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Voorkant:  de Paardenkopnevel in de Orion Moleculaire Wolk, 
de kosmische kraankamer. Lees er meer over op blz. 13. 
Foto: Annemieke Vogel.  
 

Uiterste inleverdatum kopij voor het zomer-

nummer van de Halley Periodiek (2016-3):  

1 juni 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). 
 

Inhoud HP 2016-2  

 

1 Colofon 
2 Inhoudsopgave 
2 Halleykalender 
3 Voorwoord van de voorzitter 
3 Uitnodiging ALV 
4 Wat is er te doen bij Halley …. 
4 Lezingen bij Galaxis 
4 Stage lopen bij Halley 
5 Planeten en dagkalender 2

e
 kwartaal  

7 Sprekerscursus  
8 De eclips in Indonesië, 9 maart 2016 
8 Vrijwilligers gevraagd voor Halley 2.0 
8 Nieuwe leden . . . 
9 Verslag Workshop Astrofotografie  

10 45
ste

 Marsmissie begonnen 
10  Astrofotografie zonder telescoop 
12 Halley is Hisse Plusser 2015! 
12 Topdrukte  Sterrenkijkdagen 2016 
13 Astrofoto’s van leden 
16 Spreekbeurten 
16 Zon geen schuld klimaatverandering 
17 Heel veel te doen bij Halley 
18 Mercuriusovergang van 9 mei 2016 
19 Mercuriusovergang van van 1631 
20 “Maan ons belangrijkste doel…”   
21 Marsmissie is een prestigeproject   
22 Landelijke en regionale activiteiten   
22 Mijn dagritme, gedicht  

22 Advertentie Zenit 
22 Drone-trips naar Titan?  
22 Voorstelling ‘André het Astronautje’ 
23 Dreumesen kijken hun ogen uit 
23 Ruimtetoerisme 
24 Superheldere Supernova  
24 Advertentie Zenit 
24 Kom naar de  filmavonden bij Halley 
25 ‘Planeet Negen’ 
26 Mars verliest maan en krijgt ring 
27 Wie het weet … quizvraag 
27 Help mee op Schoonmaakdag! 
28 Wat de leden inbrengen…

 
 

Halleykalender – voorjaar 2016  meer informatie, zie o.a. blz. 4  

 
1 april  21.00 Publieksavond 
2 april  20.00  Avond WAS  
5 april 20.00 1

e
 les Sprekerscursus (bl. 7) 

12 april 20.00 2
e
 les Sprekerscursus (bl. 7) 

12 april  20.00  Werkgroepenavond 
15 april  21.00  Publieksavond  
19 april 20.00 3

e
 les Sprekerscursus (bl. 7) 

20 april  20.00 Lezing bij Galaxis  
23 april    9.00  Schoonmaakdag (bl. 27)  
16 april 20.00 4

e
 les Sprekerscursus (bl. 7) 

28 april 20.00  Werkgroepenavond 
29 april  20.00  Alg. Ledenvergadering (bl. 3) 
30 april  21.00 Jeugdavond 
6 mei  21.00  Publieksavond 
7 mei  20.00 Avond WAS 

9 mei  12.45 Mercuriusovergang 
10 mei  20.00  Werkgroepenavond 
18 mei  20.00 Lezing bij Galaxis 
20 mei  21.00  Publieksavond 
26 mei  20.00  Werkgroepenavond 
27 mei  20.00  Filmavond  
28 mei  21.30 Jeugdavond 
3 juni  21.00 Publieksavond 
4 juni  20.00  Avond WAS 
14 juni  20.00  Werkgroepenavond 
17 juni  21.00  Publieksavond 
18 juni  14.00 Jeugdmiddag 
24 juni  20.00  Filmavond 
26 juni  14.00 Zonnemiddag                      

30 juni  20.00  Werkgroepenavondu 

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. 

De berg Ahuna Mons op Ceres, in december 
2015 gefotografeerd door de ruimtesonde 
Dawn. De berg is gemiddeld 4 kilometer hoog.  
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Van de voorzitter . . . 
  
Dit jaar zijn we constructief begonnen; 
letterlijk en figuurlijk. 

Sinds ik in de vorige Halley Periodiek schreef, is het plan voor 
de bouw van zonnepanelen in een versnelling geraakt.  
Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd een mooi plan gepresen-
teerd, en op het moment dat ik dit schrijf is zelfs de fundering 
voor de drie masten al gestort. Dit past natuurlijk perfect bij 
onze Sterrenwacht. Ten eerste omdat we ons steentje bijdra-
gen door duurzame energie te gebruiken. En ten tweede: 
laten we niet vergeten dat we er een structurele kostenbespa-
ring voor terug krijgen en een flink stuk comfort, doordat we 
ook in de wintermaanden het gebouw constanter behaaglijk 
kunnen houden. Maar misschien nog wel interessanter: zoals 
Niels Nelson  in de cursus altijd zegt; in de sterrenkunde 
draait het vooral om sterren, letterlijk en figuurlijk. In het geval 
van de Aarde dus om de Zon. Een sterrenwacht zonder zon-
nepanelen is dus eigenlijk een beetje zoals een bakker die 
geen brood lust. Dit project is in onze directe relatie met de 
Zon dus een mooie aanvulling op de zonnetelescoop, het 
planetenpad en de radiotelescoop. 
 

Daarnaast begonnen we het jaar met wederom goed gevulde 
cursussen en weer een aantal nieuwe leden die meteen en-
thousiast als vrijwilliger zijn begonnen bij publieksactiviteiten. 
En verder ook de workshop astrofotografie die in de vorige 
uitgave al aangekondigd werd. De workshop werd zeer en-
thousiast ontvangen door bestaande en nieuwe leden. Hier 
zullen hopelijk nog vele workshops op volgen. Herhalingen 
voor wie nu door de grote animo buiten de boot viel en 
vervolgworkshops voor de gevorderden. 
Het bestuur en de werkgroepen zetten met het plan ‘Halley 
2.0’ de koers uit voor het uitbreiden en verbeteren van het 
instrumentarium van de Sterrenwacht in de komende jaren. 
Hier ga je de komende tijd meer over horen. Onder andere op 
de ledenvergadering op 29 april waar het bestuur julle hoopt 
te treffen. 
Tenslotte ben ik u nog een rectificatie verschuldigd. Ik sprak 
in het vorige voorwoord over Venus, maar op 9 mei is het 
natuurlijk de planeet Mercurius die voor de Zon langs schuift! 
 
Hans Bomers 

 
Vrijdag 29 april 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Ons bestuur nodigt de leden van de Vereniging Sterrenwacht Halley uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 29 april 2016, aanvang 20.00 uur, in Sterrenwacht Halley. 

 
Agenda 
 
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de 

agenda. 
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenver-

gadering op 24 april 2015. Dat is gepubliceerd in de 
Halley Periodiek 2015, nr. 3 (juni 2015). 

3. Ingekomen en uitgaande post 
4. Jaarverslag 2015 door de voorzitter; sterrenwacht-

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

5. Financieel jaarverslag van het jaar 2015 en de be-
groting voor 2016 door de penningmeester. 
- Verslag kascontrolecommissie.  
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 

6. Bestuursmutaties  
Urijan Poerink en Anton Valks zijn aftredend en her-
kiesbaar. Er zijn geen vacatures.  
Kandidaatstellingen zijn mogelijk conform de statu-
ten; tien leden kunnen vóór de aanvang van de ver-

gadering schriftelijk een voordracht bij het bestuur 
indienen. 

7. Mededelingen en beleidsplan voor het vereni-
gingsjaar 2015-2016   
- Project Halley 2.0 
- Energieneutrale sterrenwacht, zonnepanelen 
- waarneemavonden  
- open dagen, ontvangst van groepen, waaronder 
 basis-  en middelbare scholen 
- lezingen, verenigingsactiviteiten, ledenavonden 
- cursussen, workshops en instructieavonden 
- bezoeken aan andere sterrenwachten 
- jeugdactiviteiten 
- deelname aan  landelijke en  regionale evenemen- 

ten (zoals  de Landelijke Sterrenkijkdagen, Week-
eind van de Wetenschap, Nacht van de Nacht, 
wandel- en fietsevenementen)  

- onderhoud gebouw, instrumentarium, tuin   
8. Aangemelde onderwerpen 
9. Rondvraag en sluiting 
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Stage bij Halley 
Dit schooljaar lopen vier leerlingen 
van het voortgezet onderwijs uit de 
regio hun maatschappelijke stage bij 
onze sterrenwacht. Hugo Wissmann, 
Magalie Klein,Sam Labeur en Wick 
Schraven helpen enthousiast mee bij 
de vaak drukbezochte jeugdactivitei-
ten en publieksavonden en geven 
welkome ondersteuning bij de tele-
scopen, ontvangst bezoekers en wa-
terraketten. Sam en Wick verzorgden 
ook de slotquiz van de jeugdcursus. 

 
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. 
 

 

APRIL 
  
Vrijdag 1 april, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdag 2 april, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com 

 
Dinsdag 12 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 
Vrijdag 15 april, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Zaterdag 23 april, 9.00 uur 
Schoonmaak- en opruimdag  
sterrenwacht 

Er is een hele lijst van klussen en klus-
jes die moeten worden gedaan om de 
sterrenwacht helemaal  tiptop in orde te 
krijgen. Vele handen maken licht werk, 
dus leden die wllen meehelpen, zijn wel-
kom. Lees meer op blz. 27. 
  

Donderdag 28 april, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 29 april, 20.00 uur 
Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Sterrenwacht Halley 

De uitnodiging en de agenda vindt u op 
blz. 3 van deze Halley Periodiek. 
 
Zaterdag 30 april, 21.00-22.00 uur 
Jeugdavond 

Bij helder weer bekijken we planeten en 
sterren met de grote telescoop. Bij be-
wolkt weer is er een interessante pre-
sentatie over een actueel onderwerp. 
 

MEI 
 
Vrijdag 6 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 7 mei, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com 

 
 
 

Maandag 9 mei, 12.45-21.00 uur 
Mercuriusovergang 

De planeet Mercurius beweegt als een 
klein zwart stipje  voor de zon langs. De 
Mercuriusovergang begint te 13.12 uur 
en eindigt te 20.42 uur. Halley is gedu-
rende de gehele overgang voor alle be-
langstellenden geopend.  
Lees er meer over op blz. 18. 
 
Woensdag 10 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 20 mei, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Donderdag 26 mei, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag  27 mei, 20.00 uur 
Filmavond  
De film van vanavond is getiteld ‘Paul’. 

Een science-fiction-lachfilm over de 
vreemde capriolen van een buitenaard-
se gast van Area 51. Alleen voor Halley-
leden en gratis toegang. 
 
Zaterdag 28 mei, 21.30-22.30 uur 
Jeugdavond 

Bij helder weer bekijken we op een veili-
ge manier naar de zon en de zondon-
dergang. Wat later zien we Jupiter en 
Saturnus en misschien nog Mars .  
Bij bewolkt weer is er een interessante 
presentatie over een actueel onderwerp. 
 

JUNI 

 

Vrijdag 3 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 4 juni, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com 

 
Dinsdag 14 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 17 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 18 juni, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag 
 
Vrijdag 24 juni, 20.00 uur 
Filmavond 

Op deze avond staat op het programma 
de film ‘Enterprise: Broken Bow". Een 

eerste bescheiden duik in de kosmische 
oceaan. Alleen voor Halleyleden en gra-
tis toegang. 
 
Zondag 26 juni, 4.00-16.00 uur 
Zonnemiddag 

Sterrenwacht Halley doet met een zon-
nemiddag mee aan de derde ‘Inter-
national Sunday’. De sterrenwacht is 
dan voor leden en publiek geopend. 
 
Donderdag 30 juni, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 

Lezingen bij Galaxis 
 
Woensdag 20 april, 20.00 uur:  

Lezing van Prof. Dr. J. Heise: Donkere 
stroming/grote schaal structuur van het 
heelal. 

Woensdag 18 mei, 20.00 uur: 
Lezing; spreker en onderwerp nog niet 
bekend.   
 
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.  

Wat is er te doen  
bij Halley? 
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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 APRIL 
 
Uiteraard nemen we eerst Mercurius 
onder de loep. Hij bereikt op 18 april zijn 
grootste oostelijke elongatie en we kun-
nen hem van 5-25 april aanschouwen in 
de avondschemering, boven de west-
noordwestelijke horizon. Hij staat t/m 4 
april in Vissen en reist door naar de 
Ram, waar hij op 5 april arriveert. 
Over Venus kunnen we kort zijn, want zij 
is deze maand niet zichtbaar doordat ze 
te dicht bij de zon staat. 

Over Mars daarentegen kunnen we het 
verheugende nieuws melden, dat hij de 
hele nacht te aanschouwen is in de 
buurt van de oranjerode Antares. Als je 
je dreigt te vergissen in de kleur rood: 
Mars is de helderste van de twee. Hij 
reist op 3 april van de Schorpioen naar 
de Slangendrager, waarin hij vanaf 4 
april verblijft. 
Jupiter staat de hele nacht te schitteren 

in Leeuw, en is het helderste object aan 
het firmament. 
Saturnus houdt zich op in Slangendra-
ger en komt aan het eind van de maand 
kort voor middernacht op. 
Uranus staat in Vissen, maar is niet 
zichtbaar. 
Neptunus wel. Hij ontworstelt zich lang-

zaam aan de zonnegloed en zal tegen 
het eind van de maand laag boven de 
oostzuidoostelijke horizon te vinden zijn, 
in Waterman. 

 
Planetoïden en dwergplaneten 
3 Juno staat op 27 april in oppositie in 
het grensgebied van Weegschaal en 
Maagd. 
6 Hebe bevindt zich circa 2˚ ten noorden 
van de ster Denebola, in Leeuw. 
7 Iris kunnen we vinden in het grensge-
bied van Slangendrager en Schorpioen. 
 
Meteoren 

Er kan begin april nog een enkele, trage 
Virginide aan de hemel verschijnen.  
Maar half april komen de Lyriden opzet-
ten en die zwerm is groter, maar aange-
zien de maan wassend is, uiteraard re-
sulterend in Volle Maan op 22 april, als 
de zwerm op zijn sterkst is, zullen we 
extra alert moeten zijn om onze wensen 
te kunnen doen. 

 
DAGKALENDER APRIL 
 
1 april: Van 22.18 uur tot 23.21 uur zijn 
er twee schaduwen zichtbaar op Jupiter. 
Ze zijn van zijn manen Io en Europa. 
5 april: Saturnusmaan Japetus bereikt 

vandaag zijn grootste westelijke elonga-
tie. Japetus bevindt zich op 9’ van de 
reuzenplaneet. We kijken tegen zijn hel-
dere halfrond aan.  
7 april:  Grootste oostelijke elongatie van 
Saturnusmaan Titan, op bijna 3' ten oos-
ten van de planeet. Behalve de vier hel-
derste Jupitermanen, is vanavond ook 
de ster  χ Leonis te ontwaren bij de reu-
zenplaneet. Nieuw Maan om 13.24 uur, 
in Vissen. Deepsky-fans: sla je slag. 
8 april: De smalle maansikkel staat in de 

avondschemering 6˚ ten zuidwesten van 
Mercurius. Het verdient aanbeveling de-
ze samenstand te bekijken rond 21 uur. 
De objecten bevinden zich laag boven 
de westelijke horizon. 
9 april: De vier helderste Jupitermanen 
staan vannacht ten westen van hun pla-
neet (links in omkerende kijker).  
Het zijn, gezien van Jupiter naar buiten, 
achtereenvolgens Europa, Io, Ganyme-
des en Callisto. 
Om 23.00 uur is Uranus in conjunctie 
met de zon. Dus voorlopig onzichtbaar. 
10 april: Waarnemers van sterbedekkin-
gen, opgelet. De donkere maanrand 
schuift om 22.04 uur voor de ster  1 Tau-
ri en om 22.07 uur voor 2 Tauri. De 
maan is voor 16% verlicht en staat 20˚ 
boven de westelijke horizon. 
14 april: Eerste Kwartier om 5.59 uur, 

met de maan in Tweelingen. Let op: de 
‘halve’ maan is nu een avondverschij-
ning, dus kijk de voorgaande nacht of de 
volgende. 
15 april: Saturnusmaan Titan bereikt zijn 

grootste westelijke elongatie, op bijna 3' 
afstand van zijn planeet. 
15 en 16 april: De planetoïde Eunomia 
bevindt zich om 6 uur op 3' ten noorden 
van de ster SAO 76256, dicht bij de 
Pleiaden, de bekende open sterrenhoop 
in Stier. 
16 en 17 april: Conjunctie! En deze keer 

wel te zien, tenminste als je er vroeg bij 
bent, want om 4 uur gaan de maan en 
Regulus bijna onder in het westen. De 
maan staat dan 3˚ ten zuiden van de 
koninklijke ster in Leeuw. 
17 april: Weer een verschijnsel om 4 uur 
's nachts. De rode planeet, Mars dus, 
staat stationair in rechte klimming, en 
beweegt zich nu van oost naar west tus-
sen de sterren. 
18 april: Mercurius bereikt om 16 uur zijn 
grootste oostelijke elongatie, op 19˚56' 
van het middelpunt van de zonneschijf. 
Dit levert een gunstige positie op aan de 
avondhemel. 
20 en 21 april: De maan staat twee 

nachten in de buurt van de ster Spica, 
de weldoener in Maagd. 
21 en 22 april: Meteorennieuws, dus 
haal je wensenlijstje tevoorschijn! Op 22 
april, 's morgens, bereiken de Lyriden 
hun grootste activiteit. Wees waakzaam, 
want op de 22 april is het Volle Maan. 
Succes! 
22 april: Volle Maan om 7.24 uur. Dan is 

de maan net een half uurtje onder in 
Maagd, maar van tevoren en daarna 
schijnt ze ook volop. 
23 april: De afstand tussen Saturnus en 

Titan bedraagt bijna 3', waarbij de maan 
ten oosten van de planeet staat (rechts 
in een omkerende kijker). 
24 april: Probeer Jupiter op te sporen, 

want dan zie je om 22.35 uur aan de 
westrand de overgang van Io eindigen 
en bijna gelijktijd Europa verdwijnen aan 
dezelfde planeetrand. 
25 en 26  april: De maan heeft een drie-
voudige, weliswaar nagenoeg onzichtba-
re conjunctie met Mars, Saturnus en An-
tares. Je kan evenwel een poging wa-
gen om er een glimp van op te vangen 
om 4 uur, als alle objecten 18˚ boven de 
zuidelijke horizon staan. 
27 april: De planetoïde Juno is in beeld 

om 5 uur, als ze in oppositie staat met 
de Zon.  Je treft haar  aan in Maagd, on- 

Planeten en dagkalender -  april t/m juni 2016 
Mercuriusovergang 8 november 2006 (niet zichtbaar in Europa) 

                                                              foto: ESA/NASA/SOHO          
   

8 april, 20.45 uur – Mercurius (mag. -1,0) in 
Ram in het Westen,  op slechts circa 6˚ af-
stand van de smalle maansikkel. 

5



geveer 3˚ ten zuidwesten van de ster 
109 Virginis. Ze is zwak, magnitude 
+10,0. 
30  april:  Laatste Kwartier om 5.29. De 
‘halve’ maan staat dan in Steenbok.    
  

PLANETEN IN MEI  
 
En zoals te doen gebruikelijk, beginnen 
we met Mercurius. Die staat op 9 mei in 
benedenconjunctie met de Zon. De 
boodschapper van de Goden trekt voor 
de Zon langs, men noemt dit Mercurius-
overgang.  De Mercuriusovergang is niet 
met het blote oog en eclipsbril te zien. 
Lees op blz. 18 hoe je de overgang wel 
kunt waarnemen, op een veilig manier. 
Sterrenwacht Halley is voor alle belang-
stellenden geopend om dit bijzondere 
fenomeen mee te maken.  
Venus deelt dit lot met onze boodschap-
per, want zij is ook niet zichtbaar omdat 
ze te dicht bij de Zon staat.  
Dat ligt wel anders voor haar ‘amant’, de 
rode oorlogsgod Mars, die zich de hele 
maand profileert in de Schorpioen en de 
laatste twee dagen van mei in Weeg-
schaal. Hij staat op 22 mei in oppositie 
met de Zon, vandaar. 
Ook de Oppergod Jupiter laat zich niet 
onbetuigd. Hij is de hele avond nadruk-
kelijk aanwezig  in Leeuw en gaat pas 
ver na middernacht onder. 
Ze krijgen concurrentie van Saturnus die 
ook voor middernacht opkomt en zich de 
hele nacht manifesteert. De ‘ringdrager’ 
staat in Slangendrager. 
Stappen we over naar Uranus, nog 
steeds in Vissen, die in de tweede helft 
van de maand zichtbaar is in de och-
tendschemering laag in het oosten. 
Neptunus wordt ook steeds helderder. 
Hij zou aan het eind van de nacht in het 
zuidoosten te vinden moeten zijn, in Wa-
terman. 

 
Planetoïden en dwergplaneten  
Flora kan in het grensgebied van de 
Schutter en de Slangendrager worden 
gezocht, wat niet meevalt als object van 
de tiende grootte, maar  het aankno-
pingspunt is Saturnus, die in de buurt 
staat. 

 
DAGKALENDER MEI 
 
1 mei: De Saturnusmaan Titan bereikt 
zijn grootste westelijke elongatie, op 
ruim 3' ten westen van zijn planeet (links 
in een omkerende kijker). 
5 mei: Conjunctie! Deze keer zichtbaar, 
en wel van Neptunus met de ster λ 
Aquarii, met de planeet op 28' ten zui-
den van de ster.  
7 mei: Nieuwe Maan, in Ram, dus 
deepsky-time! 
7 en 8 mei: Tot 3 uur in de nacht van 7 
op 8 mei, bevinden de vier Galileïsche 
manen van Jupiter zich ten westen van 
de reus (links in een omkerende kijker); 

van ‘binnen’ naar ‘buiten’ in de volgorde 
Io, Europa, Callisto en Ganymedes. 
 
7 en 8 mei: En de planetoïde Pallas 
staat op 7 mei rond 22 uur 1˚ ten noor-
den van Enif of ε Pegasi. Zij heeft mag-
nitude 10.5. Tip: Bekijk haar over enkele 
maanden. 
8 mei: Conjunctie! Rond 22 uur, van de 

smalle maansikkel met de ster Aldeba-
ran, het linkeroog van de Stier, laag bo-
ven de westnoordwestelijke horizon. 
Correctie: de samenstand is al om 10 
uur 's ochtends, maar dan moet je er-
voor  naar Japan, om 'm te zien! 
9 mei: Mercurius staat in benedencon-
junctie, en trekt tussen de aarde en de 
zon door, we zien hem dus letterlijk voor 
de zon langs trekken, in de zogeheten 
Mercuriusovergang. Je hoeft er niet ver 
voor te reizen, want het verschijnsel is in 
België en Nederland perfect te volgen. 
Onze sterrenwacht is tijdens de Mercu-
rius open voor geïnteresseerden. Zie 
blz. 18. 
10 mei: Jupiter is statio-

nair, om 1 uur 's nachts. 
Nu keert zijn bewegings-
richting ten opzichte van 
de sterren om. 
13 mei: Vrijdag de 13

e
, 

het Keltische geluksge-
tal! Het Eerste Kwartier 
valt om 19.02 uur, en de 
halfverlichte Maan is 
dan wellicht al te be-
wonderen in Leeuw. 
13-15 mei: De maan 

staat 2 nachten in de 
buurt van de koninklijke Regulus, het 
hart van de Leeuw. De daadwerkelijke 
conjunctie om 10 uur 's ochtends is niet 
zichtbaar, dus bekijk de bijna-
samenstand de nacht ervoor of erna. 
14 mei: De maan bedekt de ster 48 Le-
onis, rond 23.03 uur, op 37˚ boven de 
zuidwestelijke horizon. 
14-16 mei: De eerste nacht staat de 
maan ten westen van Jupiter en in de 
tweede nacht bevindt zij zich te zuidoos-
ten van de Reus. De daadwerkelijke  
conjunctie is om 12 uur 's middags, 
wanneer de maan 2˚ ten zuiden van de 
reuzenplaneet staat. 
15 en 16 mei: Je kunt de planetoïde 10 
Hygiea (+10,5) zoeken op 7˚ ten zuiden 
van de ster 69 Leonis (+5,4), om 0 uur 
middernacht.  

16 en 17 mei: Titan weer in beeld, op 3' 

ten westen van zijn  planeet Saturnus, in 
zijn grootste westelijke elongatie. (Links 
in omkerende kijker). 
18 en 19 mei: Conjunctie! Weliswaar 

onzichtbaar, maar daar raken we inmid-
dels aan gewend. De maan bevindt zich 
op 5˚ ten noorden van de hoofdster van 
de Maagd, de geluksster Spica. De 
daadwerkelijke samenstand vindt plaats 
om 17 uur, op 18 mei, als de beide ob-
jecten nog onder de horizon staan. 
21 mei: Volle Maan  om 23.14, in Weeg-

schaal. 
21 en 22 mei: Conjunctie: (nagenoeg 
volle) maan met Mars, in de avond-
schemering, 22 uur! Ze staat 5˚ ten 
noorden van de rode oorlogsgod, laag 
boven de zuidoostelijke horizon, dus een 
uurtje later is het pas echt genieten. 
22  mei: De oorlogsgod Mars in de con-

tramine, oftewel in oppositie om 13.00 
uur 's middags, dus hij staat de hele 
nacht in vol ornaat prominent te wezen. 
22 en 23 mei: Jawel, zichtbare conjunc-

tie! Deze keer van de 
maan met Saturnus om 
23 uur, met de Maan op 
2˚ ten noorden van de 
planeet. 
24 en 25 mei: Titan 
staat nu weer op de 
grootste afstand aan de 
andere kant: op 3' ten 
oosten van zijn Satur-
nus. (Rechts in omke-
rende kijker.) 
28 en 29 mei: Nog meer 

‘manen’nieuws: de vier 
Galileïsche manen staan, gezien vanaf 
Jupiter, in de volgorde Europa, Io, Ga-
nymedes en Callisto. 
29 mei: Er is ook wat te zien voor plane-
toïden-fans: het objectje met de bloem-
rijke naam 7 Iris (magn. +9,2) staat in 
oppositie. Zij bevindt zich 3˚ ten noorden 
van de rode hoofdster van de Schorpi-
oen, Antares én vlakbij Mars en Satur-
nus, wat het zoeken een stuk makkelij-
ker maakt.  
30 en 31 mei: Rond middernacht staat 
de planeet Mars, onze roemruchte oor-
logsgod, het dichtst bij de aarde, name-
lijk op een afstand van 0,50321 astro-
nomische eenheden, hetgeen door de 
snelle rekenaars onder ons meteen 
wordt omgezet in 75 miljoen kilometer. 
Voor  degenen  met  een  geheugen  als  

Mercurius bij een zonne-
vlekkengroep, 9 mei 1970.  

Foto: Observatoire de Paris. 

De planeten die in mei 2016 te zien zijn, op gelijke schaal weergegeven. 
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een ijzeren pot, komt meteen het getal 
92 miljoen naar voren, hetgeen de klein-
ste afstand was in 2014. 

 
PLANETEN IN JUNI 
 

Mercurius bijt zoals gewoonlijk het spits 
af, maar hij is niet makkelijk te zien. Mis-
schien helpt een goede verrekijker, om 
hem laag boven de oostnoordoostelijke 
horizon te ontwaren. Hij bereikt op 5 juni 
zijn grootste westelijke elongatie in de 
Ram en trekt op 7 juni naar de Stier. 
Venus moet deze maand onzichtbaar 
blijven, hetgeen voor de stralende lief-
desgodin een zware opgave is. Ze staat 
op 6 juni in bovenconjunctie in de Stier 
en reist door naar de Tweelingen op 19 
juni. 
Mars is het helderste hemelobject, in de 
Weegschaal. Hij is tot ver na midder-
nacht te bewonderen 17˚ boven de zui-
delijke horizon. 
En Jupiter is het helderste object in de 
Leeuw, maar zijn zichtbaarheidsperiode 
loopt langzamerhand ten einde. Hij gaat 
op het eind van de maand al vlak na 
middernacht onder. 
Saturnus blijft een markante verschijning 

in Slangendrager, vlakbij de rode ster 
Antares in Schorpioen, en neemt de he-
le nacht een prominente plek aan het 
uitspansel in. Op 3 juni staat hij in oppo-
sitie. 
Uranus neemt toe in zichtbaarheid. Eind 
juni komt hij al vier uur voor de Zon op. 
Hij staat in de Vissen, en is in de och-
tendschemering laag in  het oosten te 
vinden. 
Ook de zichtbaarheid van Neptunus 
neemt toe. Hij komt in de nanacht op in 
Waterman. ‘Zoekt en Gij zult (hem) vin-
den’ in de ochtendschemering in het 
zuidoosten. 
 

Planetoïden en dwergplaneten 
Je treft 2 Pallas, van de tiende grootte, 
aan in het sterrenbeeld Pegasus. 
7 Iris (+9,7)  bevindt zich in de Schorpi-
oen, nabij de ster δ Scorpii (+2,3), 
evenals de planeten Mars en Saturnus. 
8 Flora staat in de Slangendrager op 11 

juni in oppositie. Ze bevindt zich ten 
noordoosten van de planeet Saturnus. 
Pluto, magnitude +14, is te vinden bij de 
ster π Sagittarii (mag. + 3).  
 

Meteoren 

In de nacht van 26 op 27 juni mag je je 
geheime wensenlijstje (nee, geen ge-
emmer!) bij de hand houden, want dan 
zal het maximale aantal ‘vallende ster-
ren’ of meteoren van de kleine Juni-
Boötiden redelijk te zien zijn, met wat 
storing van het maanlicht in de nanacht. 
 

DAGKALENDER JUNI 
 

1 juni: Het begin van de weerkundige 

zomer. 

1 en 2  juni: De grootste Saturnusmaan 
Titan bevindt zich op de grootste afstand 
van zijn planeet, ruim 3', en staat weste-
lijk (links in een omkerende kijker). 
3 juni: Saturnus staat om 8 uur in oppo-
sitie met de Zon en is dus de hele nacht 
helder. Jammergenoeg staat hij slechts 
18˚ boven de (zuidelijke) horizon. 
De ringen van de planeet staan nu wijd 
open, althans gezien vanuit de (beperk-
te) blikwijdte van ons, aardse stervelin-
gen. 
4 juni: Jupiter is in kwadratuur, dat wil 
zeggen hij staat nu 90˚ van de Zon en is 
‘halverwege’ zijn oppositie (8 maart) en 
conjunctie (26 september) met de Zon. 
5  juni: Nieuwe Maan om 5 uur. Ze staat 
vlakbij de Zon in de Stier. Mercurius be-
reikt om 11 uur zijn, weliswaar ongunsti-
ge, grootste elongatie.  
6 juni: Om 23 uur staat Venus in boven-
conjunctie met de Zon, wat wil zeggen 
dat de aarde en Venus diametraal te-
genover elkaar staan ten opzichte van 
de zon, oftewel de heliocentrische leng-
ten van de aarde en Venus verschillen 
precies 180˚. 
7 en 8 juni: De heldere Jupitermanen 

staan ten oosten van hun vaderplaneet 
in de volgorde Io, Europa, Ganymedes 
en Callisto (rechts in omkerende kijker) 
9 en 10 juni: En de grootste Saturnus-

maan Titan doet van zich spreken met 
zijn maximale oostelijke elongatie. 
9-11 juni: Jupiter, uiteraard vergezeld 
van zijn manen, staat twee nachten bij 
de ster χ Leonis, eerst ten noorden en 
later ten zuiden. 
10 juni: Conjunctie! Van de maan met de 
koninklijke Regulus, het hart van de 
Leeuw, om 17 uur, op 3˚, maar als de 
objecten zichtbaar zijn, is de afstand al 
4˚ geworden. 
11 juni: Oppositie! Dit keer van de plane-

toïde 8 Flora. Ze staat in de Slangen-
drager, waar ook Saturnus te vinden is.  
Mooie conjunctie om 23 uur! Met de 
maan op minder dan 2˚ van Jupiter. De 
moeite waard om er je beste verrekijker 
voor uit de kast te halen. 
12 juni:  Eerste kwartier om 10.10 uur. 
De Maan, in Maagd, is nu een avondob-
ject. 
14 juni: Onze verste planeet, Neptunus, 
is om 5 uur stationair in rechte klimming.  
14 en 15 juni: Conjunctie, met de maan 
op 4˚ van de goedgeluimde Spica, ui-
teraard in Maagd. 
15 en 16 juni: De maan bedekt de ster κ 
Virginis (+4.2), om 0.26 uur, met de 
maan op 22˚ boven de zuidwestelijke 
horizon. 
16-18 juni: Onze lieftallige Maan bevindt 
zich in de nabijheid van de oorlogsgod 
Mars, eerst ten noordwesten en later ten 
noordoosten ervan, maar van de daad-
werkelijke samenstand om 12 uur, mo-
gen wij geen getuige zijn. 
17 en 18 juni: De grootste Saturnus-

maan Titan bereikt zijn grootste westelij-
ke elongatie op 3' van zijn vaderplaneet 

(links in omkerende kijker). 
18 en 19 juni: De maan op tournee door 
de sterrenbeelden Weegschaal en 
Schorpioen, waarbij ze een innig sa-
menzijn beleeft met de reus Saturnus, 
namelijk op 2˚ ten noorden van de pla-
neet. 
20  juni: Volle Maan, om 13.02 uur in 
Boogschutter. Iedereen die begiftigd is 
met een tikkeltje astronomisch inzicht, 
zal reeds de nacht ervoor of pas erna 
van dit schouwspel genieten. 
21 juni: Om 0.34 uur begint de astrono-
mische zomer, want de zonneschijf be-
reikt zijn hoogste noordelijke declinatie. 
Dit is de kortste nacht van het jaar. 
21-22  juni: Observeer Jupiter, en ont-
waar de vier helderste manen ten oos-
ten ervan, in de volgorde Io, Ganyme-
des, Europa en Callisto. 
21-22 juni: Nieuws over een Saturnus-
maan en nee, het is niet Titan, maar Ja-
petus. Hij bereikt zijn grootste westelijke 
elongatie op 9' van de planeet. We kij-
ken tegen zijn heldere halfrond aan. 
23 en 24 juni: Saturnus heeft gezel-
schap van de sterren SAO 184540 
(+9.5) en SAO 184541 (+6.3). 
25 en 26 juni: Titan staat 3' ten oosten 
van Saturnus (rechts in omkerende kij-
ker). 
27 juni: Laatste Kwartier om 20.19 uur, 

dus de Maan is nu een ochtendobject. 
Zij bevindt zich in de Vissen. 
30 juni: Mars is om 10 uur 's ochtends 
stationair. Zijn bewegingsrichting ten op-
zichte van de sterren, keert nu om. 

In april bij Halley 

Sprekerscursus 

 

In april wordt bij onze sterren-
wacht een sprekerscursus geor-
ganiseerd voor leden die als vrij-
williger actief zijn of willen wor-
den.  

 
Ook leden die al veel lezingen ge-
ven zijn uitdrukkelijk uitgenodigd 
deel te nemen. Zij kunnen hun erva-
ring inbrengen en zelf wellicht ook 
e.e.a. opsteken. 
Je leert de theorie en de praktijk van 
het geven van een presentatie voor 
een grote groep (doorgaans een ‘le-
kenpubliek’) en het gebruik van po-
werpoint daarbij. Er komt ook wat 
‘huiswerk’ bij kijken: zelf presentaties 
samenstellen en 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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Vrijwilligers gevraagd 

Project Instrumentarium Halley 2.0 
 

Sterrenwacht Halley zoekt continu enthousiaste en gemoti-
veerde vrijwilligers die in meer of mindere mate hun steen-
tje kunnen en willen bijdragen.  
Naast hulp bij de publieksactiviteiten zoekt de vereniging dit 
keer met name technische hulp voor het uitdagende Project 
Instrumentarium Halley 2.0. Dit project is er op gericht om 
onze astronomisch mooie sterrenwacht naar een hoger 
niveau te tillen. Voor dit project zijn hierna genoemde vijf 
deelprojectgroepen opgericht, waarbij iedereen zich gemak-
kelijk kan aansluiten.  
Belangstelling? Werner Neelen geeft je desgevraagd en 
vrijblijvend meer informatie; je kunt hem bereiken via  
Praetor@Romulus.nl. 
Deel in onze trots! Doe mee! 

 
Deelprojectgroep (Opto)Mechanica: ontwerpen, FEM-
analyse, constructie, productie 
Deelprojectgroep Electrotechniek: ontwerpen, bouwen, 
onderhouden, productie 
Deelprojectgroep Installatietechniek: assembleren, onder-
houd, opleiden, logistiek 
Deelprojectgroep Informatica: besturingssoftware, websi-
tes/UI, netwerk 
Deelprojectgroep Outreach: PR, subsidies, voorlichting, sa-
menwerking. 

 

Nieuwe leden . . . 
 

Ivano Pilidu Rosmalen 
Matthijs Sars Vught 
Frans van Bussel Boekel 
Frank Reijkers Oss 
Ellen Verstraten  Oss 
Rob  Boumans ’s-Hertogenbosch                 
Niko Westerbeek Grave 
Fabian Bouwmeester Oss 
Rolf van der Vleuten Oss 
Geert van de Wiel Berghem  
Relinde van den Dungen Schijndel 
Wim Vromans Rosmalen 
Sjuul Vromans Rosmalen 
Aldwin van der Voort Berghem 
Albert Timmers  Tilburg                  
Laura Meijs         Uden  
 

Welkom! 

Ellen Bruijns voor zonsverduistering in Indonesië 

“Eclipse was great” 
 
Halleylid  Ellen Bruijns,  een ervaren  eclipsjager,  heeft de totale zonsverdui- 
stering van 9 maart 2016 meegemaakt op Pulau Moti, een klein Noordmoluks 
eilandje in Indonesië, dat nabij de centrale lijn van de totaliteitszone ligt. 

 

Ellen maakte deel uit van een groep 
amateurastronomen, die een sportveld-
je bij een school uitkoos als waarne-
mingslocatie. Dat ging niet zonder ge-
doe vooraf, want de eerste keuze was 
een betonnen aanlegsteiger; een plek 
waar je in de volle zon geroosterd zou 
worden en waar bovendien veel iicht-

masten staan, die op zonne-energie 
werken. Die lichten gaan branden als 
het donker wordt en daar zit je absoluut 
niet op te wachten tijdens de totaliteit. 
Het was een heldere dag, maar vlak 
voor de totaliteit schoof een wolkenfor-
matie voor de zon… Ellen liep snel 200 
meter van het veldje vandaan, tot waar 
ze een gat in de bewolking spotte. En 
daar zag ze de totale eclips zich vol-
trekken. Ook de rest van de groep kon 
die goed zien. Ellen nam een gelijkma-
tig ronde binnencorona van de zon 
waar, en een buitencorona, die overi-
gens door de heiïgheid nauwelijks te 
zien was. Een grote, dubbele protubu-
rans viel wel erg op. Ook de Venus en 
Mercurius waren duidelijk zichtbaar. 
De lokale bevolking was voorbereid op 
de eclips en maakte volop gebruik van 
de uitgedeelde eclipsbrillen. Net als de 
eclipsjagers  waren  ook zij  diep  onder 
  

  
 

 
 
de indruk van dit fenomeen. Ellen heeft 
deze keer geen opnames gemaakt van 
de eclips. Zij heeft daarom een foto 
ingestuurd die Austin Taylor, een reis-
genoot, vanaf het sportveldje had ge-
maakt. Deze foto is op de achterpagina 
afgedrukt. 
Ook Halleylid Simon van Leverink is 
voor deze eclips naar Indonesië ge-
reisd. De redactie had bij het ter perse 
gaan van deze Halley Periodiek nog 
geen bericht van hem ontvangen. In de 
volgende Halley Periodiek wellicht een 
verslag van hem en ook een uitgebrei-
dere verhaal van Ellen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eclips van 9 maart 2016  
Foto: Donald S. Gardner, Ternate 

9 maart 2016: de maanschaduw op Indone-
sië is duidelijk op deze satellietfoto te zien. 
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Veel geleerd bij Workshop Astrofotografie  
 
28 september 2015, 4 uur in de ochtend: ik sta gewapend met Canon 600D en 300 mm lens buiten om de veelbesproken 
‘superbloedmaan’ vast te leggen. Image Stabilizer uit, Manual Focus aan… Het blijkt door de geringe hoeveelheid licht 
moeilijk te zien wanneer het beeld scherp is. De autofocus kan zoals verwacht al helemaal niets met deze schaduw-
maan. Ik probeer diverse instellingen en eindig met een ISO van 1600, f/6.3, sluitertijd 1”. Als de eclips voorbij is, heb ik 
mooie foto’s, maar ook het idee dat er qua scherpte meer uit te halen zou moeten zijn geweest. Maar hoe? 

 
INGE VAN DE SANDE 
 
23 januari 2016: Halleylid Kristof Piotrowski geeft een work-
shop Astrofotografie voor beginners. Om 19.30 uur staan 
circa 20 man/vrouw met camera, statief en laptop klaar bij de 
sterrenwacht. Na een week met redelijk helder weer is er 
vanavond helaas bewolking, maar aan alles is gedacht. Het 
programma Stellarium biedt uitkomst (en leidt tot het verzoek 
aan de ontwerper van de daadwerkelijke sterrenhemel om bij 
een eventuele update ook de namen van de sterren aan de 
hemel erbij te vermelden).  
Na het doornemen en toelichten van een aantal basisinstel-
lingen voor astrofotografie ontdekt menigeen nog onbekende 
functies en eigenschappen van zijn of haar camera. Zo blijkt 
binnen de live-view een inzoommogelijkheid te bestaan. Dat 
zou handig zijn geweest tijdens de maansverduistering! 
Ook de 500-regel wordt toegelicht; een globale richtlijn 
voor de maximale belichtingstijd waarbij nog geen 'star-trails' 
optreden (500 / de brandpuntsafstand van de gebruikte lens x 
de cropfactor van de camera). Voor een 300mm lens op een 
Canon 600D met cropfactor 1,6 zou de maximale sluitertijd 
dus rond de 500 / (300*1,6)= 1,04, dus rond de seconde moe-
ten liggen. Dat lijkt niet de oorzaak te zijn geweest van de 
onscherpte van de maanfoto’s. 
 
Autostakkert 

Vervolgens worden de laptops opgestart om te gaan oefenen 
met het nabewerken van ruw materiaal in Autostakkert 3.3.4. 
Door het op elkaar stapelen van meerdere opnamen van een 
object, wordt informatie in het beeld die op één losse opname 
zo zwak aanwezig is dat het bijna niet te zien is, door ‘optel-
len’ van al die keren ‘een beetje informatie’ duidelijker zicht-
baar. Kristof legt uit dat hierbij wel alleen informatie gebruikt 
kan worden die op de foto staat, en dat je daarom in het ruwe 
materiaal beter iets teveel kunt belich-
ten dan iets te weinig. Bij een te lage 
belichting blijven gebieden op het 
beeld donker. Opstapelen van stukjes 
beeld waar niets op staat, geeft geen 
effect: ‘niets’ + ‘niets’ is nog steeds 
‘niets’.  
Op de beelden van de sterren of 
nevels die je wilt vastleggen, zijn altijd 
ook data aanwezig die het beeld 
verstoren. Ruis, invloed van vuiltjes 
op je sensor, ‘hot pixels’…  
Autostakkert kan deze ruis verminde-
ren. Hiervoor moet het programma 
echter wel ‘weten’ wat ruis is, en wat 
niet. Daarvoor zijn calibratieframes 
nodig: 

 Dark frames: opnamen met dezelf-
de instellingen en temperatuur als 
tijdens de opnamen van de licht-
beelden, maar dan met de lensdop 
op de body. Hierdoor krijg je ‘opna-
men’ van ‘de ruis van je camera on-
der diezelfde omstandigheden: er is 
immers geen licht. Bij de verwerking 
van de dark frames wordt van elke 
pixel van  het lichtbeeld,  de waarde  

  
van dezelfde pixel in de ‘Master dark frame’ (het gemiddelde 
van alle dark frames) afgetrokken. Op die manier wordt de 
invloed van de ruis in het eindresultaat verminderd. 

 Flat frames: opnamen van ‘wit licht’, bijv. met een witte doek 
over je lens gericht op een lamp of m.b.v. een speciale 
lichtbak bij een telescoop. Hiermee kunnen onder andere 
effecten van stof op de sensor, lichtreflecties en vignettering 
aan de hoeken van de opnamen verminderd worden.  

 De uitvoering komt wellicht in een volgende workshop nog 
aan bod: i.v.m. de bewolking hebben we het beeldmateriaal, 
dark- en flatframes nu niet zelf kunnen schieten. 

 (Daarnaast worden vaak ook bias frames gebruikt: hierbij is 
de lens afgedekt en worden opnamen met een zo kort mo-
gelijke belichtingstijd gemaakt met dezelfde ISO en tempe-
ratuur als de lichtbeelden. Deze frames zijn op de workshop 
echter nog niet gebruikt). 

 
Je voert de ‘lights’, ‘darks’ en ‘flats’ 
in, Autostakkert registreert ze, sta-
pelt ze op en verwerkt ze, en dan 
krijg je… een -ook door Kristof niet 
te verklaren- volledig wit beeld…  
Of, als je niet ondergetekende was: 
een duidelijker beeld van M42, of 
M81 en M82, waarmee je nog wat 
kunt ‘spelen’ met kleuren, helder-
heid van de middentonen (met 
name die aanpassing gaf een dui-
delijk verschil in het eindresultaat) 
en absorptie. Dat wordt dan ook 
volop gedaan, waarbij de diverse 
mogelijkheden worden toegelicht en 
vragen worden beantwoord. De 
aanhouder wint… uiteindelijk lever-
de vier maal dezelfde procedure 
ook bij mij het beoogde resultaat. 
Al met al een leerzame avond.  
Wordt vervolgd! 
En nu maar wachten op 2033 voor 
een nieuwe kans op een haar-
scherpe bloedmaan… 
      
 

Cropfactor 
De cropfactor zegt iets over hoeveel kleiner de sensor van de 
camera is dan het ouderwetse negatief. Bij een fullframe camera 
is de sensor even groot als dit vroegere negatief (36 x 24mm). Bij 
veel camera's is de sensor (want: duur) echter kleiner.  
De cropfactor geeft aan hoeveel kleiner de sensor is t.o.v. de 
sensor van een fullframe camera. Bij een cropcamera valt een 
kleiner deel van het beeld op de sensor dan bij een fullframe 
camera. Het beeld lijkt daardoor iets verder ‘ingezoomd’. Bij 
gebruik van een telelens kan dit handig zijn: een 300 mm-lens op 
een 1,6x cropcamera geeft een beeldhoek als een 480 mm-lens 
op een fullframe camera. Nadeel is echter: meer last van ruis. 
Daarnaast verandert de maximale belichting. Had ik mijn boven-
genoemde 300 mm-lens op een fullframe camera kunnen zetten, 
dan was de maximale belichtingstijd  seconde 1,6 seconde ge-
weest i.p.v. 1 seconde. 

Eén ruwe opname vooraf  van 
M42 (Orionnevel). 

M42 ná een eerste bewerking 
in Autostakkert. 
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Speurtocht naar water en leven gaat door 

45
ste

 Marsmissie begonnen 
 
Op maandag 14 maart 2016 is vanaf de ruimtebasis Baikonoer in Kazachstan een Europees-  
Russische sonde gelanceerd naar Mars, aan boord van een Russische Proton-raket. Daar- 
mee is de Marsmissie ExoMars begonnen. In oktober 2016 moet de sonde bij de Rode Planeet aankomen. 

 
ExoMars zal zoeken naar water en sporen van mogelijk leven in de Mars-
bodem. Hij doet dat vanuit een baan om de planeet. Hij meet het me-
thaangehalte in de ijle dampkring. Andere Marsmissies, zoals de Ameri-
kaanse Marsrover Curiosity, hebben raadselachtige toenames gevonden 
in het niet-stabiele methaangas. Die pieken kunnen afkomstig zijn van 
geologische activiteit, maar ook op activiteit van bacteriën of ander micro-
bieel leven in de Marsbodem, dat groeit en krimpt met de seizoenen.  
ExoMars zal de Marsatmosfeer doorlichten door naar de zon te kijken 
tijdens zonsopkomst en zonsondergang. Een gevoelige spectrometer kan 
dan lage concentraties detecteren van methaan, en ook andere gassen, 
zoals zwaveldioxide. Zwaveldioxide eveneens kan op geologische activi-
teit duiden. 
Het tweede ExoMars-onderdeel is de lander Schiaparelli, een platte kegel 
van 1,65 meter doorsnede die met een hitteschild en parachute zal af-
remmen van 21.000 kilometer per uur naar een hopelijk veilige landing. 
Het is de tweede keer dat de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA pro-
beert te landen op Mars. In 2003 landde de Beagle 2 op de planeet, om 
vervolgens nooit meer van zich te laten horen. Ook vijf eerder Russische 
landingspogingen op Mars eindigden in een fiasco. De Beagle 2 was 
overigens een onderdeel van de missie Mars Express, waarvan de nog 
steeds operationele Mars Express Orbiter wel een succes is. Die draait 
om Mars en fotografeert de hele planeet. Daarnaast brengt de orbiter 

onder andere de minerale samenstelling van Mars in kaart. 
De instrumenten van Schiaparelli zullen het met een niet-oplaadbare batterij maar een paar dagen volhouden. De lander is 
vooral bedoeld om technologie te testen voor de tweede ExoMars-missie, in 2020.  Bron: o.a. Bruno van Wayenburg, NRC Handels-
blad, 14 maart 2016 
 

 
 

Astrofotografie zonder telescoop  
  
Als amateurastronoom kijk ik graag naar de zon, maan, sterren en andere hemelverschijnselen. En met mijn telesco-
pen en camera’s maak ik er mooie plaatjes van. Maar ook met alleen een camera kun je al leuke foto's maken. 

  
ANNEMIEKE VOGEL 
  
Zet de camera op een statief of stevige ondergrond om wat 
langere sluitertijden te gebruiken in de nacht, en gebruik voor 
de maan juiste korte belichtingen. Stel je camera scherp op 
het onderwerp en zet je diafragma zover mogelijk open. Stel 
de ISO waarde in op 400 voor heldere objecten tot 1600 voor 
zwakkere objecten. Probeer nu een serie foto’s met verschil-
lende belichtingstijden om te zien welke combinatie van ISO 
en belichting voor het betreffende object het beste resultaat 
geeft. 
  
Wanneer de Aarde door een meteorenzwerm gaat, zoals 
tijdens de Perseïden (augustus), Leoniden (november) of 
Geminiden (december), kun je proberen deze meteoren te 
fotograferen. Meteoren lijken heel helder, maar omdat ze snel 
en kort door het beeld schieten, moet je je camera op een 
hoge ISO zetten en het diafragma zover mogelijk open. Zet 
de camera op een statief naar de lucht gericht en zorg dat je 
zo lang mogelijke sluitertijden gebruikt. De meeste camera’s 
kunnen belichten tot 30 seconden, en handmatig onbeperkt. 
Bij handmatige belichting maaka je gebruik van een afstands-
bediening zodat je de afdrukknop niet continu vast hoeft te 
houden, en de camera niet beweegt. Lange belichtingen 
maakt van sterren gebogen strepen, terwijl een meteoor een 

rechte lijn door dit beeld zal geven. Vaak kun je ook satellie-
ten en vliegtuigen door je beeld zien, maar als je een meteoor 
op de foto hebt, zie je al snel het verschil.   
Tot slot is het ook leuk om samenstanden van objecten op de 
foto te zetten, zoals Venus vlak bij de Maan, of meerdere 
planeten vlak bij elkaar. 
  
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorenzwerm voor data en 
activiteit van diverse meteorenzwermen.  
En voor informatie over objecten die op die avond zichtbaar 
zijn: zie http://hemel.waarnemen.com/vannacht/ 
  
Ter inspiratie enkele foto's die ik gemaakt heb met alleen 
maar een digitale camera (Nikon D5200); zie de volgende 
bladzijde. 
1.  De maan 's ochtends net na zonsopkomst op 30 december 

2015. Met 105 mm lens. 
2.  De maan op dezelfde ochtend, maar nu 300 mm lens. 
3.  Samenstand van Maan en Venus, met mobiele telefoon. 
4.  Detail uit Orion-opname (7), waarbij de Orionnevel duide-

lijk te zien is. 
5.  Plejaden, bij 50 mm. 
6.  Samenstand van Maan en Venus, bij ongeveer 80 mm. 
7.  Orion sterrenbeeld, bij 58 mm. 
8.  Jupiter met drie van de vier Galileïsche manen, bij 58 mm.  

Kunstenaarsimpressie van de gelande Schiaparelli. 
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Halley is Hisse Plusser 2015 
 
Al ruim veertig jaar houdt de cabaretgroep For Mineur de inwo-
ners van Heesch geregeld een spiegel voor. Dat doet zij altijd in 
haar Nieuwjaarsoptreden in het Cultureel Centrum De Pas in 
Heesch.  

 
De heren van For Mineur kijken dan 
terug op het voorbije jaar en bezingen 
en bespreken de gebeurtenissen in het 
dorp en soms ver daarbuiten. De mis-
sers en plussers blijven dan niet onbe-
sproken. Op Nieuwjaarsdag 2016 trad 
For Mineur dus wederom op, dit keer 
met de voorstelling Ziedutwel?! 

De grote zaal van De Pas zat afgeladen 
vol. Iedereen in Heesch speculeerde al 
weken lang wie de ‘misser’ en ‘plusser’ 
zijn en keek dus uit naar de bekendma-
king tijdens de voorstelling. Na enkele 
liedjes verscheen op een groot scherm 
achter de presentator mooie luchtopna-
mes van de ‘Hisse plusser’ van 2015: 
Sterrenwacht Halley! Een groot applaus 
volgde. 
In de zaal waren ‘toevallig’ onze voorzit-
ter Hans Bomers en enkele andere 
Halleyleden aanwezig. Blij verrast wer-
den zij op het podium geroepen en in de 
schijnwerpers gezet. Hans kreeg een 
speld van For Mineur opgeprikt en 
mocht een heel fraaie oorkonde in ont-
vangst nemen. De oorkonde bevat de 

motivering van de onder-
scheiding, die als volgt 
luidt:  
Op 31 december 2015 
heeft cabaretgroep For 
Mineur de formidabele 
onderscheiding Formida-
bel toegekend aan Ster-
renwacht Halley. Dit van-
wege het voor jong en oud 
populariseren van de ster-
renkunde, waarmee de 
vrijwilligers van de ster-
renwacht het weidse universum dichter 
bij de mensen brengen. Mede door de 
kijkers van Halley is Heesch op de kaart 
gezet.  
Zulks in de vorm van een speld uitge-
reikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 1 januari 2016 in de Pas te Heesch.  
Cabaretgroep For Mineur. 

 
Een geweldige blijk van waardering voor 
alle leden/vrijwilligers die zich belange-
loos inzetten van de sterrenwacht! Har-
telijk dank For Mineur! 

Niet onvermeld mag 
blijven, dat Halleylid 
Harrie Schrijvers al 
heel lang de oorkon-
des voor For Mineur 
tekent en calligrafeert 
en dus ook, in het 
diepste geheim, het 
prachtige kleurrijke 
exemplaar voor de 
sterrenwacht. De 
oorkonde en de speld zijn in de kleine 
zaal van onze sterrenwacht te bewonde-
ren. 

 

Landelijke Sterrenkijkdagen  
bij Halley: topdrukte! 
 
Het was topdrukte bij Sterrenwacht Halley tijdens de veer-
tigste editie van de Landelijke Sterrenkijkdagen op vrijdag 
en zaterdag 11 en 12 maart. De kijkavonden en de jeugd-
middag werden bezocht door in totaal ongeveer 280 be-
langstellenden. Ook elders in het land konden de deelne-
mers aan deze dagen zich verheugen in een enorme toe-
loop van bezoekers.  Volgens Jacob Kuiper van het KNMI 
was dit voor het eerst in tien jaar was dat alle kijkda-
gen/avonden helemaal wolkenloos verliepen. 

 
Kijkavonden 

Het was kraakhelder, zodat iedereen door de telescopen onder 
meer de maan, Jupiter, de Orionnevel, het Zevengesternte en 
Sirius kon observeren. In de grote koepel was het dus een 
voortdurend komen en gaan van bezoekers en ook bij de tele-
scopen op het platte dak en voorplein dromde het publiek 
samen. De Halley-vrijwilligers trotseerden urenlang de kou om 
geduldig iedereen tekst en uitleg te geven. Onze astrofotogra-
fen waren bezig met het maken van opnames met hun appara-
tuur en maakten daarmee flink indruk op de omstanders. 
In het planetarium werden wel vijf keer per avond voorstellin-
gen gegeven en in het auditorium kon men terecht voor pre-
sentaties over de sterrenhemel die we niet met het blote oog 
kunnen zien, maar wel fotografisch kunnen vastleggen; een 
presentatie dus met prachtige, kleurrijke opnames van kosmi-
sche stof- en gaswolken, sterrenstelsels, supernovarestanten 
enz. Veel getoonde beelden zijn door Halleyleden gemaakt. 
Andere leden verwelkomden de bezoekers, serveerden koffie 
e.d. en zorgden ervoor dat het programma volgens schema 
verliep. 

 
Jeugdmiddag 

Op de zonnige zaterdag kwamen rond 100 kinderen met hun 
ouders naar de jeugdmiddag bij de sterrenwacht. Daar ston-
den drie telescopen, waaronder twee h-alfa-Luntkijkers, klaar 
om hen veilig onze zon te laten zien, maar eerst werd hun in 
het auditorium van alles verteld over de dichtstbijzijnde ster.  
Zij konden ook het planetarium in- en uitlopen, waar een door-
lopende voorstelling werd gegeven. Verscheidene kinderen 
gingen aan de slag met het tekenen en plakken sterren, plane-
ten en raketten. Maar het hoogtepunt voor de meeste kinderen 
zal wel het lanceren van de waterraketten zijn geweest! 
Dank aan alle leden die hebben meegewerkt aan dit evene-
ment. En evenzeer dank aan de leerlingen die dit schooljaar bij 
Halley een maatschappelijke stage lopen; ook zij waren op de 
beide avonden en de jeugdmiddag van de partij en deden met 
veel plezier mee. 

Boven: Halleyleden die de onderscheiding in ontvangst 
namen: v.l.n.r. Ferry Bevers, Hans Bomers (met speld 
en bloemen), Erwin van Ballegoij, Harrie Schrijvers en 
Anton Valks (met oorkonde).  
Rechts: de onderscheiding. 
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Astrofoto’s 
 
Op de volgende twee kleurenpagi-
na’s en op de omslag van deze Hal-
ley Periodiek zijn de foto’s afgedrukt 
die bij redactie zijn ingekomen. Hier-
onder de toelichtingen bij die foto’s.  

  

Voorplaat - Paardenkopnevel  
 

Annemieke Vogel wist op de heldere 
avond van 8 januari 2016 thuis in de 
tuin in Grave een mooie opname te 
maken van de Paardenkopnevel. Die is 
op de voorkant van dit blad geplaatst. 
De donkere Paardenkopnevel (ook 
bekend als Barnard 33) is een klein 
gedeelte van de veel uitgestrektere 
Orion Moleculaire Wolk. Hij is in 1888 
op een fotografische plaat gevonden 
door de Schotse astronome Williamina 
Fleming en staat op ongeveer 1.500 
lichtjaren van ons vandaan. 
De Paardenkopnevel, die uit stof en gas 
bestaat, steekt af tegen de rode gloed 
van het waterstofgas, dat wordt geïoni-
seerd door de nabije ster Sigma Orio-
nis. De opvallende nevel links van het 
midden is de reflectienevel NGC 2023. 
Ook de bekende Orionnevel, die met 
het ongewapende oog al zichtbaar is, 
maakt deel uit van de Orion Moleculaire 
Wolk, maar hij staat net buiten beeld 
van deze foto.  
 
Technische gegevens  

Stack van 150 opnamen van 20 secon-
den elk bij ISO1600. Gemaakt met 
Skywatcher Explorer 130pds en Nikon 
D5200. Geen filters gebruikt.  
 

Blz. 14 - Orionnevel 
 

Rolf van der Vleuten, pas lid van onze 
sterrenwacht, maakte deze geslaagde 
opname van de Orionnevel. Hij deed 
dat op 8 januari 2016 vanuit de achter-
tuin van zijn huis in Oss.  
Tijdens de workshop astrofotografie bij 
de sterrenwacht kreeg hij veel nuttige 
tips van Kristof Piotrowski, Vincent 
Hofman en Jeroen Moonen, die hem 
lieten zien hoe je met de juiste tools nog 
meer data uit de opnames kan halen. 
 
Technische gegevens 

Telescoop: Bresser AR 90/900 op een 
EQ-5 met volgmotor op de RA-as (geen 
guiding dus); camera: Canon 1100D op 
1600 ISO. De foto bestaat uit 170 op-
names van elk 30 seconden, gestapeld 
en bewerkt met PixInsight. 
  

Blz. 14 - Noorderlicht 

 

Felix Bettonvil heeft meegedaan aan 
een wetenschappelijke aurora-expeditie 
in Noord-Noorwegen van de Neder-

landse Onderzoekschool voor de Astro-
nomie (NOVA).  In Skibotn maakte hij 
op 5 maart 2016 prachtige opnames 
van het poollicht, waarvan er een op 
blz. 14 is afgedrukt.  
Het poollicht op de foto vertoont de 
kleuren rood en groen; die zijn bijna 
‘standaard’ voor dit verschijnsel. De 
kleur hangt in de eerste plaats af van 
het soort molecule of atoom waarmee 
de geladen deeltjes van de zon in bot-
sing komen. Afhankelijk van het ener-
gieniveau van de aangeslagen toestand 
zal het licht na een botsing met zuur-
stofatomen een rode of groene kleur 
hebben.  

 
Blz. 15 - Solargraph 
 
Op 21 juni 2015 klom Hans Bomers in 
de mast in de Halleytuin om daar een 
pinholecamera op te hangen. Na een 
half jaar haalde hij hem daar weer weg.  
Een pinholecamera bestaat uit niet 
meer dan een lichtdicht 
blikje van het formaat 
van een colablikje, waar-
in een ‘ouderwets’ velle-
tje fotopapier (uit de 
‘doka’) is geplaatst. Via 
een minuscuul gaatje in 
de wand van het blik valt 
het zonlicht op het pa-
pier. In de loop der tijd 
ontstaat op dat papier 
het beeld, een solar-
graph, zoals dat op de 
fotopagina is afgedrukt. 
Gedurende een half jaar 
zijn de bewegingen vast-
gelegd van de zon tus-
sen de zomerwende op 
21 juni en de winterwen-
de op 21 december en 
de dagelijkse bewegin-
gen van de zon van oost naar west. Op 
de voorgrond onze sterrenwacht. 
Op 21 december heeft Hans Bomers 
opnieuw een pinholecamera in de mast 
geplaatst, twee zelfs, elk onder iets 
andere hoek. Op 21 juni klautert hij 
weer omhoog, nieuwsgierig naar het 
resultaat. 
  

Blz 15 – M81 en M82 
 
Sören Ottenhof heeft op 10 april 2015 
bij onze sterrenwacht voor het eerst zijn 
‘nieuwe’ (tweedehandse) mono-CCD-
camera (een Atik 314L) uitgeprobeerd.  
Hij koos de twee sterrenstelsels M81 
(Bodestelsel) en M82 (Sigaarstelsel) in 
de Grote Beer als onderwerp. 
De nacht was niet top vanwege sluier-
bewolking, maar alles verliep lekker, 
dus Sören zag geen reden om het foto-
graferen af te breken. Hij is zeer tevre-
den over de Atik 314L: “Wat werkt dat 
toch heerlijk: een mono gekoelde CCD!” 

M81 of het Bodestelsel staat op 12 
miljoen lichtjaren van ons vandaan, en 
heeft een absolute helderheid van -20,8 
en een schijnbare helderheid van +6,9. 
Het stelsel werd in 1774 ontdekt door 
Johann Bode, die daar dichtbij ook als 
eerste M82 ontwaarde. 
M82 is ook wel bekend als het Sigaar-
stelsel. Het is een zogeheten starburst-
stelsel: een sterrenstelsel waarin de 
mate van sterformatie een tienvoudige 
is van die in een ‘normaal’ sterrenstel-
sel. De oorzaak hiervan is een dichte 
nadering van M82 tot het naburige 
stelsel M81, zo'n 100 miljoen jaar gele-
den (de kernen van de twee liggen 
slechts 150.000 lichtjaar van elkaar af). 
Op 21 januari 2014 ontdekten een do-
centen en vier studenten bij de sterren-
wacht van de Universiteit van Londen in 
M82 een supernova (SN 2014J). Die 
had Sören ook gefotografeerd, samen 
met Raymond Westheim (zie Halley 
Periodiek 2014-2, blz. 15 en 17). Op de 
recentere opname van Sören is de 
supernova niet meer terug te vinden. 
  
Technische gegevens 
Object: M82 en M82; Lens: William 

Optics GT81 w/ 0,8x Flat-6A @F/4.72; 
Camera: Atik314L Mono; Mount: Heq 5 
pro; Guiding: TSOAG9 met Orion 
SSAG; Imaging time: Hα, 12x20 min = 

4hr en RGB, 6x5 min = 30 min. per 
filter; Bias: 100x0,001 sec; Flats: Hα 
21x2sec, R 21x0,25 sec, G 21x0,3 sec, 
B 21x0,3 sec; Filter: Astronomik   Hα, R, 
G, B; Calibratie: PixInsight; Stacked in: 
PixInsight; Editing: PixInsight & Photo-
shop CS6. 
 

Achterpagina – de Zon 
 
De zon vroeg op de middag van 14 
maart 2016. Edwin van Schijndel schoot 

deze plaat vanuit zijn tuin in Oss en 
vermeldt erbij: “Voor de eerste keer valt 
het me nog niet tegen omdat de seeing 
meestal rond de middag flink achteruit 
gaat. De uitbarsting was er een van de 
orde die je niet altijd zo treft en specta-
culair om te bekijken.” 
 
Technische gegevens 
Telescoop: Lunt LS60th B1200 blocking 
filter; camera:  ZWO ASI224 MC en 2,5 

TeleVue Powermate. 
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Aurora Borealis of Noorderlicht 
Foto: Felix Bettonvil  
Lees er meer over op blz. 13 

De Orionnevel 
Foto: Rolf van der Vleuten  
Lees er meer over op blz.13 
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Solargraph boven Sterrenwacht Halley 
21 juni – 21 december 2015  
Foto: Hans Bomers 
Lees er meer over op blz. 13 

Bodestelsel en Sigaarstelsel 
Foto: Sören Ottenhof 
Lees er meer over op blz. 13 
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Spreekbeurten 
 
HARRIE SCHRIJVERS 

 
Caitlynn Schouten uit Schijndel heeft nogal wat werk ge-

maakt van haar spreekbeurt over het ‘Heelal’.  
 Hiernaast laat ze zien hoe je, vanaf de aarde, de sterren 
van het sterrenbeeld Grote Beer aan de hemel ziet staan. En 
met het andere model  maakt ze haar klasgenootjes duide-
lijk dat die sterren eigenlijk niks met mekaar te maken hebben. 
Van opzij ziet het sterrenbeeld er heel anders uit! Caitlynn 
stuurde ons ook haar goed verzorgde PowerPoint Presentatie 
en een foto van de grote display met daarop veel spullen die ze van Halley had gekregen. Hier haar 
verslag:  
“Ik had een opdracht gekregen van de juf: verzin een onderwerp om een spreekbeurt over te hou-
den.Ik dacht meteen aan het heelal, omdat ik er twee jeugdcursussen over heb gedaan en dat vond 
ik echt heel leuk. Ik was heel erg zenuwachtig van tevoren, maar toen ik eenmaal bezig was, was 
het echt superrrrr leuk. Van Sterrenwacht Halley had ik een hele hoop informatie gekregen. Deze 

informatie heb ik verwerkt in mijn spreekbeurt door de plaatjes en de teksten te knippen/plakken op een display. Daarnaast had 
ik een PowerPoint presentatie gemaakt en als laatste had ik de Grote Beer nagemaakt zodat je kan zien dat het alleen op een 
steelpan lijkt als je vanaf de aarde er naar toekijkt. Dat idee had ik gekregen nadat ik zoiets had gezien bij Sterrenwacht Halley 
in het cursuslokaal. Er is heel veel te vertellen over het heelal, dus ik heb een 8 onderwerpen uitgekozen om daarover te vertel-
len: 1. De Melkweg, 2. Planeten, 3. Zwaartekracht, 4. Het is niet wat je denkt dat je ziet, 5. Sterren, 6.Manen, 7. Kraters, 8. 
Sterrenwacht Halley. 
De klas vond het erg leuk en wisten alle antwoorden op mijn vragen op het einde dus ze hadden goed geluisterd hihihi. Van de 
juf heb ik een 8 gekregen als punt. De juf zei dat het heelal een heel breed onderdeel was, maar dat ik toch van heel veel din-
gen een klein beetje had vertelt. Het was erg leuk om te doen en wie weet zie ik een paar klasgenootjes terug bij Sterrenwacht 
Halley.   
Groetjes, Caitlynn uit Schijndel (11 jaar; groep 7). 

  

 
En Benne Groot uit Elst (Utr) stuurde ons bericht dat hij een 8 gekregen had 

voor zijn spreekbeurt, ook over het heelal. En zoals steeds meer kinderen 
tegenwoordig doen, ook hij hield zijn spreekbeurt met gebruikmaking van een 
PowerPointPresentatie, waarvan hij ons het bestandje toestuurde en waarvan 
de afbeelding rechts een van de dia’s is.  
 

 
Fleur van Gaans uit Roosendaal stuurde bij haar verslagje over haar 

spreekbeurt een héle gróte, dikke, vette, gouden 9 mee, zo blij was ze met haar punt voor haar spreekbeurt die ze heeft gedaan 
met behulp van een duidelijke powerpoint voorstelling. En het doet ons plezier dat ze ook goed gebruik heeft kunnen maken 
met de informatie die ze van Sterrenwacht Halley kreeg toegestuurd. Hier haar verslagje:  

Hallo ik ben Fleur van Gaans ik zit in groep 5 ik heb mijn spreekbeurt gedaan  over sterren en planeten kij-
ken. Ik vind het zelf heel erg leuk om met mijn telescoop naar de sterren, de planeten en de maan te kijken. 
Ik wilde mijn klasgenoten hier graag meer over uitleggen. Met behulp van informatie die ik van jullie heb 

gehad, heb ik een hele mooie powerpoint presentatie kunnen maken. Mijn spreekbeurt ging heel goed, ik had mijn 
telescoop ook meegenomen om te laten zien.  Ik kreeg veel vragen omdat ze meer wilden weten over de sterren en 
planeten. groetjes : Fleur   
 
 
Zon onschuldig aan klimaatverandering 
 
De klimaatverandering is niet de schuld van  de toegenomen activiteit 
van de zon. Zonnevlekken werden op twee manieren geteld: met Wolf 
Sunspot Number (WSN) en Group  Sunspot Number (GSN).  

 
Volgens deze methoden zou een opwaartse trend bestaan in het aantal 
zonnevlekken sinds het Maunder Minimum tussen 1645 en 1715. Toen 
waren de winters streng. Het WSN en GSN verschillen echter behoorlijk in 
hun indicatie van het aantal zonnevlekken  over de tijdsperiode voor 1885 
en die rond 1945. Daarnaast volgt uit het GSN een zonnevlekkenpiek aan 
het eind van de twintigste eeuw die bij het WSN ontbreekt. 
Een team onder leiding van Frédéric Clette, directeur van het World Data Centre in Brussel, heeft nu een correctie  naar buiten 
gebracht op de twee huidige methoden. Na correctie blijkt de zonneactiviteit al eeuwen relatief stabiel. Achter klimaatverande-
ring moet dus een andere oorzaak liggen, de mens bijvoordeeld.  Bron: New Scientist, ingezonden door Jan van Hamond 
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Heel 
veel 
te 

doen 
bij 

Halley! 

In het eerste kwartaal bruiste het verenigingsleven weer volop bij onze sterrenwacht.  Een kleine greep: Nieuwjaarsborrel, 
fotografie- en kijkavonden, (jeugd)cursussen, waaronder de Cursus Maan- en planeetfotografie, Workshop Astrofotografie voor 
beginners, Project Halley 2.0-sessies en natuurlijk de Landelijke Sterrenkijkdagen en andere publieksactiviteiten. En een deel 
van de sterrenwachttuin is bouwterrein geworden, want daar zijn in februari de drie grote betonnen funderingen gestort voor de 
masten van de zonnepanelen. Boven een impressie van de workshop Astrofotografie voor beginners op 23 januari (lees ook het 
verslag van Inge van de Sande, blz. 9) en onder zie je Halleyleden aan de noeste arbeid aan de funderingen. 

Foto: Inge  
van de Sande 

Foto:  
Hans Bomers 
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De Mercuriusovergang van 9 mei  
 

 

 

URIJAN POERINK 
 

De afstand van Mercurius tot de zon is 
gemiddeld bijna 58 miljoen kilometer en 
op 9 mei 2016 is zijn afstand tot de 
aarde circa 92 miljoen kilometer. Mercu-
rius draait in 88 dagen een rondje om de 
zon. Hij is de kleinste planeet (diameter 
4.878 kilometer) van ons zonnestelsel. 
De baanvlakken van de aarde en Mercu-
rius maken een hoek met elkaar en 
daardoor zien wij niet bij elke omloop 
van de planeet een Mercuriusovergang. 
Een overgang treedt alleen op als de 
beide  planeten  tegelijkertijd in de buurt 
van de snijlijn of knoop van deze baan-
vlakken staan. Pas dan staan de aarde,   
Mercurius en de zon precies op één lijn  
en is er sprake van een overgang. 
 
 
 
 
 
 
 

Per eeuw doen zich 13 of 14 Mer-
curiusovergangen voor, telkens in 
mei of november. Alleen in die 
maanden bevindt de aarde zich in 
de knoop van het baanvlak van 
Mercurius. De perioden tussen de 
novemberovergangen duren 7, 13 
of 33 jaar en die tussen de mei-
overgangen 13 of 33 jaar. 
 
2003 

De laatste Mercuriusovergang was 
op 8 november 2006, maar die was 
niet vanuit ons land zichtbaar. De over-
gang van 7 mei 2003 konden we hier 
wel meemaken. Bij Halley zagen veel 
belangstellenden dit fenomeen. 
 
2019 en 2032 

Op 11 november 2019 treedt weer een 
Mercuriusovergang op. We krijgen die 
niet volledig te zien, want tijdens de 
overgang gaat de zon onder. Daarna 
moeten we tot 13 november 2032 wach-
ten op de volgende 
 
Bekijk de Mercuriusovergang veilig 

De Mercuriusovergang is niet met het 
blote oog en door een eclipsbril te zien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarvoor is de planeet te klein. 
Heb je een telescoop of verrekijker, dan 
is er de veilige projectiemethode om de 
zon en de Mercuriusovergang te obser-
veren (zie boven). Voer die wel voor-
zichtig uit, want als zonlicht via de kijker 
in je ogen valt, loop je meteen ernstig 
oogletsel op. Houd dus ook kinderen 
goed in de gaten in de buurt van de 
telescoop of verrekijker. 

 
 
 
 

 

Op maandagmiddag en -avond 9 mei 2016 zien we vanaf de aarde de planeet 
Mercurius voor de zon langs bewegen. Dit weinig voorkomend verschijnsel 
noemen we een Mercuriusovergang. De Mercuriusovergang begint te 13.12 uur 
en eindigt te 20.42 uur. Omstreeks 21.18 uur gaat de zon onder. Mercurius is 
een nietig zwart stipje tegen de achtergrond van de zon. Het is zo klein, dat we 
dat niet met het blote oog en een eclipsbril kunnen zien. Sterrenwacht Halley is 
gedurende de gehele overgang voor leden en andere belangstellenden geo-
pend. Daar worden speciale zonnetelescopen ingezet om het verschijnsel 
mooi en veilig te kunnen volgen. 

Raymond Westheim maakte bij Halley onder-
staande foto’s van de Mercuriusovergang van 
7 mei 2003. Mercurius is het bovenste kleine 
donkere stipje. De onderste zwarte stip is een 
zonnevlek.  

Mercurius (het omcirkelde puntje) schuift in 
de loop van de middag en avond van links-
midden naar rechtsonder over de zon. 
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De eerste waargenomen planeetovergang 

“Ik vermoedde niet dat Mercurius zo’n kleine schaduw  
zou werpen” 
 
Op maandag 9 mei 2016 doet zich een Mercuriusovergang voor, die vanuit ons 
land is waar te nemen. 
Venus en Mercurius zijn de enige planeten die wij voor de zon langs kunnen zien 
gaan. Pas met de uitvinding van de telescoop in 1608 kregen astronomen een 
instrument in handen om deze fenomenen te bestuderen. In de zeventiende 
eeuw wisten zij betrekkelijk nauwkeurig de banen van de planeten te bepalen en 
konden zij ook de afstand van elke planeet tot de zon berekenen in verhouding 
tot de afstand tussen de aarde en de zon. De absolute afstand tussen de aarde 
en de zon, de zogenoemde astronomische eenheid, was daar echter niet uit af te 
leiden. Later die eeuw suggereerde de Schotse wiskundige James Gregory, dat 
men door nauwkeurige waarnemingen aan een Mercuriusovergang wel de abso-
lute afstand tussen aarde en de zon kan meten. Een overgang zou namelijk de 
mogelijkheid bieden vanaf verschillende punten op aarde heel precies de kleine 
tijdsverschillen van de start dan wel het eind van de overgang, vast te stellen. 
De afstanden tussen deze punten konden dan worden gebruikt als meetlat om 
de afstand tussen de planeet en de zon vast te stellen (de parallax). 
 

URIJAN POERINK 
 
In 1676 nam de nog jonge Edmond 
Halley (1656-1742) op Sint-Helena met 
zijn meetinstrumenten een Mercurius-
overgang waar. Later bleek, dat er el-
ders op de wereld nog slechts een ande-
re waarneming aan de overgang was 
gedaan. Halley was niet tevreden met 
de uitkomst van de metingen. Hij veron-
derstelde, dat bestudering van een Ve-
nusovergang nauwkeuriger zou kunnen 
zijn en wel bruikbare resultaten kon 
opleveren. Maar de eerstvolgende Ve-
nusovergang, die tal van wetenschappe-
lijke expedities op de been bracht, 
maakte hij niet mee; die was in 1761, 
negentien jaar na zijn dood.  
 
De planeetovergangen van 1631 

De eerste gedocumenteerde waarne-
ming van een Mercuriusovergang da-
teert van 1631. Een overgang die door 
de befaamde sterrenkundige Johannes 
Kepler (1571-1630) was uitgerekend en 

bekendgemaakt. Zijn berekeningen war-
en voor een groot deel gebaseerd op 
observaties van de Deense sterrenkun-
dige Tycho Brahe (1546-1601). 
 
Kepler heeft een tijd gedacht, dat hij zelf 
al op 28 mei 1607 een Mercuriusover-
gang had gezien. Kepler gebruikte die 
dag een zogeheten camera obscura, 
waarmee hij het zonsbeeld projecteerde 
op een stuk papier. Op de zon ontwaar-
de hij een donker stipje. Dat moet Mer-
curius zijn, meende hij, maar jaren later 
besefte hij, dat het een zonnevlek moet 
zijn geweest. Het bestaan van zonne-
vlekken werd pas ontdekt, nadat Galileo 
en andere astronomen de in 1608 uitge-
vonden telescoop op de zon richtten.  
In een Oproep bij zijn Efemeriden voor 
de jaren 1629-1639 vroeg Kepler aan 
astronomen om twee planeetovergan-
gen over de zon te observeren. 

Volgens hem zou Venus op  6 december 
1631 voor waarnemers in Amerika voor 
de zon langs gaan. Maar omdat zijn 
berekeningen mogelijk foutjes konden 
bevatten, raadde hij sterrenkundigen in 
Europa aan om die dag eveneens de 
zon in de gaten te houden.  
 
Mercurius 

Ook attendeerde Kepler de wetenschap-
pers op de Mercuriusovergang van 7 
november 1631. Hij voegde er aan toe, 
dat het bestuderen van de baan van 
Mercurius buitengewoon lastig is en dat 
hij dan ook niet zeker was van zijn voor-
spelling. Hij verzocht daarom iedereen 
om zijn waarnemingen al op 6 november 
te beginnen en, als die niets opleverden, 
door te gaan tot zonsondergang op 8 
november. 
Kepler overleed in november 
1630 en maakte de planeet-
overgangen dus niet mee.  
Diens Oproep werd na zijn 
dood door Jacob Bartsch 

gepubliceerd en door vrijwel 
alle geleerden in Europa 
gelezen. Waarschijnlijk trof-
fen veel serieuze astronomen 
voorbereidingen voor obser-
vaties aan zowel de Mercuri-
us- als de Venusovergang. 
Kepler had hen geadviseerd 
het zonsbeeld met een tele-
scoop op een papier te pro-
jecteren of, als ze geen tele-
scoop hadden, een camera 
obscura te gebruiken. Maar 
om uiteenlopende redenen 
lukte het slechts enkelen om 
de Mercuriusovergang waar 
te nemen. Het slechte weer in 
grote delen van Europa was 
de belangrijkste oorzaak.  
Uiteindelijk was er maar één 
astronoom, die een bruikbare 
observatie van de Mercurius-

overgang publiceerde. Dat was de Fran-
se filosoof, wetenschapper en wiskundi-
ge Pierre Gassendi in Parijs. Hij had een 

kamer verduisterd en projecteerde via 
een eenvoudige Galileïsche telescoop 
een zonsbeeld van 22 centimeter op een 
stuk papier. Hij begon zijn waarneemac-
tie al op 5 november, maar die dag 
verregende helemaal. De dag erop kon 
hij  maar een  glimp  van  de zon opvan-  

De oproep van Kepler aan astronomen om 
de overgangen van Mercurius en Venus over 
de zon in 1631 waar te nemen. 

Pierre Gassendi vervaardigde deze tekening van de zon 
en het door Mercurius afgelegde traject (onderste stippel-
lijn) tijdens de overgang van 6 november 1631. De boven-
ste schuine streepjeslijn is de ecliptica. 
Pagina uit Opera Omnia.  "Mercurius in sole visus & Venus 
invisa" (Mercurius gezien op de Zon & Venus ongezien).  
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gen.  
7 November begon bewolkt, af en toe 
waren er zonnige perioden. Rond 9 uur 
kreeg Gassendi een scherpe projectie 
van de zon op zijn papier en hij merkte 
een klein donker vlekje op: een zonne-
vlek, dacht de astronoom meteen, niet 
Mercurius.   
Eigenlijk heel eigenaardig: voorheen za-
gen astronomen, ook Kepler, zonnevlek-
ken aan voor Mercurius, terwijl Gassendi 
nu meende een zonnevlek te zien in 
plaats van Mercurius. Hoe kan dat? 
Kepler  voorspelde  in  zijn Oproep,  dat 
 

 
 
 
 
  
 
  
Venus,  als  die  vóór  de zon  staat, een      
diameter zou vertonen van een kwart 
van de zonsdiameter. Vermoedelijk zou 
Mercurius tegen de achtergrond van de  
on een tiende van de zonsdiameter be-
slaan. Gassendi verwachtte dus een 
aanmerkelijke groter beeld van Mercuri-
us dan dat hij zag. Hij schreef: “Ik ver-
moedde niet dat Mercurius zo’n kleine 
schaduw zou werpen.[…]. Ik dacht dat 
het een zonnevlek was die ik de vorige 
dag niet had opgemerkt, maar die sinds-
dien was  gegroeid,  zoals ik dat andere 
   

  
vlekken ook had zien doen.”  
Gelukkig kon Gassendi later die dag 
vaker de zon bekijken. Het kostte wat 
tijd, maar hij raakte ervan overtuigd dat 
hij daadwerkelijk Mercurius voor de zon 
langs zag gaan. En hij had gelijk en 
Kepler eveneens. 
En Kepler had het ook bij het rechte eind 
wat betreft de Venusovergang. Die vond 
inderdaad op 6 december 1631 plaats 
en was niet te zien vanuit Europa; het 
was hier nacht. Zover bekend heeft toen 
niemand dit fenomeen waargenomen. 
Mercuriusovergangen zijn minder zeld-
zaam dan Venusovergangen. Ze komen 
ongeveer vier maal vaker voor. 
 
Bronnen: o.a. A. van Helden, Journal for the 
History of Astronomy, The Importance of the 
Transit of Mercury of 1631; Wikipedia 

 
 

“Maan ons belangrijkste doel…” 
 
De vraag is of er nieuwe bemande missies moeten komen wanneer het internationale ruimtestation ISS ophoudt te be-
staan. De Duitse ruimtevaartdeskundige Hansjörg Dittus pleit voor een onderzoekscentrum op de zuidpool van de maan. 
We kunnen dan leren wat leven in de ruimte echt betekent.  

 
Een tweede ruimtestation komt er niet, 
zegt Dittus beslist op de vraag wat er 
gaat gebeuren wanneer het internationa-
le ruimtestation ISS in 2024 zijn levens-
einde nadert. Dat vereist een groot en 
duur programma, terwijl het onderzoek 
dat de gewichtsloosheid kan benutten 
van zeer beperkte betekenis is. 

 
De volgende missie een Marsmissie? 

Technisch is een Marsmissie zeker 
mogelijk, al zijn er nog tal van vragen 
onbeantwoord. Maar het vereist een 
programma dat dertig tot vijftig jaar zal 
duren, en al die tijd moet er een finan-
cieringsstroom zijn. Het zou ons  enige 
tientallen miljarden euro's per jaar moe-
ten kosten, terwijl ons gemeenschappe-
lijk ruimtevaartbudget rond de vier mil-
jard bedraagt. Onze collectieve nieuws-
gierigheid is de voornaamste drijfveer. Ik 
kan me dus voorstellen dat er politici zijn 
die andere zaken belangrijker vinden. 
 
Wordt de volgende ruimtemissie? 

Ik voorzie dat de maan ons belangrijkste 
doel wordt. Een eventueel tijdelijk be-
mand station is ook interessant. De 
maan is nog nauwelijks onderzocht, 
zelfs minder dan Mars. Hoe ziet bijvoor-
beeld  de achterkant van de maan eruit, 
die wij nooit te zien krijgen. Daarom is 
het zuidpoolgebied van de maan een 
aantrekkelijk gebied. Daar bevindt zich 
de grootste krater, het Zuidpool-
Aitkenbekken, waar ook water in kristal-
lijnen vorm aanwezig is. Op de zuidpool 
heb je plekken die permanent zonlicht 
krijgen. Het is dus een prima locatie om 
een observatorium neer te zetten. Uit 
het poolonderzoek op aarde weten we 

dat je meer leert als je 
ergens langere tijd verblijft. 
De maan heeft verder het 
voordeel dat we het effect 
van de ruimtestraling op de 
mens kunnen bestuderen. 
Het ISS geniet nog altijd de 
bescherming van het mag-
netisch veld om de aarde, 
ook is daar de straling al 
tien keer meer dan op 
aarde zelf. In de vrije ruim-
te  is het risico voor de as-
tronauten zeer groot, zelfs 
het goed kunnen meten 
van de straling is al een uitdaging. 
  
De Amerikanen willen wel naar Mars 

Zij kunnen het zich met een jaarbudget 
van ruim 17 miljard dollar (ruim 15 mil-
jard euro) beter veroorloven dan wij. 
NASA werkt aan een Marsrover die een 
monster kan ophalen en naar de aarde 
terugbrengen. De meest aantrekkelijke 
optie voor die overdracht is, dat de 
Marsrover alvast omhoog vliegt in een 
stabiele baan om Mars, want daar is een 
veel kleinere raket voor nodig om van 
Mars weg te gaan. De missie die het 
Marsmonster op haalt, kan dan tegelijk 
een bemande zijn. 
Inderdaad. Mensen zullen dan voor het 
eerst ervaren om twee tot drie jaar ver 
van de aarde te leven. Met het Mars-
500-Project, waarbij gedurende 500 
dagen een Marsmissie, werd nagebootst 
hebben we gemerkt dat mensen apa-
thisch worden. Stel je dat eens voor: de 
astronauten zien de aarde alleen nog als     
een  verlicht  puntje,  zo  groot als wij op 
op aarde sterren zien. Ze bevinden zich   

  
in het niets. Wellicht voelen ze zich 
avonturier, maar als er een probleem 
ontstaat en de astronaut meldt dat bij 
het commandocentrum op aarde, dan 
krijgt hij pas een uur later antwoord. 
Reken maar, dat is dan een heel lang 
durend uur. 
 
Wat betekent zo’n lange missie voor 
het menselijk lichaam? 

Veel astronauten van het ISS zien er 
niet goed uit, wanneer ze op aarde lan-
den. Dat heeft te maken met de  veran-
dering  van de zwaartekracht. Je mag 

dus verwachten dat de astronauten op 
Mars kotsmisselijk worden. Er is dan 
echter geen arts en geen hulpteam 
beschikbaar, terwijl de astronauten ook 
nog complexe manoeuvres moeten 
uitvoeren. Het naar een baan om Mars 
reizen en weer terug, zonder op de 
planeet te landen, zou  al een grootse 
prestatie zijn. 
 
Verkorte versie uit De Ingenieur, september 
2015, ingezonden door Leo Steinhart 
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Marsmissie is puur een prestigeproject 
 
De bemande ruimtevaart staat weer volop in de belangstelling. Verschillende landen willen naar de maan en de VS 
zelfs naar Mars. Maar bemande ruimtereizen zijn volkomen onzinnig vindt dr. Gustaaf Cornelis, filosoof en weten-
schapsethicus aan de Vrije Universiteit Brussel. Je mag geen mens opofferen voor een project waarvan het nut ondui-
delijk is. 

 
Hij legt graag de wetenschap langs de 
meetlat van de ethiek. Nu richt zijn kri-
tiek zich op de bemande ruimtevaart, 
die is volgens hem niet humaan en dus 
niet ethisch is. Met name de geplande 
Marsreizen moeten het ontgelden. 
Zo n missie is puur een prestige project. 
Het geeft een paar grote landen een 
kick om als eerste hun vlag ergens te 
kunnen plaatsen. Dat kunnen robots 
ook, sterker nog. Er staan daar nog een 
paar karretjes van eerdere missies. Om 
grondstoffen de delven, serieus?We 
betalen ons al blauw op het vliegveld 
als onze bagage een kilo te zwaar is. 
Wat denk je dat het kost om een kilo 
erts van Mars naar de aarde te krijgen? 
 

In 2050 lopen er op aarde tien, elf mil-
jard mensen rond. Het wordt erg vol. 
Zou kolonisatie van Mars niet handig 
zijn? 

Om te beginnen weet nog niemand 
hoeveel mensen je bij elkaar kunt zet-
ten. Maar o.k., laten we even aannemen 
dat we een ander hemellichaam nodig 
hebben om een deel van de mensheid 
te huisvesten. Waarom dan niet de 
maan? Daar kunnen we komen dat is 
bewezen. De reis duurt een weekje. 
Bovendien is een bemande ruimte reis 
een zeer riskante  activiteit. Je moet wel 
een verdomd goede reden hebben om 
aan mensen te vragen bovenop een 
gigantische uurpijl te gaan zitten, om zo 
kortom hun leven te laten wagen. Die 
goede reden zie ik niet! 
 

Wat zorgde ervoor dat U hierover 
ging nadenken? 

Ik zie heus wel wat de ruimte vaart ons 
kan brengen. Het sturen van sondes, 
landers en wagentjes, allemaal  prima. 
Hoe de wetenschap eind 2014 een lan-
der ter grootte van een wasmachine op 
een komeet zette, dat is echt indruk-
wekkend en nuttig. Maar dat krijgen we  
dus klaarblijkelijk  voor elkaar met ma-
chines. Daarom vind ik de plannen voor 
bemande vluchten naar Mars een slecht 
idee. Zo` n reis gaat minimaal vijf 
maande duren, enkele  reis. Dat bete-
kent  dat astronauten  meer dan 150 tot 
300 dagen zeer dicht op elkaar zitten. 
Dan gaan de sociaal psychologische  
mechanismen spelen. Zo vertoont ieder 
mens  territoriaal gedrag. En ieder mens 
heeft behoeften, zoals sexualiteit. Dat 
kan niemand je voor zo lange tijd ont-
zeggen. 
 

Maar in het ISS zitten astronauten 

toch ook voor langere tijd boven op 
elkaars lip? 

Ja, dat klopt, maar daar heb je om te 
beginnen steeds wisselende teams. 
Daarnaast is het ISS behoorlijk groot, 
zodat je elkaar nog een beetje  kunt 
ontlopen, indien nodig. En als er echt 
een noodgeval plaatsvindt, zijn de men-
sen in het ISS nog vrij snel terug te ha-
len. Dat is bij een Marsmissie onmoge-
lijk. Ik vind het onethisch. Bij een zoda-
nig lange missie als naar Mars heb je zo 
veel mogelijkheid zekerheid nodig over 
zo veel mogelijk dingen. Met de tech-
niek  lukt dat heel aardig, maar het 
zwakke punt  zijn  de mensen. Wil je 
succes, dan moeten de astronauten 
zich gedragen als robots. Welnu, dat is 
mijn punt, stuur dan van meet af aan  
echte robots. 
Je kunt het ook omdraaien: de mensen 
is juist het sterke punt bij een ruimte-
vlucht. Wanneer zich iets onverwachts 
voordoet, kan die een creatieve oplos-
sing bedenken waar een robot  nooit op 
zou komen. 
Dat is waar, de mens kan altijd even 
afstand nemen  en komen met een cre-
atieve oplossing, wat kunstmatige intel-
ligentie - vooralsnog - niet kan. Maar 
volgens mij zit daar een cirkelredene-
ring achter; op een Marsreis moet een 
mens meegaan, zodat die kan ingrijpen  
op het moment dat zich een probleem 
voordoet, of te wel.  Als het project  in 

gevaar is. Maar het gevaar komt  juist 
door het feit  dat er mensen aan boord 
zijn.  Dus dan zeg ik, die creatieve op-
lossing  kan ook komen van mensen op 
aarde. Kijk maar hoe ze met  de Apollo 
13 een ramp hebben afgewend: dat de-
den ingenieurs vanaf de aarde door een 
manier te verzinnen om een vierkant 
filter op een ronde slang te laten pas-
sen. Zonder mensen aan boord was  er 
helemaal  geen probleem geweest. Ik 
denk dat we de kracht van robots en 
kunstmatige intelligentie danig onder-
schatten als we zeggen dat mensen 
voor dat doel onmisbaar zijn. 
 
Waarom zit er dan blijkbaar toch zo’n 
sterke lobby achter de bemande 
ruimtevaart? 

DE ruimtevaart is in de VS maar ook in 
veel Europese landen gewoon een be-
langrijke werkgever voor een hop hoog-
opgeleide  mensen. Dat is prima, maar 
dan moeten  clubs als NASA, ESA en 
ESTEC daar ook gewoon eerlijk in zijn: 
zeg dan dat je nieuwe missies plant om 
mensen aan het werk te houden. Kijk, 
dat multinationals  ons lokken met gelik-
te reclame vol drogredenen, dat weten 
we nu wel. Maar als ethicus vind ik dat 
wetenschappers  en andere overheids-
organen zuiver op de graat moeten zijn. 
Ze moeten de mensen geen rad voor 
ogen draaien. Natuurlijk zo’n missie zal 
een geweldige  film  opleveren met veel 
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kijkcijfers, of je hoopt  op astronauten 
die pervers gaan doen. 
Maar ook hier weer een cirkelredene-
ring. Je stuurt mensen mee zodat het 
boeiend wordt om naar re kijken en dus 
geld opbrengt om mensen te kunnen 
sturen. Los daarvan  is het inhumaan  
om mensen  enkel maar voor de kick te 
gebruiken. Dat vind ik niet humaan. 
 

Als al die  bemande projecten niet 
doorgaan, dan komen een hoop 
slimme mensen op straat te staan. 

Ja, en binnen een week hebben ze 
weer werk. Het lijkt mij dat wij op aarde 
nog meer dan genoeg problemen  en 
uitdagingen  hebben  waarbij we die 
knappe wetenschappers  en ingenieurs  
van ESA en NASA maar al te goed  
kunnen gebruiken. Als we die kunnen 
oplossen hoeven we niet te denken aan  
het koloniseren van andere hemelli-
chamen. Zo is de opwarming van de 
aarde  bepaald nog niet  onder controle. 
We moeten straks  10 miljard  monden 
voeden  op een manier  die de aarde

aan kan. En onlangs in het nieuws: het 
kobalt voor onze electronische gadget 
wordt in Congo gedolven door kinderen, 
soms zo jong  als zeven jaar. Daar 
moeten we echt vanaf. Dat moet toch 
ook door robots gedaan kunnen wor-
den? Laat onze bollebozen daar maar  
eerst eens over nadenken. Dat is pas 

nuttig.                                           
 
Uit Ingenieur, februari 2016, ingekort door 
Leo Steinhart

 

 

 
De Titan Aerial Daugthercraft zal een kleine ‘quadcopter-
drone’ en een moederschip naar de Saturnusmaan Titan 
brengen; althans, dat is een plan van de NASA.  
 

De drone opereert boven het maanoppervlak en kan bodem-
monsters nemen. Als de accu van de drone leeg is, wordt die 
weer opgeladen bij het moderschip, waarna de missie wordt ver-
volgd. De drone werkt geheel zelfstandig. Hij kan dagenlang on-
derzoek doen voordat hij zijn gegevens via het moederschip 
naar de aarde stuurt. De drone zal waarschijnlijk nog geen tien 
kilo wegen en kan beelden van hoge resolutie maken. Of en 
wanneer deze missie daadwerkelijk wordt uigevoerd, is nog niet 
bekend.  Bron: Know How, ingezonden door Jan van Hamond 

Mijn dagritme 
 
Staat de zon in de oost, 
dan vind ik in mijn bedje m’n troost, 
Staat de zon in het zuiden, 
dan zal mijn klokje nog niet luiden. 
Staat de zon in de west, 
dan voel ik mij opperbest. 
staat de zon in de noord, 
dan geef ik mijn dromen het hoogste woord. 
Wordt de dag vervolgens door de zop opgeluisterd, 
dan ben ik als het ware weer aan mijn sponde gekluisterd. 
 
Paul S. van Vliet 

Landelijke activiteiten 
 
Zaterdag 9 april 2016, 10.00-17.00 uur:  
Voorjaarsbijeenkomst van de KNVWS  

Locatie:  het wijkgebouw “De Weideblik”, De Ploeger 10 
te Hoogeveen.  
Amateursterrenkundigen verzorgen hier presentaties 
over hun activiteiten in het afgelopen jaar. Kosten: € 20,-
voor de hele dag, inclusief een lunch, koffie en thee. 
Voor meer informatie een aanmelden:  
http://www.vaszuiddrenthe.nl/ 
 

Regionale activiteiten 
 
Zondag 10 april, 14.00 en 16.00 uur 
Familievoorstelling André het astronautje 

Locatie: Theater De Lievekamp in Oss. 
Deze voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar 
en zal zonder pauze worden gespeeld. Zij duurt onge-
veer 1 uur. 
Welk kind droomt er niet van om astronaut te worden? 
Met een raket de ruimte in. Tijdens zijn tweede ruimte-
reis schreef André Kuipers het avontuur André het as-
tronautje voor zijn kinderen. Een verhaal over vriend-
schap, raketten, muizen, astronauten en kaasfondue.  
De makers van de succesvolle Buurman & Buurman-
voorstellingen vertaalden dit ruimteverhaal naar een mu-
zikale voorstelling, met liedjes van Claudia de Breij.  
André het astronautje is een voorstelling voor alle ruim-

tereizigers vanaf 3 jaar. Ready for take-off! 
Meer informatie is te vinden op: www.astronautjes.nl 
Onze Sterrenwacht Halley zal ook haar medewerking 
aan deze middag verlenen 
 
Vrijdag 23 september, aanvang 19.30 uur  
Theatercollege van André Kuipers: Een unieke inkijk 
in het leven van een astronaut (herhaling). 
Locatie: Theater De Lievekamp in Oss. 
Astronaut André Kuipers trekt nog steeds volle zalen 
met zijn theatercollege. Ben je nog niet naar het college 
geweest en heb je belangstelling? Wacht dan niet te 
lang met boeken, want de voorstelling kan snel zijn uit-
verkocht. Ga voor meer informatie en boeken naar 
www.ntk.nl/voorstelling/andre-kuipers-theater-college. 
Daar lees je ook waar en wanneer André Kuipers nog 
meer in en buiten onze provincies optreedt. 
Andrés vele video's en foto’s geven je een uniek kijkje in 
het ISS. Niets blijft onbehandeld en je  krijgt precies te 
zien hoe het is om astronaut te worden en te zijn! De 
voorbereidingen, de lancering, het wonen en werken in 
de ruimte, het adembenemende uitzicht, de risico's van 
het vak, de landing en de revalidatie na de missie.  

Drone-trips naar Titan? 

Bezoek deze avontuurlijke fa-
milievoorstelling op 10 april! 
Meer daarover in de kolom 

links. 
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Dreumesen kijken hun ogen uit bij Halley 
 
Op maandag 21 december kregen wij een grote groep van 44 kindertjes op 
bezoek van het Kinderdagverblijf ’t Beertjeshuis uit Berlicum. De leeftijd vari-
eerde van 4 tot 8 jaar oud...  

 
HANNEKE LUXEMBURG 
 

Normaliter ontvangen wij niet zoveel hele kleintjes te gelijk, 
maar in dit geval zou een aantal begeleiders de dreumesen 
ook deels bezighouden. Dit gebeurde met knutselen van 
sterretjes op papier en met speciaal materiaal. Zij hadden van 
te voren al veel leuke dingen gedaan en een en ander uitge-
legd op de Kinderopvang.  
Het thema van de avond was: je bent een ster! Ieder kind 
kreeg een ster omgehangen met zijn naam erop als een soort 

toegangsbewijs. 
De samenwerking 
tussen hen en on-
ze vier vrijwilligers 
verliep uitstekend!  
Ik citeer de con-
tactpersoon van de Kinderopvang: “het was een grandioos 
succes en wat een ontvangst. De kinderen keken hun ogen 
uit! Van de omgekeerde kerktoren, de mooie 3D-voorstelling 
en de leuke internetfilmpjes. Het was voor alle leeftijden leer-
zaam en een belevenis. Voor herhaling vatbaar!” 
 
Mart Laurenssen draaide een eenvoudig programma in het 
planetarium. Willem Schot en Maarten Geijsberts stonden 
boven in de grote koepel en op het dakterras en Ellen Bruijns 
liet aangepaste tekenfilmpjes zien in het auditorium. Ellen  
had de films gedownload van Esa Kids. Het eerste filmpje 
was een intro over een ruimtewezentje Paxi van de planeet 
Ally-O, die   veel lijkt op onze aarde.  De tweede film ging over 
de ontdekkingsreis van Paxi naar ons zonnestelsel. In het 
derde filmpje volgde we Paxi’s expeditie met het ruimteschip 
Rosetta naar een komeet. Het fijne voor de kinderen was ook 
dat zij niet constant alle onderdelen lang hoefden te volgen 
maar tussendoor konden switchen en weer even mochten 
terugkomen.  
Nogmaals bedankt voor jullie goede en enthousiaste inzet: 
Willem, Mart, Maarten en Ellen! 

 

Ruimtetoerisme  

Commerciële bedrijven werken heel hard gewerkt om binnen korte tijd actieve vakanties in 
de ruimte mogelijk te maken. Pan American Airways dacht dat dat voor het jaar 2000 zou 
lukken en legde een wachtlijst aan voor mensen die een reis naar de maan wel zagen zitten. 
Het bedrijf slaagde er niet in om die droom uit te laten komen.  

 
JAN VAN HAMOND  
 
In 1991 ging Pan Am's First Moon 
Flights Club failliet met een wachtlijst 
van ruim 93.000 wachtende ruimtetoe-
risten op hun lijst.  
Commerciële bedrijven investeren fors 
in ruimteschepen, waarmee mensen 
voor veel geld een retourtje naar de 
ruimte zouden kunnen maken. Maar 
ondanks al die inspanningen zijn er nog 
(naar mijn weten) maar zeven ruimte-
toeristen in een lage baan om de aarde 
geweest. Geen van hen heeft één voet-
stap op de maan gezet. Wel zijn er 
ruimtetoeristen geweest die voor een 
slordige 20 miljoen dollar in het ISS zijn 
geweest.  
De recentste bezoeker, de Canadees 
Guy Laliberté, hoestte in 2009 meer 
dan 40 miljoen dollar (30 miljoen euro) 
op voor een elfdaagse reis naar het 
ISS-ruimtestation. Veel geld voor een 

trip naar een plek voor wetenschappelijk 
onderzoek en waar vrijwel elke vorm 
van luxe ontbreekt. Alle ruimtetoeristen 

werden met de  Russische  Sojoez-
raket omhoog gebracht. Nu de perma-
nente bemanning van het ISS is ver-
dubbeld tot zes, is dat al lang geen 
optie meer. Zal deze 'vakantiebestem-
ming' daarmee verleden tijd zijn?  
Inmiddels werken meerdere bedrijven 
aan hun eigen ruimtevliegtuigen. Het 
bekendste is SpaceShip Two van Virgin 
Galactic. Dat gaat op moederschip 
WhiteKnight Two de lucht in, wordt 

losgekoppeld en schiet dan op eigen 
raketmotor met zes passagiers aan 
boord de ruimte in. Eenmaal buiten de 
dampkring ervaren de passagiers zo'n 
vijf minuten gewichtloosheid en kunnen 
ze in die tijd de kromming van de aarde 
bewonderen en van het uitzicht op de 
sterren genieten. Ook zijn er plannen 
voor langere toeristische ruimtevluch-
ten, mogelijk gekoppeld aan een verblijf 
in een ruimtehotel: het nog te bouwen 
Crew Space Transport Station-100 
Starliner (CST-100).  
Robert Bigelow, van een schathemeltje-
rijke hotel-motel- en appartementenim- 

 
perium heeft al tien jaar testvaartuigen 
om de aarde vliegen. Mogelijk nog dit 
jaar gaat de Bigelow Expandable Activi-
ty Module (BEAM) naar het ISS. Deze 
module moet twee jaar aan het ruimte-
station gekoppeld blijven om te bewij-
zen dat het werkt. Als dat is, wordt 
mogelijk vrij snel daarna de B 330 ge-
lanceerd. Deze module (inhoud 330 
kubieke meter) is meer dan twintig keer 
zo groot als de BEAM en zou zo'n twin-
tig jaar in de ruimte kunnen hangen. 
Hoewel de wanden opblaasbaar zijn 
bieden ze de toeristen meer bescher-
ming tegen warmte en straling dan de 
huid van de bestaande ISS-modules. 
Het opblaasbare ontwerp zorgt voor 
veel leefruimte, die bovendien kan wor-
den vergroot  door extra modules toe te 
voegen. Elke module heeft aan beide 
uiteinden koppelingspunten. Daar kun-
nen vaartuigen met vracht of nieuwe 
passagiers afmeren, of andere modules 
aan worden gekoppeld, bijvoorbeeld 
een laboratorium. Bron: Know How 

De kinderen staan in de rij voor de grote telescoop. Willem Schot 
vertelt hoe zij er doorheen moeten kijken. 

Paxi 

BEAM 
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Superheldere Supernova waargenomen 
 
Diep in het heelal hebben wetenschappers een ongekend zware explosie gezien. Het is een supernova, de ontploffing 
van een stervende ster. Deze supernova is 570 miljard keer zo helder als de zon, twintig keer zo fel als de 100 miljard 
sterren in onze Melkweg en tweehonderd keer zo sterk als een gewone supernova. 

 
Het is de eerste keer dat er zo'n zware 
sterrenexplosie is gezien. Onze zon zou 
meer dan 90 miljard jaar nodig hebben om 
zoveel energie uit te stoten, zeggen de 
wetenschappers. De supernova staat op 
3,8 miljard lichtjaar afstand en is dus niet 
met het blote oog te zien. 
De onderzoekers hebben de waarneming 
op 12 januari 2016 bekendgemaakt in het 
wetenschapsblad Science. Ze weten niet 
wat voor ster zo'n knal zou kunnen veroor-
zaken, en hoe dat moet zijn gegaan. Het 
kan zijn dat de gestorven ster groter is 
geweest dan voor mogelijk werd gehou-
den. 
In het hart van de explosie staat mogelijk 
een zogeheten magnetar. Dat is een zeld-
zame ster, het extreem magnetische over-
blijfsel van een ontplofte ster. Hij is heel 
klein, in dit geval maar 15 kilometer in doorsnee. Om zo fel te 
zijn als de supernova, moet hij duizend keer per seconde om 
zijn as draaien. Zelfs voor een extreem verschijnsel is dat 
extreem. 
 

Zijn naam: ASASSN-15lh 

De supernova heeft de aanduiding ASASSN-15lh; die staat 
voor All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN). 
ASAS-SN is een geautomatiseerd programma dat met robotte-
lescopen hemel aftast in zijn speurtocht naar supernovae. Die 
telescopen staan op beide halfronden en doen er twee dagen 
over om de gehele hemel te scannen. 
De eerste telescoop die de superheldere supernova waarnam, 
is de 14-centimeter tweelingtelescoop van de Cerro Tololo 

Inter-American Observatory in Chili. Dat was in juni 2015.  
Nadat allerlei andere telescopen de waarnemingen hadden 
bevestigd, begonnen sterrenkundigen zeven dagen na de 
ontdekking het object nader te bestuderen met de 2,5 meter 
Pont Telescoop in Chili. Pas nadat zij het spectrum van de het 
verschijnsel hadden gezien, besefte ze dat het geen ‘gewone’ 
supernova is. Met de nog grotere 10-meter South African Lar-
ge Telescope konden de astronomen met zekerheid zeggen, 
dat rond 3,8 miljard lichtjaren van ons vandaan een massieve 
supernova was verschenen. De Hubble-ruimtetelescoop wordt 
ook ingezet om de supernova te fotograferen. 
 
Bron o.a. De Telegraaf 14 januari 2016, ingezonden door Jan van 
Hamond 

 

 

 

 

Links een opname van het ‘gaststerrenstelsel’ van ASASSN-15lh vóór de explosie, gemaakt 
door de Dark Energy Camera. Rechts een foto van het sterrenstelsel met ASASSN-15lh, na de 
ontploffing gemaakt door Las Cumbres Observatory Global Telescope Network 1-meter tele-
scope network. 

  
Sterrenwacht Halley is lid van de Koninklijke Ne-

derlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS). 

Zenit is het verenigingsblad van de KNVWS,  
verschijnt elf keer per jaar en bevat veel nieuws  

en achtergronden over sterrenkunde, weerkunde  
en ruimteonderzoek. 

 
   Een jaarabonnement kost  
    € 59,50.   
    Voor meer informatie en het   
     nemen van een abonnement        
      op Zenit kun je terecht op    
       www.zenitonline.nl 

Kom leuke films kijken bij Halley! 
Filmavonden 27 mei en 24 juni. 
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Negen vragen over een nog onbekende planeet 

‘Planeet Negen’ 
 
Konstantin Batygin en Michael Brown, wetenschappers aan het California Institute of Technology (Caltech), maakten 
op 20 januari 2016 bekend, dat zij op basis van dynamische modellen en niet op visuele waarnemingen een negende 
planeet van ons zonnestelsel hebben ontdekt, heel ver buiten de baan van Neptunus.  
 
1.  Hoe is het bestaan van planeet ne-
gen bewezen? 

Het bestaan van de planeet wordt afge-
leid uit vreemde baaneigenschappen 
van objecten die tot de zogeheten Kui-
pergordel behoren. Dat is een ring van 
veelal kleine, ijsachtige hemellichamen, 
voorbij  de omloopbaan van Neptunus, 
de verste volwaardige planeet van ons 
zonnestelsel. 
De omloopbanen van de Kuipergordel-
objecten - vaak kortweg KBO’s ge-
noemd - zijn lang niet zo regelmatig als 
die van de echte  planeten van ons zon-
nestelsel. Deze laatste bewegen alle in 
min of meer  cirkelvormige banen  om 
de zon. En alle banen liggen zo’n beetje 
in het zelfde vlak. KBO’s volgen veelal 
langgerekte  banen die doorgaans 
schuin op die van de andere planeten 
staan. 
Toch zijn in de afgelopen jaren enkele 
opvallende regelmatigheden in de Kui-
pergordel ontdekt, met name in de om-
loopbanen  van de verste KBO’s.  Dat is  

verrassend omdat deze objecten worden 
beïnvloed door de zwaartekracht van de 
grote, zwarte buitenplaneten van ons 
zonnestelsel. In de loop van de miljar-
den jaren zou die invloed ertoe moeten 
hebben geleid, dat de omloopbanen van 
deze KBO’s geen voorkeursrichting ver-
tonen. dat wil zeggen: alle kanten opwij-
zen. Maar de Calltech-astronomen heb-
ben nu vastgesteld dat de omloopbanen 
van de allerverste KBO’s niet alleen (min 
of meer) dezelfde kant opwijzen, maar 
ook nog eens in hetzelfde vlak liggen. 
De kans dat dit op toeval berust, be-
draagt volgens hen slechts 0,007 pro-
cent. 
Enkele astronomen  onderzoeken de 
oorzaak bij een nog een nog niet ont-
dekte  planeet die in een zeer wijde 
baan  om de zon draait. 
  
2.  Waarom zijn ze die planeet nu pas 
op het spoor gekomen?  

Op de eerste  plaats zijn de  KBO’s zo 
ver van ons verwijderd,  dat ze erg moei- 

lijk op te sporen zijn. En als er eenmaal  
eentje is gevonden, duurt het vrij lang 
voordat de omloopbaan bekend is. 
KBO’s bewegen heel langzaam tussen 
de sterren: omlooptijden van duizenden 
jaren zijn geen uitzondering. Pas als je 
van een groter aantal KBO’ s de om-
loopsbanen kent, kun je naar overeen-
komsten zoeken. 
 
3.  Hoe zeker zijn de Amerikaanse as-
tronomen van hun zaak? 

Het woord hypothese zegt eigenlijk al 
genoeg. Het enige wat de beide astro-
nomen hebben vastgesteld, is dat het 
bestaan van een negende planeet de 
waargenomen regelmatigheid in de Kui-
persgordel  kan verklaren. Maar er zijn 
vast wel  ook andere verklaringen denk-
baar. 
 
4.  Waar is Planeet Negen nu en kun-
nen we hem vanaf de aarde zien? 

De twee astronomen Matiging en Brown 
gaan  er van uit  dat de planeet een om- 

   

Links zijn de langgerekte banen ingetekend van de zes verste Kuipergordelobjecten die bekend zijn. Ze wijzen allemaal in onge-
veer één richting, hetgeen veroorzaakt zou worden door hun tegenhanger, te weten ‘Planeet Negen’, waarvan de berekende 
baan ook is weergegeven. Volgens onderzoekers komt de planeet nooit dichter bij de zon dan 30 miljard kilometer en doorloopt 
hij in 10.000 tot 20.000 jaar zijn baan om de zon. De grootte van Planeet Negen wordt geschat op twee tot vier keer die van de 
aarde en diens massa op ongeveer tien maal die van de aarde. 
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loopbaan volgt  die min of meer in 
hetzelfde vlak ligt als de banen 
van de overige planeten. En het 
probleem is dat de planeet waar-
schijnlijk een lichtzwak object is 
dat zelfs met de beste telescopen 
op aarde en in de ruimte uiterst 
moeilijk waarneembaar zal zijn. 
De planeet zou tien keer zo veel 
massa kunnen hebben als de aar-
de en een baan volgen waarbij het 
meest nabije punt op 42 miljard 
km van de zon ligt. Het verste punt 
van die baan  zou dan op een af-
stand van 168 miljard km liggen. 
 
5. Hoe ziet Planeet Negen eruit? 
Is er wellicht leven  mogelijk?    

Op 42 miljard km van de zon is het 
zo koud dat je er gerust  aan een 
grote ijsbal mag denken. Dus geen le-
ven. 
 
6. Er waren toch al negen planeten? 

Inderdaad. Tot 2006 werd ook Pluto als 
een volwassen planeet  beschouwd. In 
dat jaar besloot  de Internationale  As-
tronomische Unie echter om de definitie 
van het begrip planeet aan te scherpen. 
Aanleiding was  de ontdekking  van het 
Kuipergordelobject Eris, door dezelfde 
Michael Brown, die nu met Planeet Ne-
gen komt. Qua grootte en massa is Eris 

vergelijkbaar  met Pluto. De ‘vrees’ be-
stond dat de Kuipergordel wemelt van 
de Pluto-achtige hemellichamen. Moe-
ten we die nu allemaal planeet noemen? 
 
7. Wanneer staat vast dat Planeet Ne-
gen bestaat, hoe gaat hij heten? 

Echte zekerheid hebben we pas als hij 
ook daadwerkelijk is waargenomen. En 
dat kan lang duren, want er moet een 
groot  stuk hemel worden afgespeurd. 
 
8. Kan  ruimtesonde New Horizons er 
nog langs gaan? 

Nee. dat is niet mogelijk, al was 
het maar omdat we niet weten 
welke kant we hem op zouden 
moeten sturen. En als we dat al 
weten, zou de ruimtesonde niet 
genoeg brandstof hebben om de 
noodzakelijke koerscorrectie  uit 
te voeren. 
 

9. Wat vinden andere astro-
nomen ervan? 

De Leidse astronoom Simon 
Portugies Zwart, die zelf ook 
computersimulaties op de Kui-
pergordel heeft losgelaten, is 
positief, al  noemt hij de bericht-
geving over de Planeet Negen 
wel  wat opgeklopt. 
“Het mooie van dit onderzoek is 
dat dit buitengebied dat zo be-

langrijk is voor ons begrip van het ont-
staan van het zonnestelsel, nu de be-
langstelling krijgt die het verdient” 
Anderen zijn uitgesproken sceptisch. Zo 
laat de Amerikaanse  planeetweten-
schapper Hal Levison via de website 
van het tijdschrift Nature weten dat hij 
beweringen als die van Barygin en 
Brown wel vaker heeft gehoord, ”en die 
zaten er stuk voor stuk naast”. 
 
Eddy Echternach, NRC Handelsblad, januari 
2016, ingezonden door Leo Steinhart  

 

 
 

Mars raakt maan kwijt, maar krijgt een ring 
 
De Marsmaan Phobos  verbrokkelt en zal eindigen als een ring rond de rode planeet Mars. Nu is Saturnus de enige pla-
neet met ringen. Over ongeveer 30 miljoen jaar zal de planeet Mars omringd zijn door puin met brokstukken  van het 
Marsmaantje Phobos. De planeet heeft dan een ring. 

 
Tot die conclusie  komen de Amerikaan-
se planeetwetenschappers Benjamin 
Black en Tuscher Mittal na computersi-
mulaties waarvan de uitkomsten in het 
najaar 2015 in de online-editie van Natu-
re Geoscience zijn gepubliceerd.  
De ring heeft een verwachte levensduur 
van één tot 100 miljoen jaar en zal de-
zelfde dichtheid hebben als de beroem-
de ringen van Saturnus. Phobos is de 
grootste van twee onregelmatig ge-
vormde maantjes die om Mars cirkelen. 
Hij heeft een middellijn van krap 25 ki-
lometer  en draait op een hoogte van 
6000 kolometer  om de planeet. Per 
eeuw komt hij echter twee meter dichter 
bij Mars. 
Was Phobos massief dan zou hij on-
vermijdelijk op Mars neerstorten. Maar 
zijn gemiddelde dichtheid bedraagt 
slechts 1,86 gram per kubieke centime-
ter; dat is iets meer dan de helft van die 
van onze eigen maan. Daaruit kan wor-
den afgeleid dat het maantje heel po-
reus is. Black en Mittal voorspellen dat 
Phobos zo bros is dat hij niet bestand 
zal zijn tegen de geleidelijk sterker wor-

dende getijdenkrachten die hij onder-
vindt. Die getijdenkrachten zijn de wisse-
lende effecten  van de zwaartekracht die 
Mars en Phobos op elkaar uitoefenen. 
Hierdoor zal het maantje tussen 20 en 
40 miljoen jaar uit elkaar vallen. Naar 
verwachting zullen de meeste brokstuk-
ken vervolgens geleidelijk verder verpul-
veren en uit elkaar drijven tot ze een ring 
rond Mars vormen. Alleen grote, stevige 
brokstukken  zouden op de planeet kun-
nen neerstorten. De sloop van Phobos is 
trouwens al begonnen. Dat meldde een 
ander team van planeetwetenschappers 
op 10 november 2015 tijdens  een pre-
sentatie op een bijeenkomst van de 
American Astronomical Society. Hun 
modelberekeningen laten zien dat de 
lange, ondiepe groeven op het opper-
vlak van de kleine marsmaan waar-
schijnlijk zijn veroorzaakt door de getij-
dekrachten die hem uiteindelijk fataal 
zullen worden. Aanvankelijk werd aan-
genomen dat de groeven op Phobos 
breuken waren die gevormd zouden zijn 
bij een inslag waarbij de krater Stickney 
op Phobos is ontstaan.  

 
Later bleek echter dat als je de groeven 
doortrekt ze niet in de krater terecht ko-
men, maar in een punt daarbuiten .Ook 
lijken sommige van deze groeven jonger 
te zijn dan de andere. Dat ze bij een en 
dezelfde inslag zijn  ontstaan, is dus niet 
aanemelijk. 
 
NRC Handelsblad, november 2015, ingezon-
den door Leo Steinhart 

Een kunstenaarsimpressie van Planeet Negen, samen met  de 

aarde. 

Phobos 
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Achterpagina:  Boven: de totale zonsverduistering van 9 maart 2016 met grote 
zonnevlam, vanaf Pulau Moti (Indonesië) gefotografeerd door Austin Taylor, reis-
genoot van Ellen Bruijns (zie blz. 8). Midden: sfeerbeeld van de drukbezochte 
Landelijke Sterrenkijkdagen. Foto: Edwin van Schijndel (zie blz. 15).  
Onder: De zon met spectaculaire zonnevlam, op 14 maart 2016 gefotografeerd 
door Edwin van Schijndel (zie blz. 15). 

 

Wie het weet … oplossing vorige vraag ( zie Halley Periodiek nr 1, januari 2016 blz. 14) 

 

HARRIE SCHRIJVERS 
 
Bij het maken van de vorige “Wie het weet…” 
had ik eerst een flinke stapel foto’s van observatoria 
van over de hele wereld verzameld.  
Maar bij het opmaken van de puzzel nam ik de ver-
keerde foto: in plaats van die van Mount Wilson in de 
sneeuw  plaatste ik als zesde foto  (zie boven) die van  Mount Palomar.  
Terry Hinsen schreef “Als ik de letters bij elkaar voeg kom ik op Mount 
Wilson, maar volgens mij hoort dit eigenlijk het observatorium te zijn op 
Mount Palomar!” Knap! En hij had dus helemaal gelijk!  

 
Het was dus een puzzel in een puzzel! Ook Cees de Jong, Gerold Ceelen en Urijan Poerink wezen mij op mijn slordigheid. 

Dat ook deze oplettende speurders ondanks mijn vergissing (met excuses daarvoor) toch, soms na lang zoeken, de juiste op-
lossing hebben gevonden is natuurlijk nog eens extra knap!  
Verder hadden enkele inzenders moeite met foto 7 (zie boven). Zo schreef Cees de Jong: “Knap dat je Halley op een berg hebt 

gekregen. Is dat gephotoshopt?”  Ook Gerold Ceelen dacht dat. Maar die foto is écht helemaal echt! Die  heb ik enkele jaren 

geleden gemaakt tijdens de laatste verbouwing van onze sterrenwacht, toen er een flinke berg zand naast ’t weggetje lag.  
Bij dit soort puzzels kan men redelijk snel de gevraagde boodschap  afmaken nadat men enkele letters heeft gevonden. En zo 
rond de jaarwisseling is dat dan vaak zoiets als :’Fijne Kerstdagen’ of ‘Gelukkig Nieuwjaar’.  
Daarom koos ik in ons januarinummer voor een ‘dwaalspoor’. Want als jullie dit lezen zijn  Kerst en Nieuw al lang voorbij! Van-
daar mijn wens: ‘Alvast voor eind maart mooie paasdagen’ als oplossing.  
En het is dit keer Terry Hinsen die na loting als winnaar van het boek: 

‘Stijn en de Sterren’ uit de bus kwam! 
 

 

Wie het weet … nieuwe vraag 
 
Deze keer is de ‘Wie het weet… mag het mailen’ een kwestie van her-
kennen, combineren en schatten! De persoon, linksonder op de linkerfo-
to, kijkt, zo lijkt het, naar het grote apparaat op de rechterfoto. Hij staat 
wél zo ongeveer op de juiste plaats, maar is een aantal jaren te laat!  De 
1

ste 
 vraag is daarom: hoezo te laat? 

Het kan ook zijn dat die persoon omhoog kijkt, naar de kleine inzetfoto. 
Dat is dan de 2

de
 vraag: wat is het verband? 

Of kijkt die man met de pet omhoog, naar iets dat afgedekt wordt door 
die kleine foto? De 3

de
 vraag is dan: wat dat zou kunnen zijn? 

Wie de antwoorden weet op deze drie vragen mag die mailen naar harrieschrijvers@home.nl.  Onder de goede oplossers 

wordt wederom een aardigheidje verloot. 
 Bonusvraag, voor wie zin heeft: wat is er mis met de rechterfoto? 
 

 

Zaterdag 23 april: help mee op Schoonmaakdag! 
 
In april vorig jaar zijn tientallen leden bezig geweest de sterrenwacht van binnen en 
buiten goed schoon te maken en op te ruimen. Op zaterdag 23 april a.s., aanvang 
9.00 uur is er weer zo’n actie gepland.  
In de tussentijd doen natuurlijk schoonmakers regelmatig hun werk, maar ten minste 
een maal per jaar is een grotere aanpak nodig.  
Wie komt er mee helpen? Neem schoonmaakgereedschap e.d. mee; die kunnen 
goed van pas komen. En meld je deelname even aan bij Terry Hinsen, dan zal hij je 
nader informeren over de actie: hinsenautomotive@gmail.com.  

1 C E R R O * P A R A N A L 

2 K I T T * P E A K 
    3 G O R N E R G R A T 

   4 L A * P A L M A 
     5 M A U N A * K E A   

   6 M O U N T * W I L S O N 
 7 H A L L E Y 

       8 P I C * D U * M I D I 
  

                      1                          2                          3                         4                        5                               6                           7                             8   
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Wat de leden inbrengen…


