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Foto voorkant:  Een mooie reeks foto’s van de totale maans- 

verduistering van 28 september 2015, gemaakt door Halleylid 

Inge van de Sande in ’s-Hertogenbosch. Zie ook blz. 11. 

Uiterste inleverdatum kopij voor het lente-

nummer van de Halley Periodiek (2016-2):  

1 maart 2016. 

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) 
Internet: www.sterrenwachthalley.nl 
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
Halley-egroup: (alleen voor leden)   
aanmelden bij  Maarten Geijsberts: 
 mageijsberts@hotmail.com 
Openingstijden sterrenwacht voor publiek: 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 
wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 

 

Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;  
vanaf 13 jaar: €  5,-- 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
afspraak maken met  Hanneke Luxemburg 
073 6429649, hanneke.luxemburg@home.nl 
Bestuur:  
Hans Bomers (voorzitter)  
06-12752161, hansbomers81@gmail.com  
Yigal Herstein (secretaris) 
06-46457577, yherstein@gmail.com,  
Bareld Muurling (penningmeester), 
06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 
 073-6569157,  poerinku@planet.nl 
Kristof Piotrowski, 06-21489317, 
kristof@base-fotografie.nl  
Edwin van Schijndel, 0412-638632, 
edwinvanschijndel@gmail.com  
Anton Valks, 073-5478655,  
antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerinku@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-22378209,  
mageijsberts@hotmail.com  
Werkgroep Jeugdactiviteiten: Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Techniek en Onderhoud: Wim 
Waegemakers, 0412-453737, 
wwaeg@ziggo.nl 
Werkgroep Digitaal Planetarium: Cees de  
Jong, 0412-636989, cees.de.jong@home.nl 

Werkgroep Amateursterrenkunde (WAS):  
Dave Bevers, davebevers1@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), het 
Samenwerkingsverband Maashorst Betrok-
ken Ondernemen (MBO) 
en de Toeristisch Recreatieve Vereniging 
Bernheze  (TRV-Bernheze). 
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Halleykalender – winter 2016  meer informatie, zie blz. 4, 7 en 23
vermeld cursuslessen en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen

2 januari 20.00 Avond WAS 
9 januari  20.00 Jeugdavond  
12 januari  20.00  Werkgroepenavond  
15 januari  20.00  Publieksavond  
16 januari  15.00 Nieuwjaarsreceptie 
23 januari  19.30 Workshop Astrofotogr.  
28 januari  20.00 Werkgroepenavond 
29 januari  20.00 Filmavond 
4 februari 20.00 1

e
 les  M&P-fotografie 

5 februari  20.00 Publieksavond 
6 februari  20.00 Avond WAS 
11 februari 20.00 2

e
 les  M&P-fotografie  

13 februari 16.00 1
e
 les Jeugdcursus 

13 februari  20.00 Jeugdavond 

16 februari 20.00 1
e
 les Cursus SvI 

17 februari  20.00 Werkgroepavond 
17 februari 20.00 Lezing bij Galaxis 
19 februari  20.00 Publieksavond 
20 februari 16.00 2

e
 les Jeugdcursus 

23 februari 20.00 2
e
 les Cursus SvI 

26 februari  20.00  Lezing  
27 februari 16.00 3

e
 les Jeugdcursus 

1 maart 20.00 3
e
 les Cursus SvI 

3 maart  20.00 3
e
 les  M&P-fotografie  

4 maart   20.00 Publieksavond 
5 maart  16.00  4

e
 les Jeugdcursus 

5 maart  20.00     Avond WAS  
8 maart 20.00     4

e
 les Cursus SvI 

10 maart  20.00 Werkgroepenavond 
11 maart  20.00 L. Sterrenkijkavond 
12 maart  14.00 Jeugdmiddag 
12 maart  20.00 L. Sterrenkijkavond 
15 maart 20.00 5

e
 les Cursus SvI 

16 maart 20.00 Lezing bij Galaxis 
17 maart 20.00 4

e
 les  M&P-fotografie 

18 maart  20.00 Publieksavond 
19 maart  20.00 Jeugdavond 
22 maart 20.00 6

e
 les Cursus SvI 

24 maart  20.00 Werkgroepenavond 
25 maart  20.00 Filmavond. 

Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Secretaris: Maarten Geijsberts, 
 06-22378209, mageijsberts@hotmail.com 
Overige bestuurleden: Urijan Poerink (voor-
zitter),  Anton Valks (penningmeester),  Ferry 
Bevers, Lambert van den Heuvel, Marinus van 
Ginkel 
Bankrelatie: Rabobank Oss Bernheze: 
120067315 (NL28 RABO 0120067315) 
 ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 
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Nieuwe leden . . . 

 

Mieke van den Oetelaar Schijndel 
Cas Ebberink Berlicum 
Jan van Tilburg Oss 
Nanne van Geffen Oss 
Senna van Litsenburg Den Bosch 
 

Welkom! 

Van de voorzitter . . . 
  
Namens het bestuur wens ik alle 
leden van Halley en iedereen die dit 

leest een goed 2016. Dat iedereen maar vaak, in goede ge-
zondheid, en liefst bij heldere hemel van het heelal mag ge-
nieten en leren. 
 

We beginnen dit jaar bij de nieuwjaarsborrel op zaterdag 16 
januari, hopelijk samen met jullie allemaal. En dan gaan we 
weer volop aan de slag. De afgelopen tijd heeft Halley weer 
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen die hopelijk 
actief aan de slag gaan met sterrenkunde. Op vrijdag 27 de-
cember was er een ledenavond waar nieuwe leden en ook 
bestaande leden en het bestuur elkaar ontmoeten. Die bij-
eenkomst is ons bij het bestuur in elk geval goed bevallen. 
Elkaar bij Halley ontmoeten is denken wij een goede manier 
om nieuwe leden te verwelkomen en een beeld te geven wat 
er allemaal binnen Halley te doen is. Ook proberen we op die 
manier leden actief te betrekken als vrijwilliger, voor een van 
de vele klussen in de vereniging. Deze oproep blijft altijd 
staan; heb je af en toe een keer tijd, kom dan eens meehel-
pen op een publieksavond of jeugdactiviteit, daar help je de 
bestaande vrijwilligers enorm mee uit de brand. Bij zowel 
nieuwe als bestaande leden was er op die avond ook veel 
enthousiasme om samen aan de slag te gaan met waarne-
men en fotograferen op beginnersniveau. Daar gaan we dus 
binnenkort mee beginnen in de vorm van een workshop en  

later volgt waarschijnlijk ook een uitgebreidere cursus.We 
merken dat een aantal mensen enthousiast is begonnen het 
Planetarium te versterken. Dat is hartstikke leuk, en ook erg 
handig om de planning van bijvoorbeeld publieksavonden 
rond te krijgen. Op dezelfde manier gaan we proberen ook 
meer mensen op weg te helpen met het geven van korte of 
lange presentaties in het auditorium om zo de poel vrijwilligers 
wat robuuster te maken. 
 
Verder gaan de cursussen weer van start. De najaarscursus 
2015 was nog niet volgeboekt, of de cursus dit voorjaar was 
alweer gepland en begon alweer vol te stromen. Ook de 
jeugdcursus zat weer vol. Fijn dat dit telkens zo’n groot suc-
ces is! 
 

In 2016 zijn er ook weer volop interessante ruimtemissies om 
te volgen. Zoals de missies InSight en ExoMars naar Mars, 
het vaartuig Juno dat bij Jupiter aankomt en OSIRIS-REX die 
gelanceerd wordt richting de planetoïde Bennu. Wat betreft de 
hemelverschijnselen is er in mei een zeldzame Venusover-
gang zichtbaar. De passage van Venus voor de Zon langs zal 
in Nederland hopelijk goed te zien zijn. En om alvast even 
verder door te kijken: wie is er al bezig zijn vakantie naar 
Amerika te plannen voor de totale Zonsverduistering in 2017? 

 
Hans Bomers 

  
    

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers gevraagd! 
Een grote groep leden heeft het druk met het organiseren van vereni-
gings- en ledenactiviteiten. De afgelopen maanden is deze groep aan-
gevuld met nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Maar vrijwilligers zijn nog 
steeds heel welkom. We zoeken leden die op een of andere wijze kun-
nen meehelpen op publieksavonden en -middagen, jeugdmiddagen, bij 
cursussen en ontvangsten van groepen: leden die een publiekspresen-
tatie en/of een planetariumvoorstelling verzorgen, uitleg geven bij de 
telescopen van de sterrenwacht of als gastheer of –vrouw de bezoekers 
ontvangen en wegwijs maken. Ook leden met een technische  of ICT-
achtergrond kunnen als vrijwilliger aan de slag. 
Belangstelling? neem contact op met een bestuurslid of werkgroeplei-
der: hun e-mailadres en telefoonnummer staan in het colofon. 

 

Ons bestuur wenst u een heel  
voorspoedig en gezond 2016 toe 

met veel zonnige dagen en heldere nachten! 
 

Wij nodigen u en uw partner uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst bij Sterrenwacht Halley 
op zaterdag 16 januari van 15.00-17.00 uur. U bent van harte welkom. 

 
Het bestuur van de Vereniging 

Sterrenwacht Halley 
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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 cursuslessen en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 

 

JANUARI 
  
Vrijdag 1 januari 
Geen publieksavond 
 
Zaterdag, 2 januari, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com. 

 
Zaterdag 9 januari, 20.00-21.00 uur 
Jeugdavond 

Bij helder weer gaan we sterrenkijken, 
bij bewolkt weer is er een interessante 
voordracht over een actueel onderwerp. 
 
Dinsdag 12 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 
Vrijdag 15 januari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  
 

Zaterdag 16 januari,  
15.00-17.00 uur 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Alle Halleyleden en hun gezinsleden zijn 
bij onze sterrenwacht welkom om met 
elkaar te toosten op het nieuwe jaar. 
 
Zaterdag 23 januari, 19.30 uur 
Workshop Astrofotografie voor  
beginners 

Lees er meer over op blz. 7. 
  
Donderdag 28 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 

 
Vrijdag 29 januari, 20.00 uur 
Filmavond: Gravity 

Spannende sciencefiction-
film uit 2013 met Sandra 
Bullock en George Clooney.  
Entree: gratis. Alleen voor 
Halleyleden.. 

 

 
FEBRUARI 
 
Vrijdag 5 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 6 februari, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com. 
 

Zaterdag 13 februari, 20.00-21.00 uur 
Jeugdavond 

Bij helder weer gaan we sterrenkijken, 
bij bewolkt weer is er een interessante 
voordracht over een actueel onderwerp. 
 
Woensdag 17 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 19 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Vrijdag 26 februari, 20.00 uur  
Lezing van Willem Schot  

‘Oorzaken klimaatverandering thans en 
in het verleden.’ Zie ook blz. 9. 
 

MAART 
 
Vrijdag 4 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 5 maart, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com  
 
Donderdag 10 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 11 maart, 20.00-22.00 uur 
Landelijke Sterrenkijkavond 
 

Zaterdag 12 maart, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag i.k.v. Landelijke  
Sterrenkijkdagen 

Kinderen tot 12 jaar, wel of geen Halley-
lid, kunnen vanmiddag bij Halley terecht. 
Daar wordt van alles  verteld over ster-
ren en planeten, zijn er doe-activiteiten, 
en lanceren de kinderen waterraketten. 
 
Zaterdag 12 maart, 20.00-22.00 uur 
Landelijke Sterrenkijkavond 
 

Vrijdag 18 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 19 maart, 20.00-21.00 uur 
Jeugdavond 

Bij helder weer gaan we sterrenkijken, 
bij bewolkt weer is er een interessante 
voordracht over een actueel onderwerp. 
 
Donderdag 24 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

Vrijdag 25 maart, 20.00 uur 
Filmavond: Interstellar  

Sciencefictionfilm uit 
2014, geregisseerd 
door Christopher Nolan. 
Het verhaal is voorna-
melijk gebaseerd op de 
wetenschappelijke theo-
rieën van de gerenom-
meerde theoretische natuurkundige Kip 
Thorne. Entree: gratis. Alleen voor Hal-
leyleden. 

 

Lezingen bij Galaxis 
 
Woensdag 17 februari, 20.00 uur:  
Lezing van Rob Walrecht, getiteld: 
Bombardement van de aarde!   

Woensdag 16 maart, 20.00 uur: 
Lezing van Prof. Dr. R. G. Strom, geti-
teld: Pulsars, supersnelle tollen . . . 
Ga voor meer informatie naar de agenda 
op www.galaxis-sterrenkunde.nl.   
Halleyleden hebben vrij toegang; niet-
leden betalen € 6,--. 
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 
5246 GA Hintham.  

 

 

9 mei: Mercuriusovergang! 
Noteer maar alvast in je agenda: de 
Mercuriusovergang op maandag 9 
mei 2016, tussen 13.12 en 20.14 
uur. Mercurius gaat dan als een klein 
zwart stipje voor de zon langs.  
De waarneemomstandigheden in 
ons land zijn heel gunstig.  Onze 
sterrenwacht is tijdens de overgang 
voor iedereen geopend. Meer daar-
over in de volgende Halley Perio-
diek. 

 
Wat is er te doen bij Halley? 

In april: Sprekerscursus bij Halley 

In april wordt bij onze sterrenwacht 
een sprekerscursus georganiseerd 
voor leden die als vrijwilliger actief 
zijn of willen worden. Je leert de 
theorie en de praktijk van het geven 
van een presentatie voor een grote 
groep (doorgaans een ‘lekenpubliek’) 
en het gebruik van powerpoint daar-
bij. Er komt ook wat ‘huiswerk’ bij 
kijken: zelf presentaties samenstel-
len en die in een les vertonen.  
De cursuslessen vinden plaats op de 
dinsdagavonden 5, 12, 19 en 26 
april, aanvang: 20.00 uur. 
Deelname: kosteloos. Voor meer 
informatie en aanmelden: Urijan 
Poerink, poerinku@planet.nl  
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De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2016, die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven 
door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor enkele (dwerg)planeten, kometen en planetoïden. 

 
BETTE MARTENS 
 

PLANETEN IN JANUARI 
 
Mercurius is alleen in de eerste dagen 

van januari te aanschouwen in de 
avondschemering boven de zuidweste-
lijke horizon. 
De boodschapper van de goden duikt 
eind januari op in de ochtendschemering 
maar dan boven de zuidoostelijke hori-
zon. Hij maakt een lus: 1 januari in 
Boogschutter, 2 t/m 8 januari in Steen-
bok en vervolgens weer terug naar 
Boogschutter. 
Venus straalt steeds minder en vanaf 25 
januari komt ze minder dan 2 uur voor 
de zon op. Ze bevindt zich dan in de 
ochtendschemering boven de zuidooste-
lijke horizon. Ze maakt een flinke reis, 
van Weegschaal (1 januari) via Schorpi-
oen (2-5 januari), naar Slangendrager (6 
t/m 21 januari) en vervolgens naar 
Boogschutter. 
Op 9 januari staat er een ontmoeting 
met Saturnus in haar agenda. 
Mars laat zich wél gelden. Hij komt na 
middernacht op en manifesteert zich dan 
duidelijk gedurende de rest van de 
nacht. De rode oorlogsgod springt in het 
oog in het zuiden, 's ochtends, in de 
Maagd (t/m 17 januari) en daarna in 
Weegschaal. 
Jupiter steekt Mars naar de kroon, zoals 

het een oppergod betaamt, want hij 
komt al vóór middernacht op en je kunt 
hem de rest van de nacht niet over het 
hoofd zien in de Leeuw. 
Saturnus is niet echt de helderheid 
zelve, maar wint aan zichtbaarheid ge-
durende de maand. Hij is te vinden in de 
Slangendrager, vlakbij Antares, de 
hoofdster van de Schorpioen.  
Op 9 januari staat er een tête-a-tête 
gepland met Venus, die hem overstraalt. 
Uranus is de moeite waard je verrekijker 

op te zoeken, want hij is de hele avond 
goed zichtbaar en gaat pas na midder-
nacht onder, in Vissen. 
Neptunus niet. Zijn zichtbaarheid neemt 

af en hij vertoont zich enkel vroeg in de 
avond in Waterman.  
 
Kometen 

De komeet C/2013 US10 (Catalina) is 
zichtbaar. In de nieuwjaarsnacht staat hij 
minder dan 1˚ van Arcturus, de hoofd-
ster van Boötes. Op Driekoningen vin-
den we hem bij de bolvormige sterren-
hoop M3 in de Jachthonden, om door te 

reizen naar de Grote Beer, de Draak en 
de Giraffe, om op 31 januari te verwijlen 
bij de Poolster. Meer over de komeet en 
een zoekkaartje: zie blz. 8. 
Er bevindt zich nog een komeet het 
firmament: C/2014 S2 (PANSTARRS). 

Die was op 9 december in het periheli-
um, op 288 miljoen kilometer van ons 
vandaan. Zijn helderheid bedroeg toen 
circa +9,7, maar is daarna geleidelijk 
minder geworden; je hebt dus een tele-
scoop nodig om hem waar te nemen. In 
januari houdt hij zich op in Pegasus.  

Meteoren 

Bingo! Van 1-5 januari zijn de vallende 
sterren van de Boötiden bereid om elke 
wens in vervulling te doen gaan. De 
Boötiden, ook wel Quadrantiden ge-
noemd, vormen een heel rijke zwerm, 
die piekt op de ochtend van 4 januari te 
9 uur of eerder. Onder ideale omstan-
digheden loopt de uurfrequentie van 
deze meteorenzwerm op tot 120, maar 
in de praktijk tel je er niet zo veel.  
Liefhebbers wordt aangeraden in de 
nacht van 3 op 4 januari waar te nemen, 
zeker in de donkere uren voor het 
maximum. De afnemende maan zal dan 
wel wat storen. 

 
DAGKALENDER JANUARI 
 
2 januari : De grootste Saturnusmaan 
Titan bereikt zijn grootste oostelijke 
elongatie, op 2˚ van de geringde reus. 
Om 6.30 uur: het Laatste Kwartier. De 
maan staat in het zuiden, bij de dubbel-
ster Porrima, in de Maagd. 
Om 0.00 uur bereikt de Aarde haar 
perihelium op 147 miljoen kilometer van 
de zon en dat is echt dichtbij, dichter kan 
het niet! 

Komt dat zien: conjunctie van maan, 
Mars en Spica in Maagd om 4.00 uur, 
boven de zuidoostelijke horizon. 
3/4 januari: Meteorenzwerm Boötiden is 
actief, vooral tussen 3.00 uur en 7.00 
uur 's nachts, dus mocht je nog iets te 
wensen hebben, bontmuts op en naar 
buiten! 
4 januari:  Bekijk tegen het ochtendglo-
ren, 30˚ boven de zuidelijke horizon, een 
conjunctie van de Maan, Mars en Spica 
in Maagd. 
6/7 januari: Weer een mooie conjunctie 
van de maan , Venus, Saturnus en Anta-
res. De maan staat eerst ten noordwes-
ten van Venus en vervolgens ten noord-
oosten. 
8 januari: Jupiter is stationair, dus bijna 

in oppositie. 
9 januari: Een publiek samenzijn van 
Venus en Saturnus, in de ochtendsche-
mering in het zuidoosten. 
10 januari: Nieuwe Maan om 2.31 uur. 
Deepsky-ers opgelet! 
12 januari: De maan bedekt de ster λ 
Capricorni, om 17.39 uur. Speur de 
zuidwestelijke horizon af, op 18˚ daar-
boven. 
14 januari: Mercurius is in benedencon-
junctie en helaas, er is nu geen sprake 
van een Mercuriusovergang van de Zon, 
maar die houd je tegoed tot 9 mei! 
15 januari: De vier Galilëische manen 
van Jupiter zijn ook weer van de partij. 
Ze zijn vanaf 3 uur ten westen van hun 
vaderplaneet (ja, inderdaad, links in een 
omkerende kijker). Achtereenvolgens zie 
je Io, Europa, Ganymedes en Callisto, 
van binnen naar buiten. 
De Saturnusmaan Japetus bereikt zijn 
grootste westelijke elongatie, en we 
kijken tegen zijn heldere halfrond aan, 
op 9' afstand van de geringde reus. 

16 januari: De Maan bedekt de ster μ 
Piscium (man. +4,8), om 19.50 uur, op 
41˚ boven de zuidzuidwestelijke horizon. 
16/17 januari: Eerste Kwartier om 0.26 

uur, met maan in Vissen net boven de 
westelijke horizon. 

Planeten en dagkalender -  januari t/m maart 2016 

Komeet Catalina, 11 augustus 2015. Foto: Ian Sharp. 

16 januari:  
μ Piscium  

wordt bedekt 
door de maan. 

De radiant of het vluchtpunt van de 
Boötiden in Boötes of Ossenhoeder. 

Grote Beer Kleine Beer 

Antares 

R 
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26 januari: Conjunctie! Maan met het 
hart van de Leeuw, Regulus, op 3˚ ten 
zuiden ervan. Ze zijn met het blote oog 
te bewonderen, laag in het westen. 
28 januari: Conjunctie! Maan nu in de 
buurt van Jupiter, op slechts 2˚ ten zui-
den van de planeet. 
 

PLANETEN IN FEBRUARI 
 
En zoals te doen gebruikelijk is, begin-
nen we weer met Mercurius, die op 7 
februari zijn grootste westelijke elongatie 
bereikt.  
We richten ons, met of zonder verrekij-
ker, op de zuidoostelijke horizon, maar 
wel laag inzoomen. De reis gaat van 
Boogschutter (t/m 13 februari), naar de 
Steenbok. Daarna is Venus aan de 
beurt, maar ze verliest aan glans, hoe-
wel ze in de zuidoostelijke ochtend-
schemering nog steeds een imposante 
verschijning is,in Boogschutter (t/m de 
16e) en later in de Steenbok. 
Vervolgens doen we Mars aan, die rond 
2 uur op komt en dan de rest van de 
nacht behoorlijk manifest is. Hij wint aan 
helderheid en dus kracht en dat bevalt 
de oorlogsgod wel. Hij staat in Weeg-
schaal, maar wikken en wegen is niet 
zijn sterkste punt. 
Jupiter is te zien in Leeuw, van voor 

middernacht tot in de ochtendscheme-
ring. 
Saturnus daarentegen, is waarneem-
baar na middernacht, maar ook tot in de 
oostelijke ochtendschemering, in Slan-
gendrager, bij Antares. 
Nu volgen de gasreuzen, Uranus als 
eerste en zijn zichtbaarheid neemt af. Hij 
gaat steeds vroeger onder, aan het eind 
van de maand al om 22.00 uur. Hij staat 
in Vissen. 
Voor Neptunus, de tweede gasreus, 

moet je er snel bij zijn. Hij kan enkel nog 
in de eerste week worden waargeno-
men, in Waterman. Op de 28 januari is 
hij in conjunctie met de zon. 
 
Kometen 
De komeet C/2013 US10 (Catalina) is te 
vinden in de Giraffe op 9˚ ten oosten van 
de Poolster in de nacht van 31 januari 
op 1 februari. Waarneembaar in sterren-
beeld Giraffe. Dus steek je nek uit als je 
haar wilt zien! (Lees meer op blz. 8). 
PANSTARRS doet ook nog mee tot half 

februari, in Pegasus. 

DAGKALENDER FEBRUARI 
 
1 februari: Laatste Kwartier om 4.28u. 

De ‘halve’ maan staat in Weegschaal.En 
maar een paar graden ten noorden van 
Mars. 
Aanschouw de conjunctie tegen 7 uur 
als het tweetal 25˚ boven de zuidelijke 
horizon staat. 
3 februari: Titan is weer aan de beurt. 
Deze grootste Saturnusmaan bereikt zijn 
maximale oostelijke elongatie op 3' van 
de planeet. 
3/4 februari: Conjunctie! Maan met Sa-
turnus, ze staat eerst 7˚ ten noordwes-
ten van de geringde planeet en de vol-
gende ochtend 6˚ ten noordoosten er-
van. En we kunnen ons ook vergapen 
aan de ster Antares van de Schorpioen, 
want die staat ook in de buurt. 
6 februari: Conjunctie! Deze keer van de 
smalle maansikkel met Venus, in de 
ochtendschemering laag in het zuidoos-
ten. En ook Mercurius is van de partij! 
7 februari: En er is meer nieuws over 
Mercurius. Hij bereikt om 2 uur zijn 
grootste ochtend-elongatie en is hopelijk 
te vinden laag in het zuidoosten, bij 
Venus en Saturnus, die beter zichtbaar 
zijn. 
Ook nieuws over Mars. Hij staat in kwa-
dratuur met de Zon, op precies 90˚ van 
de zon af. Hij is halverwege zijn opposi-
tie. 
7/8 februari: Vanaf middernacht staan 
de vier Galileïsche manen van Jupiter 
ten oosten van hun vaderplaneet (rechts 
in omkerende kijker). Van Jupiter naar 
buiten zien we achtereenvolgens Io, 
Europa, Ganymedes en Callisto. 's Och-
tends staan Io en Europa dicht bij el-
kaar. 
9 februari: De  smalle maansikkel is 
weer zichtbaar, zij het waarschijnlijk met 
behulp van een verrekijker. Zoek Om 
18.10 uur in het westzuidwesten. 
11 februari: Titan bereikt nu zijn grootste 
westelijke elongatie. De hoekafstand tot 
Saturnus is bijna 3'. 
13 februari: De maan bedekt de ster ξ

1
 

Ceti op 18˚ in het zuidwesten, 0m 20.32 
uur. 
14 februari: De planetoide Eunomia 

passeert de ster 107 Piscium in Vissen 
(grens met Ram) op 4' ten noorden 
ervan, om 18.00 uur. Maar je kan beter 
een paar uur later je verrekijker pakken. 

De bijna ‘halve’ maan staat ook in de 
buurt. Altijd een handig ijkpunt. 
15/16 februari: Conjunctie! De maan met 

Aldebaran, op 5˚ ten westen ervan. 
16/17 februari: En nu staat de maan ten 
oosten van het rode linkeroog van de 
Stier. Wil je de maanbedekking van 
Aldebaran waarnemen, zul je moeten 
afreizen naar het Verre Oosten of Poly-
nesië. O ja, Hawaï is ook een optie. 
20/21 februari: De planetoide Eunomia 

passeert om 01.00 uur de ster beta 
Arietis in Ram, op 8' ten noorden ervan. 
21/23 februari: Conjunctie! Twee nach-
ten staat de maan vlakbij Regulus, de 
hoofdster van de Leeuw, eerst westelijk 
ervan en vervolgens ten zuidoosten. 
Daarna vervolgt zij haar weg. 
Ook andere manen doen van zich spre-
ken. Om 21.40 uur zien we vanaf de 
oostelijke rand van Jupiter een scha-
duwovergang van zijn maan Io en luttele 
minuten later eentje van Europa in het 
westen. 
23/24 februari: Conjunctie! Jupiter is aan 
de beurt om de Maan te ontmoeten. En 
wel om 6 uur ’s  ochtends; dan staat de 
maan op 2˚ ten zuiden van de reuzepla-
neet met zijn manen. 
25/26 februari: Weer nieuws over een 
planetoide. Deze keer is het Vesta, die 
de ster ν Piscium passeert, inderdaad, in 
Vissen, om 3 uur 's nachts, op een halve 
graad zuidelijk ervan. Al redelijk zicht-
baar in de avonduren. 
26/27 februari: Conjunctie! Maan met de 

lieftallige Spica, in Maagd, op 5˚ ten 
noorden van de ster.    
28 februari: Conjunctie! Dit keer niet van 
de maan, maar van de Zon, met de 
verre gasreus Neptunus, om 17.00 uur. 
29 februari: Schrikkel"maandag". De vier 
Jupitermanen staan om 5 uur ten oosten 
van hun planeet. (rechts in omkerende 
kijker). Volgorde is Io, Europa, Callisto 
en Ganymedes, gezien van Jupiter naar 
buiten toe. 
29 februari/1 maart: De schaduw van 
zowel Io als Europa vallen gelijktijdig op 
Jupiter, tussen 23.34 uur en 0.21 uur. 
 

PLANETEN IN MAART 
 
Geen nieuws over Mercurius. Is in bo-
venconjunctie met de zon en dus niet 
zichtbaar. Evenmin over Venus. De 

godin hult zich in nevelen. 
Over Mars, daarentegen, valt te melden 
dat hij elke nacht eerder opkomt, en 
tegen het eind van de maand al kort na 
middernacht. En hij wint, tot zijn genoe-
gen, aan helderheid. Hij manifesteert 
zich in zijn volle rode glorie eerst in de 
Weegschaal (t/m 13 maart), daarna in 
de Schorpioen, waar hij Antares nadert. 
Onze Grote Vriendelijk Reus Jupiter is 
op 8 maart in oppositie met de zon en 
straalt dus de hele nacht, in de Leeuw. 
Komen we bij Saturnus, onze wachter 

op  de  drempel,   die  in  de nanacht op- 

De planeten die in februari te zien zijn, op gelijke schaal weergegeven. 
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komt in de Slangendrager, ogenschijnlijk 
vlakbij Jupiter en Antares. 
Volgt Uranus, die enkel in de eerste helft 

van de maand meespeelt in Vissen.  
En tenslotte Neptunus, die ook verstek 
laat gaan. Hij staat in Waterman. 
 
Kometen 
Catalina beweegt zich richting Perseus, 
tussen 1-17 maart. Hij passeert rake-
lings de fraaie open sterrenhoop 
NGC1528 in Perseus (meer op blz. 8). 
 
DAGKALENDER MAART 

 
1 maart: Vandaag begint de metereolo-
gische lente. Het begin van de astrono-
mische lente valt op 20 maart. 
Conjunctie! De maan nadert Mars tot op 
5˚, ten noordoosten van de planeet. Er 
zijn nog meer genodigden op het sa-
menzijn: Saturnus en Antares. Dit eve-
nement is te bewonderen rond 6.00 uur 
in Weegschaal als de Maan en Mars 20˚ 
boven de horizon staan. 
Conjunctie! Van de Maan en Saturnus 
en min of meer van Mars en de ster 
Antares. Ze staat 3˚ ten noorden van de 
ringen-planeet en ze zijn 's ochtends 
waarneembaar. 
4/5 maart: Io, Europa, Ganymedes en 
Callisto, staan ten westen van Jupiter. 
(links in omkerende kijker). 
6 maart: Saturnus bevindt zich in kwa-
dratuur. Dat betekent dat hij, vanuit 
Aards perspectief, op 90˚ van de zon 
staat. En Titan doet natuurlijk mee. Hij 
staat op zijn verst ten oosten van Satur-
nus en dat is 3'. 
7/8 maart: En van Euterpe, die om 6.00 

uur de ster Geminorum passeert, ook in 
Tweelingen. Kijk rond middernacht. 

8 maart: Jupiter is het bezichtigen 
waard: om 1.28 uur en 2.57 uur trekken 
er twee stipjes over. Het zijn de scha-
duwen van de maantjes Europa en Io. 
En de oppergod staat trouwens om 
12.00 uur in oppositie, is dus uiterst 
helder en we kunnen de hele nacht van 
zijn stralende pracht genieten. 
9 maart: Nieuwe Maan om 2.55 uur in 
Waterman. Dus deepsky-fanaten: actie! 
10/11 maart: Ook weer nieuws van het 

planetoïdenfront, namelijk over Eury-
anthe, die om 4.12 uur een ster bedekt 
in de Leeuw, iets ten westen van Dene-
bola. 
11 maart: planetoïde Astraea passeert 

die de ster 8 Leonis in de Leeuw, op 7' 
ten noorden ervan.  
11/12 maart: Sterrenwacht Halley doet 
mee aan de Landelijke Sterrenkijkda-
gen. 
13 maart: Onze maan staat om 20 uur 
10˚ ten zuiden van de Plejaden in de 
Stier. 
14 maart: Als het begint te schemeren, 
zien wij de maan op 2˚ ten oosten van 
Aldebaran, om 15 uur. 
15 maart: Er is weer sprake van scha-

duwovergangen op Jupiter. Deze keer 
trekken de zwarte puntjes over die de 
schaduwen zijn van Europa en Io. Io 
gaat het snelst en op het eind haalt haar 
schaduw bijna die van Europa in. 
16 maart: De maan bevindt zich bij een 
heldere ster in Tweelingen, Alhena. 
Jupiter krijgt er weer een stip bij: om 
20.03 uur loopt de schaduw van Gany-
medes over Jupiter.  
Om 21.04 uur verdwijnt de maan Europa 
achter bedekking. Vervolgens begint om 
21.38 uur de schaduw van Io over de 
planeet te lopen. De overgang van Ga-
nymedes eindigt om 23.13 uur. 

17 maart: De planetoide Hebe, in het 
Haar van Berenice, staat om 07.00 uur 
in oppositie. Zij bevindt zich op het vers-
te punt van haar baan, dus is niet hel-
der. 
20 maart: Begin van de astronomische 
lente. Dus op 20 maart, niet op 21 maart 
dit schrikkeljaar! 
20/21 maart: Conjunctie! Dit keer van de 
maan met de helder Regulus, op 3˚ ten 
zuiden van de ster. 
Nog eentje! We krijgen er nooit genoeg 
van! Het betreft nu een samenstand van 
de maan en Jupiter om 5 uur. De helde-
re maan staat 3˚ ten zuiden van de 
reuzeplaneet. 
22/23 maart: Dit keer is de planetoïde 
genaamd 37 Fides bij Jupiter, om 9 uur 
's ochtends.          
24/25 maart: Conjunctie! Van de maan 

met de ster Spica uit Maagd om 4 uur en 
ze staat 4˚ ten noorden van de ster. 
26/27 maart: De Zomertijd gaat in. De 
klok gaat een uur vooruit. 
27 maart: Het is Pasen, een zeer vroege 
datum. In 2008 was het op 23 maart. 
Het kan nog een dag eerder, op de 22

e
  

dus en dat zal weer gebeuren op 22 
maart 2285. 
29 maart: We vinden een ‘vlieger’ aan 
de hemel in het ochtendgloren, be-
staande uit de maan aan de top, de ster 
Antares, onderkant, rechts is het Mars 
en links Saturnus. 
29/30 maart: de komeet Catalina staat 
twee nachten op minder dan 12' van de 
open sterrenhoop NGC1545 in Perseus. 
30 maart: Bij Jupiter is Callisto tussen 
3.39 uur en 4.21 uur de enige zichtbare 
maan, want Io en Ganymedes zijn in 
overgang, terwijl Europa achter de reus 
schuilgaat.

 

Doe mee aan nieuwe workshop  

Astrofotografie voor beginners 
  
Op zaterdag 23 januari, aanvang 19.30 uur, kun je bij onze 
sterrenwacht meedoen aan de nieuwe workshop Astrofo-

tografie voor beginners. 
 
Op deze avond, die ongetwijfeld een vervolg zal krijgen, leer je 
de grondbeginselen van astrofotografie.  
Onderwerpen die op deze avond behandeld worden zijn: ba-
sisfotografie, objectkeuze, stacking software en nabewerking. 
Beschikt je over een fototoestel en een statief, dan kun  je al 
hele mooie opnames maken. 
Wil je deelnemen aan deze workshop of je bent benieuwd naar 
details van de workshop? Schroom niet en stuur een mailtje 
aan Halleylid Kristof Piotrowski, Kristof@base-fotografie.nl. 
Deelname is kosteloos. 
  

  

Cursus Maan- en planeetfotografie  
 
De Landelijke Werkgroep Maan en Planeten KNVWS ver-
zorgt samen met Sterrenwacht Halley een cursus Astrofo-
tografie met de webcam van de maan en planeten.  

 
Deze cursus staat los van de workshop Astrofotografie voor 
beginners (zie bericht hiernaast) omdat de technieken tussen 
deze twee vormen van astrofotografie op diverse punten sterk 
verschillen.  
De webcamcursus heeft als doel om basiskennis en vaardig-
heden bij te brengen voor het maken van een reeks opnames 
en die te bewerken in de hiervoor gangbare programma's 
zoals Autostakkert.  
De cursusbegeleiders zijn ervaren maan- en planeetfotografen 
van de werkgroep. De kosten van de cursus bedragen € 15 
per lesavond per persoon.  
De uit vier lessen bestaande cursus wordt bij Halley gehouden 
op de donderdagavonden 4 februari, 11 februari, 3 maart en 
17 maart (data nog onder voorbehoud). De precieze inhoud 
van de lesavonden is nog niet vastgesteld, maar zal voor aan-
vang bekend worden gemaakt aan deelnemers en belangstel-
lenden.  
Aanmeldingen en/of vragen kunnen gericht worden aan Edwin 
van Schijndel: edwinvanschijndel@gmail.com 

Astrofotografie: 
ook iets voor jou? 
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Komeet Catalina  
 
In januari staat een vrij heldere komeet aan de hemel: 
C/2013 US10 (Catalina). Op 15 november 2015 was hij in 
het perihelium (afstand tot de zon 123 miljoen km). 

 
Voor ons in de Benelux staat hij als sinds 19 november 2015 
aan de ochtendhemel en van 5 januari tot 27 februari 2016 is 
hij de gehele nacht zichtbaar, dus ook in de avonduren. Om- 
  

 
 
streeks 8 januari bereikt hij zijn grootste helderheid van +4,9.  
Voor ons is de beste periode om hem te bekijken evenwel rond 
11 januari. Hij zou dan met het blote oog zichtbaar moeten 
zijn, maar waarschijnlijk zul je wel een verrekijker nodig heb-
ben om hem goed te observeren. Met behulp van bovenstaan-
de sterrenkaart kun je hem opsporen. De kortste afstand tus-
sen Catalina en de aarde is op 17 januari. Ze naderen elkaar 
dan tot op 108 miljoen km.  

 

‘Nederlandse’ namen voor ster 55 Cancri en zijn planeten 
 
De Internationale Astronomische Unie (IAU) organiseerde 
onlangs een wereldwijde stemming over namen voor ster-
ren en hun exoplaneten. Iedereen mocht op namen voor 
twintig sterren en hun exoplaneten stemmen. 

 
De KNVWS had zes namen voorgesteld voor de ster 55 Cancri 

en de vijf planeten die om hem heen draaien. Deze (dub-
bel)ster heeft een magnitude van +5,95 en staat op 40,3 licht-
jaren van ons vandaan in het sterrenbeeld Kreeft. 
Dertien andere sterrenkundige instellingen brachten ook na-
men naar voren voor 55 Cancri. Van de 12.183 op deze na-
men uitgebrachte stemmen behaalde de KNVWS de meeste 
(2.542) en won daarmee dus de strijd! 
Overeenkomstig het KNVWS-voorstel heten de ster en vijf 
planeten vanaf nu:  

Copernicus (ster 55 Cancri) (hij ontwierp het basismodel voor 
het planetenstelsel) 
Galileo (hij ontdekte door telescoopwaarnemingen van Jupiters 
manen het eerste object dat beslist niet om de Aarde draaide); 
Brahe (de laatste grote astronoom die nog geen kijker had); 
Lippershey (vond de telescoop uit) 
Janssen ( ‘mede-uitvinder’ van de telescoop); 
Harriot (maakte eerste maantekening met gebruik van kijker). 
 
Enkele  (Japanse) namen die het niet hebben gehaald: Vege-

tarian, Solitaire, Nayomu, Nikuman, Sunrise, MihimikaeriSei. 
 
De KNVWS heeft met zijn voorstel een ‘prijs’ gewonnen: de 
vereniging mag een naam voordragen voor een planetoïde. 
Welke naam? Daar wordt nog over nagedacht. 

 

Boven: De baan van de komeet Catalina aan de noordelijke hemel tussen begin 
januari en medio maart. hemel.waarnemen.com 

Komeet Catalina, begin december 2015.  
Links zijn stofstaart en rechts zijn ionen-
staart. Foto: Fritz Helmut Hemmerich, 

Canarische Eilanden. 
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“Sterrenkunde en religie: geen spanning, maar verwondering!” 
 
Parochie De Goede Herder (Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Geffen, Nuland en Vinkel) wilde naar aanleiding van de 
Pauselijke milieu-encycliek Laudato Si aandacht vragen voor de toestand van de Aarde. Het idee werd geopperd om 
hiervoor de hulp van Sterrenwacht Halley in te schakelen. Maar hoe zou kunnen worden voorkomen dat wetenschap en 
religie elkaar zouden gaan bijten?  

 
WERNER NEELEN  
 
De oplossing werd gevonden in de per-
soon van Frank van Roermund o praem. 
Een theoloog en Norbertijn van de Abdij 
van Berne uit Heeswijk-Dinther, maar 
tevens afgestudeerd sterrenkundige aan 
de Leidse universiteit en ervaringsdes-
kundige vanuit Fokker Space. Frank 
werd benaderd en was erg enthousiast 
om bij onze sterrenwacht een presenta-
tie te verzorgen op het gevoelige raak-
vlak van wetenschap en religie. Hij 
spreekt namelijk beide talen.  
Frank moest met enige schaamte toe-
geven dat hij nog nooit bij onze sterren-
wacht geweest was, maar eerlijk gezegd 
kende ik Frank ook niet eens van naam. 
Die schaamte was dus wederzijds... Wie 
weet biedt dat perspectief voor de toe-
komst! 
Op maandagavond 30 november, de 
eerste dag van de internationale kli-
maatconferentie in Parijs, werd daarom 
ook bij Sterrenwacht Halley een klimaat-
conferentie op heel wat kleinere schaal 
gehouden. Toch was de opkomst boven 
verwachting groot. 33 gasten stonden er 
op de stoep en er staan nog minstens 
10 personen op de wachtlijst voor een 
herhalingsavond. Dat rendement viel 
allerminst tegen. Ferry Bevers, Hanneke 
Luxemburg, Urijan Poerink, Willem 
Schot, Wim Waegemakers en schrijver 
dezes waren namens de sterrenwacht 
van de partij om alles in goede banen te 
leiden, waarvoor dank. Tijdens de avond 
werden de gasten uitgenodigd om ken-
nis  te  maken met de grootsheid van het  
heelal en de kwetsbaarheid van Moeder

Aarde. Tevens werd men uitgenodigd 
om met elkaar in discussie te gaan en 
gezamenlijk te filosoferen over het on-
derwerp. 
De avond leverde zowel voor de paro-
chie en de abdij, als voor onze sterren-
wacht lovende woorden op. Voor ons 
werk, de gastvrijheid en de bereidwillig-
heid tot samenwerking. Wellicht dus 
voor herhaling vatbaar! 
Onderstaand de (iets ingekorte) tekst 
van het officiële persbericht van de 
parochie en de abdij: 

 
Sterrenkunde en religie: geen  
spanning, maar verwondering! 

Lezing en rondleiding bij  
Sterrenwacht Halley 

 
In Parijs start op 30 november een be-
langrijke klimaatconferentie waar inter-
nationale afspraken zullen worden ge-
maakt over het beperken van klimaat-
verandering. Afgelopen zomer bracht 
Paus Franciscus zijn zogenaamde 
‘groene encycliek’ Laudato Si (Geprezen 
zijt Gij) uit waarin hij gelovigen en alle 
mensen van goede wil oproept tot ster-
kere zorg voor de schepping. Over hoe 
die schepping zich vanaf de oerknal 
heeft ontwikkeld kunnen we ons ver-
wonderen, als wetenschapper kunnen 
we die onderzoeken en als gelovige 
kunnen we God ervoor prijzen. De dia-
loog van geloof en wetenschap is van 
levensbelang en bepalend voor de toe-
komst van de mensheid, helemaal als  
het gaat om klimaatverandering. 
Maar in onze maatschappij staan we-
tenschap en geloof voor sommigen nog

 
nog altijd op gespannen voet.  
Voor Frank van Roermund o. praem., 
theoloog, priester en Norbertijn van de 
Abdij van Berne is er geen spanning 
tussen beide. Voor zijn intrede heeft hij 
sterrenkunde gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Leiden. Daarna is hij jaren-
lang werkzaam geweest in de ruimte-
vaart bij Fokker Space. Nu is hij prior, 
cantor en magister van de abdij in 
Heeswijk-Dinther.  
Omdat Frank thuis is op beide terreinen, 
verzorgt hij op uitnodiging van parochie 
De Goede Herder op maandag 30 no-
vember om 20:00 uur een lezing in het 
gebouw van Sterrenwacht Halley […]. 
Na de pauze is er een planetariumvoor-
stelling en wordt er nog een rondleiding 
gegeven. Als het weer het toelaat kan 
aan het einde van de avond met een 
telescoop de hemel worden afgespeurd 
en de grootsheid van de schepping 
worden bewonderd  […]. 

 

 
Lezing Willem Schot op 26 februari 

‘Oorzaken klimaatverandering thans en in het verleden’ 
 
Deze lezing vindt plaats in onze sterrenwacht op vrijdag 26 februari, aanvang 20 uur. Halleylid Willem Schot be-
spreekt de huidige klimaatverandering door het broeikaseffect. Maar er zijn altijd zeer grote en snelle klimaatveran-
deringen geweest door natuurlijke oorzaken, zoals de aardbaan en de zon. Ook thans kunnen er grote klimaat-
schommelingen ontstaan door de natuur, maar wordt daardoor het probleem van de opwarming door de mens klei-
ner?  

 
We gaan dus deze keer niet alleen omhoog kijken maar vooral naar beneden. In de bodem en in de kilometers dikke ijslagen 
van Groenland ligt namelijk een schat aan gegevens over het verleden van de aarde en ook van het zonnestelsel. Er zijn 
duidelijke bewijzen voor extreme klimaatveranderingen in het verleden. De oorzaken daarvan zijn echter niet zo duidelijk. 
Variaties in de activiteit van de zon zijn volgens mij hierin een belangrijke factor, maar hiervoor is vooralsnog geen hard be-
wijs. Van groot belang voor ons is de huidige klimaatopwarming. Er zijn harde bewijzen voor dat de activiteit van de mensen 
hiervoor een belangrijke oorzaak is. In feite verandert het klimaat echter door een samenspel van diverse factoren. Wat moe-
ten we daar van verwachten? Hoe zullen de natuurlijke factoren zich ontwikkelen? Zijn wij met al onze technische hulpmidde-
len wel voldoende aangepast aan de grillen van de natuur? 
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Indrukwekkende 
maaneclips! 
 
Op de vroege ochtend van 28 sep-
tember 2015 hebben tientallen be-
langstellenden bij Sterrenwacht Hal-
ley de totale maansverduistering 
meegemaakt. Het gebeurt niet vaak, 
dat een maansverduistering van be-
gin tot eind en bij een kraakheldere 
hemel te zien is, zoals in deze nacht.  

 
Het bijzondere van de eclips was, dat 
die plaatsvond op het moment dat de 
maan dichter bij de aarde stond dat op 
enig  andere moment dit jaar.  Daardoor  

was de verduisterde maan wat groter 
dan gewoonlijk. 
In de bijna vijf kwartier dat de maan zich 
helemaal in de aardschaduw bevond, 
had hij een mooie rode kleur. Dat was 
het blote oog goed te zien, en vooral ook 
met de verrekijkers en de telescopen die 
bij de sterrenwacht volop werden ge-
bruikt. Veel aanwezigen maakten dan 
ook prachtige foto’s van dit indrukwek-
kende fenomeen. Op blz. XXX e.v. een 
aantal eclipsfoto’s met toelichting. 
Maansverduisteringen zijn niet zeld-
zaam; wereldwijd doen zich ongeveer 
twee per jaar voor, maar die zijn niet 
altijd vanuit Nederland zichtbaar. Zowel 
op 27 juli 2018 als op 21 januari 2019 
kunnen we in ons land weer een totale 
maansverduistering tegemoet zien, 
maar van die eclips is het begin respec-
tievelijk het einde onzichtbaar. 
Pas op 20 december 2029 is er een 
totale maansverduistering die we volle-
dig kunnen volgen.  

 

 

Weekend van de  
Wetenschap en 
Nacht van de Nacht 
 
Ook het Weekend van de Wetenschap 
en de Nacht van de Nacht bij Halley 
trok veel publiek. 
 

Het jaarlijks Weekend van de Weten-
schap bestond bij ons uit open avonden 
op 2 en 3 oktober met publiekspresenta-
ties, planetariumvoorstellingen en na-
tuurlijk sterren kijken; vooral de eerste 
avond was de sterrenhemel kraakhelder.  
Deze twee avonden trokken samen 80 
belangstellenden. Op de vrij zonnige 
Jeugdmiddag 3 oktober kwamen 30 
kinderen naar de sterrenwacht, met hun 
ouders. Op het programma stonden een 
leuke presentatie, het maken van draai-
bare sterrenkaarten en het kijken door 
de telescopen, waaronder de Lunt-
zonnetelescoop. Tot slot konden, zoals 
altijd, alle kinderen waterraketten af-
schieten. 
De Nacht van de Nacht op 24 oktober bij 
onze sterrenwacht werd door circa 70 
geïnteresseerden (onder wie ongeveer 

30 kinderen) bezocht, ondanks de be-
wolking die het observeren van de ster-
renhemel onmogelijk maakte. De acht 
vrijwilligers hadden het druk met lezin-
gen in het auditorium, planetariumvoor-
stellingen, rondleidingen binnen en 
buiten en het kijken door de grote tele-
scoop.  
Natuurcentrum De Maashorst in donker 
Slabroek is ook een trouwe deelnemer 
aan de Nacht van de Nacht.  
Ferry Bevers, Henry Hendriks en Cees 
de Jong stonden daar namens onze 
sterrenwacht met een telescoop. De 
circa 100 belangstellenden die in groep-
jes van twintig het Kabouterpad bewan-
delden, kwamen bij hen terecht. Eén 
groep kon met moeite de kraters op de 
maan bekijken, de overigen hadden 
pech door toedoen van de bewolking. 
Maar de verhalen en de uitleg van de 
Halleyleden maakten veel goed. Ieder-
een was enthousiast. 

 

“Maansverduistering 
levert bewijs” 
 
Iedereen die in de nacht 27/28 sep-
tember naar de sterrenwacht is ge-
komen, heeft van de totale maans-
verduistering kunnen genieten. 

 
PAUL VAN VLIET 
 
Zelf ben ik niet naar Halley gegaan, 
maar ben die nacht om kwart over drie 
opgestaan en, na gedoucht te hebben, 
buiten gaan zitten om naar de verduiste-
ring te kijken. Wat ik toe besefte, was 
het feit, dat je de maansverduistering 
kan gebruiken als bewijs dat de aarde 
roteert. De schaduw van de aarde be-
woog van oost naar west over de maan, 
doordat de maan van west naar oost 
beweeg. Daar wij toch de maan (en 
sterren) naar het westen zien bewegen, 
moet dus de aarde roteren. 
Nu wil ik hier nog één zin aan toevoe-
gen: als de maan zelf van oost naar 
west zou bewegen, dan zou de schaduw 
van de aarde altijd van west naar oost 

over de maan bewegen. Om tot de con-
clusie te komen, dat de aarde om de zon 
beweegt, doordat we steeds een ander 
stukje van de hemel zien, is dan niet ver 
meer.  

De maansverduistering van 28 
september. Foto: Bart Verdonk. 
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Ik heb een test gedaan met het stacken van een opname 
die enkel met camera, vast objectief en statief zijn ge-
maakt. Tot nu toe had ik alleen lang belichtingen met 
tracking geprobeerd.  

 
ANNEMIEKE VOGEL 
 
Het idee van deze test is om te zien wat je met basismiddelen 
aan doen, als je met fotobewerking en stacken kunt werken. 

Er is geen tracking gebruikt (de sterren zijn dus niet gevolgd) 
en geen telescoop, alleen een digitale camera (op een stevig 
statief) die foto’s in RAW-formaat kan maken. Op de achter-
grond een vergelijking van een single shot (links) en een 
stack van 22 opnamen en elk 5 seconden bij ISO1600 
(rechts). Je ziet dat de stack met name de ruis goed uit de 
foto kan halen. De opname is gemaakt met opkomende be-
wolking, terwijl de Plejaden net boven mijn huis uit kwamen, 
en de bijna volle maan nog net achter het huis stond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mooiste maansverduistering sinds vele jaren 
 

De weersomstandigheden in de eclipsnacht van 28 september 2015 waren 
voor veel Halleyleden uitstekend. Zij hoefden dus niet ver weg om de totale 
maansverduistering te aanschouwen. Menigeen kon de verleiding niet 
weerstaan om de verduistering  te fotograferen met de middelen waarover 
zij beschikten: digitale camera’s, telescopen, telelenzen, driepoten enz.  
Op de volgende twee kleurenpagina’s en op de voorkant van deze Halley 
Periodiek zijn de foto’s afgedrukt die bij redactie zijn ingekomen. Hieronder 
de toelichtingen bij de foto’s.  

 
Pagina  12 

Maarten Geijsberts maakte de eclips in 
zijn achtertuin in Wijchen mee en ver-
vaardigde van zijn opnamen een collage 
van de beginfase en de totaliteit. 
Bij slecht weer zou Raymond Westheim 
ongetwijfeld met Edwin van Schijndel 
het hele land hebben doorkruist op zoek 
naar een plek waar de eclips wel te zien 
was. Maar dat was niet nodig, zoals uit 
zijn volgende relaas blijkt. Uit zijn vele 
foto’s stelde hij het kleurrijke ‘drieluik’ 
samen. 
“De door de media zo gehypte super-
bloedmaan was een groot succes bij 
Sterrenwacht Halley. Volgens een Belgi-
sche weerman was het echter meer een 
currymaan. Hoe dan ook, de totale 
maansverduistering konden we van 
begin tot eind prima volgen bij de ster-
renwacht. De wolken en mist bleven net 
lang genoeg weg om het fenomeen niet 
in de weg te staan. Pas bij de uittrede 
waren er wat mistflarden en schapen-
wolken. Na aankomst thuis trok het 
overigens he-le-maal dicht. De foto is 
een collage van drie opnames: het begin 
van de totaliteit, rond het maximum en 
aan het einde van de totaliteit. De af-
zonderlijke opnames zijn gemaakt met 
een Canon EOS70D achter een WO 
FLT110 refractor. Er is 1-4 sec belicht 
op 400 ISO, waarbij de ‘middelste maan’  
(maximum van de totaliteit) het langst is 

belicht. Weer een mooie en kleurrijke 
maaneclips om op terug te kijken.” 
 
Pagina 13 
Gijs de Reijke uit ’s-Hertogenbosch is 

voor de eclips helemaal afgereisd naar 
Kinderdijk en wist daar een mooie reeks 
platen te schieten met de befaamde 
molens op de voorgrond.  
Edwin van Schijndel maakte bij Halley 
een serie prachtige platen van de don-
kerrode maan. Hij gebruikte zijn Canon 
EOS 6 D-camera, gekoppeld aan een 
150 mm Intes MK 67 telescoop. 
Henry Hendriks (Uden) bleef thuis en 
fotografeerde de verduisterde maan 
vanuit zijn tuin.  
Patrick Smetsers (Berlicum) zette zelfs 

geen stap buiten. Hij had zijn statief met 
camera op de vensterank van de huis-
kamer gezet en ging daarmee rond 4 
uur aan de slag. 
Bart Verdonk had met zijn cameraop-
stelling een goede positie op het dakter-
ras van Halley ingenomen. Hij legde de 
eclips van de eerste tot de laatste aan-
raking vast.  
Niet heel ons land was vrij van bewol-
king, maar in Alkmaar was de eclips ook 
prima te volgen. Daar woont Halleylid 
Simon van Leverink, die thuis rond 4.45 
uur de maansverduistering fotografeer-
de. Hij zette zijn digitale camera met 
APS-C-formaat (15,9 x 23,8 mm) in. 

Brandpuntafstand 200 mm (zoom 18-
200), ISO 1600. 
Hij  ziet deze nachtelijke fotosessie als 
voorbereiding van zijn reis naar Indone-
sië voor de totale zonsverduistering van 
9 maart 2016, die hij met minimale uit-
rusting wil fotograferen. 
 
Voorplaat van deze Halley Periodiek 

Inge van de Sande stond tijdens de 
eclips eveneens paraat met haar came-
ra, thuis in ’s-Hertogenbosch. Zij stelde 
van enkele mooie opnamen een kleine  
en mooie collage samen.  
Zij schrijft over haar actie:  “Het was 
even zoeken naar instellingen waarmee 
aan de ene kant de sterrensporen niet 
zichtbaar waren, en aan de andere kant 
voldoende licht opgevangen kon wor-
den, maar gelukkig heb je daar tijdens 
een maansverduistering iets meer tijd 
voor dan bij een zonsverduistering. 
Scherpstellen op iets wat je bijna niets 
ziet, bleek echter wel een uitdaging. Het 
was bijzonder om mee te maken. Het 
plaatst alles weer even in perspectief. 
De opnamen zijn gemaakt tussen ca 
4.20 uur en 5.35 uur, met een Canon 
600D en een 300 mm-lens. Instellingen 
wisselden afhankelijk van de hoeveel-
heid licht.” 

Stacken van zonder tracking gemaakt sterrenfoto’s  
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De maansverduistering van 28 september 2015.  

Lees er meer over op blz. 11. 
Collage boven: Raymond Westheim.  
Collage onder: Maarten Geijsberts.    
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De maansverduistering van 28 september 2015. 

Lees er meer over op blz. 11. 
Gijs de Reijke (collage achtergrond) 

Edwin van Schijndel (linksboven) 
 Patrick Smetsers(rechtsboven) 

Bart Verdonk (linksonder) 
 Henry Hendriks (middenonder)    

Simon van Leverink (rechtsonder) 
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Wie het weet… oplossing vorige vraag (zie Halley Periodiek nr 4, okt. 2015, blz. 9) 

 
HARRIE SCHRIJVERS 
 
Oplossing: ONTDEKKING PLANEET URANUS.  

De route naar de oplossing: Architect  “Unter den Linden” >  
Karl Friedrich Schinkel > geboren 13 maart 1781 > was Duitser 
> korte tijd naar Engeland gevlucht >  andere Duitser, al eerder 
gevlucht naar Engeland > dat was William Herschel, maar die 
is er gebleven > ontdekt op 13 maart 1781 de planeet Uranus, 
dus precies op geboortedag van die meneer Schinkel. 

De ‘hints’ hadden 13 maart als gemeenschappelijke datum: 
Koningin Wilhelmina terug in Nederland (1945), weervouw 
Klazien uut Zalk geboren(1919), huidige Paus Franciscus 
gekozen (2013),  cabaretière Claudia de Brey geboren (1975), 
dichter Nicolaas Beets overleden (1903) en lancering eerste 
bemanning naar het voormalige Russische ruimtestation MIR 
(1986).  
Na loting onder de goede oplossers werd Urijan Poerink de 
winnaar van de  ‘Eeuwige roem’. 

   

Wie het weet… nieuwe vraag  
 
Komen deze observatoria of sterrenwachten je bekend voor? Dan ben je al een flink eind op weg om deze eerste “Wie het 
weet….” van het jaar 2016 op te lossen en kans te maken op het fraaie, leerzame en humoristische boek “Stijn en de Sterren”.  
Anders zul je toch even over het internet moeten gaan zwerven om de gevraagde naam of plaats te achterhalen. Dat moet je 
invullen in de rij hokjes onder de foto’s, achter het juiste fotonummer. 
Daarna kun je de zin vinden die gevraagd is en die je mag mailen naar harrieschrijvers@home.nl. 

                                                                                                                      
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9         

VUL IN: 1           *               
 

2         *         
    

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

  
1 2 3 4 5 6 7 8           

 
3                     

    
4     *           

     

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9         

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

 
5           *       

     
6           *             

 

  
1 2 3 4 5 6               

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     

 
7             

        
8       *     *         

  
                              Neem de juiste letter over en stuur de gevonden zin op naar harrieschrijvers@home.nl 

 
                      (voorbeeld: 7/2 wil zeggen: 2

de
 letter oplossing bij  7 hierboven) 

     
                         

 
4/2 7/3   1/8 6/10 6/5     1/5 6/2 1/3   2/7 6/8 5/4 8/5   5/1 4/5 1/10 3/3 2/3 

  

 
    V         V                             :  

 
                         

 
      6/1 3/2 6/11 8/2 7/5   8/1 1/12 7/2 6/10 8/5 5/2 3/1 5/8 3/4       

   

    
                              ! 

       

1. Naam van de berg           2. Naam van de berg             3. Naam van de berg            4. Naam van het eiland 

5. Naam van de vulkaan           6. Naam van de berg           7. Naam berg? Of anders! 8. Naam van de berg                                                  
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Ruimtemissies om in 2016 te volgen 
  
Vanaf dit jaar zijn er weer diverse onderzoeksmissies in de ruimte die we kunnen volgen. In Halley Periodiek 2015, 3 en 
4, gaven we een update van de diverse ruimtemissies die in 2015 speelden. Rosetta en Philae gingen naar de komeet 
67P/Churyumov Gerasimenko, Dawn vloog naar de dwergplaneet Ceres en New Horizons vloog vlak langs de dwergpla-
neet Pluto. Ook de komende jaren zijn er weer diverse interessante missies die gelanceerd worden of bij het doel aan-
komen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven voor 2016. In een volgend nummer kun je weer een nieuwe update 
verwachten, met een nog verdere doorkijk naar volgende jaren. 

   
HANS BOMERS  
 
In december werd LISA Pathfinder ge-
lanceerd door ESA. De Pathfinder is een 
voorloper van het project eLISA (Evol-
ved Laser Interferometer Space Anten-
na) dat ergens rond 2034 uitgevoerd 
wordt. eLISA zal bestaan uit drie sondes 
die in een driehoekige formatie rond de 
zon gaan draaien om gravitatiegolven te 
meten van bijvoorbeeld verafgelegen 
botsingen tussen zwarte gaten. De drie 
sondes krijgen een onderlinge afstand 
van 1 miljoen kilometer, en kunnen met 
laserstralen zeer nauwkeurig deze af-
stand in de gaten houden, waardoor 
passerende gravitatiegolven gemeten 
kunnen worden. De LISA Pathfinder 
gaat hier de technologie voor testen. Dat 
gebeurt door een stabiele locatie te 
kiezen waar de zwaartekracht van de 
Zon en de Aarde elkaar opheffen, het 
zogenaamde Lagrangepunt L1. Andere 
zwaartekrachtsinvloeden kunnen dan 
zeer nauwkeurig gemeten worden. 
 
New Horizons  
New Horizons is na zijn passage van 
Pluto verder gevlogen en is nu op weg 
naar de planetoïde 2014 MU69 in de 
Kuipergordel. De planetoïde wordt in 
2019 ook tijdens een flyby in kaart ge-
bracht en geanalyseerd, waardoor we 
hopelijk meer te weten komen over de 
samenstelling en ontstaansgeschiedenis 
van objecten in de Kuipergordel.  
De wetenschappelijke tijdschriften Natu-
re en Science hebben deze NASA-
expeditie uitgeroepen tot ‘hoogtepunt 
van het jaar 2015’. Nature benoemde 
missieleider Alan Stern tot een van de 
ten people who mattered this year. 
  
InSight 

In maart vertrekken er twee nieuwe 
missies naar Mars. NASA lanceert de 
lander InSight, die onderzoek naar het 

binnenste van Mars moet gaan uitvoe-
ren. Omdat Mars veel minder geologi-
sche activiteit kent dan de Aarde, is er 
veel meer informatie in het de korst, 
mantel en kern van de planeet bewaard 
gebleven die inzicht kan geven in de 
verre geschiedenis. Dit gebeurt overi-
gens via metingen en niet met boringen.  
 
Trace Gas Orbiter en Schiaparelli 

In maart lanceert ESA de eerste fase 
van het project ExoMars, met de Trace 
Gas Orbiter en de lander Schiaparelli. 
Beide zoeken vanaf het einde van het 

jaar naar sporen van methaan op en 
rond Mars.  
In een tweede deel van deze missie in 
2018, wordt ExoMars-rover op het op-
pervlak gezet. 
 
Juno  
In juli komt het NASA-voertuig Juno aan 
bij Jupiter, waarover we twee nummers 
terug al berichten. Hij zal onder andere 
onderzoek doen aan de samenstelling 
van de gasreus, het eventuele bestaan 
van een rotsachtige kern, en het magne-
tische veld van de reusachtige planeet. 
  
LightSail-B 
In september dit jaar wordt het LightSail-
B gelanceerd, een zonnezeil, een groot 

doek van 32 m
2
 dat direct wordt voort-

gestuwd door de stralingsdruk van de 
Zon. Samen met de ruimtesonde Prox-1 
wordt het zonnezeil gelanceerd bovenop 
Falcon Heavy, een raket van de particu-
liere ruimteorganisatie SpaceX. Het 
zonnezeil moet gaan aantonen of dit een 
goede manier van aandrijving in de 
ruimte is, bijvoorbeeld voor betaalbaar 
personenvervoer in de toekomst. Light-
Sail-B zal vooral het uitklappen van het 
zeil testen en zal daarna in een baan 
dichtbij de Aarde blijven. De beroemde 
sterrenkundige Carl Sagan (overleden in 
1996) droomde van de lancering van 
zo’n voertuig. De Planetary Society die 
door hem opgericht werd, kondigde in 
2009 aan, op Sagans 75

e
  geboortedag, 

dit project uit te uitvoeren.  
Bij een crowdfunding-actie werd veel 
meer dan het benodigde bedrag opge-
haald. Het doelbedrag was $ 200.000, 
maar inmiddels staat de teller op meer 
dan $1,2 miljoen. Het extra geld wordt 
onder andere ingezet voor onderwijs en 
voorlichting. 
  
OSIRIS-Rex 

In dezelfde maand wordt ook de NASA-
sonde OSIRIS-Rex gelanceerd, die de 
planetoïde 101955 Bennu moet gaan 
bezoeken. Deze Apollo-planetoïde met 
een doorsnee van bijna 500 meter 
scoort redelijk hoog qua risico om ooit 
met de Aarde in botsing te komen. Al-
hoewel, ‘redelijk hoog’ wil in dit geval 
zeggen een kans van 0,037% ergens 
tussen het jaar 2175 en 2196. Het be-
langrijkste doel is overigens om in 2023 
monsters terug te brengen naar de Aar-
de, die ons meer kunnen leren over de 
oorsprong van organische moleculen in 
het zonnestelsel,  waar het leven uit ont- 

eLisa 

InSight 

landing  

Schiaparelli 

Lightsail-B 

OSIRIS-Rex 
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staan zou kunnen zijn. De verwachte 
aankomst bij Bennu is in 2018. 
 
Rosetta en Philae 

Eveneens in september komt er een 
einde aan de missie van Rosetta en 
Philae. Rosetta zal een gecontroleerde 

landing maken op het oppervlak van de 
komeet 7UP Churyumov-Gerasimenko. 
Eind 2016 de komeet het binnenste van 
het zonnestelsel weer verlaten. Rosetta 
zal in deze slotfase mogelijk zelfs betere 
data en beelden kunnen binnenhalen 

dan de lander Philae tijdens zijn afde-
ling. Dit komt doordat Rosetta betere 
sensoren heeft en langzamer afdaalt. 
  

Dawn 
En tenslotte nog even over Dawn, het 
vaartuig bij Ceres. In  november  kwam  
Dawn aan  in  haar laagste omloopbaan, 
ca. 375 km boven het oppervlak. De 
afgelopen maanden werden nieuwe 
metingen gedaan en gedetailleerde 
foto’s gemaakt. De missie is nu prak-
tisch gezien afgelopen.  
Het is de verwachting dat Dawn echter 
nog zeer lange tijd in deze stabiele om-
loopbaan rond Ceres zal blijven cirkelen. 

 

 
Stichting Sterrenwacht Halley werkt 
plannen uit om onze sterrenwacht ener-
gieneutraal te maken. Dat plan omvat het 
installeren van 112 zonnepanelen met 
elk een afmeting van 65 x 165 cm.  

 
ANTON VALKS 
 
De bijgaande tekening laat zien waar de 
zonnepanelen moeten komen. Een aantal 
zonnepanelen wordt geplaatst op de dak-
randen van de aanbouwen (planetarium, 
bestuursruimte, auditorium). De panelen 
worden verbonden met een omvormer, die 
wordt bevestigd aan een muur in de be-
stuursruimte.  
De zonnepanelen zullen het waarnemen vanaf het dakterras 
en vanuit de koepels niet beperken of verstoren. Dat geldt ook 
voor de panelen in de tuin. Daar maakt de bosschage aan de 
waterkant plaats voor drie masten met panelen, die worden 
verbonden met een tweede omvormer in de bestuursruimte. 
Van hieruit wordt de opgewekte gelijkstroom omgezet in wis-
selstroom, die via een elektrakabel naar de elektrameterkast 
gaat. De bestaande elektrameter wordt omgewisseld voor een 
‘slimme meter’, zodat de stroom overdag teruggeleverd kan 
worden aan Essent. In de avonduren kan de stroom van Es-
sent worden gebruikt. Totaal heeft de installatie een opbrengst 
van 17.700 Kw (ongeveer het jaarverbruik).                            

De stichting heeft al een omgevingsvergunning bij de gemeen-
te Bernheze aangevraagd. De beslissing op de aanvraag 
wordt begin januari 2016 verwacht. Als die positief uitvalt, kan 
met de uitvoering worden gestart. 
De installatie van de zonnepanelen vergt natuurlijk een flinke 
investering, maar zal al snel voor aanmerkelijke besparing van 
de stroomkosten zorgen, waardoor de investering op den duur 
helemaal is terugverdiend. 
 

Er wordt een bijeenkomst belegd waarin het stichtingsbestuur 
de plannen nader toelicht. Daarvoor krijgt u nog een uitnodi-
ging. Maar ondertussen is Anton Valks natuurlijk altijd bereid 
desgevraagd u nader te informeren over dit nieuwe project. 

 

Lovejoy in groene gloed van ethaandinitril 
 
Ook de ijle staart van de komeet bestaat uit gas. De fletse 
blauwe kleur wordt toegeschreven aan koolmonoxide. Het 
gas is weggeblazen door de zonnewind - de stroomdeeltjes 
die onze zon voortdurend uitstoot.  

 
In januari 2015, toen komeet C/2014 Q2 de aarde relatief dicht 
naderde, onderzocht wetenschappers hem met de 30-meter-
radiotelescoop van het Institut de la Radioastronomie Millemetri-
que (IRAM) in de Spaande Sierra Nevada. Hij blijkt 21 complexe 
organisch  moleculen te bevatten. De meeste waren al vaker  in 
kometen gedetecteerd. Maar er zitten twee nieuwe methanol 
(bekend van de alcoholische dranken  en glycoaldekyde). De 
twee moleculen zijn eerder al aangetoond in interstellaire gas-
wolken - de kraamkamers van sterren en planeten.  
Kometen als C/2014Q2 zouden lijken op het oermateriaal waar-
uit onze aarde is ontstaan.                            
NRC Handelsblad, 25 oktober 2015, ingezonden door Leo Steinhart 

Ceres 
Zuidpool 

112 zonnepanelen  

Halley wordt energieneutraal  

De (groene) komeet C/2014 Q2 (Lovejoy), op 21 januari 2015 vastge-
legd door Inge van de Sande.  
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Maankrater Copernicus 
 
Halleylid Andries Son uit Neerpelt (B.) fotogra-
feerde op 28 april 2015 de opvallende maan-
krater Copernicus (rechts op de opname) aan 
de zuidrand van Mare Imbrium of Zee der Re-
gens Dat deed hij met zijn 15 cm Kuttertele-
scoop. 

 
Copernicus is een grote inslagkrater; hij heeft een 
doorsnede van 93 kilometer en een diepte van 
3.700 meter. De bergen in het centrum zijn 700 
meter hoog.   
Bij het ontstaan van de krater zijn stof en ge-
steenten uitgeworpen tot op wel 400 kilometer 
afstand.  Dat materiaal is zichtbaar als een helder 
stralenstelsel rond Copernicus. Apollo 12 is in 
november 1969 op een van die stralen geland en 
de astronauten hebben monsters van het materi-
aal genomen. Onderzoek daaraan wees uit dat 
de krater vermoedelijk ongeveer 800 miljoen jaar 
oud is.  
 
Technische gegevens 

Telescoop: 15 Kutter; Camera: DMK 21AU04 met een IR-UV cut filter en een rood filter; de avi is opgenomen met het programma 
IC Capture AS2.1 en bewerkt met het programma Auto Stakkert 2.1.05 en vervolgens met Registax 6.2. 
 

 
 

Vuurbol gesnapt door 
bewakingscamera 
 
Op 2 november 2015 om 18.11 uur schoot deze 
trage vuurbol door het beeldveld van meteo-
renbewakingscamera CAMS347 in Heesch.  

 
Middenboven zijn de Plejaden te zien, middenon-
der de Hyaden met daarbij de heldere ster Aldeba-
ran. Parallel en iets rechts van het heldere spoor is 
een heel zwak spoortje te zien. Dat is een inwen-
dige reflectie van het heldere spoor, in de optiek 
van de camera. Opname van Erwin van Ballegoij, 
Heesch. 
 
CAMS (Cameras for Allsky Meteor Surveillance) is 
een geautomatiseerd systeem voor videobewaking 
van de nachtelijke hemel, dat permanent in bedrijf 
is. De camera’s registreren ‘vallende sterren’ of 
meteoren, ook heel zwakke exemplaren, en zijn 
dus een waardevolle middel voor de bestudering 
van meteorenzwermen.   
In de Benelux is een heel netwerk van meer dan 20 CAMS-camera’s totstandgebracht. Een daarvan wordt beheerd door Erwin 
van Ballegoij. 
 

    

 

  

Voorbijscherende planetoïde vastgelegd 
Rond 31 oktober 2015 kreeg de planetoïde 2015 TB145  ruime mediabelangstelling, want hij passeerde die dag onze aarde. De 
kortste afstand was te 19.01 uur en bedroeg 486.000 kilometer (1,27 maal afstand aarde-maan). De diameter van deze Near-
Earth Asteroid (NEA) is ongeveer 600 meter. Klaas Jobse in Oostkapelle slaagde erin om 18.57 uur de passage van 2015 TB145 

te fotograferen, ondanks de dunne cirrusbewolking. De camera volgde het snelle object acht seconden. De planetoïde is het witte 
puntje op de foto op de achtergrond; door de bewegende camera zijn de sterren streepjes geworden. 
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Mordor ligt op Charon, als vreemde 
rode poolvlakte 
 
De vlek van Mordor. Zo wordt de rode kratervlakte op de Noordpool 
van de Putomaan Charon genoemd sinds de flyby van de New Hori-
zons op 14 juli 2015. Want de Internationale Astronomie Unie heeft 
besloten dat landschappen op Charon namen moeten krijgen van 
bestemmingen en mijlpalen uit fictieve en andere ruimte- en ontdek-
kingsreizen. 

  
En is Saurons zwarte rijk Mordor niet het doel van een van de beroemdste 
queesten uit de fantasieliteratuur: Tolkiens 'In de ban van de ring'? De 
naam is overigens nog niet officieel. Op een van de foto’s van New Hori-
zons is de vlakte schitterend te zien. Door de krappe radioverbinding met 
de verre Kuipergordel aan de rand van het zonnestelsel komen de vele 
foto’s die 14 juli werden geschoten nu langzaam een voor een binnen via 
het Deep Space Netwerk van grote radiotelescopen. En uit de foto’s wordt 
volkomen duidelijk dat ook Charon - met zijn 1.200 km diameter half zo 
groot als Pluto (de twee worden wel een dubbelplaneet genoemd) - geen 
saaie monotone ijsbal is, maar een ‘geologisch’ zeer actief hemellichaam. 
Bergen, kloven, landverschuivingen, kleurverschillen, grote vlaktes… alles 
wat bij Pluto zo n diepe indruk maakte, heeft Charon dus ook. Het kloven-
systeem van 1.600 km lengte is indrukwekkend. Het lijkt wel of de hele 
korst van Charon is opengebarsten, zegt astronoom John Spancer in een 
persbericht van de NASA. De grote vlakte in het zuiden is relatief recent 
gevormd, anders zouden er wel meer inslagkraters te zien zijn. Die vlakte zou gevormd kunnen zijn doordat een interne oceaan 
langzaam bevroor en kromp waardoor de Charonkorst openbrak. Door die scheuren zou dan ‘waterlava’ naar boven zijn geko-
men en een nieuwe vlakte hebben gevormd. 
NRC Handelsblad, oktober 2015, ingezonden door Leo Steinhart 
 

 
 

 
 
 

Zenit is een populair-weten- 
schappelijk maandblad over sterren- 

kunde, weerkunde, ruimteonderzoek en  
aanverwante wetenschappen.  
Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen in de professionele weten-
schap op de voet. Wetenschappers uit binnen- en buitenland 
schrijven regelmatig in Zenit over hun eigen onderzoek.  
Zenit is tevens hét blad voor  de  actieve amateur,  met nieuws 
over waarneembare verschijnselen, waarneemtips, productinfor-
matie, boekbesprekingen, en beschrijvingen van amateurwaarne-
mingen met foto's en tekeningen. Zenit is bovendien het vereni-
gingsblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- 
en Sterrenkunde, waarvan onze sterrenwacht een lidorganisatie is. 
Zo mogelijk wordt verwezen naar actuele informatie op het inter-
net.  
Meer weten over dit magazine? Ga naar www.zenitonline.nl. 
  

 

Rechts: Saurons 
zwarte rijk Mordor. 
Boven: Mordor op 
Charon (omcirkeld). 

De hoogste-resolutiefoto  
van New Horizons: de berg-

achtige ‘kustlijn’ van  
Sputnik Planum op Pluto. 

 
 

Filmavonden op 29 januari en 25 maart 

Kom kijken naar Gravity en Interstellar! 
Entree: gratis. Alleen voor Halleyleden. 
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Overweeg je een telescoop te kopen? 
 
Wanneer je geïnteresseerd bent in de sterren en planeten, ontstaat op een gegeven moment vanzelf de wens om een 
telescoop te bezitten. Er zijn echter diverse mogelijkheden in uiteenlopende prijsklassen, waarbij een goede afweging 
noodzakelijk is om teleurstellingen te voorkomen. Op internet vind je diverse documenten die je helpen bij de keuze van 
een eerste telescoop. Ik heb zelf ook zo'n document opgesteld omdat ik in mijn vriendenkring vaak vragen hierover 
kreeg. De uitgebreide versie is digitaal bij mij op te vragen of bij Halley kosteloos als papieren versie te verkrijgen. Hier-
onder volgt een korte samenvatting.  

 
ANNEMIEKE VOGEL 
 
Een eerste afweging: waarom zou je 
een telescoop willen kopen? 

Wat doet een telescoop eigenlijk? De 
meeste mensen denken hierbij in de 
eerste plaats aan het vergoten en dich-
terbij halen van het beeld. Maar de 
kracht van een telescoop zit hem in 
eerste instantie juist in iets anders. Je 
eigen ogen hebben namelijk maar een 
kleine pupil waardoor het licht in je ogen 
valt. Wanneer je meer van de sterren 
wilt zien, wil je vooral meer licht bunde-
len in je ogen, zodat je ook de zwakkere 
sterren en andere objecten aan de he-
mel kunt zien. Hiervoor is de diameter 
van de kijker van belang: hoe groter de 
doorsnede, hoe meer licht er opgevan-
gen kan worden en bij je ogen gebun-
deld kan worden. 
Met het blote oog kun je op een heldere 
avond zo’n 4.500 sterren waarnemen 
vanaf elke willekeurige donkere plek. 
Met een 50 mm verrekijker kun je al zo’n 
100.000 sterren waarnemen, en met een 
75 mm telescoop kom je al aan ruim 2,5 
miljoen sterren. Dus bedenk maar wat er 
mogelijk is met een 200 mm telescoop… 
 
Begin met een verrekijker 

Voor die eerste stap naar meer sterren 
heb je dus niet direct een dure telescoop 
nodig. Wil je beginnen met sterren kijken 
met een beperkt budget, dan kun je het 
beste kiezen voor een goede verrekijker. 
Deze zijn vaak verkrijgbaar in dezelfde 
prijsklassen als de goedkopere begin-
ners telescopen, en bieden minstens 
zoveel plezier. Bij de verrekijker is dan 
dus vooral de diameter van belang, en 
niet zozeer de zoomfactor. Sterker nog, 
hoe groter de zoomfactor, hoe lastiger 
het is om het beeld stil te houden, en 
een 10x zoom levert niet veel meer 
details op vergeleken met een 7x zoom. 
Wanneer je kiest voor een goede verre-
kijker, biedt dat direct voordelen: je 
gebruikt twee ogen tegelijk, wat voor in 
het begin prettiger is dan met één oog 
moeten kijken, het beeld staat gewoon 
rechtop, dus je kunt je makkelijk oriënte-
ren en de richting van beweging in je 
beeld is logisch. Bovendien kun je de 
kijker ook overdag gebruiken voor ande-
re doeleinden, zoals vogels en wild 
observeren. 
Let bij de aanschaf dus op de diameter 
van de voorste lenzen, en voorkom 
zoomlenzen: de constructie hiervan 
zorgt voor verlies van licht. Op een ver-

rekijker staat een combinatie van getal-
len die aangeven hoeveel zoom de 
kijker heeft en hoe groot de voorste 
lenzen zijn. Een 7x35 verrekijker bete-
kent dus dat hij het beeld 7x dichterbij 
haalt en de voorste lenzen een diameter 
hebben van 35 millimeter. En een 7-
21x40 kijker heeft een zoomfactor van 
7x tot 21x, met lenzen van 40 mm door-
snede. Een geschikte verrekijker voor 
het sterrenkijker heeft bij voorkeur een 
lensdiameter groter dan 50 mm. Een 
7x50 kijker is daarmee een prima begin, 
en kost tussen de 40 en 60 euro. 
 
En als je toch een telescoop wilt? 

Wanneer je een stapje verder wilt en 
een echte telescoop wilt kopen, sta je 
weer voor een keuze: welk type is het 
meest geschikt? Er zijn drie basismodel-
len: 
-  gewone lenzentelescoop (refractor); 
- gewone spiegeltelescoop (reflector of 

Newton telescoop);  
- catadioptrische telescoop: Schmidt-

Cassegrain Telescoop (SCT) en Mak-
sutov-Newton. 

In de uitgebreide beschrijving staat 
uitgelegd wat het principe van deze 
modellen is, en wat de voor- en nadelen 
ervan zijn. Ook worden prijsklassen 
genoemd om je een idee te geven van 
de investering. 
 
Hoe dikker de buis, hoe meer licht? 

Zoals hierboven al beschreven, bepaalt 
de diameter hoeveel licht er gebundeld 
wordt in je ogen. Maar daarnaast is de 
verhouding met de lengte van de tele-
scoop is van belang. Dit is vergelijkbaar 
met cameralenzen: hoe groter het dia-
fragma in verhouding tot de lenssterkte, 
hoe ‘sneller’ de lens. Een snelle lens bij 
een fotocamera betekent dat er in ver-
houding kortere belichtingen nodig zijn 
om hetzelfde beeld op te leveren. Dit 
geldt dus ook bij telescopen, wanneer je 

foto’s zou willen maken: de telescoop 
wordt dan een enorme telelens. Maar 
het is niet alleen voor astrofotografie van 
belang, want ook bij visuele waarneming 
kan deze zogenaamde apertuur veel 
invloed hebben. Om te bepalen wat de 
apertuur van een telescoop is, moet je 
de diameter van de lens of spiegel delen 
door de brandpuntsafstand. 
Een kortere buis biedt bovendien een 
grotere kijkhoek (field of view), omdat 
meer van het schuin invallende licht 
uiteindelijk je ogen bereikt. Hoe 
lichtsterker de kijker, dus hoe kleiner de 
apertuur, des te helderder het beeld en 
groter de kijkhoek.  
Met een f5 telescoop zie je bij 120x 
zoom dus meer van de hemel dan met 
een f10 bij 120x zoom. 
 
Wat mag ik verwachten? 

Zoals hiervoor al aangegeven, is het 
belangrijk je wensen en verwachtingen 
helder te hebben voordat je een tele-
scoop uitzoekt. Daarbij zijn enkele ba-
sisvragen van belang. Door deze te 
beantwoorden, kunnen ervaren gebrui-
kers je beter adviseren in je keuze. In de 
uitgebreide beschrijving staan enkele 
vragen die ook op het astroforum.nl 
worden gebruikt om adviezen te kunnen 
geven. 
 
Monteringen, volgsystemen en goto 

Omdat de aarde om haar as draait, 
bewegen de sterren en planeten gedu-
rende de nacht ook door de hemel. 
Wanneer je verder ingezoomd bent, 
merk je deze beweging goed. Als je de 
telescoop op één plek gericht houdt, 
schuiven de sterren door je beeld heen. 
Om dit tegen te gaan, kun je gebruik 
maken van je montering (statief). In de 
uitgebreide beschrijving staan enkele 
soorten monteringen en volgsystemen 
kort toegelicht.  
 
Aanraders en afraders: ervaringen 
van gebruikers zijn belangrijk 

Kijk goed rond op het internet naar erva-
ringen van andere gebruikers. En laat je 
niet verleiden door verkooppraatjes en 
vermijdt zogenaamde dozenschuivers 
die zelf geen kennis van zaken hebben. 
De producten die zij aanbieden zijn 
meestal van niet al te beste kwaliteit, 
ook wanneer het bekende merken be-
treft (zogenaamde b-lijn producten). 
Zoek vooral naar ervaren mensen, bij-
voorbeeld leden van een sterrenwacht, 
op  astroforum.nl,  specialistische  leve- 
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ranciers, etc. Bezoek als het kan ook 
eens een starparty: een bijeenkomst van 
amateurastronomen in het veld. Je kunt 
dan verschillende telescopen bekijken, 
uitproberen en vergelijken. En je kunt er 
direct antwoord krijgen op de vragen die 

je hebt. 
De kindertelescopen die je kunt krijgen 
in speelgoedwinkels enzovoorts, zijn 
vaak  van beperkte kwaliteit. De verlei-
ding is groot om te beginnen met een 
kijkertje van 40 euro, maar juist doordat 

de kwaliteit niet zo best is, kan het een 
ontvlammende interesse in astronomie 
direct in de kiem smoren. Met net iets 
meer budget kun je zeker een instru-
ment vinden dat de interesse juist zal 
aanwakkeren. 

    
 

 
Het nut van een tweeling-experiment  
 
Eeneiige tweelingen hebben vrijwel hetzelfde DNA; ideaal onderzoeksmateriaal 
voor de NASA. Waarom? Eind maart 2015 werd de 51-jarige Amerikaan Scott 
Kelly door de NASA de ruimte ingeschoten. Op zichzelf niks bijzonders, ware  
het niet dat Scotts tweelingbroer Mark, astronaut in ruste, ook deeluitmaakt  
van het onderzoek.  

 
Mark blijft echter gewoon op aarde. 
NASA-wetenschappers hopen met dit 
experiment meer te weten te komen 
over de effecten van lange ruimtereizen 
op het menselijk lichaam. Die kennis is 
belangrijk als er in de toekomst mensen 
naar Mars worden gestuurd. Het feit dat 
de broers een eeneiige tweeling zijn, is 
essentieel voor het onderzoek. Ze heb-
ben namelijk vrijwel hetzelfde DNA, 
zodat wetenschappers de lichamelijke 
en mentale verschillen nauwkeurig kun-
nen vergelijken. Voor Scotts vertrek 
verzamelden de onderzoekers onder 
meer de genetische, fysiologische en 
moleculaire gegevens   de tweeling. Die 
worden niet alleen tijdens de missie, 
maar ook na Scotts terugkeer op aarde 
onderzocht en bekeken. Bloed- en 
speekselmonsters geven hopelijk meer 

inzicht in de lichamelijke effecten van 
ruimtereizen. Verder wordt nauwkeurig 
onderzocht wat de invloed is van omge-
vingsfactoren als microzwaartekracht en 
straling op de spieren, het hart en de 
hersenen (microzwaartekracht  kan 
nadelige gevolgen hebben voor het 
menselijk lichaam en bij astronauten 
voor bot- en spierafname zorgen). En 
om de invloed van langdurige ruimte-
missies op redenatie, perceptie en be-
sluitvorming beter te begrijpen, wordt 
ook het gedrag van Scott en Mark 
nauwkeurig bekeken.  
Astronauten worden in de ruimte een 
paar centimeter langer omdat de zwaar-
tekracht de ruggengraat minder indrukt. 
Bovendien krijgen ze vaak last van 
hoofdpijn, misselijkheid en een opzwel-
lend lichaam, omdat het zich aan de 

nieuwe omgeving moet aanpassen. 
Ingezonden door Jan van Hamond 

  
 

Mozaïek van de Zielnevel 
 
In augustus 2014 maakte Sören Ottenhof een mooie op-
name van de Zielnevel: een emissienevel in Cassiopeia op 
een afstand van circa 7.500 lichtjaren. Die zwart-witfoto is 
afgedrukt in de Halley Periodiek 2014-4, blz. 30.  In de 
nevel staat een sterrenhoop, die verschillende namen 
draagt: Melotte 15, Collinder 26, Raab 11 en IC 1805.  

 
In augustus 2015 en oktober 2015 fotografeerde Sören de 
nevel opnieuw vanuit zijn tuin in Heesch en bij onze sterren-
wacht. Deze prachtige kleurenfoto zie je op de achterzijde van 
deze  Halley Periodiek. Sören schrijft daarover:  “Uiteindelijk 
heeft de plaat een resolutie van bijna 18 megapixels gekregen 
doordat ik twee maal drizzle stacking heb gebruikt en het een 
mozaïek is die bestaan uit vier panelen. Totaal 7 uur en 20 
minuten per paneel, wat voor de totale plaat dus een belichting 
is van 29 uur en 20 minuten. Dit is ook mijn eerste plaat die ik 
met behulp van SGP (Sequence Generator Pro) heb gemaakt. 
Hiermee kon ik gemakkelijk de vier panelen inplannen en de 
sessie automatisch laten verlopen, echt een superprogramma 
waar ik zeer tevreden mee ben.‘’ 
 
Technische informatie: Object: IC1848, Soul Nebula; Tele-
scoop: William Optics GT81 w/ 0,8 x Flat-6A @F/4.72; Came-
ra: Atik314L Mono; Montering: Heq 5 pro; Guiding: TSOAG9 
met Orion SSAG; Belichtingstijden: H-α 13x20 min per panel = 

17 hr 20 mn, O3, 9x20 min per panel = 12 hr; Totale belichting: 
29 hr 20 mn (7 hr 20 mn per panel); Bias: 100x0,001 sec; 
Flats: H-α, 21x3,06 sec; O3, 21x0,56 sec; Filters:   7 nm H-α, 
8.5 nm O3; Calibratie: PixInsight; Stacking: PixInsight; Bewer-
king: PixInsight, Photoshop CS6; Data: 1-8-2015, 2-8-2015, 5-
8-2015, 11-8-2015, 10-10-2015, 11-10-2015 
 

De Coconnevel 
 
Wederom een schitterende opname van Dennis van Delft: 
de Coconnevel (NGC 5146). Een uitsnede uit de foto is op 
de achterkant van deze Halley Periodiek geplaatst. 

 
De nevel staat op 4.000 lichtjaren van ons vandaan in Zwaan 
en heeft een diameter van bijna 15 lichtjaren. Het rode licht is 
opgloeiend waterstofgas dat wordt aangestraald door jonge 
hete sterren. In de conconnevel zit een pasgeboren sterren-
cluster verborgen. De blauwe gloed aan de rand is sterlicht dat 
door het stof aldaar wordt weerkaatst. De ster middenin de 
wolk is vermoedelijk slechts een paar honderduizend jaar oud.  
 
Technische informatie: L&H-α+R+Ha-GB ; L 10x5 min H-α 

3x10min RGB  min; Totale belichtingstijd:  slechts 170 min. 

Een eeneiige tweeling is het gevolg 
van een eicel die zich na de be-
vruchting door een spermacel 
meteen in tweeën splitst. Het gevolg 
is dat beide embryo's hetzelfde DNA 
hebben. Jouw DNA maakt je tot wie 
je bent en daarom heeft een eeneii-
ge tweeling hetzelfde geslacht en 
lijken de twee zo veel op elkaar. 
Kleine verschillen in uiterlijk en ge-
drag zijn het gevolg van omgevings-
factoren. Bij twee-eiige  tweelingen 
worden twee eicellen door twee 
verschillende spermacellen be-
vrucht. Zij hebben dus niet hetzelfde 
DNA. 

Scott            Mark 
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‘Broertje’ van de zon gevonden 
 
Het eerste ‘familielid’ van  de zon is gevonden. Miljarden jaren geleden 
zijn ze allebei uit dezelfde gaswolk geboren. Vorig jaar mei kreeg ik 
daarvan bericht: een geweldig bericht waarvan ik vrolijk werd. Een vrij 
nabije, onopvallende ster is vrijwel zeker een direct familielid van de zon.  

 
JAN VAN HAMOND 
 
Dat betekent dat die is geboren uit de-
zelfde gaswolk, als die waaruit onze zon 
(ster) is ontstaan. Een team van Ameri-
kaanse, Australische en Russische 
astronomen heeft dat ontdekt. Het broer-
tje van de zon is een ster die de aandui-
ding HD 162826 draagt. Hij bevat vijftien 
procent meer massa dan de ons beken-
de zon en staat op een afstand van 110 
lichtjaar in het sterrenbeeld Hercules. 
Dat HD 162826 een direct verwante van 
onze zon is, blijkt uit een gedetailleerde 
analyse van 30 sterren die bij eerdere 
onderzoeken als mogelijke kandidaten 
waren geselecteerd. Daarbij ging het om 
sterren, die ruwweg de juiste afstand, 
snelheid en leeftijd hebben om voor 
verder onderzoek in aanmerking te 
komen. De astronomen hebben de der-
tig sterren nauwkeurig onderzocht met 
telescopen, die in Texas en Chili staan.  
 
De sterrenhoop rond de zon telde ooit 
enkele duizenden sterren 

Twee van de kandidaten bleken qua 
samenstelling opvallend sterke overeen-
komsten met de zon te vertonen. Maar 
slechts èèn van beide, HD 162826 dus, 

bevond zich ten tijde van het 
ontstaan van de zon – 4,6 miljard 
jaar geleden – dichtbij genoeg om 
bij de groep sterren te kunnen 
horen waar ook onze zon deel 
van uitmaakte. Sterren ontstaan 
doorgaans in grote groepen. 
Daarbij wordt een vast scenario 
gevolgd. In een kolossale wolk 
van stof en gas ontstaan verdich-
tingen die onder invloed van hun 
eigen zwaartekracht meer mate-
riaal uit hun omgeving aantrekken. Als 
druk en temperatuur in het centrum van 
zo`n verdichting maar hoog genoeg 
oplopen, komen kernfusiereacties op 
gang waarbij enorme hoeveelheden 
energie vrijkomen. Op dat moment ont-
staat een ster.  
De Nederlandse astronoom heeft bere-
kend  dat de zon nog meer ‘broertjes’ 
heeft gehad. Waarschijnlijk telde de 
sterrenhoop rond de zon ooit enkele 
duizenden sterren. In de loop van miljar-
den jaren zijn die uiteengedreven. Dat 
komt doordat zo`n sterrengroep zich 
over tientallen lichtjaren uitstrekt. De ene 
ster zit dichter bij het melkwegcentrum 
dan de andere, en maakt kortere rond-
jes, andere staan verder weg en doen 

(veel) langer over een ronde. Volgens 
Portegies Zwart zouden er op  dit mo-
ment maar een stuk of veertig sterren 
binnen een afstand van een paar hon-
derd lichtjaar met de zon meereizen. De 
Europese satelliet Gaia, die bezig is 
posities, afstanden en snelheden van 
een miljard sterren te meten, kan helpen 
die broertjes op te sporen. Ook degene 
die al verder van de zon zijn afge-
dwaald. Een tijdrovende klus, want de 
sterren moeten stuk voor stuk onder de 
loep genomen worden. Daardoor kan 
het nog jaren duren voordat een volgend 
broertje van de zon wordt gevonden.  
Ik sluit af met de wens: voor iedereen 
geluk, gezondheid en liefde en 2016! 
 
Bron: The Astrophysical Journal, juni 2014

 

 
Opening Sterrenwacht Tivoli 
 
Op 10 oktober 2015 is Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch 
officieel geopend voor publiek.  

 
Dat gebeurde in het bijzijn van André Kuipers en eregast Bru-
no Ernst (pseudoniem van Hans de Rijk), een van de twee 
kloosterbroeders die in 1961 in Oudenbosch de Volkssterren-
wacht Simon Stevin oprichtten. Deze landelijke befaamd ge-
worden volkssterrenwacht was van 1970 tot 2008 in Hoeven 
gevestigd. In hetzelfde (inmiddels voormalige) klooster waar 
indertijd Volkssterrenwacht Simon Stevin voor het eerst zijn 
deuren openen, is nu Sterrenwacht Tivoli gevestigd. De koepel 
en telescoop, die in 1970 meeverhuisden naar Hoeven, zijn 
ook op hun oorspronkelijke plek terug geplaatst. Onze ster-
renwacht was bij de opening vertegenwoordigd door Niels 
Nelson (oud-medewerker van Simon Stevin en thans cursus-
leider bij Tivoli), Edwin van Schijndel en Yigal Herstein.  
 

 ‘Sterren schitteren voor iedereen’ 
 
Pierre Grootaerd en Harrie Rutten zijn de initiatiefnemers 
van het project Sterren schitteren voor iedereen, dat al in 
België, Nederland, Duitsland en Engeland enthousiast is 
onthaald. Het is een project dat jongeren met een handi-
cap de kans wil geven om de sterrenhemel te leren ont-
dekken met een eigen telescoop.  

 

Op grote schaal 
zal het voor veel 
van deze jongeren 
mogelijk zijn om 
zelf door een 
telescoop te kijken 
en zo de kosmos 
om hen heen te 
ontdekken.  
Belgische en Ne-
derlandse astro-
nauten, vooraanstaande sterrenkundigen en veel anderen 
steunen het project met raad en daad. 
De telescopen die aangeboden worden, zijn degelijke 80/900 
refractors van Bresser, voorzien van drie oculairs en zenit-
prisma. De montering is een stevig houten mecanopakket, 
alles uitgelaserd door de firma LASERTEC. Montage van de 
onderdelen gebeurt bij de Werkgroep Kijkerbouw VSRUG 
(Universiteit Gent). Er zijn nog tal van andere sponsors die 
interessant educatief materiaal schenken bij de telescoop. Dit 
maakt het project des te waardevoller.  
Sterrenwacht Halley doet graag mee met ‘Sterren schitteren 
voor iedereen’ en zal in januari een telescoop aanbieden aan 
groep 8 van een school in de regio met kinderen met ernstige 
problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psy-
chiatrische problemen. André Kuipers en Bruno Ernst hebben 
op de telescoopbuis hun handtekeningen gezet. De leerlingen 
worden ook uitgenodigd om onze sterrenwacht te bezoeken. 
 

De ster HD 162826, HR 6669, heeft een helder-
heid van +6,6; niet of nauwelijks zichtbaar met 
het blote oog dus, maar wel goed te vinden met 
een verrekijker. Hij staat in Hercules. 

Harrie Rutten met  
de telescoop. 
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KNVWS betrokken bij onderzoek crash MH17 
 
Op 13 oktober 2015 presenteerde de Nationale Veiligheidsraad het rapport over de aanslag op vlucht MH17 van Malay-
sia Airlines boven Oekraïne.   
De Raad heeft uitputtend gezocht naar alle denkbare oorzaken van de crash, zelfs de mogelijkheid, dat het vliegtuig 
was getroffen door een meteoroïde of een fragment van een satelliet. Daarvoor heeft hij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (Royal Dutch Society for Weather and Astronomy) geraadpleegd. Zijn bevin-
dingen zijn in het rapport opgenomen onder de kop ‘External sources of damage’ (pag 100/101) en zijn hieronder weer-
gegeven. 

 
2.18.3 

External sources of damage 

 

In Section 3.5 a number of scenarios 
are analysed that relate to the possible 
source or sources of the objects that 
perforated the aeroplane. These include 
meteor and space debris. A number of 
military systems as possible sources of 
damage were also considered. These 
are, for better readability, described in 
Section 3.6 of this report. This para-
graph provides factual background 
information on meteor strikes and the 
re-entry of space debris. 
 

2.18.3.1 
Meteor 

The investigation considered the possi-
bility of a meteor as being the cause of 
the crash and sought information from 
the Royal Dutch Society for Weather 
and Astronomy (Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde).  
The passage of a meteor through the 
upper atmosphere (from 110 down to 15 

km above the earth’s surface) is associ-
ated with distinct, measurable sound 
waves as it decelerates to speed below 
that of the speed of sound. These 
sound waves, at a frequency outside 
the range of the human ear, are known 
as ‘ultranoise’.  
The Royal Dutch Society for Weather 
and Astronomy confirmed that no such 
sound waves were recorded in Ukraine 
at the time of the crash. In background 
information, the Royal Dutch Society for 
Weather and Astronomy noted that 
meteors fall for the last 10-15 km in an 
almost vertical path, meaning that any 
such impact would be directly from 
above, perpendicular to an assumed flat 
ground surface. The chance of a meteor 
striking an aeroplane was calculated as 
being one event in 59,000 to 77,000 
years. This value was obtained from the 
University of Pittsburgh’s Department of 
Geology and Planetary Science and 
was originally part of the NTSB’s inves-
tigation into the 1996 accident to TWA 
flight 800 (see NTSB Report AAR-
00/03, dated 23 August 2000. 

2.18.3.2 
Space debris 

The Aerospace Corporation, a research 
and development centre based in the 
United States of America that works 
with space programmes, maintains a 
register of the re-entry of space debris. 
This register stated that no space debris 
re-entered the earth’s  
atmosphere in the period 10 to 19 July 
2014. 

 
 
 

 
   

Zuurstof rond komeet verbaast sterrenkundigen 
 
Uit onderzoek met de massaspectrometer van de Europese ruimtesonde Rosetta blijkt  
dat de gaswolk of coma rond de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko flinke hoeveelhe- 
den moleculaire zuurstof bevat. Het is voor het eerst dat zuurstofmoleculen in de coma  
van een komeet zijn aangetroffen. 

 
Het gas rond een komeet bestaat voor 
ruwweg 90% uit waterdamp. Andere 
veel voorkomend moleculen zijn kool-
stofmonoxide en koolstofdioxide. Hoe-
wel tot nu toe bij geen enkele komeet 
moleculaire zuurstof was ontdekt, lukte 
dat eerder wel op andere ijzige plekken 
in ons zonnestelsel. Bij de grote ijsma-
nen van Jupiter bijvoorbeeld en bij de 
manen en ringen van Saturnus. 
Tot nu werd die moleculaire zuurstof 
vooral beschouwd als een afbraakpro-
duct van bevroren water, dat langdurig 
heeft blootgestaan aan ultraviolette 
straling en energierijke geladen deeltjes 
uit de ruimte. Maar volgens de weten-
schappers die de Rosettametingen 
hebben geanalyseerd, kan dat lang niet 
alle zuurstof verklaren die nu in de 
coma van komeet 67P is aangetroffen. 
Voor de komeet is onze zon momenteel 
de belangrijkste bron van straling en 

deeltjes. Maar die kunnen niet erg diep 
in het oppervlak doordringen; hooguit 
een maar micrometer. Tegelijkertijd 
stoot de komeet onder invloed van de 
zonnewarmte voortdurend gassen uit. 
Men schat dat 67P tijdens de meetperi-
ode - augustus 2014 tot maart 2015 - 
tot op een diepte van enkele centime-
ters 'ontgast' is. Als er alleen in het 
buitenste laagje van de komeet molecu-
laire zuurstof zou zitten, zou de uitstoot 
van zuurstofmoleculen in  de loop van 
de maanden moeten afnemen. Er wordt 
namelijk lang niet genoeg nieuwe zuur-
stof gevormd om het ontgassingsproces 
bij te houden. Zo’n afname is namelijk 
niet waargenomen. In hun onlangs in 
Nature verschenen onderzoeksverslag 
komen de wetenschappers, onder wie 
Ewine van Dishoeck en Catharina 
Walsh (beiden Universiteit Leiden), dan 
ook tot de conclusie dat de moleculaire 

zuurstof van oudsher in het ijs van de 
komeet zit. De zuurstof zou dus deel 
hebben uitgemaakt van de koude oer-
materie waaruit ons zonnestelsel is 
ontstaan. Dat er in een komeet 67P nog 
steeds moleculaire zuurstof wordt aan-
getroffen, komt desalniettemin als een 
verrassing. De huidige modellen voor 
de vorming van ons zonnestelsel voor-
spellen namelijk dat de zuurstof al in 
een vroeg stadium verdween door zich 
aan de overvloedig  aanwezige  water-
stofatomen te binden. 
Blijkbaar is dat toch niet overal gebeurd; 
op de een of andere manier is een deel 
van de zuurstof de dans ontsprongen. 
En dat impliceert dat de chemische 
boekhouding van het jonge zonnestel-
sel moet worden bijgesteld.                 
NRC Handelsblad, 29 oktober 2015,  
ingezonden door Leo Steinhart 

Summary of meteor and space debris 
information 
•  The chance of a meteor striking an 

aeroplane was calculated as being one 
event in 59,000 to 77,000 years. 

•  No ‘ultranoise’ was recorded in 
Ukraine at the time of the crash. 

•  No re-entering space debris was 
known that could have hit the aero-
plane. 
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Jeugdcursus Sterrenkunde   

 
Op de zaterdagmiddagen in november deden 30 kinderen 
mee aan de Jeugdcursus Sterrenkunde, die deze keer het 
thema ‘de kosmos buiten ons zonnestelsel’ had.  

 
Nieuw was, dat kinderen zich ook konden aanmelden via 
Sjors Sportief. Dat geldt ook voor de volgende cursus. 
Op de slotdag poseren de deelnemers (niet allemaal aanwe-
zig) voor de traditionale groepsfoto (links).  
De volgende jeugdcursus wordt gehouden op de zaterdagen 
13, 20 en 27 februari en 5 maart, telkens van 16.00-17.30 uur. 
Het thema van deze cursus is ‘ons zonnestelsel’. Cursusgeld: 
€ 7,50 voor jeugdleden en € 15,-- voor niet-leden.  
Wil je meedoen? Meld je dan snel aan bij Urijan Poerink (poe-
rinku@planet.nl), want de cursus is bijna volgeboekt! 

 

 

Februari en maart 2016  

Cursus Sterrenkunde voor 
iedereen  
 
De cursus Sterrenkunde voor Iedereen, die nu uit zes 
lessen bestaat, wordt in 2016 herhaald op de dinsdagen 16 
en 23 februari en 1, 8, 15 en 22 maart. 

 
De cursus wordt telkens verzorgd door Niels Nelson, Wim 
Waegemakers, Bareld Muurling en enkele andere Halleyle-
den. Belangstelling voor sterrenkunde is voldoende om aan 
deze cursus mee te doen; speciale kennis is niet vereist. In de 
cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het waar-
nemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de sterren, 
melkwegen en het heelal. Bij helder weer wordt waargenomen 
met de C14-telescoop in de grote koepel, en de werking van 
draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook wordt 
natuurlijk gebruikgemaakt van het digitale planetarium. 
Voor meer informatie en aanmelden: Wim Waegemakers, 
wwaeg@ziggo.nl of 0412-453737.  

 

Second Life Optics gaat naar 
Kijkers voor Kijkers  
 
Vier jaar geleden begon House of Outdoor & Optics met 
het project Second Life Optics. 

 

Wat begon met enkele verrekijkers en 
enkele projecten is uitgegroeid tot een 
succesvol project; vele honderden verre-

kijkers en telescopen heeft het bedrijf gedoneerd aan talrijke 
projecten; ook aan Sterrenwacht Halley. 
Onlangs heeft de Nederlandse Vogelbescherming eenzelfde 
initiatief opgezet, namelijk ‘KIJKERS voor KIJKERS’.  
House of Outdoor & Optics heeft besloten zijn project ‘Second 
Life Optics’ over te dragen aan ‘KIJKERS voor KIJKERS’. 
Meer informatie, die ook interessant is voor amateurastrono-
men, ga naar www.vogelbescherming.nl/kijkersvoorkijkers.  
 
 

 
 

Meteorenconferentie 
2016 in Nederland 
 
Van 2 juni tot en met 5 juni 2016 vindt in 
Egmond aan Zee de International Meteor 
Conference (IMC) plaats. 

 
Die wordt georganiseerd door de Internatio-
nal Meteor Organization en de Werkgroep Meteoren KNVWS. 
In de Halley Periodiek 2015-4, blz. 15, lees je daar meer over 
evenals op de website www.imc2016.com, waar je je ook voor 
die conferentie kunt aanmelden. 
 

Uitslag Rabobank 
Clubkas Campagne 
 
Maar liefst 488 verenigingen en stich-
tingen deden mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne 2015, georgani-
seerd door de Rabobank Oss Bernheze. Ook onze Vereni-
ging Sterrenwacht Halley was van de partij. 

 
Voor deze campagne was € 250.000,- beschikbaar gesteld. 
Leden van Rabobank Oss Bernheze konden stemmen op de 
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. 
12.774 Leden brachten in totaal 61.662 stemmen uit. Het be-
drag per stem komt hiermee uit op € 4,06. 
Op 9 november 2015 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
Hotel Nuland de uitslag van de campagne bekendgemaakt.  
Onze sterrenwacht behaalde 65 stemmen en won daarmee 
een bedrag van € 263,90. 
Hartelijk dank aan iedereen die op Halley heeft gestemd en 
natuurlijk ook veel dank aan de Rabobank Oss Bernheze! 

  
 
 
 

Foto’s achterkant - boven: de Coconnevel in Zwaan. Een 

uitsnede uit een opname van Dennis van Delft. 
Onder: Sören Ottenhof maakte dit mozaïek van de Ziel-
nevel in Cassiopeia. 
Lees meer over beide foto’s op blz. 20. 
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Wat de leden inbrengen…


