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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 

 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties: Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120 0139 91 
ING-bank: NL29 INGB 0004 7397 91 
KvK-nummer: 40219216 
Contributie:    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur  (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley:  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley:  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Internet: www.sterrenwachthalley.nl 
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
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  
Anton Valks, 073-5478655,  
antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerinku@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-22378209,  
mageijsberts@hotmail.com  
Project Halley 2.0: projectleider: Yigal Her-
stein, 06-46457577, yherstein@gmail.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 2016-3  

 
2 Colofon 
2 Inhoud 
2 Halleykalender, zomer 2016 
3 Voorwoord van de voorzitter. 
3 Van de penningmeester… 
3. Detectie zwaartekrachtgolven! 
4 Wat is er te doen bij Halley? 
5 Jaarverslag 2015-2016 
6 Twan Bekkers ontvangt prijs 
6 Kans op Lichtende Nachtwolken 
7 Planeten en dagkalender  
9 Mini-symposium H. van Woerden 

10 Astrofoto’s van Halleyleden 
10 Heelal dijt sneller uit dan verwacht   
11 Mercuriusovergang  
12 Astrofoto’s van Halleyleden 
13 Astrofoto’s van Halleyleden 
14 Workshop en cursussen bij Halley 
14 Landelijke en regionale activiteiten 
14 Schoonmaakdag 
15 Nieuwe zonnepanelen  
16 Rosetta ontdekt bouwstenen leven  
16 Extra deze zomer… 
17 Eclips waarnemen op Tidore   
18 Volkssterrenwacht Mira  
18 ‘André het astronautje’ 

19 Halley ‘beleven’ 
19 Marskarretje ziet windhoos  
20 IMC 2016 
20 Sporen van tsunami’s op Mars 
20 Nieuwe leden 
20 Marskrater ‘Bunnik’ 
21 Cursus ‘Presenteren’  
21 ISS heeft opgeblazen kamer 
22 Ruimtesondes naar Alfa Centauri 
22 Monument voor meteoriet 
22 Mercurius is roetzwart 
23 Wie het weet… 
23 Barbecue op 13 augustus 
24 Wat de leden inbrengen… 

 

Halleykalender zomer 

 

1 juli  21.00 Publieksavond 
2 juli  20.00  Avond WAS  
3 juli 14.00 Zonnemiddag 
12 juli  20.00  Werkgroepenavond 
14 juli 19.30 Workshop Astrofotografie 
15 juli 21.00 Publiekavond 

24 juli 14.00 Zonnemiddag 
5 aug 21.00 Publieksavond 
6 aug  20.00 Avond WAS 
7 aug 14.00 Zonnemiddag 
12 aug 22.00 Perseïdenactie  
13 aug 18.00 Barbecue  
19 aug  21.00 Jeugdavond 
26 aug 20.00 Filmavond 

28 aug 14.00 Zonnemiddag 
2 sept 21.00 Publieksavond 
3 sept  20.00   Avond WAS  
3 sept 20.00  Jeugavond 
6 sept  20.00   Werkgroepenavond 
16 sept 21.00  Publieksavond 
22 sept  20.00   Werkgroepenavond 
30 sept 21.00  Publieksavond 

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: 
NL28 RABO 0120 0673 15 
 ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Voorkant:  Sterrenwacht Halley heeft begin juni 2016 weer 

een nieuw aanzicht gekregen met de 112 zonnepanelen 

op het dak en de drie masten.  Lees meer op blz. 15. 

Uiterste inleverdatum kopij voor het 

herfstnummer van de Halley Periodiek 

(2016-4): 1 september 2016. 
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Van de voorzitter . . . 
  
We kijken terug op een goed bezoch-
te ledenvergadering op 29 april. 

In deze vergadering namen wij afscheid van bestuurslid Ed-
win van Schijndel, die heeft besloten uit het bestuur te treden. 
Maar hij blijft actief voor de vereniging, onder meer voor het 
project Halley 2.0. Er is nu een vacature ontstaan, die formeel 
in de volgende ledenvergadering zal worden vervuld.  
De leden konden in de vergadering, naast de vaste jaarlijkse 
agendapunten, iets horen over het project Halley 2.0 en over 
de zonnepanelen. Op het moment van schrijven zijn alle 112 
zonnepanelen inmiddels geplaatst en operationeel. De ster-
renwacht heeft al veel leuke reacties gehad op deze laatste 
aanwinst. Zelf zijn we er ook erg blij mee, en natuurlijk be-
nieuwd naar wat we hier zelf van gaan merken.  
Ook op de Mercuriusovergang op 9 mei kunnen we tevreden 
terug kijken. Dit zeldzame verschijnsel was bij Halley goed te 
zien doordat de weersomstandigheden positief meewerkte. 

Een enthousiast groepje heeft de afgelopen tijd de sprekers-
cursus gevolgd, waarbij tips en trucs werden uitgewisseld en 
ook de Powerpoint-vaardigheden werden opgepoetst. De 
komende tijd zullen enkelen van hen de eerste presentaties 
gaan geven en daarmee het team voor bijvoorbeeld de pu-
blieksavonden komen versterken. Kom vooral naar elkaar 
kijken en luisteren. En voor wie hier ook interesse in heeft, 
volgt er zeker een volgende editie van de sprekerscursus. 
 
We gaan richting de zomer, dus de kijkomstandigheden zijn 
wat minder goed. De publieksactiviteiten gaan echter onver-
minderd door, en ook de werkzaamheden voor Halley 2.0 
blijven doorgaan. Verder staat natuurlijk weer de barbecue in 
augustus gepland waar we elkaar hopen te treffen. 
 
Hans Bomers 

 

Van de penningmeester . . . 
 
Het plaatje van de rode fiets dat ik vorig jaar eens boven mijn stukje stond heeft destijds effect 
gesorteerd: alle contributies voor 2015 zijn betaald. Een goed resultaat waar ik natuurlijk met 
tevredenheid op terugzie. Maar helaas moet ik op het moment dat ik dit schrijf constateren dat ca. 60 leden de contributies voor 
2016 nog niet hebben betaald.  
Een aantal leden heeft in de loop van 2016 een machtiging voor automatisch incasso afgegeven; die contributies zal ik in juli 
incasseren. Het aantal incasso’s groeit gestaag, maar graag zou ik zien dat nog meer leden besluiten de contributie via automa-
tisch incasso te betalen. Dat is gemakkelijk voor U en ook gemakkelijk voor de penningmeester. En als U bang bent dat het 
lastig is om een machtiging in te trekken: een mailtje naar mij is voldoende en de incasso-opdracht is vervolgens snel ingetrok-
ken. Het machtigingsformulier kunt U downloaden op de website van sterrenwacht Halley, onder het kopje lidmaatschap. Maar 
natuurlijk kunt U ook een mailtje naar mij sturen en ik mail het formulier dan graag naar U toe. 
In april vond de algemene ledenvergadering plaats. Voor wie daarbij niet aanwezig waren: het boekjaar 2015 heeft financiëel 
gezien goed uitgepakt. Er zijn veel activiteiten geweest; de open avonden, bezoeken van groepen en scholen brengen geld in 
het laatje. We zijn financieel gezond en hopen dat natuurlijk te blijven. De subsidieperikelen rond het project Zon zijn naar volle 
tevredenheid afgerond, ik bevind me wat dat betreft gelukkig weer in rustig vaarwater. 
 
Bareld Muurling 
b.muurling@telfort.nl 

    

Weer detectie zwaartekracht-
golven!  
 
Het Laser Interferometer Gravitational-Wave Obser-
vatory (LIGO) heeft op 26 december 2015 voor de 
tweede keer na zijn recente update zwaartekrachtgol-
ven waargenomen.  
 

De eerste detectie dateert van 14 september 2015 en 
werd bekendgemaakt op 11 februari 2016. De tweede 
werd waargenomen op 26 december 2015 en bekend-
gemaakt op 15 juni 2016.  
De detectors van LIGO bevinden zich in afgelegen gebie-
den in de staten Washington en Louisiana, 3.002 kilome-
ter van elkaar vandaan. 
De jongste flits, aangeduid met GW151226,  wordt toe-
geschreven aan twee samensmeltende zwarte gaten met 
initiële massa’s van veertien en acht zonsmassa’s en een roodschuiving van ongeveer 0,09. Dat laatste wijst er op, dat de 
zwaartekrachtstraling ruwweg 1,4 miljard jaren onderweg is geweest om ons te bereiken. Op onder meer Astronomical Picture 
of the Day (APOD) van 15 juni 2016 kun je een animatie zien en horen van GW151226. Opmerkelijk is, dat de helderheid en 
frequentie van de zwaartekrachtstraling pieken in de laatste seconde van de zwarte-gatenfusie.  
(http://apod.nasa.gov/apod/ap160615.html).  

De animatie van GW151226. De pijltjes wijzen naar de geplotte straling, die 
verandert in de tijd dat de meting duurt (Hanford, Washington detector).     
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JULI 
  
Vrijdag 1 juli, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond 

 
Zaterdag 3 juli, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com. 

 
  Zondag 3 juli, 14.00-16.00 uur 
  Zonnemiddag  

De sterrenwacht is voor leden en publiek 
geopend. De zon krijgt vanmiddag  alle  
aandacht. De (zonne)telescoscopen 
staan klaar en in het auditorium geven 
leden presentaties over de zon. 
 
Dinsdag 12 juli, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Donderdag 14 juli, 19.30 uur 
Workshop Astrofotografie 

(onder voorbehoud) 
Lees er meer over op blz.14. 
 
Vrijdag 15 juli, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
`  Zondag 24 juli, 14.00-16.00 uur 
  Zonnemiddag 

De sterrenwacht is voor leden en publiek 
geopend. De zon krijgt vanmiddag alle 
aandacht. De (zonne)telescopen staan 
klaar en in het auditorium geven leden 
presentaties over de zon. 
 

AUGUSTUS 
 
Vrijdag 5 augustus, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 6 augustus, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com. 

 
 Zondag 7 augustus, 14.00-16.00 u 
 Zonnemiddag 

De sterrenwacht is voor leden en publiek 
geopend. De zon krijgt vanmiddag alle 
aandacht. De (zonne)telescopen staan 
klaar en in het auditorium geven leden 
presentaties over de zon. 
 

Zaterdag 12 augustus, vanaf 22 uur 
Perseïden! 

Op 12 augustus rond 13 uur treedt het 
maximum op van de Perseïden. In de 
nachten Het is kort na Eerste Kwartier, 
dus de Maan zal begin van de nacht 
voor wat lichthinder zorgen. Bij voldoen-
de belangstelling (en heldere hemel) 
worden de Perseïden deze nacht bij on-
ze sterrenwacht waargenomen.  
Wil je meedoen aan deze actie: laat het 
even weten aan Urijan Poerink,  
poerinku@planet.nl. 
 

  
Zaterdag 13 augustus, 18.00 uur  
Barbecue! 

De barbecue wordt weer verzorgd door 
Ambiance Catering. Alle leden, jong en 
oud, zijn welkom bij deze jaarlijkse te-
rugkerend happening. 
Eigen bijdrage: € 15,-- p.p. (kinderen t/m 
12 jaar: € 8,--). Je kunt die ter plaatse 
voldoen (pinnen is niet mogelijk). 
Aanmelden voor de BBQ: uiterlijk 8 au-
gustus bij Urijan Poerink,  
poerinku@planet.nl, (073) 6569157.  
 
Vrijdag 19 augustus, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Vrijdag 26 augustus, 20.00 uur 
Filmavond, speciaal voor kinderen 

De film van vanavond is een grappige 
kinderfilm, getiteld: Fly Me To The 
Moon. 

Het verhaal speelt zich af in de jaren 60, 
rond de eerste maanlanding  (Apollo 
11). Drie vliegjes, genaamd Nat, I.Q. en 
Scooter, bouwen een eigen raket aan de 
rand van Cape Canaveral. Ze willen 
meer dan hun ei-
gen gebouwde ra-
ketje, en besluiten 
om stiekem aan 
boord te kruipen 
van de Apollo 11, 
die klaar staat om naar de maan te vlie-
gen. Daar beleven zij allerlei hilarische 
avonturen. 
De filmavond is alleen voor leden. En-
tree: gratis. 
 
  Zondag 28 augustus, 14.00-16.00 

Zonnemiddag 

De sterrenwacht is voor leden en publiek 
geopend. De zon krijgt vanmiddag alle 
aandacht. De (zonne)telescopen staan 

klaar en in het auditorium geven leden 
presentaties over de zon. 
 

SEPTEMBER 
 
Vrijdag 2 september, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 3 september, 20.00 uur 
Avond van de Werkgroep Amateur-
sterrenkunde 

Contactpersoon: davebevers1@gmail.com.  
 
Zaterdag 3 september, 20.30-21.30 uur 
Jeugdavond 

Als het niet bewolkt is, kijken we van-
avond met de telescopen naar Venus, 
Mars en Saturnus.  Misschien is ook de 
heel smalle maansikkel zichtbaar. 
Deze avond is alleen voor jeugdleden. 
 
Dinsdag 6 september, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 16 september, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond 
 
Donderdag 22 september, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 30 september, 21.00-23.00 uur 

Publiekavond  

De sterrenwacht is voor 
iedereen geopend ter ge-
legenheid van het Week-
end van de Wetenschap.  

De sterrenwacht doet ook op 1 oktober 
mee aan dit weekend met een jeugd-
middag en een publieksavond. 
 

 
Lezing bij Galaxis 

 
Woensdag  24 augustus, 20.00 uur:  
Lezing van Rob van Mackelenbergh 
over de lancering van SpaceX.  
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.  

Alle activiteiten zijn voor leden gratis toe-

gankelijk, tenzij anders vermeld. Belang-

stelling? Je bent van harte welkom. Niet in 

het overzicht zijn vermeld rondleidingen van 

groepen die op afspraak worden ontvangen. 

Wat is er te doen 

bij Halley? 

Wat is er te doen 

bij Halley? 
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Verenigingsjaar mei 2015 t/m april 2016 

Jaarverslag Sterrenwacht Halley 
 
Nieuwe bestuurs-
leden 

Een jaar geleden zijn wij met vier nieu-
we mensen en drie ervaren bestuursle-
den begonnen aan een nieuw vereni-
gingsjaar. Dat is een flinke verantwoor-
delijkheid, maar alle nieuwe bestuursle-
den werden flink geholpen door de er-
varing die er aanwezig is binnen het 
bestuur, en andere actieve leden. In het 
verenigingsjaar bestond het bestuur, 
dat elf maal bijeenkwam, uit de volgen-
de leden: Hans Bomers (voorzitter), Yi-
gal Herstein (secretaris), Bareld Muur-
ling (penningmeester) en verder Anton 
Valks, Edwin van Schijndel, Kristof Pio-
trowski en Urijan Poerink als algemene 
bestuursleden. 
 
Project Zon 

Het verenigingsjaar begon groots met 
de feestelijke opening van het project 
Zon op 18 mei 2015 door de heer Y. de 
Boer, loco-commissaris van de Koning, 
samen met burgemeester mevrouw M. 
Moorman van Bernheze, in aanwezig-
heid van leden die aan het project werk-
ten en andere genodigden. De opening 
werd ingekleurd door cabaretier Mark 
van de Veerdonk als Prof. Dr. Eduard 
Hakjes Klein-Schiphorst. Op 16 mei 
hield de sterrenwacht open huis voor 
alle leden, die de nieuwe zonnekoepel 
met telescopen en het planeten wilden 
bewonderen. Ongeveer 60 leden maak-
ten hier gebruik van. 
 
Beleid en ontwikkelingen  

In dit verenigingsjaar hebben we ge-
streefd naar meer openheid en meer 
toegankelijkheid van het bestuur. Ook 
willen we de vereniging harmoniseren. 
We denken met beide goede stappen te 
hebben gemaakt. Ook hebben we ca. 
10 nieuwe vrijwilligers kunnen bijschrij-
ven om regelmatig mee te helpen bij de 
publieksactiviteiten. Ook is er een spre-
kerscursus georganiseerd, die goed be-
zocht werd. Daarnaast hebben we het 
plan Halley 2.0 opgestart. Dit is een 
meerjarenplan voor het instrumentarium 
van de Sterrenwacht. Behalve het af-
bouwen en gebruiksklaar maken van de 
Zonnetelescoop, gaat dit plan ook over 
de andere aanwezige en nog gewenste 
instrumenten in de Sterrenwacht, inclu-
sief de koepels. Het bestuur schaart 
zich unaniem achter de intentie om het 
Plan 2.0 gefaseerd uit te voeren. Aan 
andere geïnteresseerden nogmaals de 
oproep om zich bij Yigal Herstein te 
melden. Ook zijn we volop bezig met de 
plaatsing van Zonnepanelen op en om 
de sterrenwacht. Door ons als Sterren-

wacht te ricahten op de belangrijkste 
ster voor de Aarde, kan de hoge ener-
gierekening een stuk omlaag. Binnen 
ongeveer tien jaar moet deze investe-
ring zichzelf hebben terugverdiend.  
 
Bezoekcijfers 

In bijgaand staatje is een aantal cijfers 
vermeld met betrekking tot de publieks-
evenementen in het verenigingsjaar. 
Enkele bijzondere evenementen waren 
de totale maansverduistering op maan-
dag 28 september en de live-uitzending 
van New Horizons die Pluto passeerde. 
Drie sterrenkundige verenigingen kwa-
men op bezoek (Galaxis, Tivoli en Ster-
renwacht Gooi- en Vechtstreek). Daarbij 
waren verschillende bedrijven, twee 
kerkelijke genootschappen en zelfs een 
groep van de politie Oost-Brabant. De 
commissaris van dit corps was een van     

  
de twee jongeren die ooit het initiatief 
heeft genomen tot deze sterrenwacht. 
Ook hadden we weer een volle bezet-
ting van de twee beginnerscursussen 

en twee jeugdcursussen met totaal 110 
deelnemers. 
 
Ook voor gevorderden en voor de leden 
zelf zijn er diverse activiteiten geweest. 
We hadden dit verenigingsjaar bijvoor-
beeld een aantal workshops en cursus-
sen voor gevorderden, namelijk de 
workshop astrofotografie, een cursus 
maan- en planeetfotografie met de 
webcam en een sprekerscursus, die al-
lemaal enthousiast ontvangen werden. 
We hadden drie filmavonden, een twee-
tal themalezingen, respectievelijk over 
poollicht en over het klimaat, en een 
drietal congressen in samenwerking 
met andere verenigingen, namelijk de 
werkgroep Maan & Planeten, de lande-
lijke Meteorendag, en de CAMS-dag. 
  
Inzet vrijwilligers 

Al deze activiteiten zijn natuurlijk alleen 
maar mogelijk door de inzet van vele 
leden en vrijwilligers. De vereniging 
heeft op op 29 april 2016 219 leden 
(181 volwassenen, 38 jeugdleden) en 
11 donateurs, een lichte stijging sinds 
vorig jaar. Veel leden zijn actief als vrij-
williger. Als we alleen de publieksactivi-
teiten bij elkaar optellen, zijn er totaal 
tegen de 700 vrijwilligersdiensten inge-
vuld. Voor diverse andere werkzaam-
heden voor de techniek, onderhoud, 
schoonmaak, de tuin enz., komen daar 
nog eens circa 500 vrijwilligersdiensten 
bij. Dit zijn alleen de werkzaamheden      
 op de locatie zelf. Daarnaast worden er 
diverse werkzaamheden thuis uitge-
voerd of voorbereid. Ook bezochten le-
den diverse  keren  met een presentatie  

Enkele cijfers verenigingsjaar 

Publieksevenementen  
  

Circa 4.500 bezoekers  
31  publieksavonden en -middagen 
60  bezoeken groepen ’s avonds en  
 overdag 
20  bezoeken basisscholen 
  2  cursussen Sterrenkunde voor 
 Iedereen 
  2  jeugdcursussen  
  5  jeugdmiddagen  

Halleyleden trekken als Middeleeuwse poorters door Ravenstein (Vrijwilligersdag 17 april).  
Foto: Mart Laurenssen 
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of telescopen basisscholen in de regio. 
Bestuursleden en andere leden verte-
genwoordigden ook de vereniging bij 
diverse bijeenkomsten bij onder meer 
het platform Maashorst Betrokken On-
dernemen, de KNVWS, VVV Noord-
oost-Brabant, Cultuuronderwijs Bernhe-
ze (CUBE), de landelijke organisatie 
Weekend van de Wetenschap, de Toe-
ristische Recreatieve Vereniging Bern-
heze (TRV), Theater De Lievekamp en 
de gemeente Bernheze. 
Op 17 april waren alle actieve vrijwil-
ligers en hun partners uitgenodigd op 
de vrijwilligersmiddag in Ravenstein.  
Circa 29 leden deden in middeleeuws 
kostuum mee aan diverse spelletjes en 
puzzels onder het motto ‘Slag van Ra-
venstein’ en de dag werd afgesloten 
met een borrel in c.r. ’t Veerhuis. 

Nog enkele highlights 

De nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse 
BBQ waren weer erg goed bezocht, en 
we hielden alweer de tweede editie van 
de jaarlijkse grote schoonmaak- en op-
ruimdag. Onze vereniging deed mee 
aan de RABO Clubkas Campagne 
2015, georganiseerd door de Rabobank 
Oss Bernheze. Dat leverde € 263,90 op. 
En op 1 januari reikte de Heesche Ca-
baretgroep For Mineur tijdens haar 
Nieuwjaarsoptreden in De Pas aan on-
ze vereniging de formidabele onder-
scheiding ‘For Midabel’ uit vanwege het 
voor jong en oud populariseren van de 
sterrenkunde. De onderscheiding be-
stond uit een speld en een oorkonde die 
nu in de kleine zaal te bewonderen zijn. 
Halley deed mee aan het Vlaams/Ne-
derlandse initiatief van amateurastro-

nomen, genaamd ‘Sterren Schitteren 
voor Iedereen’.  
Twee Halleyleden hebben een tele-
scoop, gesigneerd door André Kuipers 
en oud-wetenschapspopulari-sator 
Hans de Rijk (ook bekend als Bruno 
Ernst), aangeboden aan groep 8 van 
een school voor speciaal onderwijs in 
de regio. Ons kwartaalblad Halley Peri-
odiek werd telkens weer goed gevuld 
met ledenbijdragen in de vorm van arti-
kelen, foto’s, verslagen en oproepen.  
Al met al kijken we terug op een goed 
verenigingsjaar en hopen we ook vol-
gend jaar de Sterrenwacht weer samen 
met jullie op volle toeren te laten draai-
en en nog mooier en beter te maken.  
 
Het bestuur van de  
Vereniging Sterrenwacht Halley

 
 

Twan Bekkers ontvangt aanmoedigingsprijs 
 

Op de bijeenkomst van de Vereniging 
Werkgroep Astrografie op 23 april 2016  
in Oss werd Halleylid Twan Bekkers in 
het zonnetje gezet: hij ontving die dag 
namelijk de J. der Kinderen Aanmoedi-
gingsprijs 2016. Eerder viel deze eer te 
beurt aan onder meer de Halleyleden Lu-
as Mesu (2000) en Sören Ottenhof (2014). 
 

De werkgroep kent deze prijs (bijna) elk jaar 
toe aan een van haar leden met het doel 
hem of haar te stimuleren in zijn of haar ver-
dere ontwikkeling als astrofotograaf. De prijs 
is in 1996 in het leven geroepen en de naam 
is ontleend aan het markante werkgroeplid 
Jan der Kinderen, die half jaren negentig 
overleed. De prijs omvat een bedrag van € 
133,00 en een fraaie oorkonde.  
Twan Bekkers is het negentiende werk-
groeplid dat de prijs verdient. Acht jaar gele-
den werd Twan (18 jaar) lid van onze ster-
renwacht na de Jeugdcursus Sterrenkunde te hebben ge-
volgd. Sindsdien is hij helemaal verslingerd aan astronomie 
en sterrenkundige instrumenten.  
Bij de sterrenwacht was hij overal betrokken. Thuis maakte hij 
modellen van raketten en ruimtevaartuigen en voor Halley 
vervaardigde hij de prachtige maquette van de sterrenwacht 
(die nu  in het  auditorium staat).  Later  bouwde  hij een echte  

sterrenwacht: thuis in de tuin. Intussen stortte hij zich ook op 
de fotografie, en dan vooral astrofotografie. Twan studeert 
thans aan de Leidse Instrumentenmakers School. 
Bij Halley werden Twans kwaliteiten gauw opgemerkt, maar 
ook daarbuiten werd hij bekend. In 2012 ontving hij uit handen 
van Prof. Hugo van Woerden de Hugo van Woerdenprijs van 
de KNVWS. En dit jaar dus de J. der Kinderen Aanmoedi-
gingsprijs. Twan: van harte gefeliciteerd! 

 
    

Weer kans op Lichtende Nachtwolken! 

 

Net als in mei en juni zijn ook in juli ’s nachts soms nog lich-
tende nachtwolken aan de noordelijke hemel te zien.  
 

Deze wolken bestaan uit stof op circa 80 kilometer hoogte, dat nog 
door de zon wordt beschenen. Gewone wolken zijn veel lager in de 
dampkring. Ze kunnen tot lang na zonsondergang zichtbaar zijn, en 
ook wel enkele uren voor zonsopkomst. Lichtende nachtwolken of 
Noctilucent Clouds (NLC’s) zien eruit als wolkenslierten met een 
ribbel- of vezelstructuur en een zilverachtige glans. Ze zijn heel 
dun; sterren zijn door die wolken gewoon nog te zien.  

Twan laat in deze tijdlijn zien waaraan hij de aanmoedigingsprijs te danken heeft  
(www.vereniging-astrofotografie.nl). 
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De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2016, die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven 
door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor enkele (dwerg)planeten, kometen en planetoïden. 

 
BETTE MARTENS 

 
PLANETEN IN JULI 
 
Goed nieuws over Mercurius: hij wordt 

einde van de maand weer zichtbaar, 
namelijk vanaf 22 juli; dan kunnen we 
gerust spreken over een lastige avond-
verschijning. De hemelreis gaat van 
Tweelingen (t/m 12 juli) naar Kreeft (13 
t/m 22 juli) en vervolgens naar Leeuw 
(vanaf 23 juli). 
Even goed nieuws met betrekking tot 
Venus. Ook zij bevindt zich na zons-
ondergang aan de westnoordwestelijke 
horizon en zij reist eveneens van Twee-
lingen (tot 10 juli) via Kreeft (11 juli t/m 
26 juli) naar de Leeuw (vanaf de 27

e
.) 

Daarentegen neemt de zichtbaarheid 
van Mars af, nadat deze zeer nadruk-
kelijk aanwezig geweest is en nog 
steeds het meest heldere object is in 
Weegschaal, zuidelijk tot zuidwestelijk 
aan de avondhemel. 
Jupiter biedt een triestere aanblik, want 
hij is in het westen nog wel het helderste 
object in Leeuw, maar aan het eind van 
de maand gaat hij maar anderhalf uur na 
de zon onder en zijn zichtbaarheid loopt 
onherroepelijk ten einde. Op kosmische 
schaal is alles natuurlijk tijdelijk en 
relatief. 
Saturnus blijft voorlopig wel de hele 
avond te zien en gaat ruim na midder-
nacht onder. Hij staat in Slangendrager, 
in het zuidzuidwesten. 
Uranus staat er ook goed voor. Zijn 
zichtbaarheid neemt toe en hij is in het 
oosten te vinden in Vissen, in de och-
tendschemering. 
Neptunus komt steeds vroeger op en 
aan het eind van de maand zelfs al in de 
avondschemering, maar je zult toch een 
goede zoekkaart en uiteraard verrekijker 
of telescoop moeten hebben om deze 
onopvallende verschijning aan de zuide-
lijke einder in Waterman op te sporen. 
 
Planetoïden en dwergplaneten 
Ceres is te vinden in het grensgebied 
tussen Walvis en Vissen, iets ten zuiden 
van de ster alfa Pisces en heeft mag-
nitude +9,0, maar dat wordt beter. 
Pallas, (+9,6) beweegt zich in zuid-
westelijke richting door Pegasus en zij 
wordt ook iets helderder. 
Iris (+10,2) bevindt zich in de Schor-
pioen, vlakbij(nou ja) de ster δ Scorpii, 
maar ongeveer 8° ten westen daarvan 
treffen we Mars aan, zodat ze misschien 
toch op te sporen is. 

Meteoren 

De zomerzwermen komen langzaam op 
gang. De eerste α-Capricorniden ver-
schijnen al en later ook de eerste δ-
Aquariden-Zuid.  Ze leveren trage mete-
oren en pieken in de nacht van 29 op 30 
juli. Als je een onderscheid wilt zoeken: 
de α-Capricorniden zijn oranjeachtig. 
 

DAGKALENDER JULI 
 
2 juli: De zeer smalle maansikkel bevindt 
zich in de buurt van de ster Aldebaran 
(+0,8) Je kunt het tweetal, waarschijn-
lijker met behulp van een verrekijker, 
aantreffen laag boven de oostelijke kim. 
3 en 4 juli: De Saturnusmaan Titan be-
reikt zijn grootste westelijke elongatie. 
We merken het misschien niet, maar de 
Aarde bereikt  om 18.00 uur het aphe-
lium van haar elliptische baan, hetgeen 
betekent dat haar afstand tot de Zon nu 
op z’n grootst is, namelijk 1,016751 AE 
ofwel 152.104.000 kilometer. 
5 juli: De vier Galileïsche manen van 
Jupiter zijn in de avondschemering ten 
oosten van de planeet te vinden, in de 
volgorde Ganymedes, Io, Europa en 
Callisto. 
11 en 12 juli: Titan weer in beeld, in zijn 
grootste oostelijke elongatie op bijna 3° 
van zijn planeet. 
14 juli: Om 20 uur conjunctie, van de 
Maan met Mars, op 7° ten noorden er-
van. Je kunt je eraan vergapen na het 
invallen van de duisternis. 
15/16 en 16/17  juli: De Maan en Satur-
nus staan dicht bij elkaar: hun onderlin-
ge afstand is in de eerste nacht 5° en in 
de tweede 8°.  

18 juli: Io, Europa, Ganymedes en 
Callisto staan ten westen van hun pla-
neet, Jupiter (links in omkerende kijker). 
19 en 20 juli:  Ook Titan vertoont zich, in 
zijn grootste westelijke elongatie, op 3’  
ten westen van Saturnus. (links in omke-
rende kijker). 
27 juli: Om 1.00 uur gaat het Laatste 
Kwartier in voor de Maan, ze is net  op-
gekomen en bevindt zich laag boven de  
oostelijke horizon in de Walvis. Later in 
de nacht is ze uiteraard gemakkelijker  
te bewonderen.    
27/28  juli: Titan is weer in beeld, op 3’ 
van Saturnus, in zijn grootste oostelijke 
elongatie (rechts in omkerende kijker). 
30 juli: De Maan heeft voor de tweede 
keer deze maand een treffen (gelukkig 
in figuurlijke zin) met de ster Aldebaran. 
De 29

e
 staat ze 5° westelijk van het lin-

keroog van de Stier en een dag later op 
10° ten oosten ervan. Daar zijn ze aan 
het eind van de nacht ook te vinden.  
31 juli: Vanavond zien we de helderste 
manen van Jupiter rond 22 uur boven de 
westelijke horizon ten westen van hun 
planeet (links in omkerende kijker) van 
binnen naar buiten in de volgorde Euro-
pa, Io, Ganymedes en Callisto. 
 

PLANETEN IN AUGUSTUS 
 
Mercurius vervolgt zijn kosmische reis 
via Leeuw (t/m de 20

e
) naar Maagd. We 

kunnen er misschien de eerste dagen 
van de maand getuige van zijn, kort na 
zonsondergang, laag boven de west-
noordwestelijke horizon. 
Venus gaat maar 40 minuten na de Zon 
onder, en is dus vrijwel niet te zien.  

Planeten en dagkalender -  juli t/m september 2016 

De zuidzuidwestelijke avondhemel op 14, 15 en 16 juli, rond 23 uur,  met onder meer de maan, 
Mars (Ma) en Saturnus (S). 

7



Mocht je toch een poging willen wagen, 
zoek haar dan laag boven de westelijke 
horizon in de avondschemering. De 
Avondster reist oostwaarts van Leeuw 
(t/m de 24

e
) naar Maagd. 

De zichtbaarheid van Mars neemt 
steeds verder af. Eind augustus gaat hij 
al voor middernacht onder. Hij bevindt 
zich in de buurt van de eveneens rode 
Antares en Saturnus en is nog steeds de 
helderste van de drie. Hij is behoorlijk 
reislustig, want hij zeilt van Weegschaal 
(1

e
), via de Schorpioen (2

e
 t/m 20

e
) naar 

de Slangendrager (21
e
 t/m 26

e
) om 

vervolgens weer in Schorpioen te belan-
den (vanaf de 27

e
). 

Voor Jupiter geldt min of meer hetzelfde, 
althans wat de zichtbaarheid betreft, 
want eind augustus verdwijnt hij van het 
kosmische toneel. Tot die tijd tref je 
hem ’s avonds aan in het westen. Eerst 
staat hij in Leeuw, (t/m de 8

e
) en daarna 

in Maagd. 
Ook Saturnus treft dit duistere lot. Tegen 

het eind van de maand gaat hij al voor 
middernacht onder.  
Uranus staat er goed op in Vissen, van 
halverwege de avond tot tegen de och-
tendschemering. 
Neptunus  mag ook gezien worden, met 
behulp van visuele hulpmiddelen welis-
waar, maar tóch. Hij houdt zich op in 
Waterman. 
 
Planetoïden en dwergplaneten 
Ceres (+8,6) staat in Walvis ten oosten 

van de ster α Piscium. Eind augustus 
draait haar bewegingsrichting om: ze 
vervolgt haar weg tussen de sterren 
westwaarts. Ook 2 Pallas doet van zich 

spreken, want ze staat op 20 augustus 

in oppositie in de buurt van de heldere 
ster ε Pegasi, in het grensgebied van 
Pegasus en Veulen. 
 
Meteoren 

Er zijn diverse zwermen, waartoe van-
zelfsprekend de Perseïden behoren, ac-
tief in de periode 17 juli tot 24 augustus, 
met topnachten rond 12 augustus; als 
de Maan een paar uur na midernacht is 
ondergegaan, kun je tientallen Perseï-

den per uur tellen. Daar zitten eind juli 
en in augustus vaak mooie, trage ‘val-
lende sterren’ van andere (kleinere) 
zwermen tussen: α-Capricorniden,  δ-
Aquariden-Zuid en de κ-Cygniden. De 
laatste lijken uit het uiterste puntje van 
de linkervleugel van de Zwaan te ko-
men.  
 

DAGKALENDER AUGUSTUS 
 
4/5 augustus: In deze nachten bevindt 
de Maan zich vlakbij Jupiter, de eerste 
nacht op 4° westelijk en de tweede op 8° 
zuidoostelijk, maar kijk op tijd naar de 
westelijke horizon in de avondscheme-
ring.  
8 augustus: De Maan en Spica, een 

prachtig stel. Ze staat 5° ten noordoos-
ten van de ster om 15 uur ’s middags, 
maar is uiteraard ook ’s nachts nog re-
delijk in de buurt. 
10 augustus: Eerste Kwartier om 
20.21 uur. Dat is aan de vroege kant om 
de halve Maan te aanschouwen, maar 
wie weet. Anders probeer je het gewoon 
later nog eens. 
11/12 en 12/13 augustus: Perseïden! 
Beste tijd om je wensen te doen: nadat 
de Maan is ondergegaan aan het begin 

van de nacht, want dan staat de radiant 
ook wat hoger. Tegen de ochtendsche-
mering kunnen er wel 60 ‘vallende ster-
ren’ per uur verschijnen. 
11 augustus: De Maan bevindt zich van-
avond op 7° ten noorden van Mars en 
ook Saturnus is van de partij, al is ie niet 
zó dichtbij. Conjunctie om middernacht, 
maar dan staat Mars erop of eronder (de 
horizon dus).  
12 augustus: Vannacht zijn de rollen om-

gedraaid. 
De Maan staat nu dichter bij Saturnus, 
op 5° ten noordoosten van de geringde 
reus dan bij Mars. Tja, het kan verkeren! 
12/13 augustus: De Saturnusmaan Titan 
staat het verst weg van zijn planeet op 3’ 
(rechts in omkerende kijker). 
13 augustus: Saturnus is om 19 uur 
stationair in rechte klimming. Ruim twee 
maanden na zijn oppositie (3 juni) begint 
hij weer oostwaarts tussen de sterren te 
bewegen. 
20 augustus: Nu bereikt de grootste 
Saturnusmaan zijn verste westelijke e-
longatie en staat 3’ van zijn planeet. 
(links in omkerende kijker). 
24 en 25 augustus: De planeten Mars en 
Saturnus staan vanavond dichtbij de ster 
Antares. Mars op 2° ten noorden ervan 
en 4° ten zuiden van Saturnus.  
25 en 26 augustus: Op beide ochtenden 
bevindt zich de Maan in de buurt van het 
linkeroog van de Stier, de ster Alde-
baran. Eerst 8° ten westen en de vol-
gende dag 6° ten oosten ervan.  
27 augustus: Samenstand van de opper-
god Jupiter met de godin van de Liefde 
Venus, om middernacht, op een afstand 
van 4’, maar het zal een hele toer wor-
den om er een glimp van op te vangen. 
Als het weer super meewerkt en de lucht 
heel transparant is, kun je je verrekijker 
of telescoop oppoetsen voor maximaal 
zicht rond 21 uur. De onderlinge afstand 
is dan 10’. 
28 augustus: Opnieuw de grootste 

oostelijke elongatie van Titan, die dan op 
3’ ten oosten van Saturnus staat (rechts 
in omkerende kijker). 
30 augustus: Het is de moeite waard 

een poging te wagen de smalle maan-
sikkel op te sporen boven de oostelijke 
horizon. Om 6.20 uur staat ze amper 5° 
boven de horizon en de Zon 5° eronder! 
Een verrekijker zal waarschijnlijk goede 
diensten bewijzen. 
 

PLANETEN IN SEPTEMBER 
 
We moeten tot ongeveer de 22 sep-
tember moeten wachten tot we er weer 
een glimp van Mercurius kunnen opvan-
gen, en wel in de ochtendschemering, 
aan het oostelijke deel van de hemel. De 
reis gaat nu van Maagd (t/m de 7

e
) naar 

Leeuw. Op 28 september bereikt hij dan 
zijn grootste westelijke elongatie. 
Gaan we naar Venus, onze Avondster, 
en de godin  gaat  langzamerhand meer   

De westelijke avondhemel op 5 en 6 augustus, rond 21.30 uur,  met onder meer de maansikkel, 
Mercurius (Me), Venus (V) en Jupiter (J). 

De vijf planeten die in augustus te zien zijn. Ze zijn allemaal op dezelfde schaal afgebeeld.  
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schitteren. Ze staan laag boven de 
westelijke horizon en wel bijna de hele 
maand in Maagd, maar verhuist op de 
30

e
 naar Weegschaal. 

Mars gaat tegen het eind van de maand 
al om 22.43 uur onder. Hij zet zijn he-
meltocht voort, al dan niet onder de 
horizon, van de Schorpioen (tot de 2

e
) 

via Slangendrager (3 t/m 21) naar Boog-
schutter en neemt steeds meer afstand 
van Saturnus. 
Over Jupiter kunnen we kort zijn: hij is 
niet te zien in september.  
Komen we aan bij Saturnus. De gering-
de reus bevindt zich in de Slangen-
drager, laag in het zuidwesten. Zijn 
zichtbaarheid neemt af. 
Uranus is wel de hele nacht te zien, van 
de avondschemering tot aan het 
ochtendgloren, in Vissen. 
Lest best, Neptunus, de zeegod, die op 
2 september in oppositie is met de Zon 
en ook de hele avond en nacht manifest 
is, met of zonder zichtbare drietand, in 
Waterman.  
 

Planetoïden en dwergplaneten 
De dwergplaneet Ceres. In Walvis, staat 
enkele graden ten zuidoosten van de 
ster alfa Piscium en ze heeft halverwege 
de maand magnitude +8.1. En 2 Pallas 
(+9.4) passeert in de nacht van 12/13 
september de ster alfa Equulei (+4,1). 
 

DAGKALENDER SEPTEMBER 

 

1 september: Begin van de herfst, al-
thans de weerkundige herfst. De gewo-
ne astronomische herfst begint dit jaar 
op 22 september.  
2 september: Saturnus is in kwadratuur, 
wat wil zeggen dat de planeet vanaf de 
aarde gezien op 90° van de Zon staat en 
dat zijn schaduw nu het meest zijwaarts 
op de ringen valt. En de zeegod Nep-
tunus is in oppositie om 18.00 uur.  
Hij manifesteert zich de hele nacht en hij 
kan met een kleine tele-scoop worden 
opgespoord tussen de sterren in Water-
man. Je kunt de ster λ Aquarii als 
uitgangspunt gebruiken.  
5 september:   De   Saturnusmaan Titan

bereikt zijn langste westelijke elongatie. 
Hij bevindt zich weer op 3' ten westen 
van de planeet (links in omkerende 
kijker). 
8 september: Conjunctie van de Maan 
met Saturnus, met de Maan op 3° ten 
noorden van de planeet. Mars bevindt 
zich in de nabijheid. Om 23 ur staat het 
tweetal zeer laag in het zuidwesten, dus 
het is aanbevelenswaardig eerder op de 
avond in actie te komen. 
Saturnusmaan Japetus bereikt zijn 
grootste westelijke elongatie en gezien 
door een omkerende kijker staat hij links 
van zijn geringde baas, op ruim 8'. En 
we kijken nu tegen zijn helderste half-
rond aan. 
15 september: De donkere maanrand 
schuift om 21.10 uur voor Neptunus, 
maar de Maan is bijna volledig verlicht, 
dus het wordt een lastig gebeuren, dat 
enkel een kleine kans van slagen heeft 
met een grote telescoop en een flinke 
vergroting.  
16 september: Volle Maan, om 21.05 
uur, in Waterman, laag boven de oost-
zuidoostelijke horizon. Omdat zij zich 
vlak bij de dalende knoop van haar baan 
bevindt, treedt er vanavond een maans-
verduistering op, maar enkel in de 
bijschaduw.  
Te 20.54 uur is het maximum van een 
bijschaduwverduistering van de Maan.  
Een oplettende astronoom zal opmerken 
dat de noordelijke rand van de maan 
minder helder is dan de rest van de 
maanschijf.  
17/18 september: Opnieuw iets te mel-
den over de heldere planetoïde 4 Vesta: 
vanaf 4 uur vannacht is zij op te sporen 
even ten noorden van de ster 61 
Geminorum (+5.9). 
21 september: Conjunctie, om 5 uur, van 
de Maan met de Plejaden. Ze staat op 
10° ten zuiden ervan. 
21 en 22 september: Als de Maan op-
komt om 22.38 uur, staat ze dicht bij Al-
debaran. De conjunctie is om 23.46 uur 
en dan bevindt Aldebaran zich op min-
der dan een kwart graad ten noorden 
van de noordelijke maanrand.  
22 september: Vannacht komen enkele 

sterren van de Hyaden, een open ster-
renhoop in de Stier, achter de donkere 
maanrand tevoorschijn. Het verschijnsel 
begint om 0.57 uur, en eindigt om 1.20 
uur. En we  ‘verwelkomen’ het begin van 
de astronomische herfst, want het mid-
delpunt van de Zon trekt om 16.21 uur 
van noord naar zuid over de hemeleve-
naar.  
28 september: Van Mercurius kunnen 
we melden dat die om 21 uur zijn groot-
ste westelijke elongatie bereikt, op 
17°53’ van het middelpunt van de zon-
neschijf. Heel gunstig, die ochtendver-
schijning. 
29 september: De zeer smalle maansik-

kel is om 7 uur ’s ochtends te vinden op 
2° ten westen van Mercurius. Ze staan 
dan zij aan zij laag boven de oostelijke 
horizon. Lastig. Maar met een goede 
verrekijker kom je een heel eind.  
30 september/1 oktober: Vannacht be-
vindt zich de planetoïde 4 Vesta (+8,2) 
op minder dan een halve graad ten zui-
den van de ster 79 Geminorum (+6,3). 
Het verdient aanbeveling om te wachten 
tot 3 uur ’s nachts met observeren, want 
dan staat het tweetal pas hoog genoeg 
aan de hemel.

 

Woensdag 30 augustus 

Mini-symposium ter ere van Hugo van Woerden 
 
Op woensdag 31 augustus organiseert Het Kapteyn Astronomisch Instituut (KAI) van de 
Rijksuniversiteit Groningen een mini-symposium ter ere van Hugo van Woerden (met het 
oog op buitenlandse deelnemers in het Engels). 

 
Prof. Hugo van Woerden wordt in augustus 90 jaar. Hij is een bekende astronoom en was vanaf 
het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van de radio-astronomie in Nederland en hij was de 
sleutelfiguur achter de grote successen van de radiotelescoop van Westerbork in de jaren 70 en 
80.  Hugo van Woerden legde de fundamenten van het huidige Kapteyn Astronomische Instituut 
en was vele jaren voorzitter en nu ere-voorzitter van de KNVWS.   
 
Halleyleden zijn uitgenodigd 

Onze Sterrenwacht Halley is aangesloten bij de KNVWS en om die reden zijn alle Halleyleden uitgenodigd om het mini-
symposium bij te wonen. Dat wordt gehouden op de Zernike-campus in Groningen. Deelname is kosteloos. 
Meer informatie vind je op www.astro.rug.nl/huug90/.  Je kunt je aanmelden via  www.astro.rug.nl/huug90/registration.html.  

16 september, 20.54 uur. De bijschaduwver-
duistering van de Maan is maximaal.  
De Maan blijft in de bijschaduw en raakt 
slechts even de kernschaduw. 
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Volle Maan 
 
Kristof Piotrowski schoot op 20 april 
2016 bovenstaande opname van de  
Volle Maan. Hij gebruikte daarvoor de 
Jones Bird in de kleine koepel. 
 
Technische gegevens 

Camera: Canon 1100D; telescoop: 
Jones Bird 300 mm. Stacken met PIPP, 
AS2 en registax; 50 frames. 
  

Jupiter  
 
Kristof Piotrowski fotografeerde op 20 
april 2016 ook Jupiter met de Jones 
Bird-telescoop, zie blz 13. 
 
Technische gegevens 
Camera: Canon 1100D; telescoop: 

Jones Bird 300 mm.  Stacken met PIPP, 
AS2 en registax; 30 frames. 
 

De Rosettenevel  
 
Eind februari 2016 fotografeerde Vin-
cent Hofman vanaf twee locaties, in 
Grave en Boekel, de Rosettenevel NGC 
2239 (blz. 12).  
Deze nevel vormt samen met de emis-
sienevels NGC 2237, 2238, 2246 en de 
open sterrenhoop NGC 2244 de uitge-
strekte Rosettenevel in het sterrenbeeld 
Eenhoorn of Monoceros.  
De Rosettenevel staat circa 5.000 licht-
jaren van ons vandaan en heeft een 
diameter van circa 130 lichtjaren. Zijn 
massa is ongeveer 10.000 zonsmas-
sa’s. 
NGC 2239 is ontdekt door John Her-
schel 1792-1871. In 2001 vond de ruim- 

   
tetelescoop Chandra X-Ray Observa-
tory in het midden van de Rosettenevel 
een groep hete sterren, die de  materie 
in de nevel tot 6 miljoen kelvin verhit. 
Deze sterren zenden röntgenstraling uit. 
 
Technische gegevens 
Telescoop: F4 Newton, 8 inch; CCD: 
Atik 460 Monochroom; filters: Baader 
Smalband; data: 5 uur HA, 5 uur S2 en 
5 uur O3; frames: 600/900/1200 secon-
den. De foto is bewerkt met Pixinsight 
en Photoshop. 

 
Gasnevel IC 63  
 
Dennis van Delft maakte in september 
2015 een mooie plaat van de IC 63, een 
uitgestrekte en lichtzwakke gasnevel in 
Cassiopeia (zie blz. 13). Hij is slechts 3 
à 4 lichtjaren verwijderd van de variabe-
le ster γ Cas (mag. +1,6 – 3,0), die iets 
linksboven van het midden prominent in 
beeld is. Het rode Hα-licht dat γ Cas 
uitzendt domineert IC 63.  
IC 63 staat op een afstand van circa 
600 lichtjaren.  
 

Technische gegevens 

LRGBHaO3 bewerking in 
L&Ha&O3+R&Ha+G+B&O3. Ongeveer 
10 subs in Ha (10 min), 10 O3 en L (10 
min), en 8 voor R G en B (5 min). Totale 
belichting 420min. 
 

 

Draaikolknevel (M51) 
 
Vincent Hofman maakte eind februari 
2016 vanuit  Boekel  ook  een  opname  
van de fotogenieke Draaikolknevel of 

M51 (zie de acherkant van deze Haley 
Periodiek. Het stelsel, dat we recht van 
boven zien, staat in Jachthonden en op 
31 miljoen kilometer van ons vandaan. 
Aan het einde van een de spiraalarmen 
ziet men een begeleidend sterrenstel-
sel, aangeduid met NGC 5195. 
 
Technische gegevens 

Telescoop: 8 inch F4 Newton; CCD: 
Atik 460 Monochrome; 10 x 3 minuten 
rood, 10 x 3 minuten groen, 10 x3  
minuten blauw, 
12 x 5 minuten luminance. Filters: 
Baader LRGB set. De foto is bewerkt 
met Pixinsight en Photoshop. 
  

 

Heelal dijt sneller uit 
dan verwacht  
 
Volgens astronomen van de NASA 
en de ESA dijt het heelal wel tot 9 
procent sneller uit dan vooraf werd 
aangenomen.  

 
De snelheid waarmee het heelal groeit, 
blijkt niet gelijk te zijn aan eerdere voor-
spellingen. Deze waren gebaseerd op 
metingen van de resterende straling van 
de oerknal. 
Onderzoekers maten de helderheid 
van 2.400 sterren in negentien sterren-
stelsels.  Door de afstand tussen die 
sterren en andere lichtpunten te verge-
lijken met weer andere sterrenstelsels 
kwamen de onderzoekers tot de con-
clusie dat de snelheid waarmee het 
heelal groeit, hoger ligt dan verwacht. 
Als mogelijkheid daarvoor noemen de 
onderzoekers het bestaan van onbe-
kende subatomaire deeltjes. Deze deel-
tjes reizen bijna met de snelheid van het 
licht, 300.000 kilometer per seconde 
 
Hypothetische energie 

Een andere oplossing zou zijn dat de 
zogeheten donkere energie, een hypo-
thetische vorm van energie die verant-
woordelijk zou zijn voor de uitdijing van 
het heelal, sterrenstelsels sneller uit 
elkaar haalt dan geschat. 
Als het heelal daadwerkelijk sneller 
groeit dan betekent dit mogelijk dat 
de relativiteitstheorie van Albert Einstein 
incompleet is, aldus de onderzoekers. 
"We weten zo weinig over de donkere 
delen van het heelal", aldus een onder-
zoeker. "Het is belangrijk dat we nog 
meer metingen uitvoeren." 
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De Mercuriusovergang  

  
Op de mooie zonnige maandagmiddag 9 mei 2016 zagen we vanaf de aarde de 
planeet Mercurius voor de zon langs bewegen. De Mercuriusovergang begon te 
13.12 uur en eindigde te 20.42 uur. In de loop van de middag en begin van de 
avond kwamen tientallen leden en andere belangstellenden een kijkje nemen door 
een van de vele zonnetelescopen in de koepels, op het dak en in het voorplein.  

 
Menigeen maakte door de kijkers 
foto’s van Mercurius voor de zon. 
Pas bij een Mercuriusovergang krijg 
je een indruk hoe immens groot de 
meest nabij ster is: de planeet is 
immers maar een nietig stipje tegen 
de achtergrond van de veel verder 
weg staande zon. Mercurius was 

ook veel kleiner dan de zonnevlekken die hij ‘passeerde’.  
Aan het einde van de middag nam de bewolking toe tot de naar de kim 
zakkende zon en Mercurius zich niet meer konden laten zien. Tijd voor de 
overgebleven leden om pizza’s te laten komen en het verloop van de Mer-
curiusovergang verder via een webcam in Bergen (Noorwegen) te volgen 
op het scherm in de kleine zaal. Aan het slot leek de planeet minutenlang 
op een deukje in de zonnerand dat steeds kleiner werd en uiteindelijk 
verdween. Het was een geslaagde en leuke middag. Voor herhaling vat-
baar dus, en we hoeven niet eens erg lang te wachten op de volgende 
Mercuriusovergang. Op maandagmiddag 11 november 2019 is het weer 
zover. In ons land zien we die overgang wel beginnen, maar de afloop is 
pas na zonsondergang. Toch zullen we, als de weeromstandigheden gun-
stig zijn, vijf uur lang de overgang kunnen observeren. Onze sterrenwacht 
zal die dag natuurlijk weer voor iedereen openstaan! 
 

Foto’s  
Op deze en de volgende pagina’s zijn 
foto’s van leden van de overgang. 
De opname linksboven is bij Ster-ren-
wacht Halley zijn gemaakt door Edwin 
van Schijndel met zijn Hα-telescoop 

(Lunt LS 60tha B1200) en ZWO-camera 
optical ASI 120 MM. De opname toont 
ook grote protuberansen en filamenten 
op en aan de rand van de zon. 
Ook Rob van Mackelenbergh was bij 
Halley en  fotografeerde met zijn tele-
scoop. Zijn opname op deze pagina is 
vroeg in de middag gemaakt. Mercurius 
is nog dichtbij de linkerrand. Rechts 
enkele zonnevlekkengroepen. 
Omdat de voeding van een montering 
doorgebrand was, heeft Raymond 
Westheim zich moeten beperken tot 
opnames met zijn compactcamera door 
de oculairen van verschillende aanwe-
zige telescopen bij Halley. Een daarvan 
is te zien op 13.    
Casper ter  Kuile  en  Roy Keeris waren  

medio mei aan het ‘storm-cha-
sen’ in de Verenigde Staten, 
wat ze vaker doen. Ze wisten 
niet alleen een spectaculaire 
tornado te fotograferen en te 
filmen, maar waren in Pauls 
Valley in Oklahoma ook getui-
ge van de Mercuriusover-
gang. De foto rechtsboven is 
van Casper. Hij gebruikte een 
200 mm telelens met 2x-
converter. 
Jacob Kuiper zag de overgang thuis in 
Steenwijk. Hij legde te 13.14 uur  het 
begin van de overgang vast (blz. 13).  
Annemieke Vogel nam de Mercurius-

overgang waar vanuit de tuin van haar 
huis in Grave. Haar twee foto’s op blz. 
12 tonen dezelfde uitsnede met zonne-
vlekken en Mercurius. Het zijn single-
shot-opnames met een Nikon D5200- 
camera door een Baader zonnefolie op 
Skywatcher Explorer 150pl telescoop 
met 2x barlow. Belichting 1/100 secon- 

  
de bij ISO-1000. 
Willem Schot filmde  bij  Halley de over- 

gang met zijn Mallincam micro-CCD-
camera op de 60 mm Lunt H-alfa-tele-
scoop. Het eerste beeld van de op-
namen is op deze bladzijde afgedrukt.  
Tijdstip van de foto: 13.51 uur. Mercuri-
us is het stipje linksonder. Verder zijn 
op de foto de granualatie en filamenten 
duidelijk te zien.  

Foto: 
Edwin 

van Schijndel 

Foto: 
Casper ter Kuile 

             Foto (uitsnede):  
Rob van Mackelenbergh                                 

             Foto): Wilem Schot                                 
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NGC 2239, gedeelte van Rosettenevel  
met de sterrenhoop NGC 2244 
Foto: Vincent Hofman 
Lees er meer over op blz. 10 

De Mercuriusovergang van 9 mei 2016 
Links: 17.30 uur. Rechts: 19.03 uur  
Foto’s: Annemieke Vogel 
Lees er meer over op blz. 11 
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De Mercuriusgang van 9 mei 2016 
Foto’s: links: Raymond Westheim, rechts: Jacob Kuiper 
Lees er meer over op blz. 11 

IC 63-gasnevel bij γ Cassiopeiae 
met de sterrenhoop NGC 2244 
Foto: Dennis van Delft 
Lees er meer over op blz. 10 

Jupiter 
Foto: Kristof Piotrowski 
Lees er meer over op blz. 10 
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14  juli: Workshop Astrofotografie 
 
Als er voldoende belangstelling is, organiseert Kristof 
Piotrowski voor de tweede keer dit jaar een Workshop 
Astrofotografie voor beginners.  

 
Aangezien de Melkweg onze hemel 'vervuilt' met mooie ne-
vels en stelsels, gaat hij daar de focus op leggen. Maar het in 
natuurlijk pas heel later donker of het weer is misschien een 
spelbreker, dus Kristof zorgt voor de benodigde bestanden 
zodat hij  wel het stacken kan uitleggen, beoefenen e.d. 
Cursusdatum en tijd: donderdag 14 juli, aanvang 19.30 uur. 
Voor meer informatie en aanmelden (uiterlijk 10 juli): Kristof 

Piotrowski:  Kristof@Base-fotografie.nl.  
 

Cursus Sterrenkunde voor Iedereen  
 
De cursus Sterrenkunde voor Iedereen wordt in novem-
ber en december herhaald. 

 
De cursus wordt verzorgd door Niels Nelson, Wim Wae-
gemakers, Bareld Muurling en enkele andere Halleyle-
den. Belangstelling voor sterrenkunde is voldoende om aan 
deze cursus mee te doen; speciale kennis is niet vereist.  
In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het 
waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, 
meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en 

de sterren, melkwegen en het heelal. Bij helder weer wordt 
waargenomen met de C14-telescoop in de grote koepel, en 
de werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemon-
streerd. Ook wordt gebruikgemaakt van het planetarium. 
Cursusdata en tijden: dinsdagen 1, 8, 15, 22, 29 november en 
6 december, telkens van 20.00–22.30 uur. 
Cursusgeld:  € 45,– (voor niet-Halleyleden: € 50,–). Bij de prijs 
is een cursusboek inbegrepen. 
Voor meer informatie een aanmelden: Wim Waegemakers, 
wwaeg@ziggo.nl of 0412-453737.  
 

Jeugdcursus Sterrenkunde 
 
In november wordt bij Sterrenwacht Halley een Jeugd-
cursus Sterrenkunde gehouden; de tweede dit jaar. De 
cursus is bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

 
In die cursus wordt de kosmos buiten ons zonnestelsel be-
sproken: sterren, sterrenstelsels, supernova’s, zwarte gaten, 
exoplaneten (planeten bij andere sterren) en nog veel meer 
interessants. De kinderen die willen deelnemen, hoeven niet 
eerst een andere cursus te hebben gevolgd.  
Cursusdata en tijden: zaterdagen 5, 12, 19 en 26 november, 

telkens van 16.00-17.30 uur. 
Cursusgeld: € 7,50 (voor niet-Halleyleden: € 15,--). 
Voor informatie en aanmelden: Urijan Poerink,  
poerinku@planet.nl of 073-6569157. 

 
 

 

Regionale activiteiten 
 

André Kuipers komt in het najaar terug in de regio met zijn 
Theater- of Ruimtevaartcolleges en wel op de volgende data 
en locaties:  
Vrijdag 23 september, aanvang 19.30 uur, Theater De Lieve-
kamp in Oss 
Maandag 24 oktober, aanvang 19.30 uur, Theater aan de 
Parade in ’s-Hertogenbosch 
Dinsdag 13 december, aanvang 19.30 uur, Theater De Lieve-
kamp in Oss. 
Vrijdag 27 januari 2017, aanvang 20.00 uur, Theater De Leest 
in Waalwijk 
Woensdag 8 februari 2017, aanvang 20.15 uur, Schouwburg 
Cuijk in Cuijk. 

 

Wacht dan niet te lang met boeken, want de voorstelling kan 
snel zijn uitverkocht. 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 provincie optreedt.  

Landelijke activiteiten 
 
zaterdag 10 september  
Astro Kofferbak Verkoopdag van de Lage Landen  

Sterrenwacht Tivoli organiseert deze verkoopdag in Ouden-
bosch in samenwerking met de KNVWS West-Brabant.  Elke 
amateur die spullen nodig heeft, of spullen wil ruilen op het 
gebied van astronomie en sterrenkunde mag deze dag niet 
missen. Meer informatie: www.sterrenwachttivoli.nl. 
 
Zaterdag 8 oktober  
KNVWS-symposium met het thema ‘Leven en weer op 
(exo)planeten (onder voorbehoud).  

Meer informatie:  http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda. 
 
Zaterdag 5 november  
Astrodag, 111

de
 landelijke amateurbijeenkomst KNVWS 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Mill Hill College in 
Goirle. Meer informatie: www.astrodag.nl en  
www.facebook.com/groups/astrodag.  

 

   
 

De ‘schoonmaakdag’ viel dit jaar op zaterdag 23 april. Rond twintig leden zijn de hele dag bezig ge- 
  weest met het vegen, spuiten, borstelen, raggen en soppen van alle ruimten, hoeken en gaten van de 
    sterrenwacht, zowel binnen als buiten. Het interieur van de sterrenwacht wordt weliswaar regelmatig 

schoongemaakt en dat gebeurt goed, maar een jaarlijkse dag als deze is toch hard nodig. Ook de koepels zijn onder han-
den genomen en blonken aan het einde van de dag weer.  
Terry Hinsen en enkele andere leden hebben reparaties aan de grote koepel verricht. Het ronddraaien van de koepel ver-
liep voorheen stroef, maar levert nu geen problemen meer op.  
Enkele klussen waren op de schoonmaakdag nog niet klaar of aangepakt. Die zijn later uitgevoerd of staan nog op de 
werklijst, die door Wim Waegemakers wordt bijgehouden. Er blijft dus genoeg te doen bij de sterrenwacht.  
Iedereen die zich op de schoonmaakdag heeft ingezet voor de vereniging: hartelijk dank daarvoor! 
 
Het bestuur 

 Schoonmaakdag  
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Nieuwe zonnepanelen leveren al volop stroom! 

 

Onze Sterrenwacht Halley wordt energieneutraal. Vanaf begin juni voorzien maar liefst 112 zonnepanelen de sterren-

wacht van stroom. De zonnepanelen zijn bevestigd aan de drie masten in de tuin en aan de frames op het dak. 

De 112 panelen meten elk 65 bij 165 centimeter. Zij zijn verbonden met omvormers, die in de sterrenwacht zijn geïnstal-

leerd. Daar wordt de opgewekte gelijkstroom omgezet in wisselstroom, die via een electrakabel naar de electrameter-

kast gaat. Een ‘slimme meter’ levert de stroom overdag terug aan Essent. In de avonduren kan de stroom van Essent 

worden gebruikt. In totaal zal de installatie een opbrengst hebben van 17.700 kW per jaar (ongeveer het jaarverbruik). 

 

   
De installatie van de zonnepanelen 
vergt natuurlijk een flinke investering, 
maar zal voor aanmerkelijke besparing 
van de stroomkosten zorgen. Daardoor 
is de investering rendabel. En de ener-
gie die ons door de meeste nabije ster 
in overvloed wordt aangeboden, is 
natuurlijk goed voor het milieu; dat is 
ook een belangrijke overweging om dit 
project op te zetten. 
De zonnepanelen zijn ontworpen door 
Anton Valks, onder wiens leiding dit 
project ook is uitgevoerd. De locaties 
van de 112 panelen, die niet met de zon 
kunnen meebewegen, zijn met zorg 
gekozen. Met de nodige software kon 
voor elke dag en tijd van het jaar een 

schaduwdiagram worden gemaakt. 
Daarmee werd  bepaald op welke plek-
ken in de tuin en op welke hoogte bo-
ven de grond de panelen de minste 
hinder van de schaduw van het gebouw 
zouden ondervinden. De keuze viel op 
de groenstrook naast de sterrenwacht. 
Daar zijn nu drie masten met in totaal 
84 zonnepanelen opgericht.  
De overige 28 panelen zijn op het ge-
bouw geplaatst. De vijf zonnepanelen 
op het dak van het planetarium vangen 
’s morgens het eerste zonlicht, waarna 
de 19 panelen op het auditorium aan de 
beurt  komen  en  de  84 panelen  in  de  

 
tuin. Als de zon in het westen staat, 
voorziet hij de vier panelen op het dak 
van de bestuurskamer van energie.  
Anton Valks en andere leden deden 
hebben zo veel mogelijk zelf: graaf-
werkzaamheden, bekistingen maken, 
beton aanmaken en storten, elektrische 
voorzieningen aanleggen enz. Het werk 
ging onder bijna alle weersomstandig-
heden door en die waren af en toe bar 
en boos. 
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Rosetta ontdekt bouwstenen van leven op komeet 
 
Wetenschappers hebben op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko cruciale bouwstenen 
gevonden die het leven op aarde mogelijk maken. De ruimtesonde Rosetta detecteerde in  
de komeet glycine en fosfor.  

 
De ontdekking is van belang, omdat er een theorie is die stelt dat kometen lang geleden water en 
leven naar de vroege aarde hebben gebracht. Glycine is een onderdeel van eiwitten. Fosfor is een 
van de bestanddelen van DNA. 
De ESA heeft in 2004 een verkenner naar 67P gestuurd. Na jaren vliegen kwam die in 2014 aan. 
De lander Philae werd op het oppervlak neergezet. De komeet is een overblijfsel uit de tijd dat ons 
zonnestelsel 4,6 miljard jaar geleden ontstond. 
 
Einde missie nadert 

Sinds 31 augustus 2015 vliegt Rosetta met de komeet van de zon af. De komeet heeft een 
omlooptijd van 6,44 jaar en zal op 21 januari 2022 weer de kortste afstand tot de zon bereiken, 
maar die dag zal Rosetta niet meemaken. Zijn missie zit er namelijk bijna op.  
De komende maanden is de sonde nog volop aan het werk en nadert hij de komeet af en toe tot op 
enkele kilometers afstand. De geleerden verwachten veel van de laatste dag van de missie. In 
september 2016 komt Rosetta aan zijn einde met een langzame val van de sonde op de komeet. 
Hij zal veel trager afdalen dan de Philae in 12 november 2014 en hij heeft meer en krachtigere 
sensoren en instrumenten aan boord dan de lander. Tot op het moment dat hij het oppervlak raakt, 
zal Rosetta veel meer data vergaren en betere foto’s maken dan Philae. 
 
Tot besluit enkele indrukwekkende cijfers van de Rosettamissie, die in september 2016 12,5 jaar 
heeft geduurd. 
Stand per 2 juli 2016 (zie ook afbeelding linksonder):  
afstand Churyumov-Gerasimenko en Rosetta tot de zon: 496.039.176 kilometer; 
afstand Churyumov-Gerasimenko en Rosetta tot de aarde: 519.585.684 kilometer;  
snelheid komeet: 16,71 kilometer per seconde;  
door Rosetta afgelegde afstand sinds de lancering op 3 maart 2004: 7.850.840.487 kilometer. 
 
Achtergrond foto: Churyumov -Gerasimenko vanaf een afstand van 22,9 km van zijn middelpunt (6  juni 2016,  
OSIRIS-kleinhoekcamera van Rosetta).  

Aarde 

Venus 

Mars 

Jupiter 

^ 
67/P en 
Rosetta 

Churyumov-Gerasimenko op 2 juli 2016 

 

Extra deze 
zomer… 

 

Zonnemiddagen 
 3 en 4 juli 

7 en 28 augustus 
Barbecue  

13 augustus 
Film  

‘Fly me to the moon’ 
26 augustus 
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In de Halley Periodiek 2016-2 deed Ellen Bruijns in het kort verslag van haar ervaringen tijdens de totale zonsverduiste-
ring van  9 maart 2016 in Indonesië. Halleylid Simon van Leverink was met een andere gezelschap ook naar die eclips 
afgereisd. Hieronder vertelt hij wat hij heeft meegemaakt.  
Het totaliteitstraject liep van de Indische Oceaan tot ver in de Stille Oceaan en passeerde op zijn weg alleen de eilan-
den van Indonesië, waaronder Java, Borneo, Sulawesi en de Molukken. 

 
SIMON VAN LEVERINK 
 
De Engelse reisorganisatie waarmee ik 
reisde (Intrepid, voorheen Astronomie 
Tours), had gekozen voor het eiland 
Ternate. Hier was ook een vliegveld en 
het lag perfect in de totaliteitsgordel. Via 
Bali bereikten we Ternate. Eenmaal 
daar werden we uitgenodigd door de 
Sultan Tidore op Tidore, een vlakbij 
gelegen eiland dat niet erg nadelig was 
voor de duur van de eclips. Ternate en 
Tidore behoren tot de Molukken. Door-
dat de bergen op Tidore minder hoog 
zijn, was er minder bewolking. 
Daarom gingen we scheep om 5 uur in 
de ochtend naar Tidore, waar we al snel 
aankwamen (30 minuten). Tidore en 
Ternate zijn sultanaten, evenals de 
eilanden Bacan en Jailolo. De Sultan 
wordt tegenwoordig gekozen door de 
bevolking en om in aanmerking te ko-
men dienen ze sterk geïntergreerd te 
zijn in de sociale samenleving. De be-
volking dient ervan overtuigd te zijn dat 
alle groepen goed door hem worden 
vertegenwoordigd.   
De ontvangst was overweldigend.  We 
waren met tien bussen, de leider van de 
expeditie en zijn vrouw werden door 
een priester gezegend voordat we het 
terrein van het paleis mochten betre-
den. Dat was ingericht met vele kraam   
pjes met plaatselijke producten, waar-
onder specerijen, waar wij onze Gouden 
Eeuw aan te danken hebben. Mede 
daardoor was die ene Hollander al snel 
bekend. Er wordt nog jaarlijks een eve-
nement gehouden genaamd Lufu Kie, 
waarbij schepen van vissers zijn opge-
tuigd als zeventiende-eeuwse slag-
schepen (12 Kora-koraboten). Lufu Kie 
was ooit een oorlogsvloot onder com-
mando van Sultan Syaifudin ‘Jou Kota’ 
(1657-1689), die werd ingezet om de 
Hollanders bang te maken.   
Ik heb nog gevraagd of ik voor mijn 
leven moest vrezen, maar ik werd ge 
rustgesteld. Maar de Sultan vermeldde 
wel dat er ook nog een Nederlander in 
het gezelschap aanwezig was. Verber-
gen kon niet meer.  
Zo zie maar weer waar een zonsver-
duistering al niet goed voor is. 
De eclips verliep met een heldere hemel 
waarbij aan het eind enige wolken vor-
ming ontstond door afkoeling van de 
lucht gedurende de eclips.  

Ik had een nieuw foto-
toestel, waarmee ik ook 
de maansverduistering 
van 28 september 2015 
had gefotografeerd (zie 
Halley Periodiek 2016-
1).  
Door de onervarenheid 
met het fototoestel zijn 
de opnamen niet geheel 
scherp. Tijdens de tijd 
van eerste naar tweede 
contact leken de foto’s 
scherp, maar bij het 
vergroten bleken ze dat 
niet. Dat ben ik dus 
vergeten te doen tijdens 
de eerste fase. Bij film 
heb je dat niet. 
Toch ben ik wel tevre-
den omdat ik wel een 
leuke serie heb kunnen 
maken met verschillen-
de belichtingstijden ge- 
durende de totaliteit. Zie 
ook de foto op de ach-
terzijde van deze Halley 
Periodiek. 
Omdat de display aan 
de achterkant opgeklapt 
(tilten) kon worden had 
ik prima uitzicht over de 
verschillende ingestelde 
belichtingstijden. Hierbij 
werd alleen aan de 
instelknop gedraaid. 
 Het ontspannen van de 
sluiter werd met de 
remote control gedaan 
zonder de camera aan 
te raken, super.     
Ik fotografeerde met een 200 mm 
lens, eigenlijk een zoom 18-200.  
En dat echt wel goed. Maar erva-
ring is geen garantie dat het 
resultaat ook iedere keer weer 
goed zal zijn, als je steeds ande-
re apparatuur gebruikt. Dit was 
wel mijn tiende eclips. 
 
‘s Middags zijn we met de ferry 
naar Ternate terug gevaren met 
een goed gevoel en weer een 
ervaring rijker. 
Hierna nog drie dagen op Bali 
doorgebracht en het hele eiland 
gezien. Gelukkig in aircobusjes, 
want met 32-34° C loop je echt 
geen lange afstanden. 

 

Te gast van de Sultan 

Eclips waarnemen op Tidore   

Rechtsboven: de gedeelte fase van de eclips. 
Boven: de ontvangst bij de Sultan met dans. 
Onder: Sultan Tidore verwelkomt de eclipsgroep. 
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Bezoek tijdens de Mercuriusovergang 

Volkssterrenwacht Mira  
 
Begin mei 2016 waren Marian en ik op de camping van Grim-
bergen in België. Op de eerste avond bezochten wij het cen-
trum van Grimbergen, waar een grote Norbertijnen-abdij staat 
met een grote kerk en een volwaardige kloosterbrouwerij. 
Vanuit de tuin van de abdij zag ik een sterrenwachtkoepel bo-
ven de daken uitsteken en na wat heen een weer geloop stonden we voor de volkssterrenwacht Mira.  

 
WIM WAEGEMAKERS  

 
Hier werden wij op 
een alleraardigste 
manier ontvangen 
door Francis Meeus, 
een van de vaste 
medewerkers van de-
deze sterrenwacht. 
Na uitgelegd te heb-

ben, dat ik in Nederland ook zoiets 
deed zoals zij, was hij zeer geïnteres-
seerd in het doen en laten bij Halley. Ik 
vroeg hem hoe het bij hun reilde en 
zeilde en de conclusie was, dat zij be-
hoorlijk wat meer financiële armslag 
hebben dan wij. Zij zitten dan ook dik in 
de spullen. 
Niet alleen om naar boven te kijken, 
maar ook op allerlei ander technisch 
gebied zijn zij goed voorzien van bij-
voorbeeld allerlei demonstratiemodel-
len, zoals het hellend vlak van Galilei. 
Er staat apparatuur staan om spiegels 
van een nieuwe laag te voorzien. En 
was iemand die zelf spiegels wil slijpen.  

 

Kijkers 

Het aantal kijkers heb ik niet geteld, 
maar het is een forse hoeveelheid. 
Indrukwekkend is hun grotere tele-
scoop, een Meade ± 40 cm ACF, met 
vaste opstelling op het dakterras. even-
als een 450 mm Dobson. 
Hun Kuttertelescoop is een juweeltje in 
zijn grote ‘koepel’ (cylinder met plat 
dak). 
Aan deze Kutter hangen ook twee grote 
lenzenkijkers, waarmee de bezoekers 
zowel overdag (zonnevlekken en/of pro-
tuberansen op de Zon!) als 's avonds 
een bijkomend beeld voorgeschoteld 
krijgen. In de kleinere koepel hebben zij 
een 20 cm Schmidt-Cassegrain-tele-
scoop. Parallel hiermee staat een van 
de grotere lenzenkijkers van MIRA: een 
haarscherpe semi-apochromaat van 
Zeiss, met een diameter van 100 mm 
en een brandpuntsafstand van 1000 
mm. Opvallend was het aantal kijkers 
dat is geschonken aan de sterrenwacht. 
Vooral door leden die vanwege hun ge-
zondheid/leeftijd moesten stoppen met 
waarnemen. Deze kijkers staan in de 
geacclimatiseerde telescoopruimte op 
het dakterras en bij koud weer meteen 
te gebruiken. 
De mooiste ‘kijker’ is hun heliostaat.  
Later in de week, op 9 mei,  was dit het 
instrument dat ingezet werd bij de Mer-
curiusovergang. In beide koepels kon 
men door de kijkers, voorzien van de 
nodige filters, het schouwspel bekijken.  
Helaas kwam later op de dag wat be-
wolking op zetten. 
 
Cursussen 

Sterrenwacht MIRA doet ook veel aan 
het geven van cursussen, maar wel op 
een breder vlak. Deze cursussen op 
praktisch en theoretisch gebied duren 
gemiddeld 16 avonden. De drijvende 

kracht van de diverse cursussen is Phil-
lipe Mollet. Ook is de Belgische TV- 
weerman Frank Deboosere verbonden 
aan deze sterrenwacht. Hij geeft een 
groot aantal cursussen. De naamsbe-
kendheid van deze sterrenwacht stijgt 
door zijn inzet aanzienlijk. 
Sterrenwacht MIRA is verenigd met een 
vijftal andere Vlaamse sterrenwachten, 
met het doel wetenschappelijk onder-
zoek en technologische innovaties in de 
kijker zetten op verschillende locaties in 
Vlaanderen. 
 
Grimbergen ligt iets ten noorden van 
Brussel en 155 km van Heesch van-
daan. Het is naar mijn mening een uit-
stekende locatie om eens in de winter-
periode te bezoeken met een groep 
Halleyleden. Ik ben er van overtuigd dat 
we goed ontvangen zullen worden. 
 
De website van Volkssterrenwacht Mira 
is de moeite van het bekijken zeker 
waard: www.mira.be. 

  
 

‘André het astronautje’ 
 
Op de zonnige zondagmiddag 10 april kwamen zo’n 250 
kinderen en hun ouders naar Theater De Lievekamp in 
Oss voor  ‘André het astronautje’, een muzikale voorstel-
ling over een maanreis.  

 
Het is een leuk verhaal over vriendschap, raketten, muizen, 
astronauten en kaasfondue. De voorstelling, die deze middag 
twee keer werd gespeeld, is gebaseerd op een boek dat as-

tronaut André Kuipers in 2012 in het internationale ruimtesta-
tion ISS heeft geschreven voor zijn kinderen. 
Van onze Sterrenwacht Halley waren vijf leden bij dit evene-
ment betrokken: Hans Bomers, Jeannie Smeets, Willem 
Schot, Kristof Piotrowski en Urijan Poerink.   
De kinderen en ouders dromden samen rond de (zonne-)-
telescopen die buiten bij de entree waren opgesteld.  Urijan 
Poerink verzorgde twee korte presentaties over de maan en 
de maanreizen van de Apollo-astronauten.                            

Mercurius- 
overgang  
bij Mira. 

De heliostaat. 

De Kuttertelescoop van Mira. 

De Mercuriusovergang bij Mira. 
Foto: Wim Waegemakers. 
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Groep 6/7 van Basisschool De Kiem uit Heesch was op 16 maart op bezoek bij Sterrenwacht Halley. Dat het een ge-
slaagde en leuke ‘belevenis’ was blijkt uit de verslagjes van twee leerlingen. 

 
Anne Vossenberg schreef: “We kregen van Halley een 
werkboekje. Dat boekje was heel leerzaam. Een week erna 
gingen we naar Halley. We gingen naar binnen en gingen met 
zijn allen naar een grote zaal. In die zaal stonden heel veel 
stoelen en daar moest je dan gaan zitten. De man gaf een 
presentatie. Het ging vooral over de maan. Toen gingen ze 
onze klas in tweeën delen. De eerst groep ging wat drinken 
en toen naar boven. Daar was een hele grote telescoop zag 
je het puntje van de kerktoren. Je kreeg ook een verrekijker 
dan kon je het verschil zien. Daarna gingen we ruilen. Daarna 
gingen wij in een soort bioscoop. Het dak was bollig daarin 
kon je de film zien. Het was een soort 3D. Het ging over de 
planeten en hoe de aarde en de maan zijn ontstaan. Ook ging 
je in een raket toen gingen we naar de maan. Toen de film af 
was gelopen gingen we nog naar buiten en daar was een 
soort klok daar kon je op gaan staan op de maand en de dag 
dan kon je zien hoe laat het was. Ik vond het leuk. Het is een 
aanrader om te komen kijken.” 
 
En ook Jens van Osterom had een leuke dag: “Wij gingen 
woensdag met heel de klas naar sterrenwacht Halley. Daar 

gingen we in groepjes heen met de auto. Toen we er waren 
gingen we eerst naar een presentatie kijken. Dat ging vooral 
over de aarde en de maan. We hadden geleerd dat je op de 
maan veel records kan verbreken. Bijvoorbeeld met fietsen, 
voetballen, verspringen en hoogspringen. Ook hadden we het 
over de eerste maanlanding. Toen de presentatie was afgelo-
pen werden we in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg 
eerst drinken en een paaseitje en de andere groep ging eerst 
naar buiten. Na het drinken gingen we naar de hoogste koe-
pel om door de telescoop te kijken. We konden alleen niet 
naar de sterren kijken, omdat het licht was. Daarom keken 
naar het puntje van een kerktoren. Nadat we door de tele-
scoop hadden gekeken mochten we door een verrekijker 
kijken om te kijken hoe veel meer een telescoop vergroot. 
Toen we daar klaar waren gingen we naar buiten om naar 
een zonnewijzer te kijken. Vroeger gebruikten ze die voor de 
tijd, omdat ze toen nog geen klok hadden. Daarna gingen we 
naar een film over de planeten in ons zonnestelsel. Op de film 
kon je zien hoe de planeten eruit zien. Toen de film was afge-
lopen hadden we alles gedaan en gingen we weer terug naar 
school. Ik vond het een hele leuke dag bij Halley!” 

 
 

Marskarretje ziet windhoos naderen 
 
De combinatie van diepe bandensporen en een windhoos in de verte (foto 
rechts) doen het ergste vermoeden. Maar zo n vaart liep het niet. Het tafereel op 
de foto`s is op 1 april 2016 vastgelegd door Opportunity, een voertuig ter groot-
te van een golfkarretje, dat al twaalf jaar op Mars rond toert. 

 
Opportunity was niet op de vlucht voor de kleine wervelwind. 
Dat zou ook weinig zin hebben gehad, want het Marswagentje 
heeft een topsnelheid van 160 meter per uur. Bovendien 
wordt het bestuurd vanaf de aarde, waardoor een commando 
als ‘geef gas’ pas na een minuut of vijf aankomt. Opportunity 
rijdt nu langs de rand van de inslagkrater Endeavour, die 22 
km groot is. Waarnemingen van Marssondes wijzen uit, dat 
de gesteenten ter plaatse mineralen bevatten, die gevormd 
worden waar water is; een van de aanwijzingen dat Mars een 
nat verleden had.  
Stofhozen ontstaan op Mars op dezelfde manier als op Aarde: 
door het opstijgen van warme lucht. Wanneer de grond plaat-
selijk heel warm is ten opzichte van de hogere luchtlagen, 
vormt zich een bel van opstijgende warme lucht. Om het `gat` 
dat de opgestegen lucht heeft achtergelaten op te vullen 

stroomt er van alle 
kanten langs het 
oppervlak lucht toe, 
die daarbij snel 
opwarmt. Als de 
lucht ter plaatse al 
een zwakke rotatie vertoont, gaat de samenstromende lucht 
steeds sneller draaien en ontstaat een wervelende zuil van 
lucht. Is er veel stof, dan krijg je een stofhoos. 
Sinds zijn landing op Mars heeft Opportunity diverse keren 
zo`n stofhoos waargenomen. Ook vormen stofhozen geen 
bedreiging voor het Marskarretje. Integendeel: gebleken is dat 
zulke wervelwindjes zijn zonnepanelen schoonblazen.  
NRC Handelsblad, april 2016, Eddy Echternach, ingezonden door 
Leo Steinhart 

Halley ‘beleven’ 

19



International Meteor  
Conference 2016 
 
Van 2 t/m 5 juni was de Werkgroep Meteo-
ren van de KNVWS gastheer van de jaar-
lijkse International Meteor Conference 
(IMC) die deze keer in ons land te Egmond 
werd gehouden.  

 
De werkgroep organiseerde de conferentie 
samen met de International Meteor Organi-
zation. Verscheidene Halleyleden waren als 
werkgroeplid bij de organisatie betrokken, te weten Joost 
Hartman, Felix Bettonvil, Casper ter Kuile, Marc Neijts en 
Urijan Poerink.  
De IMC 2016 trok meer deelnemers dan ooit: 158 professio-
nele en amateurastromen uit vijf werelddelen waren drie 
dagen bijeen om in lezingen en workshops en met posters de laatste ontwikkelingen uit te wisselen op het gebied van meteo-
ren: het waarnemen van meteoren en de analyses van de waarnemingen, waarnemingsinstrumentarium, software enz.  
Tussen de bedrijven door was er voldoende ruimte voor de nodige entertainment. En op de zomerse zaterdagmiddag ging het 
hele gezelschap in Den Helder aan boord van een vissersboot om garnalen te vissen op de Waddenzee.  
De werkgroep bestaat in 2016 70 jaar; daar werd op het IMC feestelijk aandacht aan besteed.  Ook bij zijn 50- en 60-jarige 
bestaan had de Werkgroep Meteoren de organisatie van de IMC op zijn schouders genomen.  
De IMC 2016 verliep vlekkeloos en tot ieders grote tevredenheid. Dus als de werkgroep 80 jaar wordt, is er ongetwijfeld op-
nieuw voldoende animo om dit grote evenement wederom naar Nederland te halen. 
 
 

Sporen van oude  
tsunami’s op Mars 

 

Honderden meters hoge tsunami’s denderden over de 
stranden van Mars circa 3,4 miljard jaar geleden.  

 
Zij werden veroorzaakt door de inslag van enorme mete-
orieten. Dat leidt een groep astronomen af uit de beelden, 
die zijn gemaakt door verschillende NASA-ruimtesondes 
(Scientific Reports van 21 mei 2016). 
Hun vondst steunt de idee dat op het noordelijke halfrond 
van Mars ooit een oceaan heeft bestaan. Die zou zijn ont-
staan door het vrijkomen van enorme hoeveelheden water, 
dat zich onder het bevroren ijsrijke oppervlak bevond. 
Het idee van de Tsunami’s op Mars is al eerder geopperd. 
Voor het bewijs daarvan werd onder meer gezocht naar de 
contouren van de toenmalige kustlijn, onderbroken door tong-
vormige uitstulpingen. Tot nu toe waren die niet gevonden. 
Maar de groep astronomen denkt die nu te hebben ontdekt. 
Sterker nog, het gaat om twee tsunami’s, die met een tussen-
poos van enkele miljoenen jaren hebben plaatsgevonden. De 
astronomen zochten in een regio waar de hooglanden van 
Arabia Terra overgaan in de laaglanden van de Chrysler Pla-
nitia.  De onderzoekers  vonden de kustlijnen  van twee lijnen, 

de een hoger gelegen dan de ander. De hoger gelegen kust 
lijn is de oudste. Bij beide staken er tientallen kilometers lange 
en brede tongvormige contouren uit, met de punt van de tong 
bergopwaarts. Ook troffen ze in die tonnen meters grote ste-
nen aan; bij de jongste tongen bestonden die hoofdzakelijk uit 
ijs. Die brokstukken kunnen er volgens de onderzoekers al-
leen met veel kracht terecht zijn gekomen. Tussen de eerste 
en tweede tsunami denken de onderzoekers, koelde Mars 
flink af en trok de oceaan zich terug.  
NRC Handelsblad, 23 mei 2016, ingezonden door Leo Steinhart  

 

 

Marskrater 
‘Bunnik’ 
  
Sinds 14 juni jl. is Bunnik 
ook een plaats op Mars. 
Die dag besloot namelijk 
de Internationale Astro-
nomische Unie een krater op het zuidelijke halfrond van de 
planeet naar dit Utrechtse dorp te noemen. De krater heeft een 
diameter van ongeveer 29 kilometer. Er zijn meer Marskraters 
met aardse plaatsnamen, ook Nederlandse: Amsterdam, Edam 
en Urk. Foto: de krater Bunnik (links). 

De conferentiegangers op de Waddenzee. Foto: Casper ter Kuile. 

Rechts: een gebied vol met rotsblokken, die daar door een oudere 
tsunami terecht zijn gekomen. Vervolgens is het oppervlak geërodeerd 
door ‘kanalen’ (links) die zijn ontstaan door tsunami-water dat terugvloei-
de naar het peil van de oceaan. 

 

 
 

Peter van Dommelen   Gemert 
Hugo Wissmann    Beek en Donk 
Thom van Alebeek   Neerijnen 
Jack Heeley   Amsterdam 
Harrie Clemens   Uden 
Thomas Vermeulen Windsant  Schijndel  
Merijn de Jager   ’s-Hertogenbosch 
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Cursus ‘Presenteren’ voor herhaling vatbaar 
 
In april deden veertien leden mee aan 
de Halleycursus ‘Presenteren’, die 
werd georganiseerd door Jip Lam-
bermont, Yigal Herstein en Urijan Poe-
rink.   

 
Sommige deelnemers verzorgen al 
publiekslezingen bij de sterrenwacht en 
willen graag wat ‘bijscholing’, maar de 
meesten hebben nog geen ervaring, al-
thans niet bij Halley. In de cursus, die 
uit vier lessen en huiswerk bestond, 
werd de theorie afgewisseld met prak-
tijklessen, te beginnen met hoe het niet 
moet: Yigal acteerde een abominabele 
presentatie. Dat was hilarisch, maar ook 
leerzaam. De deelnemers deden het 
veel beter met hun spontane of zelf 
voorbereide korte voordrachten. De vier 
lessen vormen voor hen een basis voor 
het echte werk op publieksbijeenkom-
sten bij Halley en in dat opzicht waren 
zij geslaagd.  

In deze cursus bleek ook de behoefte te 
bestaan aan een korte workshop ‘Po-
werpoint. Die workshop werd op 24 mei 
gegeven door Urijan Poerink en tien 
vrijwilligers waren met eigen laptop 
present. Al doende leerden zij het sa-
menstellen van een presentatie en het 
gebruik van animaties. Snel beseften 
ze, dat een powerpointpresentatie met 
iets meer werk veel mooier en levendi-

ger kan worden gemaakt dan ze voor 
mogelijk hielden.  
Het is niet eenvoudig om de aandacht 
van het publiek vast te houden tijdens 
de lezing; goede voorbereiding is ver-
eist en de cursus helpt de vrijwilliger 
daarbij.  
De cursus zal dan ook bij voldoende be-
langstelling worden herhaald; wanneer 
is nog niet bekend. 

 
 

ISS heeft extra opgeblazen kamer 

 

Het is NASA zaterdag 27 mei alsnog gelukt om aan het ruimtestation ISS 
een extra kamer tot volledige grootte op te blazen, nadat een eerste po-
ging donderdag mislukte.  
 
De nieuwe poging duurde zeven uur. Nu heeft de ISS een nieuwe ruimte ter 
grootte van een kampeertent van 4 bij 3,5 meter. De Bigelow Expandable 
Activity Module (BEAM) wordt ongeveer twee jaar lang getest. Met sensoren 

wordt onder meer de hoeveelheid straling, de gemiddelde temperatuur en de 
eventuele impact van rondzwervend vuil bijgehouden.  
De BEAM kan compact worden opgevouwen en neemt daardoor minder plek  
in. Dat is een groot voordeel op lange ruimtereizen, bijvoorbeeld naar Mars. Op bijgaande montagefoto zit de BEAM (pijl) op de 
plek waar die nu is aangekoppeld. 
 
 
   

Vloot ruimtesondes naar Alfa Centauri 
 
Een  raket brengt vanaf de aarde een capsule in de ruimte waaruit smartphone-
grote ruimtevaartuigjes worden losgelaten. De een na de ander. Ze ontvouwen een 
lichtzeil van een vierkante meter en geven hun positie door naar de aarde. Op 
aarde staat een batterij lasers opgesteld. Die richten zich op zo n nanocraft. Gedu-
rende een paar minuten vuren ze en leveren voldoende energie om de nanocraft 
een snelheid van een vijfde van de lichtsnelheid richting buurster Alfa Centauri te 
geven. Door het ontbreken van luchtweerstand in de ruimte houden de nanocrafts 
die snelheid en vliegen na 20 jaar  langs of tegen de buurster. Hun uitgezonden 
foto s of metingen bereiken na ruim vier jaar de aarde. 

 
De Russische internetmiljardair Joeri 
Milner en de Britse theoretisch natuur-
kundige Stephan Hawkings willen een 
vloot miniruimtevaartuigjes naar onze 
dichtstbijzijnde buurster Alfa Centauri 
sturen. Alfa Centauri is 4,37 lichtjaar, 
ofwel 41 triljoen kilometer van onze 
aarde verwijderd. Opgejaagd vanaf de 
aarde door een laserstraal van 100 
gigawatt tot een snelheid van een vijfde 
van de lichtsnelheid, zijn de vaartuigjes 
20 jaar onderweg. Een conventioneel 

ruimtevaartuig zou er tienduizenden 
jaren over doen. 
Dit plan maakten Milner en Hawkings 
onlangs bekend op een persconferentie 
in New York. Samen met facebook 
miljardair Marc Zuckerberg vormen zij 
het bestuur van Breakthrough Starshot. 
Er worden meer geldschieters gezocht. 
Die ruimtesondes zijn slechts zo groot 
als een smartphone. Deze wafersats 
bestaan uit een grote computerchip, 
compleet met geminiaturiseerde came-

ra’s ,sensoren antennes en zelfs stuur-
raketjes en een radioactieve stroom-
bron. Ze worden vanuit een ruimteschip 
dat in een baan om de aarde draait 
overboord gezet. Dan vouwen ze een 
lichtzeil uit, een extreem dunne sterk 
reflecterende  folie van ongeveer een 
vierkante meter 
Cruciaal is vervolgens dat vanaf de 
aarde een bundel  laserlicht  van 100 
gigawatt het lichtzeil raakt, waardoor het 
krachtig  wordt  weggeduwd. Binnen mi- 

Enkele deelnemers aan de workshop Powerpoint. 
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nuten hebben de ruimtescheepjes dan 
een kruissnelheid van 20 procent van 
de lichtsnelheid, en zijn ze met dertig-
duizend kilometer per seconde op weg 
naar het Alfa-Centauri-stelsel. Dat stel-
sel bestaat uit drie sterren: de dubbel-
sterren α Centauri A en B en Proxima 
Centauri. Alfa Centauri heeft mogelijk 
eigen planeten.  
De voorbij suizende sondes maken 
foto’s, doen andere metingen en seinen 
de resultaten terug naar de aarde.  
Het moeilijkste is het om een laserbun-
del van 100 gigawatt de ruimte in te 
sturen zeer precies gericht op het licht-
zeil De krachtigste continu schijnende 
lasers, getest voor Amerikaans defen-

sieonderzoek, zijn nu enkele tiendui-
zenden kilowatts sterk Een batterij sa-
menwerkende lasers (ergens in een 
droog hooggebergte om absorptie door 
de atmosfeer te minimaliseren) zou 
tenminste een kilometer groot zijn.  
De ruimtescheepjes moeten tegen  een 
stootje kunnen, want tijdens de versnel-
lingsfase  treden krachten op van tien-
duizenden malen de aardse zwaarte-
krachtversnelling g. En het ultradunne 
lichtzeil moet 99,999 percent  van het 
invallende licht reflecteren, anders ver-
dampt het zeil in de laserbundel. On-
derweg loopt iedere sonde een risico op 
een fatale botsing met een interstellair 
stofje, vandaar dat er vloot van honder-

den op pad moet.   
Als de sondes voorbij Alfa Centauri 
schieten, moeten ze radio- of lasersig-
nalen uitzenden die na een terugreis 
van 4,37 lichtjaar op aarde ook nog 
opgevangen en ontcijferd moeten kun-
nen worden. De voorbereidingen zou-
den zo’n twintig jaar duren.  
Tegenover al die uitdagingen  staat een 
indrukwekkende lijst adviseurs, onder 
andere de natuurkundige Freeman 
Dyson, die in de jaren zestig al concep-
ten voor interstellair reizen onderzocht, 
de Britse astronoom Royal Martin Rees 
en Nobelprijswinnaar Saul Perlmunter.  
Uit  NRC Handelsblad, april 2016, ingezon-
den door Leo Steinhart 

 
 
 

Monument voor meteoriet 

 

Wie deze zomer zijn vakantie in Twenthe doorbrengt, kan 
‘ns een bezoek brengen aan een monument voor een 
meteoriet.  Dat monument is geplaatst ter herinnering aan 
de Glanerbrug, de meteoorsteen die op 7 april 1990 te 
19.32 uur insloeg in het woonhuis van de familie Wich-
mann aan de Gronausestaat in het dorpje Glanerburg bij 
Enschede.  

 

 
Het gedenkteken bestaat uit een grote zwerfkei met een pla-
quette. Het werd op 7 april 2015, een kwart eeuw na de val, 
onthuld door een wethouder die er een fles ‘meteorietbitter’ 
tegenaan gooide. 
Op die dag in 1990 zagen honderden mensen in Nederland, 
Duitsland en zelfs Denemarken rond zonsondergang een 
geweldige vuurbol. De volgende dag ontdekte de familie 
Wichmann een gat in het pannendak en op de vloer van een 
zolderkamer een hoop stof, gruis en steentjes. Zij deed aan-
gifte van vandalisme. De politie stelde een onderzoek in en na 
inschakeling van deskundigen bleek, dat een meteorietinslag 
had plaatsgevon  den.  

De verbrijzelde meteoriet is van steen van 855 
gram: een chondriet (OC), subtype LL5. Het 
grootste fragment weegt 135 gram.   
Na  een  persbericht  van  onder  meer  de Werk- 

             groep  Meteoren KNVWS meldden  zich  vele  tiental- 

  
len ooggetuigen uit  het 
hele land.  Leden van  de  
werkgroep  en de  Dutch  
Meteor Society hebben 
onder meer aan de hand 
van verklaringen van die getuigen de globale baan van de 
meteoroïde in het zonnestelsel kunnen bepalen.  Het perheli-
um van de meteoroïde bedroeg 136,5 miljoen kilometer  (0,91 
AE) en het aphelium 525 miljoen kilometer (3,5 AE). 

 
      

Mercurius is roetzwart  
 
Het materiaal dat Mercurius zo donker maakt, komt van binnen en niet 
van buiten. Dat heeft ruimtesonde Messenger ontvangt, kort voordat hij 
30 april 2015 voordat hij volgens plan op de planeet te pletter sloeg.  

 
De metingen bevestigen het vermoeden dat het donkere materiaal rijk is aan 
koolstof. De grootste koolstofconcentraties blijken te vinden in de omgeving 
van grote inslagkraters, plekken waar flinke planetoïden zich diep in de korst 
van Mercurius boorden. Dat wijst erop dat het donkere materiaal van grote 
diepte komt en niet in de vorm van koolstofrijk komeetstof is neergedwarreld.. 
Stof van kometen die bij nadering van de zon uiteengevallen zijn, zou gelijk-
matiger verdeeld moeten zijn. Het donkere materiaal is een overblijfsel van de 
oude grafietkorst van Mercurius. Deze oerkorst zou zijn gevormd door de 
afkoeling en kristallisatie van koolstof die kwam bovendrijven toen de planeet 
nog heet en vloeibaar was. Dit zwarte materiaal is door latere vulkanische processen aan het zicht onttrokken. Dat Mercurius 
een grafietkorst van enkele meters tot kilometers kon hebben gehad werd al voorspeld door twee planeetwetenschappers van 
de universiteit van New Mexico. Zij baseerden zich op experimenten met gesmolten materiaal dat het oorspronkelijke magma 
van Mercurius simuleert.  NRC Handelsblad, maart 2016, Eddy Echternach, ingezonden door Leo Steinhart 

Mercurius krimpt waardoor honderden kilometers 
lange steile rotswanden of kliffen dwars over het 
zwarte oppervlak ontstaan. 

22



Achterkant: Draaikolknevel (M51). Foto: 
Vincent Hofman. Lees meer op blz. 10. 
De totale zonsverduistering van 9 maart 
2016, Indonesië. Foto: Simon van Leve-
rink. Lees meer op blz. 17. 

Halleyvrijwilligers één middag Middel-
eeuwse poorter van Ravenstein. Foto: 
Mart Laurenssen. Lees meer op blz. 6. 

Wie het weet… oplossing vorige vraag 
 
HARRIE SCHRIJVERS  
 

Hier volgt eerst de tekst van de vorige ‘Wie het weet…’ uit het Halley Periodiek nr. 2 -  april 2016, 
bl.27. De persoon, linksonder op de linkerfoto, kijkt, zo lijkt het, naar het grote apparaat op de rech-
ter foto. Hij staat wél zo onveveer 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? En de bonusvraag, voor 

wie zin heeft: wat is er mis met de rechterfoto? 
 

Het was een kwestie van herkennen, combineren en schatten! De persoon, links-
onder op de foto, kijkt natuurlijk niet naar het apparaat op de rechterfoto. Dat is on-
ze kleine radiotelescoop die al jarenbij sterrenwacht Halley in Heesch staat na zo’n 
25 jaar dienst te hebben gedaan bij de grote radiotelescoop  in Dwingeloo. De bor-
den tegen de bosrand, op de achtergrond in  de linkerfoto, staan zo ongeveer op de 
plaats waar de kleine radiotelescoop vroeger stond. Jaren geleden, dus. Op de 

kleine inzetfoto staat een van de vier wielen van het draaistel van de grote, pas gerestaureerde, 25 
meter radiotelescoop van Dwingeloo. En op de grote foto hiernaast is rechtsboven te zien wat door 
het wiel werd afgedekt: de detector van de  grote radiotelescoop. En wat de bonusvraag betreft: die 
kun je alleen beantwoorden als je de situatie bij Sterrenwacht  Halley kent:  onze radiotelescoop (fo-
to boven-rechts) is in spiegelbeeld afgedrukt!. 
Het doet mij groot plezier dat deze keer als winnaar een van zijn vroegere ‘spreekbeurtkinderen’ uit de bus is gekomen.  
De schooljongen deed in 2009 zijn spreekbeurt over ‘het heelal’. Ik ben toen de Ploeg in Berlicum gefietst om de spreekbeurt-
map bij hem thuis in de bus te stoppen. Inmiddels  heeft deze knaap zowel bij  Halley als landelijk flink naam gemaakt. Zo werd 
hem al op 14-jarige leeftijd de ‘Hugo van Woerdenprijs’ uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs wordt door de KNVWS uitgereikt 
aan jongeren tot 25 jaar die zich al op jonge leeftijd als verdienstelijke amateur-weerkundige/sterrenkundige hebben onder-
scheiden. Dat hij van nog meer markten thuis is kan men zien in onze sterrenwacht. In de vitrinekast in de hal staat nog steeds 
zijn model van de komeet van Halley en zijn Lego-modellen van onder meer de space shuttle. En de maquette  van Sterren-
wacht Halley, die in het auditorium staat, heeft hij samen met zijn opa gemaakt. Opa deed  het gevaarlijke zaagwerk. En inmid-
dels heeft hij thuis een eigen sterrenwacht gebouwd, kunnen wij regelmatig genieten van zijn fraaie foto’s in onze Periodiek of 
op zijn website, werkt hij mee aan het jeugdblad  ‘Universum’ enz.  
Eigenlijk zou bovenstaande de tekst kunnen zijn van de nieuwe  ‘Wie het weet…’, met de vraag over wie gaat dit eigenlijk al-
lemaal?  maar dat het Twan Bekkers uit Berlicum is weet natuurlijk ondertussen iedereen wel, lijkt mij! Dus, kijk zelf maar op 

www.twanbekkers.nl, de website van dit nog steeds jeugdige, maar al zeer ervaren Halleylid. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wie het weet… nieuwe vraag 
 

Dit is een aparte, horizontale invulpuzzel waarin veel herhaald wordt, maar 
dat zal men wel ontdekken nadat er een paar goede antwoorden ingevuld 
zijn. Na invulling verschijnt in de grijze, verticale kolom de naam van ie-
mand wiens naam verband houdt met een nogal fors uitgevallen apparaat,  
waarvan de naam in regel 12 ingevuld dient te worden. 
De vraag is dan:  hoe fors (hoe lang of breed of hoog) dat dan wel was. 

Wie het weet mag de gevonden grootste maat mailen naar:  
harrieschrijvers@home.nl 

 

  1. Meestal negatief geurtje 2. Conflict op hoog niveau 
  3. Niet voor schepen              4.  Maastricht Aachen     
  5. Verfrissen                        6.  Benaming hoog vervoer 
  7. Soort lamp                        8.  Toestand buiten het ISS 
  9. Fris en vrolijk gekleed      10.   Klep voor rook/vieze luchtjes 
11. Sigaarvormige bommenwerper 1

ste
 Wereldoorlog 

 

12. Apparaat (zie tekst en vraag, hierboven) 
 

Barbecue! 

Alle Halleyleden zijn welkom. 

 

zaterdag 13 augustus, vanaf 18 uur. 
Eigen bijdrage: € 15,-- p.p. (t/m 12 jaar: € 8,--). 
Aanmelden: uiterlijk 8 augustus bij Urijan Poerink, 
poerinku@planet.nl, (073) 6569157. 
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Wat de leden inbrengen…


