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Voorkant:  De sluiernevel in de Zwaan. Kristof Piotrow-

ski maakte deze plaat met de Takahashi-telescoop in 
de kleine koepel. Lees er meer over op blz. 11. 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor het winter-

nummer van de Halley Periodiek (2017-1):  

1 december 2016. 

Vereniging  
Sterrenwacht Halley 

 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties: Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120 0139 91 
ING-bank: NL29 INGB 0004 7397 91 
KvK-nummer: 40219216 
Contributie:    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur  (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley:  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley:  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Internet: www.sterrenwachthalley.nl 
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
Openingstijden sterrenwacht  
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 
Project 2.0: projectleider: Yigal Herstein, 06-
46457577, yherstein@gmail.com 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerinku@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-22378209,  
mageijsberts@hotmail.com  
Werkgroep Jeugdactiviteiten: Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Techniek en Onderhoud: Wim 
Waegemakers, 0412-453737, 
wwaeg@ziggo.nl 
Werkgroep Digitaal Planetarium: Cees de  
Jong, 0412-636989, cees.de.jong@home.nl 
Werkgroep Amateursterrenkunde (WAS):  
Dave Bevers, davebevers1@gmail.com 

Werkgroep Publieksactiviteiten: agenda 
sterrenwacht, inroosteren vrijwilligers:  
Hanneke Luxemburg,  073-6429649,  
hanneke.luxemburg@home.nl 
Cursussen: Wim Waegemakers,  
0412-453737,  wwaeg@ziggo.nl 
 
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangeslo-
ten bij de Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), 
het Samenwerkingsverband Maashorst 
Betrokken Ondernemen (MBO) 
en de Toeristisch Recreatieve Vereniging 
Bernheze  (TRV-Bernheze). 
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19 67P ontstond uit oud en koud puin 
19 Philae teruggevonden!  
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20 Bassins zien kosmische gammastralen  
21 Bouwde aliens lampenkap rond ster? 
22 Wie het weet… quizvraag 
23 Sojoez van André Kuipers ‘geland’  
23 Prestaties zonnepanelen Halley 
23 Filmavonden Halley 
23 OSIRIS-REx naar Bennu 
24 Wat de leden inbrengen…   

 
Halleykalender herfst 
Meer informatie op blz. 3, 4 en 5 

 

1 okt  14.00   Jeugdmiddag W vd W 
1 okt  21.00   Publieksavond WvdW 
7 okt  21.00  Publieksavond  
11 okt  20.00   Werkgroepenavond 
15 okt  19.30   Concert Trio Nebula  
19 okt  20.00   Lezing bij Galaxis 
21 okt  21.00   Publieksavond  
27 okt  20.00   Werkgroepenavond 
27 okt  20.00   Lezing optica  

28 okt  20.00   Filmavond 
29 okt  20.00 Nacht van de Nacht 
1 nov  20.00  1e les Cursus SvI 
4 nov  20.00  Publieksavond 
5 nov  16.00  1e les Jeugdcursus  
5 nov  19.30  Jeugdavond 
8 nov  20.00  2e les Cursus SvI 
10 nov 20.00  Werkgroepenavond 
12 nov  16.00  2e les Jeugdcursus  
15 nov  20.00  3e les Cursus SvI 
16 nov  20.00  Lezing bij Galaxis 
18 nov  20.00  Publieksavond 
19 nov  16.00  3e les Jeugdcursus  

22 nov  20.00  4e les Cursus SvI 
24 nov  20.00  Werkgroepenavond 
25 nov  20.00  Filmavond 
26 nov  16.00  4e  les Jeugdcursus  
29 nov  20.00  5e les Cursus SvI 
2 dec  20.00  Publieksavond 
6 dec  20.00  6e les Cursus SvI 
10 dec  19.30  Jeugdavond 
13 dec  20.00  Werkgroepenavond 
16 dec  20.00  Publieksavond 
21 dec  20.00  Lezing bij Galaxis 
29 dec  20.00  Werkgroepenavond     

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. 

Ceres, kunstenaarsimpressie op basis 
van opnames van ruimtesonde Dawn 
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Van de voorzitter . . . 
  
Vele van jullie hebben waarschijnlijk al de zonnepanelen in bedrijf gezien. Ze leverden de afgelopen pe-

riode al flink veel stroom. Voor het oog zijn er wat tuidraden aangebracht. Alhoewel dit vanuit construc-

tief oogpunt niet per se nodig is, zo hebben de constructeurs die dit hebben doorgerekend ons laten 

weten, oogt het geheel nu toch wat stabieler als het waait. 

Een werkgroepje gaat de komende tijd aan de slag om op het achterterrein van Halley, rond de zonnepanelen en de radiotele-

scoop, de puntjes op de ‘í’ te zitten. Niet alleen ziet alles er straks weer strak en verzorgd uit, er liggen ook diverse mooie 

ideeën voor informatieve metalen objecten (toestellen) die hier geplaatst kunnen worden om jong en oud publiek bezig te hou-

den. Niet alleen zullen deze objecten de tuin van Halley wat meer aankleden, ze bieden ook weer een extra mogelijkheid om op 

drukbezochte publieksbijeenkomsten aan een groepje bezoekers wat te laten zien en uit te leggen over ons universum. Welke 

objecten dit worden, en hoe ze er precies uit komen te zien, wordt de komende tijd verder uitgewerkt. 

In het najaar vind je weer de gebruikelijke activiteiten op de agenda zoals de cursussen en de publieksavonden. Voor de fijn-

proevers staat er dit kwartaal verder een lezing over optica op het programma, door Yigal Herstein. Daarnaast vind je in oktober 

nog een bijzondere activiteit, namelijk een concert van het muzikale gezelschap Trio Nebula. Dat komt een bijzonder concert 

geven met muziek geïnspireerd op astronomische objecten.  

 

Hans Bomers 

 

 

15 oktober: iedereen welkom bij concert 

Trio Nebula op bezoek bij de sterrenwacht! 
Op zaterdagavond 15 oktober staat een bijzonder evenement op het programma van Halley: het optreden van Trio 
Nebula.  
Onze sterrenwacht lijkt een ongewone locatie voor een concert, maar voor deze gelegenheid is die bij uitstek ge-
schikt. Want Trio Nebula speelt zijn muziek van de CD Puls in combinatie met een videopresentatie van de Deense 
astrofysicus Anja C. Andersen. Op deze wijze verbindt het trio muziek en wetenschap en voert het de luisteraar 
mee naar andere dimensies! 
Trio Nebula bespeelt blokfluit, saxofoon en slagwerk. In 2014 is zijn eerste CD uitgekomen met nieuwe klassieke 
werken, die speciaal voor het trio geschreven zijn. Alle werken hebben als uitgangspunt de gemeenschappelijke 
puls, daarnaast is het sterk geïnspireerd door de ruimte en de kleuren van kosmische nevels ofwel: nebula. 
Trio Nebula bezoekt behalve onze sterrenwacht nog verscheidene andere sterrenwachten in ons land.  
Tijd en locatie: 15 oktober, aanvang 19.30 uur, Sterrenwacht Halley. 
Entree: € 7,50 (voor Halleyleden: € 5,--), te betalen bij de balie.  
Lees meer blz. 14 over het Trio Nebula en het repertoire dat het bij onze sterrenwacht ten gehore brengt.  
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OKTOBER 
  

Zaterdag 1 oktober, 
14.00-16.00 uur  
Jeugdmiddag i.k.v. 
Weekend van de Weten-
schap 

 

Zaterdag 1 oktober, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond i.k.v. Weekend van de 
Wetenschap 
 
Vrijdag 7 oktober, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
  
Dinsdag 11 oktober, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Zaterdag 15 oktober, 19.30 uur 
Concert Trio Nebula  

Lees er meer over op blz. 3 en 14. 
 

Vrijdag 21 oktober, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Donderdag 27 oktober, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Donderdag 27 oktober, 20.00 uur 
Lezing van Yigal Herstein over optica 
voor beginners, aberratieleer 

Lees er meer over op blz. 5. 
 
Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur 
Filmavond 
Vanavond draait in het auditorium Star 
Trek: Beyond, een Amerikaanse science-

fictionfilm uit 2016 onder regie van Justin 
Lin. Het is de dertiende Star Trekfilm en 
een sequel op de film Star Trek: Into 
Darkness uit 2013. 
 

Zaterdag 29 oktober, 20.00-
22.00 uur 
Nacht van de Nacht 

Sterrenwacht Halley doet dit 
jaar weer mee aan de Nacht 
van de Nacht, die wordt ge-
organiseerd door de Natuur- 

en Milieufederaties. Bij onze sterren-
wacht wordt vanavond een publieksle-
zing over onder meer lichthinder gegeven 
en wat je daartegen kunt doen. Bij helder 
weer krijgen bezoekers buiten uitleg over 

de sterrenhemel en staan uiteraard tele-
scopen gereed om interessante hemel-
objecten nader te bekijken.  
 

NOVEMBER 
 
Vrijdag 4 november, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 5 november, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 

Als het niet bewolkt is, kijken we van-
avond met de telescopen naar de maan, 
Venus en Mars.   
Deze avond is alleen voor jeugdleden en 
jeugdcursisten. 
 
Donderdag 10 november, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 18 november, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Donderdag 24 november, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 
 
Vrijdag 25 november, 20.00 uur 
Filmavond 

Star Wars: The Force Awakens (ook be-
kend als Star Wars: Episode VII – The 
Force Awakens) is het zevende deel uit 
de succesvolle filmfranchise Star Wars 
bedacht door George Lucas. 
 

DECEMBER 
 
Vrijdag 2 december, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 10 december, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 

Als het niet bewolkt is, kijken we van-
avond met de telescopen naar de maan, 
Venus en Mars. Deze avond is alleen 
voor jeugdleden. 
 
Dinsdag 13 december, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 
Vrijdag 16 december, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 

 

Donderdag 29 december, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en Digitaal 
Planetarium 

 
 

Lezingen bij Galaxis 

 

Woensdag 19 oktober, 20.00 uur 
Lezing van mevrouw K. Werner over 
’Plaattektoniek en seismologie’. 
Woensdag 16 november, 20.00 uur 
Lezing van Drs R. Smit over ‘Het ont-
staan van ons zonnestelsel’. 
Woensdag 21 december, 20.00 uur 
Lezing van Dr. Ir. Peter Siegmund over 
‘Klimaatverandering in de afgelopen en 
komende 100 jaar’. 
 

Ga voor meer informatie naar de agenda 
op www.galaxis-sterrenkunde.nl.   
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toe-
gang; 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? 

Zonnemiddag 28 augustus 2016. 

Foto: Theo van de Mortel. 

Cursus ‘Sterrenkunde 
voor Iedereen’ 

 

De cursus Sterrenkunde voor Ie-
dereen bestaat uit zes lessen op 
1, 8, 15, 22, 29 november en 6 de-
cember, van 20.00 – 22.30 uur.  
 

Niels Nelson,  Wim Waegemakers  
en enkele andere leden geven deze 
beginnerscursus. Onderwerpen: het 
waarnemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, mete-
orieten, planetoïden en kometen, de 
zon en de sterren en melkwegen. 
Cursusgeld: Halleyleden € 50,-- ; 
niet-leden € 55,--. Dat is inclusief 
een fraai boek over het waarnemen 
van de sterrenhemel van de hand 
van onder meer de Vlaamse weer-
man Frank Deboosere.  
Info en aanmelden: Wim Waege- 
makers: waeg@ziggo.nl of (0412) 
453737. 
 

Jeugdcursus Sterrenkunde 
De jeugdcursus in november is vol-
geboekt. In het eerste kwartaal is  
waarschijnlijk de volgende; die heeft 
het thema ‘ons zonnestelsel’.  
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Lezing Yigal Herstein 

Optica voor beginners, aberratieleer 
Halleylid Yigal Herstein houdt op donderdag 27 oktober bij 
onze sterrenwacht een lezing over optica voor beginners. Aan-
vang: 20.00 uur. De toegang is kosteloos. 
Veel mensen herinneren zich nog van de middelbare school de 
Wet van Snellius. Deze wet beschrijft het gedrag van licht door 
twee media. In elke telescoop komt dit voor. Tijdens deze le-
zing zal Yigal Herstein iets vertellen over wat er in een tele-
scoop met het licht gebeurt. Met name zal hier worden inge-
gaan op welke beeldfouten een telescoop kan geven. Dit is in-
teressant om te weten, want zo kunt u ook leren wat aan deze 
beeldfouten te doen is waardoor u een beter, scherper beeld 
met uw telescoop krijgt. 
 

Workshop Astrofotografie  
Op zaterdag 21 januari, aanvang 19.30 uur, organiseert onze 
sterrenwacht weer een workshop astrofotografie voor begin-
ners.  
Op deze avond leer je de grondbeginselen van astrofotografie.  
Onderwerpen die op deze avond behandeld worden, zijn: ba-
sisfotografie, objectkeuze, stacking software en nabewerking. 
Beschik je over een fototoestel en een statief, dan kan je al 
hele mooie beelden maken. 
Wil je deelnemen aan deze workshop of je bent benieuwd naar 
details van de workshop? Schroom niet en stuur een mailtje 
aan Kristof Piotrowksi, Kristof@base-fotografie.nl. 
Let op het aantal deelnemers is beperkt tot tien. Vol is Vol! 
 

Sprekerscursus 
In het nieuwe jaar wordt de Sprekerscursus herhaald.  
De Sprekerscursus wordt gegeven door ervaren Halleyleden 
en is bedoeld voor leden die als vrijwilliger actief zijn of willen 
worden. Je leert de theorie en de praktijk van het geven  van 
een presentatie en het gebruik van powerpoint daarbij. 
De cursusdata moeten nog worden vastgesteld en worden on-
der meer in de volgende Halley Periodiek vermeld. 
 

 

 

Activiteiten in het land 
 
André Kuipers komt terug in de regio met zijn Theater- of 
Ruimtevaartcolleges en wel op de volgende data en locaties:  
Maandag 24 oktober, aanvang 19.30 uur, Theater aan de Pa-
rade 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 niet te lang met boeken, want de voor-
stelling kan snel zijn uitverkocht. Ga voor 
meer informatie en boeken naar www.ntk.nl.  
Daar lees je ook waar en wanneer André Kui-
pers nog meer optreedt.  
 

Zaterdag en zondag 1 en 2 oktober 
Weekend van de Wetenschap 

Dit weekeinde beleef je live wetenschap & tech-
nologie. Neem een kijkje ‘backstage’ bij bedrij-
ven, instituten, universiteiten, instellingen en mu-

sea op meer dan 200 locaties in heel Nederland. Op 1 oktober 
doet ook Sterrenwacht Halley mee.  
Zie www.hetweekendvandewetenschap.nl. 

Zondag 2 oktober 
ESTEC Open Dag 

ESTEC is het technologisch hart van ESA in 
Noordwijk. Op deze Open Dag is in Space Expo tegen speci-
aal tarief de Sojoez-capsule van André Kuipers te zien. 
 

Zaterdag 22 oktober 
ATM dag der Lage Landen in Almere  

Op 22 oktober organiseert Sterrenwacht Al-
mere samen met de Werkgroep Kijkerbouw 

van de Universiteit Gent de derde ATM-dag der Lage Landen 
(ATM staat voor Amateur Telescope Making).  
Er zijn de gehele dag lezingen, demonstraties en workshops 
met betrekking tot telescoopbouw en er zijn door bezoekers 
zelf gebouwde telescopen te bezichtigen zijn.  
Toegang: € 6,--. Aanmelden kan geschieden door een e-mail 
te sturen aan jhm.vangastel@ziggo.nl  Noteer de datum vast in 
je agenda. Voor het dagprogramma en meer informatie: 
www.sterrenwachtalmere.nl 

 
Zaterdag 29 oktober 
Nacht van de Nacht 

Op talrijke plaatsen in ons land kan men bij ster-
renwachten, IVN, gemeenten en andere instel-
lingen terecht om informatie te krijgen over licht-
vervuiling en wat men daartegen kan doen. Le-

den van de KNVWS doen mee, waaronder onze sterrenwacht. 
Zie www.nachtvandenacht.nl. 
 

Zaterdag 5 november  
Astrodag, 111de landelijke amateur- 
bijeenkomst KNVWS 

De najaarsbijeenkomst van de KNVWS vindt 
plaats in het Mill-Hillcollege in Goirle. Op het 

programma staan voordrachten van Nederlandse en Belgische 
amateurs en professionals op het gebied van sterrenkunde en 
weer & klimaat, en de uitreiking van de dr. J. van der Biltprijs.   
De Astrodag is een prima gelegenheid om oude contacten aan 
te halen of juist nieuwe te leggen. Van harte aanbevolen!  
Deelnamekosten: € 15,--, incl. lunch, koffie/thee.  
Voor programmagegevens en aanmelden: www.astrodag.nl. 
 
Zaterdag 3 december  
Kleine-Planetendag  

Bijeenkomst in Sterrewacht Leiden van de Werkgroepen Kleine 
Planeten en Sterbedekkingen. Meer informatie: info@wega.nl. 
 
 

Io bevriest 

  

Op Io, een van de 67 manen van Jupiter, gebeurt iets bij-
zonders.  

 
Als de planeet de zon verduistert, keldert de temperatuur op de 
maan en bevriest zijn dampkring voor een deel. Twee uur later 
is de zonsverduistering voorbij, warmt de maan op en herstelt 
de dampkring zich. Anderhalve dag later begint het opnieuw.  
Amerikaanse wetenschappers hebben dat ontdekt. De atmos-
feer van Io bestaat vooral uit zwaveldioxide uit de vulkanen die 
er zijn. Elke anderhalf tot twee dagen staat Io in de schaduw 
van Jupiter. 
Als dat gebeurt, zakt de temperatuur op Io van 148 graden on-
der nul naar min 168 graden. Zwaveldioxide bevriest dan en 
slaat neer op het oppervlak. Als de zon weer schijnt, wordt het 
ijs weer gas. "De dampkring van Io zit in een constante staat 
van instorting en herstel", zeggen de onderzoekers.  
Io is het meest vulkanische object in ons zonnestelsel. De vul-
kanen stoten honderden kilometers hoge wolken van zwavel-
dioxide uit. Over het oppervlak stroomt lava. nu.nl, 3-8-2016 
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 BESTEL NU ALVAST DE GROTE STERRENGIDS 2017 
 Voor leden van Halley en Galaxis:  € 22,95                         
  (niet-leden betalen de winkelprijs van € 24,95)  
                  

De gids is jaarboek én naslagwerk in één en is eigenlijk onmisbaar voor elke  beginnende en gevor-
derde amateursterrenkundige!  Je  treft er, van dag tot dag, alle voorspelbare hemelverschijnselen die 
in 2017 waar te nemen zijn met het blote oog, met verrekijker of door de telescoop. Met duidelijke 
sterrenkaarten en vele prachtige foto’s en tekeningen. Verder zijn er  hoofdstukken over sterren, pla-
neten, zon, maan, planetoïden, meteoren en kometen etc.   
 

De Sterrengids 2017 wordt uitgegeven door Stip Media, in opdracht van de  Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). De gids verschijnt sinds 1938. Formaat A4, ca. 
175 pagina's, rijk geïllustreerd, geheel in kleur. 

  

 
OOK  KUNT U NU ALVAST BESTELLEN DE KLEINERE GIDS: 
STERREN & PLANETEN 2017 - deze gids kost € 12,50 

 
Ook deze gids “Sterren & Planeten 2017” geeft voor elke maand in 2017 een overzicht van de voornaam-
ste hemelverschijnselen die met een verrekijker, kleine telescoop of met  het blote oog te zien zijn. Verder 
bevat de gids, voor elke maand in 2017, duidelijke sterrenkaarten met daarop  de posities van de maan, 
planeten en sterrenbeelden aan de hemel. Deze kleurrijke gids is uitstekend geschikt voor de beginnende 
amateursterrenkundige.  
 
Deze kleurrijke gids voor beginnende astronomen wordt uitgegeven door Stip Media. 
 

 
Bestel per e-mail bij Harrie Schrijvers (van de bibliotheek van Sterrenwacht Halley): harrieschrijvers@home.nl en maak vóór 
15 november  € 22,95  en/of € 12,50 over  op NL 08 INGB 0000 875495 ten name van H.H.A.Schrijvers – Heesch. 
Harrie Schrijvers, Urijan Poerink (Halley) en Frank de Bont (Galaxis) zorgen er voor dat je de gids vóór 6 december in huis hebt. 

 
 

 

Onze maan op  
9/10 juni 2016, voor  
29% verlicht. Andries  
Son maakte de opname  
met een webcam. 
 
Technische gegevens:  
15 cm Newton + DMK 21 AU 04  
+ UV–IR cut filter + red filter. 

 

 

Rob Rozendal Mierlo 
Arjan van de Wijdeven Moerdijk 
Suzanne v.d. Wijdeven Moerdijk 
Angela Moennasing Vlijmen 
Theo Bosters ’s-Hertogenbosch 
P. van der Loos Maarssen 
Jesse van der Loos ’s-Hertogenbosch 
F.J.M. van der Pluijm ’s-Hertogenbosch 
Theo van de Mortel Deurne 
Michel van Dreumel Oss 
René van Reijnen Rosmalen 

     

Jesper en Andor 

 

Deze zomer zijn de gezinnen van  twee van Halleyleden verblijd met de geboorte van een zoon. 
Op 9 augustus werd JESPER geboren, zoon van Terry Hinsen en Michelle Koekoek. 

En op 7 september kwam ANDOR ter wereld, zoon van Werner Neelen en Carla van der Linden,  
en broertje van Ziyal. 

Terry, Michelle, Werner, Carla en Ziyal: van harte gefeliciteerd! 

 

Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
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De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2016, die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven 
door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor enkele (dwerg)planeten, kometen en planetoïden. 

 
BETTE MARTENS 
 

PLANETEN IN OKTOBER 
 
Mercurius bijt zoals gebruikelijk het spits 
af. Hij is enkel de eerste dagen van deze 
maand zichtbaar en dan staat hij boven 
de oostelijke horizon. Om vervolgens in 
de zonnegloed te verdwijnen. Hij is in bo-
venconjunctie op 27 oktober. Zijn hemel-
reis gaat van de Leeuw (tot 2 oktober), 
via de Maagd (van 3 t/m 29 oktober) naar 
de Weegschaal (vanaf 30 oktober).  
Komen we aan bij Venus, die juist aan 
zichtbaarheid gaat winnen. Ze is in de 
avondschemering te vinden boven de 
zuidwestelijke horizon en ze staat op 30 
oktober in conjunctie met Saturnus. Haar 
reisschema ziet er als volgt uit: van de 
Weegschaal (t/m 17 oktober), via Schor-
pioen (18 t/m 24 oktober) naar de Slan-
gendrager (vanaf 25 oktober).  
Over Mars kunnen we eerst vermelden 
dat hij zich deze maand oostwaarts be-
weegt ten opzichte van de sterren en 
daardoor vrijwel op hetzelfde tijdstip on-
dergaat (22.30 uur). Zijn helderheid 
neemt uiteraard af nu de afstand tot de 
aarde toeneemt. Overigens staat de 
rode planeet in Boogschutter.  
Op Jupiter moeten we nog even wach-
ten, maar op 15 oktober is het zover, dan 
is onze reuzenplaneet ’s morgens kort 
voor de dageraad in het oosten te vinden 
in Maagd.  
Saturnus is ’s avonds waarneembaar in 

het zuidwesten, in de Slangendrager, al-
waar hij in de loop van de avond onder-
gaat.  En zoals we gezien hebben, vindt 
er op de 30 oktober een conjunctie 
plaats met Venus.  
Uranus is de helderheid zelve (nou ja, 
voor zijn doen dan) want hij is de hele 
avond en nacht zichtbaar tegenover de 
Zon en op 15 oktober staat hij volledig in 
oppositie met de Zon, in Vissen.  
Neptunus is ook de hele avond te zien in 
Waterman en gaat ver na middernacht 
onder. De gasreus manifesteert zich als 
lichtpuntje in de verste uithoek van ons 
zonnestelsel.  
  
Planetoïden en dwergplaneten 

Dwergplaneet Ceres staat op 21 oktober 
in oppositie, en wel in het sterrenbeeld 
Walvis, enkele graden ten zuiden van α 
Piscium (+3,8). Zijzelf is van magnitude 

+7,4, dus met je oude, vertrouwde verre-
kijker in de hand gaat het lukken om haar 
te spotten.   
  
Meteoren 
De Orioniden zijn actief, van 2 oktober 
tot 7 november, met hun piek rond 22 ok-
tober. De radiant ligt tussen Betelgeuze 
en Tweelingen. Orioniden zijn heel snel 
en vertonen vaak nalichtende sporen. 
Hun moederkomeet is de ons zeer ver-
trouwde Komeet van Halley.  
  

DAGKALENDER OKTOBER 
 
1 oktober: Nieuwe Maan om 02.11 uur. 
Zon en Maan staan dichtbij elkaar in de 
Maagd. Donkere nachten.  
3 oktober: Als je geluk hebt, kun je om 
20.00 uur de smalle maansikkel 4° ten 
noorden van Venus zien staan, net voor 
de planeet ondergaat. Om op zeker te 
spelen, moet je vroeger kijken, naar de 
zuidwestelijke horizon.  
6 oktober: Conjunctie van de Maan met 
Saturnus om 10 uur, maar aangezien 
zich het gebeuren buiten ons blikveld af-
speelt, verdient het aanbeveling om het 
’s avonds te bekijken. De Maan staat dan 
5° ten noorden van de planeet.  
8 oktober: De geschiedenis herhaalt 
zich, maar nu met de Maan en Mars in 
de hoofdrol. De eigenlijke conjunctie is 
om 14 uur, maar de samenstand is pas 
zichtbaar in de avonduren, wanneer de 
Maan zich 7° ten noordoosten van de 
planeet bevindt.  
9 oktober: Eerste Kwartier om 06.33 uur, 
maar de Maan is momenteel een avond-
object. Kijk dus in de nacht ervoor of 
erna.  
11 oktober: Mercurius staat minder dan 
1° ten noorden van de gasreus Jupi-
ter. Lastig waarneembare samenstand, 
want hij speelt zich af op nog geen 12° 
van de Zon, laag boven de oostelijke ho-
rizon. 
15 oktober: Uranus in oppositie om 12 

uur ’s middags. De rebelse planeet kan 
zich dus de hele nacht manifesteren. 
Zoek hem in Vissen.  
16 oktober: Volle Maan, om 06.23 uur. 
Ze staat dus in Vissen, boven de weste-
lijke horizon.  
18/19 oktober: Tegen zonsopgang is de 
Maan de ster Aldebaran genaderd tot op 
minder dan 1 graad. Conjunctie om 

09.45   uur.  Het tweetal bevindt zich dan 
18° boven de westelijke horizon.  
21/22 oktober: De meteorenzwerm Ori-
oniden bereikt nu zijn hoogtepunt. On-
danks het Laatste Kwartier van de Maan, 
blijven er toch een stuk of 10 per uur 
zichtbaar. Kun je toch je wensen doen! 
Het Laatste Kwartier gaat in op 22 okto-
ber om 21.14 uur. De Maan staat in 
Tweelingen en zal pas in de tweede helft 
van de nacht te bewonderen zijn.  
23/24 oktober: De planetoïde 18 Melpo-

mene (+8,0) staat om 01.00 uur in oppo-
sitie in het sterrenbeeld Walvis, in de-
zelfde regionen als de dwergplaneet Ce-
res.  
25 oktober: Conjunctie van de Maan met 
de ster Regulus om 05.00 uur. De maan-
sikkel staat dan op 2° van de Koninklijke 
ster.  
26 oktober: De Galileïsche manen van 
Jupiter staan vanochtend ten westen van 
de planeet (links in een omkerende kij-
ker). Achtereenvolgens betreft het Io, 
Europa, Ganymedes en Callisto. En in 
de avonden rond 26 oktober vinden we 
onze Avondster Venus in gezelschap 
van de ster Antares (+0,9), tenminste als 
we iets kunnen ontwaren rond zonson-
dergang. Misschien lukt het rond 19.00 
uur om hen in het zuidwesten op te spo-
ren.  
27 oktober: Mercurius staat om 18.00 
uur in bovenconjunctie met de Zon.  
28 oktober: De smalle maansikkel be-
vindt zich vanochtend ruim 1° ten noor-
den van onze planeet Jupiter.  
29 oktober: De rode planeet Mars bereikt 
om  15.00  uur  het  perihelium  van  zijn  

Planeten en dagkalender -  oktober t/m december 2016 

11 oktober, 7 uur – Samenstand van Mercu-
rius (Me) en Jupiter (J) laag boven de ooste-
lijke kim. 
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baan, dat op 1,38124 AE oftewel 
207 miljoen kilometer van de Zon ligt.  
Even een geheugenopfrissertje: een as-
tronomische eenheid (AE), is de gemid-
delde afstand van de aarde tot de zon 
(149,6 miljoen kilometer).  
Venus (-4,0) staat ruim 3° ten zuiden van 
haar grote broer Saturnus (+0,6), maar 
er wordt ons enkel een blik op gegund in 
de avondschemering, als ze laag boven 
de zuidwestelijke horizon staan en dan 
nog enkel als we een verrekijker ter hand 
nemen. En deepskyfans: Nieuwe Maan 
om 18.38 uur. En we bevelen het ster-
renstelsel M31 in Andromeda aan.     
  

PLANETEN IN NOVEMBER 
 
Over Mercurius kunnen we kort zijn: niet 
te zien.  
Venus, daarentegen, wordt steeds hel-
derder en we kunnen haar bewonderen 
als Avondster in het zuidwesten. Zij 
doorkruist t/m 8 november de Slangen-
drager en vanaf 9 november de Boog-
schutter.  
De rode oorlogsgod Mars is aan het be-
gin van de avond in het zuidzuidwesten 
te vinden en trekt t/m 7 november oost-
waarts tussen de sterren door van de 
Boogschutter en vanaf 8 november door 
de Steenbok. Zijn helderheid neemt toe. 
Hij gaat rond 21.30 uur in het westzuid-
westen onder.  
Jupiter komt steeds vroeger op. De op-
permachtige gasreus staat in Maagd, en 
hij is ’s ochtends te vinden in het oost-
zuidoosten. Hij nadert de verfijnde ster 
Spica.  
Saturnus, daarentegen, in Slangendra-
ger, verdwijnt al aan het begin van de 
maand uit het zicht.  
Uranus blijft waarneembaar in Vissen, 
met verrekijker weliswaar, en dat groten-
deels de hele nacht.  
Neptunus, in Waterman, is ook ’s avonds 
zichtbaar, maar enkel met de telescoop. 
Hij gaat rond middernacht in het west-
zuidwesten onder.  
 
Meteoren  
Jawel, de Tauridenzwerm is actief. Hij 
bestaat uit trage, oranjekleurige vuurbol-
len, die soms opvlammingen vertonen. 
Er zijn twee radianten actief, een noor-
delijke en zuidelijke, die zich in de loop 
van oktober en november verplaatsen 
van Pegasus en Vissen naar de Stier.  
Ook de Leonidenzwerm vertoont zich 
van 14 t/m 21 november, maar daar zal 
door het maanlicht weinig van te zien 
zijn.  
 

DAGKALENDER NOVEMBER 
 
2/3 november: De Maan bevindt zich 
deze twee avonden in de buurt van de 
Avondster Venus. De eerste avond staat 
zij 9° ten noordwesten van de planeet, 

en de tweede avond 7° ten noordoosten 
ervan, laag boven de zuidwestelijke ho-
rizon. En er vindt om 19.00 uur een op-
positie plaats van Venus en de planeto-
ide 79 Eurynome in Ram, bij de ster 31 
Arietis. Eurynome straalt niet echt, mag-
nitude +9,6, maar toch.  
6 november: Vanavond situeert zich de 
Maan op 5° ten noorden van de oorlogs-
god Mars (+0,4). En om 22.00 uur pas-
seert de planetoïde 79 Eurynome (+9,7), 
de ster 31 Arietis (+5,7), op 10’ ten noor-
den ervan.  
7 november Io, Callisto, Europa en 
Ganymedes staan deze ochtend ten 
oosten van Jupiter (rechts in omkerende 
kijker). En we kijken naar de Steenbok, 
waar het om 20.51 uur Eerste Kwartier is 
en wij een mooie, half verlichte Maan 
kunnen bewonderen.  
9 november: En nu zijn Io, het onafschei-

delijke duo Ganymedes en Europa en 
vervolgens Callisto, te vinden ten westen 
van de machtige gasreus (links in omke-
rende kijker). En de Maan maakt een 
conjunctie met Neptunus.  
14 november: Om 12.21 uur wordt de 
kleinste afstand sinds 60 jaar(!) gemeten 
tussen het middelpunt van de Aarde en 
dat van de Maan: 356.509 kilometer. In 
1948, op 26 januari, was de afstand nog 
iets kleiner: 356.461 kilometer en op 25 
november 2034 zullen de middelpunten 
het dichtst bij elkaar staan, op een af-
stand van 356.445 kilometer. Druk je 
kleinkinderen op het hart, om deze we-

tenswaardigheden paraat te hebben. 
Misschien winnen ze er ooit de hoofd-
prijs in een quiz mee!   
14 november: Volle Maan om 14.52 uur 
in Ram. Uiteraard een nacht ervoor of 
erna te bewonderen.  
15/16 november: Conjunctie van de 
Maan met het linkeroog van de Stier, de 
ster Aldebaran, rond 18.00 uur, waarbij 
de Maan de ster nadert tot op 1° ten zui-
den ervan.  
16 november: De planetoïde 60 (+10,3) 
bevindt zich om 05.00 uur midden tussen 
de Hyaden, die mooie open sterrenhoop 
in Stier, op 5° ten noorden van de ster 75 
Tauri (+5,3).  
17 november: De planeet Venus bevindt 

zich vanavond op 7’ ten zuiden van de 
ster λ Sagittarii (+2,8) van Boogschutter. 
Het verschijnsel is te bewonderen in de 
avondschemering, laag boven de zuid-
westelijke horizon.  
17/18 november: De Leoniden zijn actief 

en de zwerm bereikt zijn hoogtepunt 
rond 23.00 uur (17 november), op het 
moment dat de radiant boven de horizon 
komt, maar door het maanlicht zullen we 
er weinig zien. We zullen onze onver-
vulde wensen even moeten opsparen.  
20 november: Neptunus loopt vanaf 
09.00 uur stationair. De oppositielus is 
nu voltooid en de verste planeet van ons 
zonnestelsel vervolgt zijn reis tussen de 
sterren in oostwaartse richting.  
21 november: Na opkomst, in de na-
nacht, bevindt de Maan zich in de buurt 
van de ster Regulus (+1,3) en in de och-
tendschemering bedraagt de afstand tot 
het ‘hart van de Leeuw’, nog ongeveer 
2°. De conjunctie is om 12.00 ’s mid-
dags.  
25 november: De Maan staat om 03.00 
uur 2° ten noorden van Jupiter, in het 
zuidoosten. Kijk een uurtje later.  
25/26 november: Op allebei de ochten-
den bevindt zich de Maan in de buurt van 
de bekoorlijke Spica. De eerste nacht op 
8° ten noordwesten van de ster en de 
tweede ochtend 8° ten noordoosten er-
van.  
28 november: Op Mars begint vandaag 
de astronomische winter. De Groene 
Marsmannetjes en vrouwtjes zien blauw 
van de kou. En om 07.30 uur kunnen we 
wellicht de smalle maansikkel ontwaren 
boven de zuidoostelijke horizon. De kans 
wordt groter indien we een verrekijker ter 
hand nemen.  
28/29 november: Irene, planetoïde 14 

(+10,8), bevindt zich op circa 2° ten zui-
den van de ster γ Leonis (+2,2) in het 
sterrenbeeld Leeuw. Ze passeert de ster 
SAO 99056 om 09.00 uur ’s morgens op 
minder dan 1’.  De samenstand is rond 
middernacht te aanschouwen.  
29 november: Het is Nieuwe Maan om 
13.18 uur. De Maan en de Zon staan dan 
bij wijze van spreken ‘hand in hand’ in 
het sterrenbeeld Slangendrager. De 
deepskyliefhebbers kunnen hun hart op-
halen. Wij maken jullie attent op het ster-
renbeeld Ram, en dan in het bijzonder 
op de sterrenstelsels NGC 772 en NGC 
770. Dat kan weer mooie opnames ople-
veren voor de Halley Periodiek!  
  

PLANETEN IN DECEMBER  
 
Mercurius voorop, natuurlijk. Hij bereikt 
zijn grootste avond-elongatie op 11 de-
cember en is goed waarneembaar van 5-  

De planeten die in december te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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22 december in de Boogschutter. Richt 
je kijker(s) op het zuidwesten, kort na 
zonsondergang.  
Venus is nagenoeg het helderste object 
aan het firmament. Ze straalt aan de 
zuidwestelijke hemel en reist van de 
Boogschutter (t/m 6 oktober) naar de 
Steenbok (vanaf 7 december).  
Je treft Mars aan ’s avonds in het zuid-

zuidwesten tot zuidwesten in de Steen-
bok (t/m 15 december) en vanaf 16 de-
cember in Waterman.  
Jupiter wint snel aan helderheid en staat 

in de ochtendschemering in het zuiden, 
in Maagd, ten noordwesten van Spica.  
Saturnus staat op 12 december in con-
junctie met de Zon en is dus in de zon-
negloed onzichtbaar. Eind van de maand 
duikt hij ’s ochtends weer op, in de Slan-
gendrager, laag in het zuidoosten.  
Uranus is nog steeds de hele nacht hel-

der (voor zijn doen dan) en het moet mo-
gelijk zijn hem op te sporen in Vissen, 
met behulp van beproefde middelen.  
Neptunus is enkel ’s avonds van de par-

tij, in Waterman. Eind van de maand 
maar tot 22.00 uur.   
 
Meteoren  

Een van de rijkste, jaarlijks terugkerende 
meteorenzwermen maakt zijn opwach-
ting tussen 7 en 17 december: de Gemi-
niden. Ze zijn ‘moerloos’; ze hebben 

geen moederkomeet, maar een moeder-
planetoïde, te weten 3200 Phaeton maar 
dat zou een uitgeputte komeet kunnen 
zijn. Het maximumaantal wensen dat we 
kunnen doen, valt rond de 120, op 14 de-
cember, maar helaas, dan is het Volle 
Maan. Dus zullen we onze hoop vestigen 
op de kleine zwerm van de Ursiden, die 

actief is van 17 /m 26 december, met een 
maximum van ongeveer 10 per uur in de 
vroege ochtend van 22 december.   

 

DAGKALENDER DECEMBER 

 

1 december: Begin van de weerkundige 
winter, die de maanden december, janu-
ari en februari beslaat. De astronomi-
sche winter valt in op 21 december.  
1 december: De smalle maansikkel be-
vindt zich 8° ten noordoosten van Mercu-
rius. Misschien lukt het rond 17.00 uur 
om er een glimp van op te vangen.  
3 december: Vanavond staat de iets min-
der smalle maansikkel 5° ten noorden 
van Venus. Ze zijn samen te bewonde-
ren aan de westelijke avondhemel.   
5 december: Op pakjesavond staan de 

vier Galileïsche manen van Jupiter alle-
maal ten oosten van de planeet (rechts 
in omkerende kijker).  Vanaf Jupiter ont-
dekken we achtereenvolgens Europa, 
Io, Ganymedes en Callisto.  En de Maan 

bevindt zich 4° ten noordoosten van de 
planeet Mars.  
9 december: de Maan bedekt te 20.32 
uur 89 Piscium, een ster van +5,1. 
10/11 december: De planetoïde 9 Metis 

(+10,4) staat ’s ochtends in de buurt van 
de ster 52 Leonis (+5,6), en wel op 13’ 
ten noorden ervan.  
12/13 december: Aldebaran wordt van-

nacht door de Maan bedekt. Aan het be-
gin staat zij 7°boven de horizon, aan het  
 
 

eind nog maar 4°. Het verschijnsel speelt 
zich af tussen 06.26 uur en 06.48 uur 
aan de westnoordwestelijke horizon.  
13/14 december: De Geminiden berei-
ken hun maximum. Door het licht van de 
Volle Maan zullen de meeste vallende 
sterren overstraald worden, maar wie 
weet, met toegeknepen oogjes…  
De Maan bereikt haar Vollemaansge-
zicht om 01.06 uur, in Stier.  
15 december: De vier Jupitermanen, 
achtereenvolgens Io, Europa, Ganyme-
des en Callisto, staan ten westen van 
hun planeet (links in omkerende kijker).  
15 december: De Maan staat nu 2° ten 
zuiden van Alhena (+1,9) in Tweelingen.  
22/23 december: Op beide ochtenden 

staat de Maan in de buurt van Jupiter en 
de ster Spica (+0,9). De eerste ochtend 
ten noordwesten van het tweetal en de 
volgende dag ten oosten ervan.  
27 december: Om 08.00 uur, kun je tus-
sen de zeer smalle maansikkel en de 
zuidoostelijke horizon wellicht Saturnus 
ontwaren, met minstens een verrekijker 
in de aanslag.  
28 december: Mercurius is in beneden-
conjunctie om 20.00 uur.  
29 december: Het is Nieuwe Maan om 
07.53 uur. Maan en Zon staan in Boog-
schutter. Aanbevolen: M79, een heldere 
bolhoop in de Haas. 
29 december: Uranus is stationair gaan 

lopen om 16.00 uur en herneemt zijn he-
melreis in oostwaartse richting tussen de 
sterren.  
30/31 december: De planetoïde 2 Pallas 
(+10,3) bevindt zich rond middernacht 
op slechts 1’ ten noorden van de ster 30 
Aquarii (+5,6), met Mars op onge-
veer 10° ten noordoosten van de ster. 
Aanschouw dit fenomeen op tijd, want 
zowel ster als planetoïde gaat kort na 
21.00 uur onder. Heb je in ieder geval 
nog een oudejaarsavond over.  

9 december, 20.32 uur – de Maan bedekt 89 
Piscium. 

1-5 december, 17 uur – De posities van de planeten Mars (Ma), Venus (V) en Mercurius (Me) en de maan(sikkel) aan de zuidelijke hemel. 
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De ster werd simultaan gemonitord door 
andere telescopen elders in de wereld. 
In deze zogeheten Pale Red Dot-cam-
pagne hebben de onderzoekers met 
succes een uiterst geringe voor- en 
achterwaartse wiebelbeweging van de 
ster kunnen detecteren, die zijn konden 
toeschrijven aan de aantrekkingskracht 
van een planeet.  
De ontdekking van een exoplaneet is al 
lang geen groot nieuws meer: de ruimte-
telescoop Kepler heeft er al vele dui-
zenden opgespoord.  
Maar hier hebben we het over een pla-
neet bij de naaste buur van onze zon, op 
4,22 lichtjaren van ons vandaan; de 
meeste nabij exoplaneet dus. 
Astronomen kregen in 2013 de eerste 
aanwijzing voor de aanwezigheid van 
deze planeet, maar de detectie was toen 
niet duidelijk genoeg.  
Proxima Centauri is een rode dwergster 
met een massa van 0,123 zonsmassa en 
behoort heel waarschijnlijk tot het Alfa-
Centauri-stelsel, waartoe ook de veel 
grotere dubbelsterren Alfa Centauri A en 
B behoren. Hij zou in omlooptijd van on-
geveer een miljoen jaar in een gesloten 
baan om Alfa Centauri heen draaien. 
Proxima Centauri heeft een visuele mag-
nitude in  +11,13 en is dan ook niet met 
het blote oog te zien. Hij werd in 1915 
ontdekt.  Zijn Latijnse naam betekent ‘de 
dichtstbijzijnde van [het sterrenbeeld] 
Centaurus’. 
De planeet Proxima b staat op een af-
stand  van  slechts  ongeveer zeven mil- 
 
 

joen kilometer van de ster en zijn om-
looptijd is ook heel kort: 11,2 dagen. Zijn 
massa is ten minste 1,3 keer zo groot als 
die van de aarde.  
Het opwindendste van de ontdekking 
van de exoplaneet is, dat die zich in de 
‘bewoonbare zone’ van de ster bevindt.  
Weliswaar staat Proxima b veel dichter 
bij de ster dan Mercurius bij de zon, maar 
de ster is aanzienlijk koeler dan de zon. 
Op een afstand van zeven  miljoen kilo- 
meter  zou  de  oppervlaktetemperatuur  
 

niet te koud of te warm zijn en de aan-
wezigheid van vloeibaar water mogelijk 
maken.  
Daar staat tegenover, dat de omstan-
digheden op het oppervlak misschien 
sterk onder invloed staan van ultravio-
lette en Röntgenstraling die door de ster 
worden uit-gezonden. Die is veel inten-
ser dan die welke de aarde van de zon 
ervaart. Al met al is nog niets te zeggen 
over de vraag of Proxima b leven zou 
kunnen herbergen. 
De ontdekking van Proxima b is nog 
maar het begin van een grootschalig 
nader onderzoek aan de planeet.  
Bestaande instrumenten worden ingezet 
en later ook de nieuwe generatie reu-
zentelescopen, waaronder de Europe-
an Extremely Large Telescope.  
Proxima b wordt het hoofddoel in de 
jacht op bewijs voor leven elders in de 
kosmos. 

 

Ontdekking baart opzien 

Exoplaneet Proxima b 
 
Lang naar gezocht, eindelijk gevonden! 
De ESO (European Southern Observatory) maakte op 24 augustus 2016 
bekend, dat bij de ster Proxima Centauri een planeet is ontdekt: Proxima b. 
Sterrenkundigen hebben gedurende een half jaar regelmatig waarnemin-
gen aan Proxima Centauri gedaan met de HARPS-spectrograaf van de 3,6 

meter-telescoop van de ESO op La Silla in Chili.  

Veranderingen in de radiële snelheid van Proxima Centauri duiden op de aanwezigheid van de 
planeet. De radiële snelheid is de snelheid van een object langs de gezichtslijn, dus naar ons 
toe of van ons af. 

De aarde met rechts Proxima b (kun-
stenaarsimpressie) op dezelfde schaal. 

Meldpunt defecte en vermiste spullen: Kristof@base-fotografie.nl 

 

In het kader van project Halley 2.0 zijn wij bezig met een inventarisatie van alle spullen die zich bevinden in en om onze 
sterrenwacht. Hierbij valt op dat er allerhande spullen liggen die van ‘iemand’ zijn en die niet ten behoeve van de sterren-
wacht worden gebruikt. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ze nemen veel ruimte in beslag en bij calamiteiten kunnen problemen 
ontstaan met de verzekering. Aan de eigenaren dus het vriendelijke doch dringende verzoek hun bezittingen op te halen, zo 
nodig na overleg met een der bestuursleden. 
 

Daarnaast merken we geregeld op dat kleine beschadigingen of defecten aan instrumenten en andere eigendommen van 
de verenigingen niet worden gemeld. Dat geldt ook voor spullen die zoek raken. Vervelend natuurlijk voor andere leden die 
ermee willen werken en ook hier kunnen problemen met de verzekering ontstaan.  
Daarom vragen wij alle leden met klem om alle kleine en grote beschadiging, defecten en verloren voorwerpen meteen te 
melden. Dat melden kan met een e-mail aan bestuurslid Kristof Piotrowski, Kristof@base-fotografie.nl. Zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat onze mooie sterrenwacht kan blijven functioneren.  
 
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 

10



Astrofoto’s 
 

Op de volgende twee kleurenpagina’s 
en op de omslag van deze Halley Pe-
riodiek zijn de astro- en weerfoto’s ge-
plaatst die bij de redactie zijn ingeko-
men. Hieronder de toelichting bij en-
kele van die platen. 

 
Voorkant - Sluiernevel 
Op de avond van 23 augustus ging 
Kristof Piotrowski aan het werk met de 
Takahashi-telescoop in de kleine koepel, 
en vervaardigde twee prachtige deeps-
kyopnames, die  beide na bewerking en 
stacken in deze Halley Periodiek zijn op-
genomen. 
Op de voorkant is de Sluiernevel ge-
plaatst, ook wel Cirrusnevel genoemd. 
De nevel is een restant van een super-
nova, die tussen 5.000 en 8.000 jaar in 
de Zwaan geleden tot ontploffing kwam. 
De afstand is evenmin duidelijk bepaald: 
1.400 tot 2.600 lichtjaren. De afmeting 
van de Sluiernevel bedraagt maar liefst 
circa 50 lichtjaren. De nevel is in 1784 
door William Herschel ontdekt. 
 

Blz. 12 – Halternevel 
Kristof Piotrowski schoot deze nevel 

(M27) op 23 augustus 2016 met de Ta-
kahashi-telescoop.. De Halternevel is 
een planetaire nevel in het Vosje.  
Wij zien de ‘zijkant’ van de nevel. Als we 
tegen  zijn  ’voorkant’  zouden  aankijken,   

dan zal M27 waarschijnlijk op de ronde 
Ringnevel lijken. Zijn ouderdom wordt 
geschat op 3.000 tot 4.000 jaar; volgens 
sommigen misschien zelfs rond 48.000 
jaar. Afstand tot M27: ergens tussen 490 
en 3.500 lichtjaren. De centrale ster 
heeft een helderheid van +13,5 en is een 
hete, blauwachtig witte dwerg. 
 

Blz. 13 - Apenkopnevel 
De Apenkopnevel is een emissienevel in 
Orion, vermoedelijk op een afstand van 
6.400 lichtjaren van ons verwijderd. Hij 
omhult een open sterrenhoop. Nevel en 
sterrenhoop worden aangeduid met 
NGC 2174 of NGC 2175. De nevel werd 
op 6 februari 1877 ontdekt door de 
Franse astronoom Édouard Jean-Marie 
Stephan. 
De Apenkopnevel naam dankt hij natuur-
lijk aan zijn uiterlijk zoals dat op veel 
foto’s te onderscheiden is. 
Vincent Hofman maakte deze smalband-
foto in Grave op enkele avonden eind fe-
bruari/begin maart 2016.  
Technische gegevens: telescoop: 8 inch 

F4 Newton; CCD:  Atik 460 Mono-
chrome; Filters: Baader Smalband; 4 
uur HA- data, 2 uur S2-data en 2 uur 
O3-data; alle losse frames zijn 900 sec. 
per stuk. 
 

Blz. 13 – Plejaden 
Vincent Hofmanvervaardigde ook de op-
name van de altijd fotogenieke Plejaden 
(M45, Zevengesternte) in de Stier. 

De nog heel jonge groep van ten minste 
500 sterren staat op 444,2 lichtjaren van 
ons vandaan. Deze afstand kon in 2014 
met uiterste precisie met behulp van ra-
dio-interferometrie worden bepaald. 

 

Achterkant - Bolhoop M2 
Willem Schot maakte een bijzondere op-

name van de bolhoop M2 of NGC 7089 
in Waterman. De bolhoop is verschrikke-
lijk oud; haast net zo oud als het hele uni-
versum: 13 miljard jaar. Hij staat 33.000 
lichtjaren van ons vandaan. 
Met zijn circa 150.000 sterren en een di-
ameter van 175 lichtjaren is hij een der 
grootste bekende bolvormige sterrenho-
pen. M2 bevat ten minste 21 variabele 
sterren en zijn helderste leden zijn rode 
en gele reuzensterren. 
Deze bolhoop is in 1746 ontdekt door de 
Franse astronoom Jean-Dominique Mar-
aldi. Charles Messier herontdekte hem in 
1760, maar hij meende dat het een nevel 
was en geen sterrenoop. In 1783 kon 
William Herschel met zijn apparatuur de 
nevel oplossen in indivuduele sterren. 
Willem Schot maakte de opname met 
zijn nieuwe ASI224MC op de telescoop; 
daarmee kan hij ook live of met enkele 
seconden belichting al veel meer zien 
dan met het oculair. M2 en andere bol-
hopen lijken wazige nevels in het ge-
wone oculair, maar met de camera zijn 
de afzonderlijke sterren goed te zien, zo-
als deze foto aantoont. 

    
 
Eind 2015 begon de komeet 
332P/Ikeya-Murakami in brok-
stukken van stof en ijs uiteen te 
vallen. Dat overkomt kometen 
wel vaker als ze in de buurt van 
de zon geraken, maar deze keer 
was de ruimtetelescoop Hubble 
in januari 2016 drie dagen lang 
ooggetuige.  

 
En Hubble maakte er foto’s van; 
heel scherpe foto’s. De komeet 
was toen 107,2 miljoen kilometer 
van ons vandaan en 240 miljoen 
kilometer van de zon. 
De NASA publiceerde de opna-
mes pas op 15 september. Hier-
naast de foto van 27 januari 2016. 
 
De opnames laten zien, dat de 
fragmenten met de snelheid van 
een rustige wandelaar afdrijven 
van de komeetkern (het heldere 
object links op de foto); inmiddels zijn ze verspreid over een afstand van 5.000 kilo-
meter. De opnames zijn zo scherp, dat we niet alleen zulke kleine fragmenten kun-
nen zien, 20 tot 60 meter groot, maar ook dat die fragmenten elke dag veranderen. 
Vermoedelijk draait de 4,5 miljard oude komeet heel snel om zijn as, waardoor hij 
desintegreert. Maar hij valt niet helemaal uit elkaar. De resterende komeetkern heeft 
nog voldoende massa om mogelijk nog zo’n 150 keer rond de zon te wentelen. Over 
elke omloop doet hij 5,42 jaar.  

Hubble is getuige 

Komeet valt uiteen  

Rechts: Amateurfoto van 332P/Ikeya-Murakami 
rond zijn perihelium op 17 maart 2016 
Foto: Ron Baalke 
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Perseïdenvuurbol, 12 augustus 2016, 4.40 MEZT 
Buisscheure, Noord-Frankrijk. Foto: Roy Keeris 
Lees er meer over op blz. 15 

Halternevel of M27 in Vosje. 
Foto: Kristof Piotrowski 
Lees er meer over op blz. 11 

Dubbele 
regenboog, 
Carlo Klein, 

30 juni 2016. 

Perseïde in Lier (uitsnede uit 
grotere foto), 13 augustus 2016 
Sterrenwacht Halley  
Foto: Theo van  
de Mortel 
Zie blz. 15 



 
  
  

Apenkopnevel of  NGC 2174. 
Foto: Vincent Hofman 

Lees er meer over op blz. 11 

Onze maan, 9/10 juni 2016 
Foto: Andries Son 
Zie ook blz. 6 

De Plejaden of M45 
Foto: Vincent Hofman 
Lees er meer over op blz. 11 



Trio Nebula 
 
Op 15 oktober treedt Trio Nebula op bij 
Sterrenwacht Halley. 
Het ensembe, dat in 2010 in Stockholm 
is opgericht,  bestaat thans uit Els van 
der Weij (saxofoon), Monica Schmidt 
Andersen (blokfluit) en Ruud Roe-
lofsen  (slagwerk). De muzikanten zijn 
op een ontdekkingstocht om nieuwe 
kleuren en nieuwe stijlen van heden-
daagse muziek te vinden, maar vooral 
om uit te zoeken hoe nieuwe muziek 
toegankelijker gemaakt kan worden 
voor het publiek.  

 
De combinatie van instrumenten wekt 
veel nieuwsgierigheid en interesse bij 
het publiek. Maar het is niet alleen bij-
zonder voor de luisteraars, maar ook 
voor veel componisten. Dat is mooi, want 
het trio werkt graag samen met compo-
nisten om zo nieuwe muziek te creëren.  
Ze hebben opgetreden op het kamermu-
ziekfestival 2011 in Stockholm, de live tv-
uitzending van ‘Paradise of culture’ in 
Zweden en verscheidene plaatsen in Ne-
derland en Denemarken. In 2012 is het 
trio van lid gewisseld en is Stig Acker 
verwelkomd. Ze hebben een plan opge-
zet om nieuw repertoire te krijgen, speci-
aal voor hen geschreven. Op deze ma-
nier kunnen ze dit fantastische ensemble 
promoten en hun muzikale visie met an-
deren delen. 

Tijdens de Sterrenwachttoernee van dit 
najaar bezoekt Trio Nebula behalve 
Sterrenwacht Halley ook de sterren-
wachten Hellendoorn, Bussloo, Midden- 
Nederland (Amersfoort), Sonnenborgh 
(Utrecht, twee keer) en Phoenix (Lo-
chem).  
 
Repertoire bij Halley 

Bij Halley zal het Trio Nebula met blok-
fluit, saxofoon en slagwerk zijn Puls-re-
pertoire spelen en een nieuw stuk van 
Seth Rozanoff. Alle muziek is geïnspi-
reerd door de ruimte. Astrofysicus Anja 
Andersen zal in de presentatievideo inte-
ressante fenomenen uit de ruimte uitleg-
gen en spreken met componisten, van 
wie het Trio enkele werken speelt. Zo 
maakt zij een artistieke verbinding te ma-

ken tussen muziek en wetenschap. Ster-
renwacht Halley en de andere sterren-
wachten zullen met de presentatie de 
perfecte omgeving creëren voor onze 
muziek. 
In 2014 is de eerste CD van Trio Nebula 
uitgekomen met nieuwe klassieke wer-
ken, die speciaal voor het trio geschre-
ven zijn. Alle werken hebben als uit-
gangspunt de gemeenschappelijke puls, 
daarnaast is het sterk geïnspireerd door 
de ruimte en de kleuren van een kosmi-
sche nevel, ofwel nebula. 
 
Meer weten over Trio Nebula? 

Ga dan naar www.trionebula.com. Of be-
luister het stuk 'Return' van de CD  ge-
schreven door Rasmus Zwicki: 
www.youtube.com/watch?v=7nL57iLqsYc.   

  

6.000 jaar oude ‘telescoop’ 
 
Volgens Britse astro-archeologen zouden megalithische bouwwerken 
wel eens kunnen zijn gebruikt om de zogeheten heliakische opkomst 
van belangrijke sterren waar te nemen.  

 
De heliakische opkomst is het moment 
waarop een ster, na een tijd onwaar-
neembaar te zijn geweest vanwege de 
nabijheid van de zon, ’s ochtends kort 
voor zonsopkomst voor het eerst weer te 
zien is.  
Om de waarneming van zo’n wederver-
schijning te vergemakkelijken, zouden 
prehistorische mensen gebruik hebben 
gemaakt van openingen in hun bouw-
werken. De onderzoekers denken daar-
bij vooral aan zogeheten ganggraven, 
lange ‘hunebedden’ met meerdere graf-
kamers. De gang van zo’n tombe is vaak 
zodanig georiënteerd dat de zon op een 
bepaalde dag bij opkomst naar  binnen 

schijnt, bijvoorbeeld tijdens de 
winterzonnewende. 
Maar volgens de Britse onder-
zoekers zouden deze gangen 
dus ook kunnen zijn gebruikt om 
de wederverschijning van een 
bijzondere ster te kunnen waar-
nemen. Meer specifiek zou het 
gaan om Aldebaran, de helderste ster 
van het sterrenbeeld Stier, die symbool 
zou hebben gestaan voor het begin van 
de lente. 
Daarbij zou vanuit de donkere tombe via 
de toegangsopening naar de oostelijke 
horizon zijn gekeken. In zekere zin zou 
je de lange gang van zo’n ganggraf dus 

kunnen beschouwen als een verre, lens-
loze voorganger van de telescoop, aldus 
de archeo-astronomen die hun ideeën 
vandaag presenteren op de National As-
tronomy Meeting van de Royal Astrono-
mical Society in Nottingham.  
 
www.allesoversterrenkunde.nl

 
 

Werner Neelen vertelt over zijn passie op DTV 
 
In het TV-programma Uitgelicht van de omroep DTV vertelt Halleylid Werner Neelen in een 
negen minuten durend filmpje enthousiast over zijn grote passie: sterrenkunde. Hij doet dat 
bij onze sterrenwacht, waar hij de kijker rondleidt door en rond het gebouw. De uitzending 
was op 6 september. Bekijk dit item terug om ‘DTV gemist’ op www.maaslandfm.nl. 
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Piek in nacht 11/12 augustus  

In de nacht van donderdag/vrijdag 
11/12 augustus is een extra piek in 
de meteorenactiviteit opgetreden. 
Die piek was voorspeld. Waarne-
mers op La Palma zagen in de na-
nacht gedurende ongeveer vier uur 
tussen 600 en 900 Perseïden!  
In ons land was daar niets van te 
zien vanwege bewolking.  
Halleyleden en leden van de Werk-
groep Meteoren van de KNVWS in 
Noord-Frankrijk en op La Palma 
(Canarische Eilanden) waren getui-
ge van deze forse opleving. 
Halleyleden Felix Bettonvil en Cas-
per ter Kuile, beiden ook lid van de 
Werkgroep Meteoren KNVWS, en 
andere meteorenwaarnemers obser-
veerden de Perseïden vanaf een 
vulkaantop  van  het  Canarische  ei- 
 

land  La  Palma. Daar hadden zij 
een onbelemmerd zicht op de voor-
spelde opleving van de Perseïden. 
"In zo'n 4 uur donkere waarneem-
tijd konden we tussen de 600 en 
900 meteoren zien, soms wel 10 fel-
le varianten per minuut."  
Roy Keeris, die op zoek naar onbe-
wolkte hemel met een groep afreis-
de naar Frankrijk, wist de opleving 
eveneens waar te nemen. Een paar 
prachtige vuurbollen die hij zag, kon 
hij ook op de gevoelige plaat vast-
leggen (zie ook blz. 12). Zijn Perse-
idenexpeditie kon niet meer stuk…  
Astronomen hadden deze verhoog-
de activiteit voorspeld. Eens per 12 
jaar verstoort namelijk Jupiter met 
zijn zwaartekracht het stofspoor van 
109P/Swift-Tuttle, de moederkomeet 
van de Perseïden. Normaal schampt 
de aarde dit stofspoor, maar door de 
verstoring van Jupiter kwamen er in 
de nacht van 11-12 augustus meer 
stofdeeltjes op het pad van de aarde 
dan gebruikelijk. Hierdoor zagen we 
aanzienlijk meer meteoren.  
 
Maximumnacht 12/13 augustus  

Halleyleden  namen  de  piek  in  de 
 

tweede nacht waar bij de sterren-
wacht en op andere locaties, waar-
onder Oude Niedorp (NH); daar 
maakte Simon van Leverink fish-
eyeopnames van de sterrenhemel.  
Het was in Oost-Brabant de hele 
nacht kraakhelder; geen wolkje aan 
de lucht. Alleen de maan (Eerste 
Kwartier) stoorde aanvankelijk. 
Waarnemers telden tientallen mete-
oren per uur, vooral Perseïden na-
tuurlijk, maar ook meteoren van de 
andere zwermen en sporadische 
meteoren. Het waren vaak snelle 
meteoren, met nalichtende sporen. 
Ook verscheen af en toe een heel 
kleurrijke vuurbol. Theo van de Mor-
tel kreeg er een fotografisch te pak-
ken: zie blz. 12. 
In de nacht van 13/14 augustus, na 
de barbecue, hebben zes Halleyle-
den bij de sterrenwacht waarnemin-
gen gedaan, maar er was veel be-
wolking. Samen met de maan zorg-
de die ervoor, dat deze actie weinig 
meteoren opleverde en om die re-
den rond 2 uur werd afgeblazen. 
 

Achtergrond: vuurbol, 12-8-2016. 
Foto: Roy Keeris.

 

 
Astronomen hebben voorbij Neptunus een nieuw ‘planeetje’ 
ontdekt. Het object met de voorlopige naam 2015 RR245 
heeft een middellijn van ongeveer 700 kilometer. Hij be-
schrijft een elliptische baan en is gevonden met de Canada 
France-Hawaii telescope op Mauna Kea (Hawaï).  

 

Het planeetje is in februari 2016 opge-
merkt op een foto van 9 september 
2015. Al snel bleek dat RR25 thans 
meer dan twee keer zo ver van de zon 
verwijderd is als Neptunus: negen mil-
jard kilometer. In zijn baan nadert hij de 
zon: in 2096 is hij er nog maar 5 miljard 
kilometer van af. RR245 staat daarmee 
soms dichterbij de zon dan Pluto. 

RR 245 zit in de Kui-
pergordel, waarin het 
aantal ijsachtige ob-
jecten groter dan 100 
kilometer wordt ge-
schat op meer dan 
100.000.  
Vermoedelijk zijn de-
ze ijsdwergen over-
blijfselen zijn van de      
begintijd van ons 
zonnestelsel. Het 

zou gaan om planetair bouwmateriaal 
dat na het ontstaan van de grote plane-
ten naar het buitengebied van het zon-
nestelsel is verdreven. IJsdwerg RR245 
behoort mogelijk tot de twintig grootste 
Kuipergordelobjecten, maar zijn grootte 
is niet precies bekend.  
De schatting van 700 kilometer baseert 
men op zijn waargenomen helderheid 

en een aangenomen waarde voor zijn 
albedo (het lichtweerkaatsend vermo-
gen van zijn oppervlak). 
Als RR245 een wit ijsachtig object is, 
zal het aanzienlijk kleiner zijn dan 700 
kilometer. Maar als zijn oppervlak heel 
donker is, is hij navenant groter.  
Hoe dan ook: dit kleine hemellichaam 
moet niet worden verward met de nog 
steeds hypothetische Planeet 9, die 
veel verder van de zon zou staan. 
Over een rondje om de zon doet RR245 
ongeveer 770 jaar. Het zal tot halver-
wege  de 25ste eeuw duren  voordat hij 
het verste punt van zijn omloopsbaan 
bereikt. Dat ligt op ruim 19 miljard kilo-
meter van de zon,129 maal de afstand 
aarde-zon. 
NRC Handelsblad, juli 2016, Eddy  
Echternach, ingezonden door Leo Steinhart 

Bijzondere Perseïden 2016 
  
In juli en augustus zijn in de nachtelijke uren meer ‘vallende sterren’ of me-
teoren te zien dan anders. Vijf meteorenzwermen bereiken in deze periode 
hun maximale activiteit. De grootste zwerm van dit vijftal is de Perseïden-
zwerm. Dit jaar deden traden twee pieken op in de Perseïdenactiviteit: in de 
nanachten van 11/12 augustus en 12/13 augustus.  
 

2015 RR245 

Pluto 

Makemake 

ZON 

IJsdwerg scheert door Kuiper-
gordel 
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Nieuws over Halley 2.0  
 
Met het Halley 2.0-project loopt het goed. Er worden goede vorderingen gemaakt door Ellen Bruijns, Bob Nijgh en Rob 
Bouman. Afgelopen maanden is de elektronica veranderd, zodat crosstalk tussen de kabels onmogelijk wordt en de 
bediening veiliger.  

 
YIGAL HERSTEIN 
 
Daarnaast komt binnenkort in de zonnekoepel een kastje te 
staan waarmee op simpele en veilige wijze de zonnekoepel 
open en dicht moet kunnen met een computersturing. De ver-
wachting is dat dit eind dit jaar gereed is. De cursus voor het 
bedienen van de koepel staat voor volgend voorjaar op de 
agenda.  
In de grote koepel heeft men ook niet stil gezeten. De tandheu-
gel in de koepel is verbeterd door Cees de Jong en Terry Hin-
sen waardoor er nu geen dode plekken meer in de omloop zit-
ten. Ook is de koepel weer wind- en waterdicht. Wel zijn er nu 
zo goed als geen reserveonderdelen meer. Hierdoor zal de 
koepel wel binnen enkele jaren moeten worden vervangen. 
Hiervoor is geld nodig dat door Mieke van den Oetelaar en haar 

teamgenoten zal moeten worden binnengehaald. Zij zijn druk 
bezig met het opzetten van een lobby om dit mogelijk te maken. 
Als de koepel binnenkort gereed is, zal ook begonnen worden 
om een instrumentenplatform op te zetten. Hierin wordt de ac-
tuele astronomische en meteorologische status buiten geme-
ten. Binnen kunnen we dan meteen zien of het helder is, hoe-
veel lichtvervuiling er is enz. Dit platform wordt komend jaar op 
het dak geplaatst. 
Kortom, er gebeurt nu veel. Maar tegelijkertijd zien we nog altijd 
wel een tekort aan met name werktuigbouwkundigen/construc-
teurs. Deze zijn voor de toekomstige projecten wel heel erg ge-
wenst. Bent u een fijnmechanisch/optomechanisch construc-
teur of kent u iemand, en hebt u zin om te komen helpen, u 
bent van harte welkom! Aanmeldingen bij Yigal Herstein (yher-
stein@gmail.com of 06-46457577). 

 
Scholierenwedstrijd met ‘blikjessatelliet’ 

Schiet colablikje kilometer de lucht in 
 
Misschien heb je weleens een frisdrankblikje in de lucht gegooid. Hoe hoog kwam 
dat toen? Drie meter? Tien meter? Als je wilt, kun je je blikje wel honderd keer zo 
hoog de lucht in laten gaan met een raket. 

 
Nou ja, het is niet echt een frisdrankblikje, maar een satelliet zo 
groot als een blikje. De satelliet kunnen scholieren bouwen bij 
een speciale wedstrijd, de CanSat-competitie. ‘Can’ betekent 
blikje en ‘sat’ staat voor satelliet. 
Het komende schooljaar kunnen teams van vier tot zes scho-
lieren zo’n blikjes-satelliet bouwen. De beste satellieten gaan 
volgend jaar april de lucht in met een raket, wel 1 tot 1,5 kilo-
meter hoog. Als ze boven zijn, worden ze losgelaten en moeten 
ze met een parachute weer op aarde landen. Tijdens de vlucht 
houdt de satelliet radiocontact met een station op aarde.  
“Het idee van de wedstrijd is, dat leerlingen op die manier en-
thousiast worden voor een technische opleiding later”, zegt 
Marloes Mol van wetenschapsmuseum Nemo, dat de wedstrijd 
organiseert.  

“Bovendien is ruimte-
vaart ook leuk voor 
leerlingen die niet heel technisch zijn”. 
De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van 
scholen voor voortgezet onderwijs. De teams verzinnen een 
missie, bijvoorbeeld om metingen te doen. Ze schrijven een on-
derzoeksvoorstel in het Engels en bouwen uiteindelijk een sa-
telliet. Dat betekent, dat je ook moet programmeren, en ontwer-
pen en testen. Lijkt je dat leuk?  
Lees er meer over op www.ruimtevaartindeklas.nl/nieuws/421 
en vraag je school om je vóór 30 oktober 2016 in te schrijven. 
Dan gaat jouw blikje misschien heel hoog de lucht in. 
 
NRC Handelsblad, 10/11 september 2016, Karel Berkhout 
 

 

Perzische getuige supernova 1006 
 
Drie Duitse onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat ook de 11e-eeuwse 
Perzische geleerde Avicenna (alias Ibn Sina) getuige is geweest van de verschij-
ning van supernova 1006.  

 
Voor zover bekend was dit het helderste hemelverschijnsel dat 
ooit door mensen is waargenomen. Avicenna reisde heel wat 
af en deed waarnemingen op de meest uiteenlopende terrei-
nen. Ruim de helft van zijn geschriften is bewaard gebleven. In 
een van zijn teksten, Ketab Al-Sjifa, zit een passage waarin een 
beschrijving wordt gegeven van een helder object dat in het 
jaar 1006 aan de hemel verscheen. De passage is al eerder 
onderzocht, maar werd tot nu toe geïnterpreteerd als de be-
schrijving van een komeet. Volgens de Duitsers zou het echter 
om de supernova gaan. In hun nieuwe vertaling beschrijft Avi-
cenna een fonkelend object dat heel helder was en dat metter-
tijd van kleur veranderde, voordat het geleidelijk verdween. Het 
tijdstip van de waarneming lijkt overeen te stemmen met het 

moment waarop de 
supernova aan de he-
mel verscheen, en 
Avicenna spreekt van 
een ‘ster tussen de 
sterren’.  
Supernova 1006 is ook opgetekend door waarnemers uit Ma-
rokko, Japan, Jemen en China, maar geen van hen doet mel-
ding van kleurveranderingen. De waarneming van Avicenna 
voegt dus echt iets toe aan wat er al bekend was. Volgens de 
huidige astronomische inzichten zou het een supernova van 
type Ia zijn geweest, veroorzaakt door een botsing tussen twee 
witte dwergsterren. www.astronieuws.nl 

Het restant van de supernova 1006 in 
sterrenbeeld Wolf ( Lupus). 
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Exoplaneet met drie  
zonsondergangen  

en -opkomsten! 
 

Astronomen hebben met het SPHERE-instrument 
van de Very Large Telescope van de ESO voor het 
eerst een exoplaneet in een drievoudig stersysteem 
rechtstreeks waargenomen. Het gaat om de sterren 
HD 131399A, HD 131399B and HD 131399C.  
De exoplaneet draait in ongeveer 550 jaar rond de 
helderste en eerstgenoemde van dit drietal en heeft 
de aanduiding  HD 131399Ab gekregen. 

Er zijn al duizenden exoplaneten bekend, maar van de meeste is het bestaan indirect 
ontdekt. HD 131399Ab is een van de zeer weinige die op de foto kon worden vast-
gelegd. Dit stersysteem en hun planeet bevinden zich op circa 320 lichtjaren van ons 
vandaan in Centaurus. HD 131399Ab ligt als het ware nog in de wieg; hij is slechts 16 
miljoen jaar oud en daarmee een der jongste gevonden exoplaneten. Uitzonderlijk is 
ook, dat hij met een temperatuur van 580° en een massa van vier maal die van Jupiter 
een van de koudste en minst massieve rechtstreeks waargenomen exoplaneten is. 
 
 
 

Hemels Paleis gelanceerd 
  
Sinds 15 september 2016 draait weer een ruimtelaboratorium rond de aarde, met de prachtige naam 
Hemels Paleis. In het Chinees Tiangong-2. Het is een Chinees ruimteschip, dat met een Lange-Mars-
2F/G-raket is gelanceerd vanaf het lanceercentrum Jiuquan in de Gobi-woestijn.  

 
Eerder hadden de 
Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie/ 
Rusland een eigen 
ruimtestation in een 

baan om de aarde, te weten Skylab res-
pectievelijk Mir.   
Het Internationale Ruimtestation ISS, dat 
al sinds 1999 in bedrijf is, is een interna-
tionaal project van tal van landen. China 
wil en mag niet betrokken zijn bij de ISS. 
Het Hemels Paleis is niet groot; hij is vijf-
tig maal minder zwaar dan het ISS. Het 
is eigenlijk een soort ruimtelab, zoals het 
Spacelab dat in de jaren ‘80 met de 

Space Shuttle meereisde. 
Dit najaar vertrekt een Shenzhou-8-cap-
sule naar boven, waar hij aan het ruimte-
station gekoppeld zal worden. Volgend 
jaar reizen drie Chinese taikonauten, 
met de Shenzhou-9 naar het Hemels Pa-
leis om daar 10 tot 20 dagen weten-
schappelijke experimenten uit te voeren. 
Hekkensluiter Shenzhou-10 levert twee 
mannelijke en een vrouwelijke taikonaut 
af bij het Hemels Paleis.  
Daarna is het einde oefening en zo’n 
twee jaar na de lancering zal hij naar de 
aarde terugvallen en helemaal verbran-
den in de dampkring. 

Het blijft niet bij het Hemels Paleis. Het 
is de bedoeling dat China vanaf 2022 
een permanent ruimtestation heeft. Dat 
is dan opgebouwd uit drie losse modu-
les, waaraan een bemanningscapsule 
kan worden vastgemaakt. Het nieuwe 
station zal groter, technisch beter en 
comfortabeler zijn de voorgaande. 
China is al enkele jaren een ruimtevaart-
natie. Het land heeft zelfs in 2013 een 
kleine onbemand voertuig, Jade Konijn 
genaamd,  op de maan laten rondrijden. 
Deze missie was succes.

 

 Jupiter, zoals we hem nooit eerder zagen 
‘Van boven’ en ‘van onderen’. Ruimtesonde Juno fotografeerde de noordelijke (links) en zuidelijke (rechts) poolstreken vanaf 

een hoogte van 94.500 kilometer. 
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MERIJN DE JAGER 
 
Organismen gebruiken DNA- en RNA-
strengen om hun eigenschappen te 
coderen en op te slaan in ‘genen’ voor 
replicatie en daarmee voorplanting. Een 
combinatie van genen kan een ‘soort’ 
omvatten; bijvoorbeeld een paard of 
een zebra. Paarden en zebra’s lijken 
veel op elkaar maar zijn genetisch sub-
stantieel verschillend om een voorbeeld 
te noemen. Nieuwe inzichten in zowel 
virologie als astrobiologie hebben we-
tenschappers doen beseffen dat gene-
tisch materiaal uit het heelal in de vorm 
van virussen verspreid kan raken over 
onze planeet.  
Er bestaan vele soorten virussen, de 
meeste zijn onschuldig en we merken 
zelfs niet dat we besmet zijn geraakt. 
Maar ieder virus verandert een deel van 
ons genetisch materiaal. Als het gene-
tisch materiaal veranderd dan kunnen 
(in theorie) de eigenschappen van het 
individu veranderen. Dit is een belang-
rijk punt. Want virussen kunnen vele 
effecten teweeg brengen van een sim-
pele verkoudheid tot dodelijke ziekten, 
maar ook genezing in de vorm van 

gentherapie. Een enkele druppel ze 
water bevat al rond de tien miljoen 
virussen van allerlei pluimage. Virussen 
zijn in staat te muteren maar ook om 
genetisch materiaal op te nemen uit de 
omgeving.  
Daarnaast is er soms een onduidelijke 
grens tussen ‘plasmiden’ ofwel losse 
stukjes DNA en echte virussen, hoewel 
beide in staat zijn een organisme bin-
nen te dringen en veranderingen te-
weeg te brengen. Van veel virussen is 
niet bekend waar de origine ligt. Wel 
welke organismen de dragers zijn, maar 
dat verraadt niet per se de origine. Zo 
kan het zijn dat het SIV-virus, wat im-
muunschade veroorzaakt bij primaten 
gemuteerd is door vers genetisch mate-
riaal tot het voor mensen dodelijke HIV. 
Zelfs het gevreesde Marburg- of Ebola-
virus hoeft geen aardse grondslag te 
hebben.  
Dit hele verhaal kan nogal fantastisch 
overkomen, toch is de mogelijkheid 
geenszins uit te sluiten dat het dagelijks 
bombardement aan deeltjes op Aarde 
soms stukjes genetisch materiaal bevat 
dat virussen die al bestaan kunnen 
veranderen van onschuldige verkoud-

heid tot Spaanse griep.  
Geïnspireerd door een felle meteoor in  
de nacht van 6 op 7 augustus 2016 
moest ik terugdenken aan theorieën 
over de panspermia-theorie. Zo worden 
vallende sterren tot ‘taxi’s’ van gene-
tisch materiaal. Nieuwe inzichten in de 
astronomie hebben niet de wereld ver-
anderd, maar wel onze ideeën over wie 
we zelf zijn in het universum. Het gaat 
ver om te zeggen dat het eerste leven 
op aarde vanuit het heelal op de aarde 
is neergedaald. Maar de mogelijkheid 
dat het leven beïnvloed is door gene-
tisch materiaal uit de ruimte is niet on-
denkbaar.  
Terugreikend op het idee dat virussen 
het genetisch materiaal van een indivi-
du kunnen veranderen; wie weet vinden 
we nooit de fossiele ‘missing link’ in de 
menselijke evolutie, want wie weet was 
die er wel nooit. Het is mogelijk dat een 
belangrijke sprong in de menselijke 
evolutie een zetje heeft gehad van 
‘buitenaf’. Wie panspermia intypt op 
Google zal een breed scala aan infor-
matie vinden; van inspirerend tot on-
heilspellende doomsday-theorieën. Stof 
om over na te denken...  

 
 

Geluid van oudste sterren uit Melkweg opgevangen  
 
Sterrenkundigen hebben geluiden 
opgevangen van de oudste sterren 
uit ons sterrenstelsel.   
Het gaat om trillingen die worden 
uitgezonden door een ongeveer 13 
miljard jaar oude bolvormige ster-
renhoop M4 of NGC 6121  in Schor-
pioen. De sterrenhoop heeft een 
diameter van 75 lichtjaren en is 7.200 
lichtjaren van ons verwijderd. 

 
De zogenoemde 'resonante akoestische 
oscillaties' zijn niet hoorbaar, maar de 
trillingen veroorzaken wel minuscule 
veranderingen in de helderheid van het 
licht dat sterren uitzenden. Dat melden 
onderzoekers van de Universiteit van 

Birmingham in het wetenschappelijk 
tijdschrift Monthly Notices. 
 
Planeten 

De wetenschappers vingen de trillin-
gen op met behulp van de NASA-
telescoop Kepler. Deze telescoop is 
vooral bekend vanwege de ontdekkin-
gen van vele planeten buiten ons zon-
nestelsel, maar kan ook de subtiele 
lichtveranderingen van sterren meten 
die worden veroorzaakt door 
de oscillaties. Aan de hand van de 
geluiden van de 13 miljard jaar oude 
sterrenhoop kunnen astronomen op 
termijn de precieze leeftijd en massa 
van de oeroude sterren bepalen. Met 

die informatie hopen ze meer te weten 
te komen over het ontstaan van De 
Melkweg.  
 
Fossielen 

"De sterren die we nu hebben bestu-
deerd, zijn levende fossielen uit de tijd 
dat ons sterrenstelsel ontstond", ver-
klaart hoofdonderzoeker Andrea Miglio 
op de nieuwssite van de Universiteit van 
Birmingham. "We hopen te achterhalen 
hoe spiraalvormige sterrenstelsels zoals 
het onze precies zijn ontstaan." 
 
www.nu.nl, 7 juni 2016 

 

 

     ‘Rots-ster’ Freddiemercury 

 
In 1991 overleed  de rock-ster Freddie Mercury van  

Queen.  In  hetzelfde  jaar  ontdekte de Belgische  
                       sterrenkundige  Henri  Debehogne een planeto-                         
                           ïde, die van de Internationale Astronomische 

Unie de aanduiding 17473 kreeg. Op 5 september 2016, de 
dag dat Mercury 70 jaar zou zijn geworden, maakte Brian 
May, die naast zanger van Queen ook astrofysicus is,  be-
kend, dat de IAU aan de planetoïde 17473 de naam Freddie-
mercury heeft toegekend. 17473 Freddiemercury is een on-
geveer 3,5 kilometer grote rotsachtig object op een afstand 
van een half miljard kilometer van ons vandaan. 

Panspermia  
 
De Panspermia-theorie houdt in dat het leven ‘overal’ in het universum is. Gene-
tisch materiaal (DNA/RNA-strengen) reist door het heelal op een drager. Meestal 
spreekt men dan over een komeet, omdat kometen voor een groot deel uit water 
bestaan. Zo kan door inslag van de komeet op bijvoorbeeld de Aarde het gene-
tisch materiaal, dat in het ijs van de komeet lag opgeslagen, verspreid raken.  
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Toen de ijsplaneetjes zoals Pluto ontstonden, klonterden restjes 
samen tot kometen. Dat blijkt nu, uit metingen aan 67P/ Chury-
umov-Gerasimenko, de badeend-komeet. 

 
De komeet waar de Europese ruimte-
sonde Rosetta sinds augustus 2014 
omheen draait, bestaat hoogstwaar-
schijnlijk uit materiaal uit de prille begin-
tijd van ons zonnestelsel. Tot die con-
clusie komt team van wetenschappers 
op basis van gegevens die Rosetta de 
afgelopen twee jaar verzameld heeft. 
Churyumov-Gerasimenko lijkt qua vorm 
een beetje op een kolossale badeend. 
Hij bestaat uit een lijf van ruwweg 2 bij 
3,5 km en een kop van 1.8 bij 2,5 km. 
Tijdens haar verblijf bij de komeet toon-
de Rosetta aan dat deze heel poreus is 
en een gelaagde structuur bezit. Dat is 
volgens de onderzoekers een teken dat 
komeet 67P een vrij rustige ontstaans-
geschiedenis kende. Als zij bij de ge-
boorte gepaard was gegaan met hevige 
botsingen zou het kruimelige materiaal 
waaruit hij bestaat veel compacter zijn 
geworden. 
Uit eerder onderzoek, waarvan de resul-
taten in september 2015  in Nature zijn 
verschenen was al gebleken dat het lijf 
en de kop van de komeet vrijwel zeker 
apart van elkaar zij ontstaan. Ze moeten 
lang geleden met enige snelheid tegen 
elkaar zijn gebotst. Er zijn aanwijzingen 
dat er meer van die zachte botsingen 
zijn geweest Zo vertoont de kop van 
67P een drie flinke bulten, waarvan het 
vermoeden bestaat dat dit de overblijf-
selen van andere minikomeetjes zijn. 
Op de close-up-foto’s van de komeet is 
te zien dat hij is opgebouwd uit ontelba-
re klonten van enkele meters groot. Ook 

is gemeten dat de komeet 
tot op grote diepte veel 
vluchtige gassen bevat. 
Dat impliceert dat hij on-
der extreem koude om-
standigheden – ver van 
de zon dus - is ontstaan. 
Op basis van deze bevin-
dingen komen de onder-
zoekers tot de conclusie 
dat komeet 67P bestaat 
uit materiaal dat is over-
gebleven na de vorming 
van de dwergplaneet Plu-
to en de andere grote ijs-
achtige hemellichamen voorbij de om-
loop baan van de planeet Neptunus. 
Daarbij zouden bescheiden hoeveelhe-
den korrelig ijsmateriaal zijn achter ge-
bleven. Door samenklontering ontstond 
de komeet. 
Het poreuze karakter van 67P wijst erop 
dat dit proces misschien wel 400 mil-
joen jaar heeft geduurd. Alleen zo’ n 
trage groei kan verklaren waarom de 
komeet en poreus is en veel vluchtig 
materiaal bevat. Was het groeiproces 
veel sneller verlopen, dan zou zijn in-
wendige zo zijn opgewarmd dat de 
vluchtige stoffen ontsnapt zouden zijn. 
De beantwoording van de vraag hoe 
komeet 67P is ontstaan was een van de 
hoofddoelen van de Rosetta-missie. 
Wetenschappers waren er nieuwsgierig 
naar of kometen stille getuigen zijn van 
het vormingsproces van ons zonnestel-
sel (4,6 miljard jaar geleden) of dat gaat 

om brokstukken van latere botsingen 
tussen de grotere hemellichamen in de 
verre buitenwijken van het zonnestelsel. 
Dat laatste scenario is vrijwel zeker niet 
van toepassing althans niet op deze 
komeet, verreweg de best bestudeerde 
tot nu toe. 
De resultaten van het nieuwe onder-
zoek zijn gepubliceerd in het augustus-
nummer van het astronomische vaktijd-
schrift Astronomy & Asthrophysics. Het 
zal niet de laatste publicatie op basis 
van Rosetta-gegevens zijn, maar de 
missie is inmiddels wel afgelopen. Op 
30 september  2016 heeft de ruimte-
sonde een relatief zachte, maar wel fa-
tale  buiklanding  gemaakt op het op-
pervlak  van komeet 67P. Daarbij bleef 
ze tot haar laatste  snik- en  van steeds 
dichterbij - metingen doen.  
NRC Handelsblad, augustus 2016 Eddy  
Echternach, bewerkt en aangeleverd door 
Leo Steinhart 

  

Philae teruggevonden! 
 
Philae, de lander die op ongelukkige wijze op de verkeerde 
plek op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko terecht-
kwam, is gevonden!   

 
Philae raakte op 12 november 2014 de uitgekozen landings-
plaats aan, maar veerde meteen weer op. De harpoen waarmee 
hij aan de bodem vast geklonken moest worden, haperde. Na 
nog een stuitering zakte de lander zes minuten later in een don-
kere spleet, waar hij niet meer uit kwam. Hij lag er half gekanteld 
in, zoals te zien is op de foto’s die hij om zich heen maakte. Een 
paar dagen later kon de vluchtleiding hem nog 35° draaien, maar 
dat hielp niet echt. Hij lag daar zo ongunstig, dat zijn zonnecellen 
onvoldoende zonnelicht konden opvangen om de twee accu’s op 
te laden. Philae hield ermee op, maar in juni en juli 2015 gaf hij 
nog tekenen van leven, waarna hij definitief de geest gaf. Onder-
tussen werd alles in het werk gesteld om Philae nauwkeurig te 
lokaliseren, maar tevergeefs. Tot 2 september 2016. Rosetta, die 
nog rond de komeet wentelde, kreeg hem eindelijk in beeld (fo-
to’s), enkele weken voordat de sonde zelf op 30 september met 
een landing op de komeet een einde maakte aan zijn missie. 

‘Duikende eend’ (komeet Churyumov-Gerasimenko), 
door Rosetta gefotografeerd vanaf een hoogte van 102,6 
kilometer. Rond de komeet hangt een gloeiende coma 
van uitgestoten materiaal.  

67P ontstond uit oud en koud  puin 
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Ruimte-toerisme 
  
Er wordt heel hard gewerkt om binnen 
korte tijd actieve vakanties te kunnen 
boeken bij commerciële bedrijven.  
Pan American Airways dacht dat dat 
voor het jaar 2000 zou lukken en legde 
een wachtlijst aan van mensen die een 
reis naar de maan wel zagen zitten. Het 
bedrijf slaagde er niet in om die droom 
uit te laten komen. In 1991 ging Pan 
Am's First Moon Flights Club failliet 
met een wachtlijst van ruim 93.000 
wachtende ruimtetoeristen. 

 
JAN VAN HAMOND  
 
Commerciële bedrijven investeren fors in 
ruimteschepen, waarmee mensen voor 
veel geld een retourtje naar de ruimte 
konden maken. Maar ondanks al die in-
spanningen zijn er nog (naar mijn weten) 
steeds maar zeven ruimtetoeristen in 
een lage baan om de aarde geweest. 
Geen van hen heeft één voetstap op de 
maan gezet. Wel zijn er ruimtetoeristen 
geweest die voor een slordige 20 miljoen 
dollar in het ISS zijn geweest. De recent-
ste bezoeker, de Canadees Guy Lali-
berté, hoestte in 2009 meer dan 40 mil-
joen dollar (30 miljoen euro) op voor een 
elfdaagse reis naar het ruimtestation. 
Veel geld voor een trip naar een plek 
voor wetenschappelijk onderzoek en 
waar vrijwel elke vorm van luxe ont-
breekt. Alle ruimtetoeristen werden met 
een versie van de  Russische  Sojoez-
raket omhoog gebracht. Nu de perma-
nente bemanning van het ISS is verdub-
beld tot zes, is dat al lang geen optie 

meer. Zal de 'vakantiebestemming' daar-
mee verleden tijd zijn?  
Inmiddels werken meerdere bedrijven 
aan hun eigen ruimtevliegtuigen. Het be-
kendste is SpaceShip Two van Virgin 
Galactic. Dat gaat op moederschip Whi-
teKnight Two de lucht in, wordt losge-
koppeld en schiet dan met eigen raket-
motor met zes passagiers aan boord de 
ruimte in. Eenmaal buiten de dampkring 
ervaren de passagiers zo'n vijf minuten 
gewichtloosheid en kunnen ze in die tijd 
de kromming van de aarde bewonderen 
en van het uitzicht op de sterren genie-
ten.  
Ook zijn er plannen voor langere toeristi-
sche ruimtevluchten, mogelijk gekoppeld 
aan een verblijf in een ruimtehotel. Het 
nog te bouwen Crew Space Transport  
CST-100 Starliner. 
Robert Bigelow, van een schathemel-
tjerijke hotel-motel- en appartementen-
imperium heeft al tien jaar testvoertuigen 
om de aarde vliegen. Op 10 april 2016  
kwam de BEAM (Bigelow Expandable 

Activity Module) aan bij het het ISS. 

Deze module moet twee jaar aan het 
ruimtestation gekoppeld blijven om te 
bewijzen dat het werkt. Als dat zo blijkt te 
zijn, wordt mogelijk vrij snel daarna de B 
330 gelanceerd. Deze module is 
met  een inhoud van 330 kubieke meter 
meer dan twintig keer zo groot als de 
BEAM en zou zo'n twintig jaar in de 
ruimte kunnen hangen. Hoewel de wan-
den opblaasbaar zijn, bieden ze de toe-
risten meer bescherming tegen warmte 
en straling dan de huid van de be-
staande ISS-modules. Het opblaasbare 
ontwerp zorgt voor veel leefruimte, die 
bovendien kan worden vergroot  door 
extra modules toe te voegen. Elke mo-
dule heeft aan beide uiteinden kop-
pelingspunten. Daar kunnen vaartuigen 
met vracht of nieuwe passagiers afme-
ren, of andere modules worden gekop-
peld, bijvoorbeeld een laboratorium. 
Bron: Know how 

 
 
                                              

Bassins zien kosmische gammastralen  
 
Het lijkt op een tentenkamp, of een aantal dicht op elkaar staande kassen, maar het is een telescoop op een berg in het 
zuiden van Mexico. Deze verzameling waterbassins meet de restanten van hoogenergetische fotonen uit de ruimte, ook 
wel gammastraling genoemd.  

 
Hierdoor leren astrofysici over heftige 
gebeurtenissen in de ruimte en extreme 
lichamen zoals supernova’s en zwarte 
gaten.  
De telescoop is nu ongeveer een jaar in 
bedrijf; eind april presenteerden de be-
trokken onderzoekers hun eerste kaart 
van de ruimte. 
De High-Altitude Water Cherenkov-tele-
scope (HAWC) bestaat uit 300 identieke 
bakken gevuld met ultra puur water, in 
totaal 60 miljoen liter. Onderin elke bak 
van 5 meter hoog en ruim 7 meter in 
doorsnee staan vier gevoelige lichtde-
tectoren, die de overblijfselen meten van 
de hoogenergetische fotonen uit de 
ruimte. Die fotonen dringen zelf niet door 
onze atmosfeer heen; gelukkig, want 
met energieën tot 60 Tev zouden ze ons 

weefsel beschadigen. In plaats daarvan 
botsen ze wel op deeltjes in de atmo-
sfeer, een proces waarbij zogeheten air 
showers vrijkomen, waaiers van andere 
deeltjes, waaronder protonen, antiproto-
nen, alfadeeltjes, electronen, positronen 

en neutronen. En die deeltjes kan de te-
lescoop wel meten, enkele tienduizen-
den per seconde. Als deze deeltjes met 
hoge lichtsnelheid het water inschieten, 
wekken ze daar blauwe Cherenkov stra-
ling op, die wordt opgevangen door de    
lichtdetectoren. Met deze metingen is te-
rug te rekenen waar de oorspronkelijke 
fotonen vandaan kwamen. 
In het eerste jaar heeft de telescoop al 
tien onbekende bronnen van gamma-
straling ontdekt. En de betrokken weten-
schappers onderzoeken nu of die 
nieuwe gammastraling misschien te lin-
ken zijn aan objecten die zijn waargeno-
men in het zichtbare of infrarode licht. 
 
De Ingenieur mei 2016, tekst Ir Jim Heirbaut, 
aangeleverd door Leo Steinhart 

Twee BA 330-modules gekoppeld, met links een SpaceX Dragon-capsule. 
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Heeft deze ster een door aliens gebouwde lampenkap? 
 
Is er een ster ontdekt met daar omheen een Dysonbol, een door 
aliens gebouwde mega-lampenkap? Tabby's ster doet zo raar, dat 
zelfs die verklaring niet is uit te sluiten. Dankzij crowd-funding kan 
dit mysterieuze object nu een jaar lang nauwkeurig gevolgd worden. 

 
In de stercatalogus heet hij heel nuchter 
KIC 8462852, maar hij is beter bekend 
als Tabby's ster, of de alien megastruc-
ture star. De grote dips in helderheid van 
Tabby's ster zijn zo moeilijk te verklaren, 
dat sommigen zelfs de science fiction te 
hulp roepen. De fysicus Freeman Dyson 
speculeerde ooit, dat een technisch ver-
gevorderde beschaving de eigen zon 
zou kunnen omgeven met een grote bol 
- op ongeveer dezelfde afstand als de ei-
gen planeet - om zo alle energie van die 
zon te benutten. 
Als wij dat hier deden, werd ons bewoon-
bare oppervlak vijfhonderd miljoen keer 
zo groot, en de beschikbare hoeveelheid 
zonne-energie een miljard keer. Tabby's 
ster zou zo'n gedeeltelijk voltooide, 
draaiende Dyson-bol om zich heen heb-
ben, die af en toe de ster gedeeltelijk af-
schermt. SETI, het project dat met radio-
telescopen naar buitenaards intelligent 
leven zoekt, heeft zelfs al eens de anten-
nes op Tabby's ster gericht, maar geen 
radiosignalen kunnen deteteren.        
Lucas Ellerbroek, planetenexpert aan de 
Universiteit van Amsterdam, ziet de Dy-
son-bol als de minst waarschijnlijke mo-
gelijkheid, maar hij zit er ook niet mee dat 
de ster daardoor breed bekend gewor-
den is: 'Het is goed dat zoiets interesse 
wekt, zodat deze ster nu zelfs dankzij 
crowdfunding langdurig geobserveerd 
kan worden.' 
Want dat is de volgende stap: met parti-
culier gefinancierde telescopen de ster 
een jaar lang continu in de gaten hou-
den, om te zien of de mysterieuze mega-
dips zich herhalen. Een Kickstarter- 
campagne haalde deze zomer in een 
maand de benodigde honderdduizend 
dollar op.     
 
In het vizier van de Kepler ruimte-te-
lescoop 

Ooit leek KIC 8462852 een heel gewone 
ster, zoals er miljoenen in onze Melkweg 
zijn, totdat de Kepler ruimtetelescoop 
hem van 2009 tot 2013 diverse malen in 
het vizier nam. Tabby's ster was maar 
een van de vele duizenden sterren die 
Kepler automatisch en routinematig ob-
serveerde. 
Het was dan ook niet de Kepler-tele-
scoop die KIC 8462852 herkende als iets 
heel bijzonders, en het waren zelfs niet 
de professionele astronomen die Ke-
plers data bestudeerden. Nee, het waren 
amateurastronomen van de Planet Hun-
ters die aan de bel trokken bij Tabetha 
('Tabby') Boya-jian, de astronome die 

vanuit Yale University het 
werk van de Planet Hunters 
begeleidt. 
Deze 'planeetjagers' bekijken 
thuis, op hun computer, de 
data van Kepler. Ze zoeken in 
de lichtcurves van sterren 
naar kleine dipjes: een teken 
dat op dat moment, vanuit de aarde ge-
zien, een exoplaneet precies voor die 
ster langs trekt. De exoplaneet zelf is niet 
rechtstreeks te zien, omdat sterren op 
zulke afstanden niet meer dan stipjes 
licht zijn. 
Zo'n dip door een exoplaneet kan hoog-
stens een paar procent van het licht van 
een ster wegnemen, immers, zelfs de 
grootste planeten zijn veel kleiner dan 
een ster. Ook duurt zo'n dipje hoogstens 
een paar uur. Maar in de lichtcurve van 
KIC 8462852 zaten twee enorme dips 
van maar liefst 22 procent die dagen 
duurden. Als een exoplaneet dat deed, 
had z'n diameter bijna de helft van die 
van de ster moeten zijn (44 procent), wat 
niet kan, en hij zou onmogelijk traag in 
een baan rond die ster moeten bewegen. 
Was het dan misschien de ster zelf die 
van helderheid veranderde? Sommige 
stertypes kunnen heel instabiel zijn, 
maar in dit geval is dat vrijwel  uitgeslo-
ten. Het kleurenspectrum van het ster-
licht geeft aan, dat dit een heel normale, 
stabiele ster is.      
 
Where's The Flux? 

In oktober 2015 publiceerde Boyajian 
een artikel over de ster onder de titel KIC 
8462852 – Where’s The Flux? (let op de 
afkorting), waarin ze allerlei veronder-
stellingen over de oorzaak van de mega-
dips bespreekt. Eigenlijk vindt ze geen 
van de scenario's echt overtuigend, 
maar voorlopig houdt ze het erop, dat 
Kepler toevallig heeft waargenomen, 
hoe een eenmalig salvo van grote kome-
ten, afkomstig uit de buitengebieden van 
de ster, dicht langs de ster scheerde en 
uiteen viel tot een grote, verduisterende 
wolk van gruis en stof. 
Ellerbroek – zelf niet betrokken bij dit on-
derzoek – heeft een lichte voorkeur voor 
een ander scenario. 'Met zo'n rare licht-
curve is alles onwaarschijnlijk,' relati-
veert hij, 'maar het zou kunnen, dat we 
voor het eerst een catastrofale gebeurte-
nis in een jong zonnestelsel hebben ge-
zien, waarbij twee grote asteroïden, of 
zelfs twee planeten, op elkaar botsen.' 
Uit zo'n botsing van de aarde met een 
bijna even grote planeet is, denkt men, 

vier miljard jaar geleden de maan ont-
staan. Bij zo'n botsing ontstaat een 
enorme wolk puin, die makkelijk in één 
richting twintig procent van het sterlicht 
kan verduisteren. Als dit klopt, cirkelt die 
wolk nu nog rond de ster en moet in mei 
2017 de volgende megadip te zien zijn. 
 
Andere misdragingen 

Heel recent is ontdekt, dat Tabby's ster 
zich ook nog op een andere manier mis-
draagt: over de volledige vier jaar dat de 
Kepler-ruimtetelescoop de ster waar-
nam, nam diens helderheid geleidelijk 
met drie procent af. Een artikel hierover 
van twee andere astronomen, Benjamin 
Montet en Joshua Simon, staat sinds vo-
rige week online. 
Dit roept opnieuw de vraag op: is het de 
ster zelf die minder helder wordt, of 
wordt hij geleidelijk door iets anders ver-
duisterd? Dat een ster van dit type 'uit-
dooft' is nog nooit waargenomen, en kan 
ook niet volgens de algemeen aan-
vaarde stermodellen. Montet en Joshua 
beperken zich grotendeels tot het pre-
senteren van hun bevindingen, en spre-
ken geen voorkeur uit voor welk scenario 
zich hier afspeelt. Het komende jaar, met 
de nieuwe, gecrowdfunde waarnemin-
gen, moet meer duidelijkheid gaan ver-
schaffen. Zijn de aliens nog bezig hun 
Dyson-bol af te bouwen, en wordt de ster 
daarom geleidelijk steeds verder afge-
schermd? 
'Al was het zo, dan nog vraag ik me af of 
we dat ooit zullen kunnen bewijzen,' zegt 
Ellerbroek. Zelf zet hij zet zijn kaarten lie-
ver op onderzoek aan grote aantallen 
sterren met hun exoplaneten: 'Ik hoop 
dat we ons niet gaan blindstaren op deze 
ene ster.' 
 
www.dekennisvannu.nl, wetenschapsjourna-
list Arnout Jaspers, 11 augustus 2016,  aan-
geleverd door Tom Overtoom 
 

Een Dysonbol 
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Wie het weet… oplossing vorige vraag 
 
(Hier volgt eerst de beschrijving bij de vorige “Wie het weet“ uit 
het Halley Periodiek nr. 3 -  juli  2016,  bl.23). 
 
Deze kruiswoordpuzzel bevatte volgens de uitleg veel herha-
lingen en na invulling zou in de verticale kolom onder de  de 
naam verschijnen van iemand wiens naam verband houdt met 
een nogal fors uitgevallen apparaat,  waarvan de naam in de 
vakjes helemaal beneden ingevuld diende te worden. De vraag 
was dan:  hoe fors (hoe lang of breed of hoog) dat apparaat 
dan wel was? 

 
De “herhaling” betrof het woordje “lucht”, telkens voor-

aan bij elk horizontaal antwoord. Na invulling kreeg men 
in de verticale kolom de naam van de persoon die vooral 
bekend is geworden met zijn nogal fors uitgevallen 
apparaten. Zijn naam is  Joh. Hevelius (1611-1687) en 
het apparaat waar het om gaat is de luchttelescoop. 

Om bij telescopen sterkere vergrotingen te krijgen wist 
men dat men lange brandpuntsafstanden moest 
gebruiken. Kijkerbuizen van tientallen meters lang 
bestonden nog niet. Daarom hing men een paal met de 
uiteinden aan een hoge mast. Op deze wiebelende paal 
werden een objectief en een oculair geplaatst. Allebei 
verschuifbaar op de, soms wel 60 meter, lange paal.   Met 
behulp van touwen en stokken kon gericht worden 

hemellichamen die men wilde bekijken. Onvoorstelbaar  dat met zo’n onstabiele, wiebelende 
constructies toch og het een en ander ontdekt is. Zo verscheen in 1647 de beroemde ‘Atlas 
van de maan’ van Hevelius, gemaakt met behulp van zijn ca. 45 meter lange luchttelescoop 

die hij op het dak van  zijn  vier aaneengesloten  huizen  in Danzig, Polen, had gebouwd.   
Deze bierbrouwer/instrumentenmaker/burgemeester/astronoom had voordat hij de bier-
brouwerij erfde enige tijd in Leiden rechten gestudeerd. Daar kwam hij in contact met de 
gebroeders Huygens met wie hij bleef corresponderen. In die periode, midden 17de eeuw, 
werden op diverse plaatsen ‘luchttelescopen’ gebouwd, ook door de gebroeders Huygens. 
En het kan zijn dat Hevelius toen, in Leiden, voor het eerst kennismaakte met dergelijke 
instrumenten en het idee mee terug nam naar Polen. Maar andersom kan ook! Dat de 
bierbrouwer de gebroeders op het idee bracht voor het bouwen van kijkers met dergelijke 

enorme brandpuntsafstanden. Ook elders verschenen grote luchttelescopen. 
Voor de sterrenwacht van Parijs bouwde Cassini er een in de 
buurt van het Paleis van Versailles en Andrien Auzout (in 
Rouen) was zelfs  serieus van plan om een luchttelescoop  
van wel 300(!) meter lang  te gaan bouwen omdat hij 
daarmee, dacht hij, dieren (!)  op de maan zou moeten 
kunnen zien! Ook Cristopher Wren (Engeland) wordt wel 
genoemd als ontwerper/bouwer  van dergelijke telescopen.  
Dat een luchttelescoop onhandig was in het gebruik, moeilijk 
te richten was en veel last moet hebben gehad van grote 
trillingen kan men zich wel voorstellen. Toch zijn er met luchttelescopen belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo zag Hevelius een 
“nova” in 1670 in het sterrenbeeld Vosje. (Dat bleek later geen nova te zijn maar de botsing en versmelting van twee sterren). Hij spoorde 
er 4 kometen mee op  en ontdekte en beschreef ook “Mira Ceti”, de “wonderbaarlijke”, periodiekveranderlijke ster. De gebroeders 
Huygens vonden Titan, zagen er vlekken mee op Mars en ook dat Saturnus geen “oren” had maar een ring! Verder beschreven 
zij de Orionnevel en de afplatting van Mars. Cassini vond er de maantjes Dione en Tethys van Saturnus mee en James Bradley 
heeft met een 65 m. lange luchttelescoop de diameter van Venus opgemeten. 
>>> Gerold Ceelen uit Liempde” had naam + lengte goed en kwam als winnaar van deze “wie het weet…uit de trekking! <<< 
 
 

Wie het weet… nieuwe vraag 

 

Hevelius was lid van de Royal Society in de tijd dat Robert Hooke daar curator was. Alhoewel Hevelius met zijn 
astronomische bezigheden groot aanzien verwierf, scheen hij toch het een en ander niet te registreren zoals Hooke 
dat graag zag. Die stuurde daarom een nog jong lid van de Society naar Danzig om daarover te onderhandelen. Het 
gaat hier om de naam van deze jongeling, die, overigens zonder resultaat, naar Hevelius reisde. De betreffende 
jongeling werd later zelf ook een grote geleerde en een zeer beroemd astronoom. Een jaar na zijn overlijden ontdekten 
een Nederlander en een Zwitser een hemellichaam van het soort waarmee de eerder genoemde jongeling vooral 
beroemd is geworden. Maar dit was werkelijk een uitzonderlijk exemplaar. Dat werd  toen ook gezien door een toen  
dertienjarige knaap die daar zó van onder de indruk was dat hij er later, toen hij groot was,  zelf ook, met veel succes,  
naar ging zoeken!  De vraag is nu: wat was er zo bijzonder aan dat hemellichaam en wie was deze knaap?  Wie 
het weet mag het mailen naar harrieschrijvers@home.nl 

                   

   
 

    naam bouwer fors uitgevallen apparaat ?  

L U C 
 

H T J E           
  Meestal negatief 
geurtje   

L U C  H T O O R L O G    Conflict op hoog niveau  

L U C  H T H A V E N      Niet voor schepen      

           •              

L U C  H T H A V E N       Maastricht Aachen  

L U C  H T E N             Verfrissen    

L U C  H T V A A R T      Benaming hoog vervoer   

L U C  H T E R            Soort lamp    

L U C  H T L E D I G      Toestand buiten het ISS  

L U C  H T I G            Fris en vrolijk gekleed   

L U C  H T U I T L A A T  Klep voor rook/luchtjes  

L U C  H T S C H I P      Bommenwerper WO-1  

   
 

   Joh.Hevelius: bouwer/uitvinder van de :  

L U C 
 

H T T E L E S C O O P lengte ca. 45 m.  
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Achterkant: De verre bolhoop M2 in Wa-
terman, gefotografeerd door Willem Schot 
(zie blz. 11). Een mooie, zonnige zomer-
avond bij Halley, met ballonnen in de lucht 
(ingestuurd door Werner Neelen). 
Weer een gezellige en goedbezochte bar-
becue op zo’n mooie zomeravond (13 au-
gustus). Foto: Fokke Jan Blom. 
 
 
 

Bij Space Expo in Noordwijk 

Sojoez van André Kuipers ‘geland’  
 
Op 21 december 2011 vertrok onze astronaut André Kuipers met 
een Russische Sojoez naar het Internationale Ruimtestation. Om 
preciezer te zijn: hij vertrok met de Sojoez-TMA-03M-capsule. Aan 
boord waren ook de Amerikaan Don Pettit en de Rus Oleg Ko-
nonenko. 

 
Het drietal keerde op 1 juli 2012 met dezelfde capsule terug op de steppe 
van Kazachstan. 
In 2015 heeft Space Expo in Noordwijk dit voor ons land historische ruim-
tevaartuig gekocht van het  Russische ruimtevaartbedrijf Energia.  
De kosten van de hele operatie, ongeveer 4,5 ton, zijn bijeengebracht uit eigen middelen van Space Expo, aangevuld door spon-
soren en het Ministerie van Economische Zaken 
De Sojoez-TMA-03M is op 19 september 2016 bij Space Expo onthuld in aanwezigheid van André Kuipers en minister Kamp van 
Economische Zaken. 
Op 2 oktober opent ESTEC, het technologisch hart van ESA in Noordwijk, zijn poorten voor publiek. Tijdens deze ESTEC Open 
Dag is in Space Expo tegen speciaal tarief de Sojoez-capsule te bewonderen. 

  
Volg de prestaties op het web 

Zonnepanelen Halley 
 
De 112 zonnepanelen, die begin juni in de ster-
renwachtttuin en op de sterrenwacht zijn geïn-
stalleerd, werken prima, zowel op zonnige da-
gen natuurlijk, maar ook als het bewolkt is. 
Op de website van Omnik Solar Inverter kan ie-
dereen rechtstreeks de energieopbrengst van 
de zonnepanelen volgen, elke dag van uur tot 
uur, in cijfers en in een grafiek.  
Ga maar eens kijken op www.omnikportal.com. 
Klik in het vak Sign In op Public Sites en type 
vervolgens bij Site Name in: Halley. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
OSIRIX-REx naar Bennu 

 

Op 8 september is vanaf Cape Canaveral de 
ruimtesonde OSIRIS-REx gelanceerd. Hij is 
nu op weg naar planetoïde 101955 Bennu, 
waar hij in augustus 2018 zal aankomen.  

 
Bij Bennu verricht de sonde wetenschappelijk 
onderzoek en zal hij zelfs bodemmonsters ne-
men. Voor dat laatste zal de sonde in juli 2020 
Bennu zeer dicht naderen.  
Op het uiteinde van een robotarm zit de 
TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) die de bodem aan-
raakt en een dosis waterstofgas uitstoot. Dat gas moet regolith-deeltjes kleiner 
dan 2 centimeter in de TAGSAM blazen. In totaal hoopt men 60 gram aan 
deeltjes te vergaren. De monsters worden in de Sample Return Capsule (SRC) 
gedaan, waarna de sonde in maart 2021 terug naar de aarde vertrekt. Op 24 
september 2023 duikt de SRC de dampkring in en daalt hij de laatste kilome-
ters van zijn lange reis langzaam aan een parachute naar de Utah Test and 
Training Range. OSIRIX-REx blijft in de ruimte. Niet is uitgesloten, dat hij weer 
wordt doorgestuurd voor een missie naar een andere object.  

De Sojoez-TMA-03M 
(links) met André Kuipers 
aan boord nadert het ISS. 

Kom naar de filmavonden, met: 
Star Trek, Beyond, 28 oktober 

Star Wars, The Force Awakens, 25 november. 
In het Halley-auditorium, aanvang: 20 uur. 

Alleen voor leden. 
Toegang gratis. 

Ingenieur Jim Harris met zijn uit-
vinding: de TAGSAM. 
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Wat de leden inbrengen 


