jonge 
mensen die hieraan willen meewerken, 
totdat ze ontdekken dat er geen banen 
zijn. “Geen enkel bedrijf huurt mensen 
in om te zoeken naar berichten van 
buitenaardse wezens”, zegt Drake in 
zijn boek. “Het gebrek aan belangstel-
ling komt, denk ik, doordat de meeste 
mensen niet beseffen wat de simpelste 
ontdekking al zou betekenen. Wat is het 
waard om te ontdekken dat we niet 
alleen zijn?” Die zoektocht naar buiten-
aards leven leidt Billings langs vele 
onderzoekers. Hij bezoekt ze thuis, 
luistert naar hun persoonlijke verhalen, 
dromen, suggesties, overwinningen en 
nederlagen. Ellerbroek leidt de lezer in 
een vlottere stijl langs andere mensen, 

maar grotendeels dezelfde onderwer-
pen. Hij begint en eindigt zijn boek in 
het Teylers Museum in Haarlem. Sa-
men met opa tuurde hij als klein ventje 
naar koperen bollen die model stonden 
voor de planeten in het zonnestelsel. 
“Misschien komt er ooit een dag dat ik 
mijn eigen kleinkinderen mee kan ne-
men naar Teylers Museum”, schrijft 
Ellerbroek in zijn boek. “Tegen die tijd 
zal diezelfde zaal vol staan met planeta-
ria. Duizenden koperen bollen met 
knikkers in alle soorten en maten erom-
heen. Op die dag zal ik een van die 
knikkers kunnen aanwijzen en vertellen 
dat op die planeet buitenaards leven 
bestaat. En dan zullen de vragen los-
barsten.”

 

Laagje rood van Jupiter 

 
Scheikundigen van de NASA, die de omstandigheden van de rode 
vlek nabootsten, komen tot de conclusie dat de grootste storm 
van ons zonnestelsel, de beroemde rode vlek op Jupiter, zijn 
kleur dankt aan de zon.  
 
Net zoals de zon doet, bestraalden ze een paar stoffen die in de storm 
voorkomen met ultraviolette straling. De stoffen acetyleen en ammo-
nia, bleken door straling een rode kleur te krijgen. Dit nieuwe resultaat 
spreekt eerdere beweringen tegen.  
Tot nu toe werd min of meer aangenomen dat de rode kleur uit diepe-
re gaslagen van de planeet opborrelde, maar dat idee lijkt nu van tafel. 
Als de nieuwe theorie klopt, zou juist alleen de bovenste laag rood 
moeten zijn. 
 
Ingezonden door Jan van Hamond, bron: wetenschapblad Know How 

Een geactualiseerde versie van de Vergelijking van Drake luidt als volgt : 
 

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L 

 

met:  
R* =  gemiddeld aantal sterren dat per jaar in ons melkwegstelsel wordt ge-

vormd (10 tot 40 per jaar) 
fp  =  fractie van die sterren met planeten (wordt geschat op 50%) 
ne =  gemiddelde aantal Aarde-achtige planeten (in staat leven te herbergen) 
fl   =  fractie van die planeten, waar zich leven ontwikkelt 
fi   =  fractie van die planeten, waar zich intelligent leven ontwikkelt 
fc  =  fractie van die planeten, waar zich een technologie ontwikkelt (waaronder 

radiozenders) 
L  =  gemiddelde levensduur van communicerende beschavingen in jaren. 
 
De waarden van de meeste factoren zijn voorlopig onbekend. Zo variëren de 
schattingen voor fl tussen 0,00000000001 (1 op 100 miljard) en 1. Daarom is de 
waarde van de formule beperkt. Bron: http://nl.wikipedia.org 

      

Nieuwe leden . . . 

 

Sven de Vries Wijchen   
Loes van Uden Rosmalen 
Dennis Hagens Helmond 
Brenda Heufkens Renkum  
Gijs de Reijke Engelen 
Willie van den Broek Heeswijk 
Maya Timmers Boerdonk 
Niels Zoetekouw Renkum 
Casper de Klerk Nieuw Bergen 
Pedro Alonzo González    Ravenstein 
B. Arts Boxtel 
C. van de Heuvel Gemert 
Rivanu van Diepen Rosmalen 

                 

Welkom! 
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Planetoïden bestaan uit brokstukken van planetesimalen 
 
Planetoïden lijken niet simpelweg te bestaan uit samengeklonterd stof en gruis uit het vroegste stadium van ons zon-
nestelsel. Het zijn eerder fragmenten die ontstaan zijn bij botsingen tussen planetesimalen; de grotere brokken ge-
steente met afmetingen van honderden kilometers die in een later stadium om de zon cirkelden en waar nog later de 
planeten uit ontstaan zijn. Dat concluderen David Minton en Jay Melosh van de Purdue University in West Lafayette, 
Indiana (Verenigde Staten).  

 
HANS BOMERS 
 
Planetoïden zijn dus niet de laatste, 
samengeklonterde overblijfselen van de 
protoplanetaire schijf, de schijf van gas, 
stof en gruis die lang geleden om de net 
ontstane zon cirkelde, voordat de plane-
tesimalen en later de planeten ontston-
den. Dat was de theorie die tot nu toe 
het best onderbouwd kon worden. Maar 
Minton en Melosh hebben nu nieuwe 
aanwijzingen gevonden in de vorm van 
‘chondrulen’. Dat zijn de ‘kraaltjes’ van 
gesmolten en daarna weer gesmolten 
gesteente die worden gevonden in me-
teorieten, oftewel de op Aarde neerge-
storte stukjes van een planetoïde. Deze 
chondrulen waren al wel langer bekend. 
Maar nieuwe berekeningen vormen een 
betere onderbouwing voor het idee dat 
chondrulen zijn ontstaan bij grote bot-
singen. Ze vertonen ook grote overeen-
komsten met ‘sferulen’, de fragmenten 
die worden gevonden bij plekken op 
Aarde waar in het verleden grote mete-
orietinslagen hebben plaatsgevonden.  
Het idee is dat er bij dergelijke botsin-
gen materiaal onder hoge druk en en 
temperatuur werd weggeschoten. Dat 
gesteente was dan in vloeibare vorm. 
Dit proces wordt ‘jetting’ genoemd. Die 
druppels stolden vervolgens en vielen 
daarna  (gedeeltelijk) weer terug op de 
Aarde, in de buurt van de plek van de 
grote inslag. Een klein gedeelte kan 
echter ook de ruimte in worden geslin-
gerd en nooit meer terug komen. Op die 
zelfde manier kunnen bijvoorbeeld ook 
fragmenten van een inslag op een pla-
neet of maan, door de ruimte op een 
andere planeet terecht komen. Een 
klein gedeelte van de meteorieten die 
op Aarde word gevonden, komt namelijk 
niet uit de planetoïdengordel, maar be-
treft waarschijnlijk materiaal afkomstig 
van de Maan of van Mars dat vrijkwam 
bij een grotere inslag die daar plaats 
vond. 
Hetzelfde proces zou zich ook hebben 

afgespeeld bij botsingen tussen plane-
tesimalen, die bovendien een kleinere 
zwaartekracht hadden dan de huidige 
planeten. Het ‘jetting’ zorgde er dan ook 
voor dat er druppeltjes gesmolten steen 
de ruimte in werden geslingerd, die rela-
tief vaak niet meer terug vielen op de 
planetesimaal. Door het nog aanwezige 
gas en stof in de protonplanetaire schijf 
rond de zon, werden deze chondrulen 
in de ruimte snel afgeremd. Door het 
samenklonteren van dit soort fragmen-
ten zouden de huidige planetoïden ont-
staan zijn. Planetoïden, en dus ook me-
teorieten die op Aarde gevonden wor-
den, zijn dan ook wat betreft hun huidi-
ge samenstelling en structuur, niet per-
sé vergelijkbaar met de ruwe bouwste-
nen waaruit de planeten werden ge-
vormd, aldus Minton en Melosh. 
Indirect bestaan zowel planetesimalen, 
planeten, als de huidige planetoïden in 
het zonnestelsel natuurlijk uit vast mate-
riaal dat dezelfde oorspronkelijke her-

komst heeft. Als je maar ver genoeg te-
rug gaat in de tijd, kom je in alle geval-
len namelijk uit bij de stofwolk waarin 6 
miljard jaar geleden onze Zon ontstond. 
Een andere interpretatie van dit onder-
zoek is dan ook: waar je ook in ons 
zonnestelsel zoekt, het zal moeilijk zijn 
een brok steen te vinden dat in de afge-
lopen 6 miljard jaar niet minstens één 
keer bij een botsing betrokken was. Er 
zijn talloze reeksen van botsingen en 
‘bombardementen’ geweest waarbij 
hemellichamen ontstonden, groeiden, 
botsten en vervormden of weer uit el-
kaar vielen. Een langdurige steen-
kringloop dus, die doorging totdat de 
huidige, relatief stabiele situatie in het 
zonnestelsel ontstond. Zelfs de Aarde 
raakte na zijn ontstaan nog bij een flin-
ke botsing betrokken met de toenmalige 
planeet Theia, waaruit de huidige Aarde 
en de Maan overbleven. 
Bron: Astronieuws.nl, Purdue University 
 

 

 

Zonnevlekken 
 

Annemieke Vogel fotografeerde op 27 september 
2014 de enorme zonnevlekken die in die periode 
de betrekkelijke rust op de zon verstoorden (linker-
foto). Ingekaderd is Zonnevlek 2158, die op 12 
september voor spectaculair poollicht zorgde. Ser-
gio Castillo legde deze groep al op 11 september 
op de foto vast (foto uiterste rechts).  Technische 
gegevens foto Annemieke: Stack van 10 afbeeldin-
gen van elk 1/100 sec.; ISO 640; telescoop: Sky-
Watcher Heritage 100P; camera: Nikon D5200.  

Planetoïden bestaan uit samengeklonderde fragmenten van botsingen tussen planetesimalen. 
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Spreekbeurten 
HARRIE SCHRIJVERS 
 
Tara Halfmouw uit Staphorst hield een spreekbeurt over de 

‘ruimte’.  Bij haar verslag  heeft Tara ook haar PowerPoint-
Presentatie + de tekst van haar ‘voordracht’ meegestuurd. Dat 
haar spreekbeurt heel goed verliep blijkt wel uit de 9½ die ze 
kreeg! Maar dat is ook te begrijpen als je ziet wat ze ons toe-
stuurde. Hiernaast 
staat de afbeelding 
waarmee ze haar 
verhaal begonnen is. 
Het zag er allemaal 
prima uit! 
Goed gedaan, Tara. 
Hier volgt haar ver-
slagje. 
“Hallo meneer Schrij-
vers, vandaag heb 
mijn  spreekbeurt ge-
daan over het heelal en heb dankzij het internet en de info 
map van Halley een 9.5 voor mijn spreekbeurt gekregen. 
Samen met mijn leraar hebben we er een power-point presen-

tatie van gemaakt en de mooie plaatjes in de map heb ik 
rondgedeeld in de klas en iedereen vond het erg interessant, 
vooral het verhaal over de smerige sneeuwbal.  
Met vriendelijke groeten                                                                          
Tara Halfmouw groep 7 OBS de Berkenhorst 
 
 
En vanuit Tiel stuurde Maud Luckel het verslag + de mooi 

verzorgde power-pointpresentatie van haar spreekbeurt over 
kometen.  
“Beste Harrie, ik heb erg 
veel aan de spullen ge-
had voor mijn spreek-
beurt. Voordat mijn 
spreekbeurt begon was ik 
best zenuwachtig.Toch 
lukte het om een goede 
spreekbeurt te hou-
den.Met de spulletjes die 
ik van je heb gekregen, 
heb ik samen met papa een powerpoint presentatie gemaakt. 
Deze presentatie staat in de bijlage. 
Voor mijn spreekbeurt heb ik uiteindelijk een goed gekre-
gen. groetjes Maud. 

 

 
De OSIRIS-camera van de komeetjager Rosetta maakte op 13 
december 2014 vanaf een hoogte van 20 kilometer deze opna-
me van de komeet Churyumov-Gerasimenko. Rosetta is thans 
op zoek naar de lander Philae.  

 
De spoorloze lander moet in het ovaalvormige gebied (foto) zijn 
neergekomen. De lander heeft een diameter van 1 meter en be-
slaat slechts drie pixels op de foto. Een heel team zoekt nu, met het 
blote oog, een setje van drie punten dat overeenkomt met de vorm 
van de lander. Het behoeft geen betoog dat dat bijna niet te doen is 
in een gebied dat bezaaid is met grote rotsblokken.  
Vanaf 10 maart tracht Rosetta tekenen van leven van Philae op te 
vangen. De temperatuur van het binnenste van de lander moet ten 
minste -45˚C zijn om Philae uit zijn ‘winterslaap’ te krijgen en bo-
vendien zullen zijn zonnepanelen ten minste 5,5 watt aan electrici-
teit moeten generen. Of het geringe zonlicht voor de nodige warmte 
en licht zal zorgen, is nog maar afwachten. 
Op 20 mei zal Joe Zender van de ESA bij Galaxis een lezing geven 
over de laatste stand van zaken van de Rosetta-missie. Zie blz. 5. 

 DE RUIMTE 

Zal Philae wakker worden? 

Uitgeteld . . . 

Antwoorden quizvraag grote getallen 
 
Dit zijn de verrassende antwoorden op de quizvragen op blz. 10. 
1.  het aantal genen van één mens bedraagt meer dan twintigduizend (3 x 10

4
) 

2.  het aantal verschillende pokercombinaties met vijf speelkaarten: ruim 2,5 miljoen (3 x 10
6
) 

3.  het aantal sterren in de Melkweg: circa 400 miljard (4 x 10
11

) 
4.  het aantal vissen in alle oceanen samen: maar liefst zo’n 3,5 biljoen (4 x 10

12
) 

5.  het aantal mieren op aarde: wordt geschat tussen 1 en 10 biljard (10
15

 tot 10
16

) 
6.  het aantal transistors, wereldwijd geproduceerd in 2008: geloof het of niet: 6 triljoen (6 x 10

18
) 

7.  het aantal zandkorrels op alle stranden van de aarde bij elkaar: om en nabij 1 triljard (10
21

) 
8.  het aantal geldige ingevulde sudokuroosters: precies 6.670.903.752.021.072.936.960 of bijna 7 triljard  
 (7 x 10

21
). 

 
Zoals je ziet: de antwoorden staan al in de goede volgorde! 
Opmerkelijk is het ongelofelijke aantal geldig ingevulde sudokuroosters. Als iedereen op aarde elke seconde één zo’n sudo-
ku oplost, dan zijn er genoeg om ons allemaal ruim dertigduizend jaar bezig te houden. Maar veel van die oplossingen zou-
den erg op elkaar lijken. Stel je voor, dat je een kruiswoordpuzzel neemt en consequent horizontaal en verticaal verwisselt. 
Dan zal geen enkele puzzelaar zeggen dat je een nieuwe puzzel hebt gemaakt. Maar bij sudokuroosters kun je meer dan 
alleen horizontaal en verticaal verwisselen. Je kunt ze ook op allerlei manieren spiegelen en andere trucjes uithalen. Twee 
wiskundigen filterden systematisch al die dubbelingen eruit en concludeerden dat het aantal verschillende oplossingen een 
schamele 5.472.730.538 bedraagt (5 x 10

9
). 

 
http://spikedmath.com/comics/424-the-numbers-quiz-solutions.png 
“Duizelingwekkende getal in perspectief”, Ionica Smeets, De Volkskrant 10 januari 2015 
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Wie het weet… oplossing van de vorige keer 

 
Allereerst even de vraag van de vorige “Wie het weet…” samenge-
vat: Aan het gebouw waar ook kranten werden gedrukt kon iedereen 
beneden aan de gevel de laatste editie van het plaatselijke dagblad 
bekijken.Daarboven verschenen de allerlaatste nieuwtjes in lang-
zaam voorbijglijdende korte berichten. En weer vlak dáárboven was 
een ruimte ingericht die bij de feestelijke opening, de naam had 
gekregen van de uitgever van die krant.  

HARRIE SCHRIJVERS 
 
De drukkerij van de Haagsche Courant 
was vroeger gevestigd op de hoek 
Wagenstraat-Grote Markt in Den Haag.  
Op de begane grond kon men de krant 
van die dag bekijken, terwijl hoog aan 
het gebouw de laatste nieuwtjes op een 
lichtkrant voorbijgleden. Boven de smal-
le strook met de (toen nog op gloeilam-
pen! werkende) lichtkrant zag men de 
mintgroene koepel van het Albertus 
Willem Sijthoff-Planetarium, ver-

noemd naar de directeur van de krant. 
Het planetarium werd in 1934 voor 
publiek geopend. 
In de volksmond werd echter  vrijwel 
overal,  waar ook een planetarium werd 
gebouwd,  de achternaam gebruikt van 
de uitvinder daarvan. Die persoon had 
die uitvinding 10 jaar eerder gedaan. En 
ook nu nog gebruikt men die naam, ook 
al wordt  het niet gebouwd door de firma 
van de uitvinder. Noemt men de voor-
naam dan wordt, met name in sterren-
kundige  kringen,   vrijwel direct ook de 
achternaam, dus de firmanaam, ge-
noemd. En het is die voornaam die wij 
zoeken! 
Alhoewel er al eerder door diverse 
uitvinders nagedacht werd over een 
apparaat waarmee men de sterrenhe-
mel kon projecteren was het uiteindelijk 
de firma van Carl Zeiss in Jena die  in 
1923 met ’t eerste goed werkende mo-
del kwam.       
Latere planetaria, gebouwd door andere 
firma’s, worden ook nu nog  vaak “Zeiss 
Planetarium” genoemd. De voornaam 
“CARL” was dus de oplossing van 

deze, toch wel moeilijke, puzzel! 
Nog even terug naar het gebouw van 
de krant: het aller-aller-laatste korte 

nieuwsbericht over het verdwijnen van 
de ruimte   kon  42 jaar na de genoem-
de opening helaas niet meer worden 
vertoond! 
De foto met een restant van koepel van 
het planetarium is gemaakt na de brand 
in 1976. Begrijpelijk dat ‘t nieuws van de 
brand die dag niet meer kon worden 
vertoond op de eigen lichtkrant. 
                                                       
Er waren meerdere goede oplossingen, 
maar pas gevonden na enkele aanvul-
lende tips van de maker van de puzzel. 
Cees de Jong uit Oss en Gerold Cee-
len uit Liempde, (die planetaria in, 

onder meer, Boedapest, Antwerpen, 
Parijs en Amsterdam heeft bezocht), 
kwamen wél zelf, na heel veel gezoek 
op internet, op de naam Carl. Allebei 

vonden uiteindelijk de oplossing door de 
foto’s van Sijthoff en Carl Zeiss die bij 
de puzzel stonden. Cees vond  uitgever 
Sijthoff via een lijst met  “famous publis-
hers”, en toen was de stap naar ’t Zeiss 
planetarium in Den Haag snel gezet! 
Cees en Gerold zullen deze keer de 
eeuwige roem moeten delen, want ze 
zijn door de jury allebei als winnaar 
aangewezen! 

 
 

 
Wie het weet… nieuwe vraag!  
 
Als U dit leest is het bijzondere en zeldzame verschijnsel, dat vorige maand ook in ons 
land weer eens te zien was, voorbij! Hopelijk was het die morgen helder weer zodat 
veel belangstellenden het hebben kunnen volgen. Maar zeldzaam? Als het zich meer-
dere keren per maand voordoet en ook vanuit Nederland te zien is kan men toch echt 
niet spreken van ‘zeldzaam’?  
Wie het nu al weet mag het mailen naar harrieschrijvers@home.nl  

 
Voor wie het niet direct weet volgt hier een tip, uiteraard ook in de vorm van een puzzel: 
“Ik ben beroemd van ’t veld of ’t witte doek en als ik sterf op een Duitse boot legt men mij op een slaapplaats op een deel van 
het schip, waar ik eerst nog een Nederlands pepermuntje krijg van een Engelse heerser.” 
 
Nog te moeilijk? Hier een voorbeeld mét uitleg over de weg naar de oplossing: 
“Binnen in mijn rijwiel zit niet niks met daarbinnen zelfs een soort tekening die ik ook achterop in een kopje, maar dan in ’t dia-
lect en zónder koffie, zou kunnen stoppen.” 
Oplossing: Rijwiel is FIETS, met daarbinnen IETS met daarbinnen dan ook nog ETS en een kopje noemt men ook wel TAS, 
zodat de oplossing FIETSTAS is.  

 

Het Zeiss Planetarium en de beheerder Bert van 
Sprang, maart 1975. 
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Het ‘gemiste’ sterrenstelsel 

 
NGC2903 is een balkspiraalstelsel op ongeveer 30 miljoen lichtjaar afstand in 
sterrenbeeld Leeuw. Het is ontdekt door William Herschel op 16 november 1784. 
Herschel zag het als twee deepsky-objecten en registreerde die als H I 56 en H I 
57, welke tegenwoordig met NGC2903 en NGC2905 worden aangeduid.  
 

PATRICK DUIS 
 
NGC2905 is de stel-
laire knoop in het 
sterrenstelsel. Het 

wordt ook vaak het sterrenstelsel genoemd dat ‘gemist’ is 
door Messier want het is vrij helder (magnitude 9,7) en goed 
zichtbaar in een 10x50 verrekijker op een donkere locatie. 
Na enige maanden druk bezig te zijn geweest bij Halley met 
de zonnetelescoop kriebelde het flink om toch weer eens met 
de eigen setup aan de gang te gaan. Het was erg bewolkt en 
het autoguiden ging moeilijk, toch heb ik nog wat fotonen 
weten te vangen van dit mooie sterrenstelsel. De bewerkte 
foto is een crop van de originele plaat, daar stonden toch 

teveel gradiënten op, wat het bewerken moeilijk maakte. 
 
Fotogegevens 
Telescoop: 200mmF5 Carbon newton op ASH montering; 
Camera: Artemis 4021 mono gekoeld tot -10C; Autoguiding: 
OAG met SXV Lodestar; Corrector: Baader MPCC; Filters: 
Baader UV/IR block; Belichting: 5x20min, 21 bias, 21 darks 
en 21 flats; Acquisitie: Nebulosity3; Pre & post-processing: 
PixInsight; Post-processing (final touch): Photoshop CS6; 
Imagescale: 1.5"/pixel 
 
Bronnen: 
http://www.theskyscrapers.org/ngc-2903-spiral-galaxy-in-leo 
http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_290 

    

Landelijke activiteiten 

 

t/m 17 mei 2015: Museum Boerhaave, Leiden:  familieten-
toonstelling IK ZIE, IK ZIE, ter gelegenheid van het Internatio-
nale Jaar van het Licht 2015 (IYL 2015). Over licht en illusies. 
Met verrassende spellen beleeft de bezoeker de wonderlijke 
eigenschappen van licht. www.museumboerhaave.nl 
Zaterdag 18 april: Astro/Meteo/ Space Symposium in Venlo, 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Afdeling 
Venlo KNVWS. www.astrovenlo.nl 
Zaterdag 25 april, 10.00-17.00 uur: Voorjaarsbijeenkomst 
KNVWS te Hoogeveen. Meer informatie en aanmelden: 
http://www.vaszuiddrenthe.nl 
Zaterdag 9 mei: 5

e
 Algemene Ledenvergadering van de 

KNVWS. http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda 
Paradisolezingen 2015 (www.knaw.nl), Paradiso, Amsterdam: 
Zondag 17 mei, 11.00-13.00 uur: lezing door prof. dr. Frans 
van Lunteren (hoogleraar geschiedenis van de 
natuurwetenschappen UL en VU) over zijn historische held 
Galileo Galilei.  

Zaterdag 23 mei, 10.00 uur: Bijeenkomst Werkgroep Maan 
en planeten bij Sterrenwacht Halley. Meer informatie: 
www.maanenplaneten.nl 
Zondag 7 juni, 10.30-17.00 uur: Meteorendag der Lage Lan-
den bij Sterrenwacht Halley. Meer informatie en aanmelden: 
http://werkgroepmeteoren.nl 
 

Regionale activiteiten 

 

Theatercolleges van André Kuipers in de regio met het on-
derwerp ‘Een unieke inkijk in het leven van een astronaut’ op 

de volgende data en locaties:  
Woensdag 15 april, 20.00 uur: Stadsschouwburg Nijmegen; 
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl. 
Woensdag 16 september, 20.15 uur:  Theater de Lieve-
kamp, Oss; www.lievekamp.nl. 
Donderdag 24 september, 20.15 uur: Theater de Blauwe 
Kei, Veghel; www.blauwekei.nl 
Zaterdag 18 oktober, 15.00 uur:  Theater aan de Parade,  
’s-Hertogenbosch; www.ntk.nl. 
Boek tijdig kaarten via genoemde websites!  

 

 

HANS BOMERS 
 
Eerst werden de steigerbuizen en kop-
pelstukken aan de rand van het dak 
omhoog gebracht. Met ladders en de 
nodige acrobatische trucs werd aan 
beide kanten van de koepel een con-
structie gebouwd, waarna met steiger-
buizen ook een dak over de koepel 
werd gebouwd. Technisch Lego voor 
gevorderden! Uiteraard allemaal arbo-
verantwoord, want dankzij de grote 
groep mensen waren er genoeg handen 
vrij om  ladders vast te houden, elkaar 

te zekeren, enzovoorts. Het was nog 
even puzzelen om de steiger zo te 
bouwen dat er voor het beweegbare 
dak van de koepel voldoende beweeg-
ruimte overbleef. Tenslotte werd het zeil 
van 8 bij 10 meter aangebracht. 
De hele constructie is met ijzerdraad 
gezekerd aan de muur van de koepel, 
en daarnaast voorzien van gewichten 
voor het geval het mocht gaan waaien. 
Hier zijn de tegels uit de koepel voor 
gebruikt. De huidige vloer in de koepel 
is namelijk meteen weggehaald in voor-
bereiding op de nieuwe inrichting.  

Door dit bouwwerk kon er de komende 
weken in alle droogte en beschutting 
verder gewerkt worden aan en in de 
koepel. Op de vroege, koude maan-
dagochtend 2 februari kwam een me-
dewerker van  Poly-Ned met het zeil. 
Met zijn hulp was er weer een team de 
hele dag bezig om dat aan de construc-
tie te bevestigen. Nadat het zeil er he-
lemaal op zat, brak een spannend mo-
ment aan: het openen van de koepel… 
hoe zou dat uitpakken.   
Het dak van de tijdelijke steiger was 
tevens zo gebouwd dat hier steiger-
planken opgelegd kunnen worden. Zo 
kan er vanaf de bovenkant aan de koe-
pel worden gewerkt, wat ook handig is 
om het definitieve doek te bevestigen. 
Deze ochtend werkten mee: Cees de 
Jong, Herman ten Haaf, Patrick Duis, 
Edwin van Schijndel, Hans Bomers, 
Anton Valks, Willem Schot, Inge van de 
Sande en Rob van Mackelenbergh. 

Tijdelijke steiger over de nieuwe koepel 

 

Zaterdag 17 januari werd een tijdelijke steiger met een groot zeil over de 
nieuwe koepel heen gebouwd. Dankzij een grote opkomst van ongeveer tie 
mensen, met enkele ploegwisselingen tussendoor, kon er flink doorgewerkt 
worden. Ook het weer zat gigantisch mee. Enkele dagen tevoren werd er nog 
wind, vrieskou en regen of sneeuw voorspeld. Maar het bleek zonnig met een 

stralend blauwe hemel te zijn, droog en zelfs bijna windstil. 

24



Britse Marslander Beagle 2 was succesvoller dan gedacht 
 
De Mars Reconnaissance Orbiter 
(MRO) heeft de Beagle 2-lander op 
Mars gespot; dat is op 16 januari 
2015 bekendgemaakt. Het toestel 
crashte op 25 december 2003 op het 
oppervlak van de rode planeet. Toen 
is het contact met hem voorgoed 
verloren gegaan.  

 
De Beagle Beagle 2 is een Britse Mars-
lander die een onderdeel vormde van 
de Mars-Expressmissie van de Europe-
se Ruimtevaart Organisatie ESA in 
2003. De lander is genoemd naar de 
Beagle, het zeilschip waarmee Charles 
Darwin van 1831 tot 1836 zijn befaam-
de reis rond de wereld maakte. 
Was men er indertijd in geslaagd om 
contact te leggen met de Beagle 2, dan 
zou deze ongeveer zes maanden lang 
actief zijn en met name scheikundig 
onderzoek doen naar de samenstelling 
van de Marsbodem en de eventuele 
aanwezigheid van organisch materiaal. 
De missie Mars Express bestaat behal-
ve uit de Beagle 2 ook uit de Mars Ex-
press Orbiter, die in een baan om de 

planeet is gebracht en nog steeds hoge 
kwaliteit foto’s van de planeet schiet en 
onder meer de minerale samenstelling 
in kaart brengt. 
 
Sinds maart 2006 draait de NASA-
satelliet MRO op een hoogte van 370–
400 kilometer om de Rode Planeet. Tot 
voor kort is het lot van de Beagle 2 altijd 

een mysterie geweest. Maar dat myste-
rie is nu grotendeels ontrafeld. 
Zo weten de onderzoekers nu dankzij 
de MRO, dat de Beagle 2 op de juiste 
plek terecht is gekomen: op vijf kilome-
ter van het centrum van de krater Isidis 
Planitia. Het is apparaat van slechts 
twee meter breed, dus het was nog een 
hele toer voor de MRO om hem te vin-
den. Maar uiteindelijk lukte het met de 
HiRISE, de krachtigste telescopische 
camera met een spiegel van 50 cm die 
ooit gebruikt is op een ruimtesonde. Hij 
produceert foto’s met een resolutie van 
0,3 meter per pixel. 
De foto van de Beagle 2 laat zien dat 
enkele zonnepanelen zijn uitgeklapt. 
Dus de lander is niet te pletter gesla-

gen, zoals men vermoedde, maar heeft 
een vrij zachte landing gemaakt. De 
missie is dus geslaagder dan men 
dacht. Maar waarom de  zonnepanelen 
slechts gedeeltelijk zijn uitgeklapt, is 
niet bekend. Misschien is hij toch iets te 
hard neergekomen.  
Maar we kunnen niets meer uitrichten 
met de Beagle 2. De zonnepanelen zijn 
niet allemaal geopend en de antenne 
werkt niet. Wie weet zullen in de toe-
komst kolonisten het toestel bergen, 
goed afstoffen en al dan niet na repara-
tie exposeren in hun historisch muse-
um. 
 
ExoMars 

Overigens is de Europese ruimtevaart-
organisatie van plan om af te rekenen 
met het Beagle 2-debacle. Eind dit 
decennium zal de ExoMars-rover op het 
Martiaanse oppervlak landen. Deze 
rover is op technologisch gebied veel 
geavanceerder dan de Beagle 2. Zo is 
de ExoMars-rover uitgerust met zes 
wielen en zonnepanelen, waardoor het 
beestje honderd meter per dag kan 
afleggen. Grappig detail: ExoMars krijgt 
een soort ‘collision alert’-systeem, 
waarbij speciale camera’s de omgeving 
in de gaten houden om botsingen te 
vermijden. 
 
Bron: www.scientias.nl/beagle-2-lander-
eindelijk-gevonden-op-mars 

 

 

Plasma-raketmotor naar ISS 
 
Zeventig jaar na de eerste grote ope-
rationele raket, de Duitse V-2, ge-
bruiken bijna alle raketmotoren nog 
steeds oliederivaten die met meege-
stuurde zuurstof worden verbrand. 
 

Maar daar komt verandering in. Ex-
astronaut Franklin Chang Diaz, vete-
raan van zeven spaceshuttlemissies, 
bouwt met zijn bedrijf Ad Astra Rocket 
Corporation in Houston de eerst krach-
tige plasmaraketmotor die op het inter-
nationale ruimtestation ISS zal worden 
gebruikt. Het bedrijf test de VASIMR 
(Variable Specific Impulse Magneto-
plasma Rocket) met een vermogen van 
200 kW in een grote vacuümkamer.  
In de raketmotor wordt argon met be-
hulp van radiogolven geïoniseerd tot 
een plasma en vervolgens verhit tot een 
temperatuur van 1 miljoen Kelvin. Dit 
plasma wordt door middel van een sterk 
magnetisch veld  versneld en aan de 
achterzijde uitgestoten om voortstuwing 
te genereren. De uitstroomsnelheid is 
180.000 km/uur, bijna 20 keer zo hoog 

als  die van een klassieke raketmotor. 
Volgens de planning brengt een onbe-
mand vrachtschip in 2016 twee 100 kW 
VASIMR-motoren (de VF-200) naar het 
ISS,waar astronauten ze aan de buiten-
zijde van het station zullen monteren. 
Vervolgens worden ze maandenlang 
getest in het vacuüm van de ruimte.  
De plasmamotoren moeten ook worden 
ingezet om de baan van het ISS perio-
diek op te hogen. Dat gebeurt nu door 
onbemande vrachtschepen uit Europa, 
de VS en Japan en het kost 15 ton 
brandstof per jaar. Met de VASIMR kan 
het zeker tien keer goedkoper. 
De plasmamotoren zijn overigens nog 
niet krachtig genoeg om te starten vanaf 
de aarde. Dat zal nog lange tijd met 
raketten moeten  gebeuren. Ze zijn 
echter wel bruikbaar om kunstmanen 
van de ene baan naar de andere te 
brengen en voor interplanetaire missies. 
Diaz: “Wij zien het testen op het ISS als 
onze commerciële entree: een bewijs 
dat de motor in de ruimte werkt. Op dat 
moment zien we een aantal applicaties 

voor onze technologie zoals een ruim-
teschip voor het weghalen van ruimte-
puin, het reboosten van ruimtestations, 
het wijzigen van de baan van satellie-
ten, toepassing als ruimtesleper en ook 
als een katapult om grote objecten het 
zonnestelsel in te schieten.” De VF-200 
zou de reis naar Jupiter verkorten van 
zes jaar tot 14 maanden en een Mars-
reis van acht maanden tot 39 dagen.  
De Ingenieur, oktober 2014, ingezon-
den door Leo Steinhart 

De Beagle 2 is eindelijk gespot. Mogelijk zijn 
er twee  panelen uitgeklapt, maar het kun-
nen er ook drie of vier zijn. 

Franklin Chang Diaz bij de  
VF-200-plasma-motor. 
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Spectrum Jupiter 
 
De atmosfeer van Jupiter bestaat 
hoofdzakelijk uit waterstof en helium. 
Andere gassen die worden aange-
troffen zijn methaan, ammoniak, 
waterstofdeuteride, ethaan en water-
damp.  

 
Al deze elementen laten hun sporen na 
in het bovenstaande spectrum dat Pa-
trick Duis maakte op 24 november 
2014. Opvallend is de CH4-band van 

methaan. De foto’s in het midden tonen 
Jupiter in zichtbaar licht (links) en Jupi-
ter gefotografeerd met een CH4-
methaanfilter. Op de CH4-opname 
houdt de helderheid van elk detail 
rechtstreeks verband met zijn relatieve 
hoogte in de Jupiteratmosfeer: hoe 
helderder, hoe hoger.  
 
Fotogegevens 
Telescoop: 200mm F5 Newton op ASH-
montering; Spectrograaf: L-200 
Camera: Artemis 4021 mono gekoeld 
op -10C; Autoguiding: Met Lode-

star/SXV 
en PHD op 
de reflecti-
ve slit van 
de L-200;  
Grating: 600l/mm; Slit: 39μm; 6x200s 
2x2binning, 21bias en 6 darks, golfleng-
te gecalibreerd met neon; Instrument 
response calibratie met Castor, golf-
lengte gecalibreerd met neon; Acquisi-
tie: MaximDL5; Pre-processing: PixIn-
sight 
Post-processing: VisualSpec/Bass 

 

In memoriam: Leonard Nimoy - Mr. Spock 
 
Mr. Spock, de welbekende half-mens–half-alien (Vulcan) uit de originele Star 
Trek-serie is niet meer. De acteur Leonard Nimoy overleed op 27 februari jl. op 
een respectabele leeftijd van 83 jaar aan de gevolgen van de longziekte COPD.  
 

WERNER NEELEN 
 

Leonard Nimoy heeft een bloeiende en veelzijdige carrière 
achter de rug, maar de rol van Mr. Spock heeft hem letterlijk 
en figuurlijk wereldfaam opgeleverd. In 1966 trad hij voor het 
eerst op als de ‘resoluut logische menselijke alien’ en first 
officer mr. Spock van het Federatie-ruimteschip U.S.S. Enter-
prise. Gene Roddenberry, de geestelijk vader van de serie, 
noemde Spock het geweten van Star Trek. De laatste maal 
dat Leonard in de rol van Spock te zien was, was in 2013 voor 
de film Star Trek (XII): Into Darkness. 

De science-fiction-klassieker Star Trek was volgens de NASA 
een inspiratiebron voor veel van haar medewerkers door de 
jaren heen. Nimoy deed samen met de andere castleden mee 
aan NASA-bijeenkomsten en werkte mee aan de promotie 
van NASA. Als reactie op het overlijden van Nimoy twitterde 

NASA een foto van de Star 
Trek-acteurs die in 1976 aan-
wezig waren bij de presentatie 
van de spaceshuttle Enterprise. 
President Obama omschreef 
Spock als “het centrum van een 
optimistische visie op de toe-
komst van de mensheid”. Ni-
moy kreeg het meest toepasse-
lijke eerbetoon mogelijk. Op 28 
februari bracht ESA-astronaute Samantha Cristoforetti vanuit 
het ISS hem de laatste groet met diens bekende handgebaar 
uit de serie (foto onder). Zij twitterde daarbij de tekst: “Live 
long and prosper, Mr. Spock!”, refererend aan de woorden die 
worden uitgesproken bij de Vulcan-groet. 

Eerste ruimtewandeling 

 
Op 18 maart jl. was het vijftig jaar geleden dat voor het eerst 
een mens een ruimtewandeling maakte. De kosmonaut Alek-
sej Archipovitsj Leonov opende op die dag in 1965 het luik 
van zijn Voschod-2-capsule en zweefde naar buiten voor een 
Extra-Vehicular Activity . Na 12 minuten keerde hij weer terug 

in zijn veiliger ruimtescheepje. Dit gebeurde in de hoogtijda-
gen van de ruimtewedloop, want de Amerikaanse astronaut 
Edward White volgde op 3 juni 1965 tijdens de Gemini-4-
missie. De wandeling van White zou 9 minuten duren, maar 
White was pas na 20 minuten terug te krijgen in de cabine. 
Leonov is nu 80 jaar onder meer beeldend kunstenaar. Hij  
heeft een aantal boeken gepubliceerd.  
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Foto’s achterkant – boven: het poollicht in Lapland, een opname van Jeffrey Verbeet (zie ook blz. 13); midden: een prach-

tige deepskyopname van de Rosettenevel van de hand van Dennis van Delft (zie ook blz. 13); onder: Hans Bomers tekent 
voor deze ‘Halley-by-night’, met onze nieuwe aanwinsten: de derde koepel en de ‘Glazen Zon’.  
 
 
Lees er meer over op blz. 13. 
 

Weer als nieuw! 
Foto uiterste links: Tussen de werkzaamheden aan de nieuwe koe-
pel en de zonnetelescoop door hebben Herman ten Haaf en Patrick 
Duis ook ‘even’ de twee zuiltjes op het dakterras helemaal opge-
knapt. Die zien er weer als nieuw uit. Op kijkdagen en -avonden 
kunnen kleinere telescopen op deze zuiltjes worden gemonteerd. 
 

Modellen ruimtevaartuigen 
Foto links: In de grote vitrine in het auditorium staan nu mooie 
schaalmodellen van de Space Shuttle, de Ariane-raket en de Maan-
lander. Ze zijn enkele jaren geleden gebouwd en onlangs in bruik-
leen gegeven door Twan Bekkers.  
 
Puberruil bij Halley 
Op 13 januari was een TV-ploeg bij Sterrenwacht Halley voor op-
names voor het bekende KRO-programma Puberruil. 
Hoofdrolspeler was Zus uit Sevenum, die van gezin had geruild met 
Isa uit ’s-Hertogenbosch. Isa heeft veel belangstelling voor sterren-

kunde, en omdat Zus haar plaats innam, werd die verrast met een be-
zoek aan onze sterrenwacht, samen met drie vriendinnen van Isa. Zij 
werden daar ontvangen door Werner Neelen, die hun een rondleiding 
gaf en veel vragen beantwoordde. 
Dit alles werd opgenomen en fragmenten van de opnames waren te zien 
in de uitzending op 10 februari. Wil je die (nog een keer) bekijken, ga 
dan naar www.zapp.nl/puberruil-zapp. 
Foto links midden: Zus (rechts) met Werner en de drie vriendinnen van 

Isa worden gefilmd. 
 

Drukke Nieuwjaarsborrel 
De Nieuwjaarsborrel van onze vereniging op zaterdagmiddag 10 januari 
werd door circa 40 leden bezocht. Mooie opkomst,  zeker ook omdat er 
ook vrij veel ‘nieuwe gezichten’ waren; leden die het afgelopen jaar lid 
zijn geworden en/of actief zijn gaan deelnemen aan de vele activiteiten 
en werkzaamheden in de sterrenwacht. Sommige leden waren al een 

tijdje niet geweest en namen een kijkje bij de derde koepel in aanbouw en de proef-
opstelling van een planeetzuiltje aan de Halleyweg.    
Veel dank aan de leden die deze geslaagde borrel hadden voorbereid en ervoor 
zorgden dat niemand iets tekort kwam. 
Foto links: Hanneke Luxemburg met de door haar gemaakte hapjes. 
 

‘Planet Wasted’ en Sterrenwacht Halley 
Op 15 en 16 mei vindt op het Evenemententerrein De Hoop in Vinkel het Wasted 
Festival plaats voor liefhebbers van onder meer de genres Feest, 90’s, Nederlandsta-
lig en Happy Hardcore, Hardstyle & Hardcore. In januari en begin maart zijn bij Halley 
filmopnames voor de teaser en trailer ge-
maakt voor dit evenement. Waarom bij 
Halley? Het festival is dit jaar een Feestpla-
neet (“Join our trip to Planet Wasted”), en 
het zou best kunnen zijn dat de sterren-
wacht iets met de ontdekking van die pla-

neet te maken heeft…. Bekijk de teaser en trailer op www.wastedfestival.nl.  Op de 
foto’s onder zie je de acteurs aan het werk in het planetarium en het auditorium.  

 

Bij de opkomende zon 

 

Als de maan 
langzaam verdwijnt, 
De opkomende zon licht 
flauwtjes over de aarde schijnt. 
Springen en fluiten, 
dieren en vogels al in het rond. 
Genietend in het licht, 
van de vroege ochtendstond. 
Hun stilte valt pas weer, 
als de zon traag verdwijnt, 
en de maan grillig zijn 
donkerte verspreidt! 

Geschreven door Joke Burgers 
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Wat de leden inbrengen…


