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en de Toeristisch Recreatieve Vereniging 
Bernheze  (TRV-Bernheze). 
 
 

 

Inhoud HP 2017-1 

 
2 Colofon, inhoud, kalender 
3 Voorwoord voorzitter… 
3 Van de penningmeester… 
3 Welkom Nieuwe Leden  
3.  Geboortebericht 
3 Apollo 16, 45 jaar geleden 
4 Wat is er te doen bij Halley… 
4 Lezingen bij Galaxis 
4 Twee biljoen sterrenstelsels 
5 Workshop Astrofotografie  
5 Lezing over nanotechnologie  
5 Cursussen bij Halley 
5 Filmavonden  
6 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
6 Halleylid schenkt kunstwerk 

6 Nacht van de Nacht druk bezocht 
7 Planeten en Dagkalender 
10 Nieuws over Halley 2.0 
10 Activiteiten in het land 
11 Het concert van Trio Nebula 
11 Zweven over  de rode planeet 
11 Marsmissie in de woestijn 
12 Halley energieneutraal 
12 Halleyleden naar eclips in de VS 
12 Sterappelboom 
13 Astronaut John Glenn overleden 
13 Astrofoto’s 
16 Filmset Halley  
16 Drukke dag bij Halley 
16 De laatste beelden van Rosetta 
17 Wens Jan van Hamond vervuld 
17 Archief Christiaan Huygens online 
17 KNVWS-sterrenwachten bij Halley   

18 In lang vervlogen tijden… 
19 Ruimtemissies 2017 en later  
20 Mare Orientale  
20 Filmavonden: “waar blijven jullie?”  
21 IJzig Pluto bevat vloeibaar water 
21 ESA wil ruimtepuin ruimen 
22 Dag en nacht op de maan 
23 ISSN voor Halley Periodiek 
24 Sentinel ‘uitgezwaaid’ 
24 Kuipers’ Sojoez in Space Expo 
24 15.000 NEO’s 
25 Wie het weet… quizvraag 
26 Musk en Mars 
26 Aldrin ziek op zuidpool 
26 Mensen op Mars 
27 Missie ExoMars 
28 Wat leden inbrengen… 

 

 
Halleykalender winter 
Meer informatie op blz. 4, 5, 6 

 

6 jan  20.00 Publieksavond  
7 jan 19.30 Jeugdavond 
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21 feb  20.00  Werkgroepenavond 
24 feb  20.00  Lezing  
3 mrt  20.00   L. Sterrenkijkdagen 
4 mrt  14.00   Jeugdmiddag 
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31 mrt  20:00   Filmavond 
1 april  16.00 4e les Jeugdcursus  
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Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Secretaris Maarten Geijsberts, 
 06-22378209, mageijsberts@hotmail.com 
Overige bestuurleden Urijan Poerink (voorzit-
ter),  Anton Valks (penningmeester),  Ferry 
Bevers, Lambert van den Heuvel, Marinus van 
Ginkel 
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze: 
NL28 RABO 0120 0673 15 
ANBI Stichting Sterrenwacht Halley is een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Voorkant:  De NGC 281-emissienevel, ook wel bekend 
als Pacman-nevel, in Cassiopeia. Foto: Robert de 
Groot. Lees er meer over op blz. 13. 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor lentenum-

mer van de Halley Periodiek (2017-2):  

1 maart 2017. 
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Van de voorzitter . . . 

  

Een gezond en onbewolkt 2017 gewenst, namens het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley. 
Op zaterdag 14 januari luiden we graag samen met jullie het nieuwe jaar in, op de nieuwjaarsborrel om 
15.00 uur in de sterrenwacht. 
 

Verder wens ik iedereen heel veel plezier bij de voorpret voor 
de totale zonsverduistering in augustus, in het bijzonder dege-
nen die daarvoor gaan afreizen naar de Verenigde Staten. 
Dichter bij huis kijk ik met belangstelling uit naar de vorderin-
gen van het Zeiss Coudé-project. De komende tijd wordt deze 
mooie telescoop verder getest en gerenoveerd. Ook lopen er 
al contacten met mogelijke sponsoren voor bepaalde onder-
delen om de telescoop te kunnen moderniseren. Uiteindelijk 
zal deze telescoop in de toekomst mogelijk de C14 in de grote 
koepel vervangen.  
De zonnepanelen zijn een mooi project waarvan we toch wel 
mogen zeggen dat het, zeker gezien de omvang ervan, in 
2016 vliegensvlug is gerealiseerd. De zonnepanelen draaien 
nu al op volle toeren. Nou ja, in de winter levert het natuurlijk 

wel wat minder op. Wanneer u dit leest zitten we ongeveer op 
het dieptepunt qua productie. Maar de cijfers geven aan dat 
de zonnepanelen op koers liggen om een aanzienlijk deel van 
onze jaarlijkse stroomrekening als sneeuw voor de Zon te 
doen smelten! De eerste ‘tussenstand’ zullen we deze zomer 
kunnen zien als de zonnepanelen een jaar operationeel zijn. 
 

Verder wens ik iedereen dit jaar weer heel veel kijk- en leer-
plezier, op het dakterras, in de koepels, de zaal of het plane-
tarium van Halley, of elders in Nederland. Geniet zeker de ko-
mende maanden nog van de lange, donkere en hopelijk hel-
dere nachten. 
 
Hans Bomers 

 

 

 Van de penningmeester . . . 
 

 

 

 
 
 
 

Ging het allemaal maar zo gemakke-
lijk, dat het geld gemakkelijk binnen-
komt. Helaas is het tegenovergestel-
de waar. In de tweede helft van het 
jaar moet ik altijd weer een redelijk 
groot aantal leden erop attent maken 
dat de  contributie  nog  betaald moet 
worden. Tegen het einde van jaar volgt er dan een tweede  en  
derde reeks  mailtjes om de jaarlijkse contributie binnen te krij-
gen, en dan zijn er ook nog mensen die, nadat ze twee of drie 
keer de Halley Periodiek hebben ontvangen, alsnog bedanken 
voor het lidmaatschap. En dat vind ik toch wel een beetje jam-
mer; we maken kosten voor het drukken en verzenden van de 
HP en bedanken zonder de contributie te betalen vindt men 
dan normaal. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook leden 
die laat betalen en beterschap beloven, soms in het afgeven 
van een machtiging voor automatische incasso.  
En wat het automatisch incasseren van de contributie betreft: 
op het moment dat ik dit schrijf, hebben van de 222 leden 126 
een machtiging voor automatisch incasso afgegeven. Meer 
dan de helft van het ledenaantal dus, en dat aantal machtigin-
gen mag wat mij betreft nog best wel groter worden.  
In november kwam de uitslag van de Rabobank Clubkascam-
pagne. Dit jaar verdeelde de Rabobank Oss Bernheze een be-
drag van € 300.000 onder een groot aantal stichtingen en ver-
enigingen. Wij kregen uit de pot een bedrag van € 425, toch 
leuk meegenomen. En zouden we dat in het jaar 2017 kunnen 
verhogen door het volgende: als ieder van U die een rekening 
heeft bij de Rabobank nu ook eens lid wordt van de Rabobank? 
Dat kost volgens mij niets. Dan mag U in 2017 als lid Uw stem 
uitbrengen in de Clubkascampagne, en natuurlijk stemt U dan 
op Sterrenwacht Halley. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe 
meer we uit die pot van € 300.000 snoepen. Proberen, toch? 
 

Bareld Muurling 

 

 
 

 

Jop Ekstijn Zeeland 
Peter van Nijnatten Deurne 
Vera van Nijnatten Deurne 
Martin Simmons Hoogvliet 
Andor Neelen Heesch 
Fokke Postma Nijmegen 
Jordi de Groot Heesch 
Yorick Nap Vinkel 
Elma Nap-Kolhoff Vinkel 
Rens Schulte Veldhoven 
Teun Cloosterman Nijmegen 
Johan van Geel Vlijmen  
Jasmijn Huininga ’s-Hertogenbosch 
Bob Visser Veghel 
Mw. H.A. van Wijgerden Veen 
Ria Schmid-Sonnevelt Hedel 
Eddy Lamers Schijndel 

     

Op 4 oktober 2016 is geboren 

Mik 
zoon van Ralf en Marieke van der Vleuten 

en broertje van Flo. 
 

Van harte gefeliciteerd! 

45 Jaar geleden: op 21 april 1972 landde Apollo 16 in de Descartes 
Highlands op de maan. John Young en Charles Duke jr. maakten drie 
maanwandelingen en autoritten van in totaal 20 uur en 14 minuten. 
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JANUARI 
  
Vrijdag 6 januari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  

Met een presentatie over de ‘Ster van 
Bethlehem. 
 

Zaterdag 7 januari, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 

Jeugdleden en kinderen van leden zijn 
welkom. Bij helder hemel nemen we de 
sterrenhemel waar en kijken we door de 
grote telescoop onder meer naar onze 
maan, Venus, Mars en misschien ook 
Uranus. 
 
Donderdag 12 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 

 
Zaterdag 14 januari, 15.00-17.00 uur 
Nieuwjaarsbijeenkomst Halley 

Alle Halleyleden en gezinsleden zijn wel-
kom in de sterrenwacht voor het terug-
blikken op een mooi jaar bij Halley en het 
inluiden van het nieuwe jaar. 
Onthulling van het kunstwerk ‘Wachter’, 
aangeboden door kunstenaar en Halley 
de heer Juul van de Kolk. Zie ook blz. 6. 
 
Vrijdag 20 januari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdag 21 januari, 19.30 uur 
Workshop Astrofotografie voor  
beginners 

Lees er meer over op blz. 5. 
 
Dinsdag 24 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 
 
Vrijdag 27 januari, 20:00 uur  
Filmavond 

Met de film Star Trek: Beyond. 
Meer informatie: zie blz. 5. 

 

FEBRUARI 
 
Vrijdag 3 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 

Zaterdag 4 februari, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 

Jeugdleden en kinderen van leden zijn 
welkom. Bij helder hemel nemen we de 
sterrenhemel waar en kijken we door de 
grote telescoop onder meer naar onze 
maan, Venus en Mars. 
 
Donderdag 9 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 

 
Vrijdag 17 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  
 
Dinsdag  21 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 
 
Vrijdag 24 februari, 20.00 uur 
Lezing van Paul Koenraad over nano-
technologie 

Lees er meer over op blz. 5. 
 

MAART 

 
Vrijdag 3 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond i.k.v. Landelijke  
Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdag 4 maart, 14.00-16.00 uur  
Jeugdmiddag i.k.v. Landelijke  
Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdag 4 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond i.k.v. Landelijke  
Sterrenkijkdagen 
 
Donderdag 9 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 

 
Vrijdag 17 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Donderdag 23 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroepen Techniek 
en Onderhoud en Planetarium 
 

Zaterdag 25 maart, 20.00-21.00 uur 
Jeugdavond 

Jeugdleden en kinderen van leden zijn 
welkom. Bij helder hemel nemen we de 
sterrenhemel waar en kijken we door de 
grote telescoop onder meer naar Mercu-
rius, Venus en Mars. 
 
Vrijdag 31 maart, 20:00 uur  
Filmavond  

met de film Independence Day 2: Resur-
gence. Meer informatie: zie blz. 5. 
 

 

Twee biljoen stelsels 
 
Volgens Britse kosmologen bevat het 
heelal 2.000.000.000.000 ofwel twee 
biljoen sterrenstelsels.  

 
Dat is meer dan twintig keer zoveel als ze 
vermoedden.  Zij komen tot deze slotsom 
door toepassing van 3D-modellen die zijn 
gemaakt op basis van foto’s van de ruim-
tetelescoop Hubble. Met de huidige tech-
nologie kan zo’n 10 procent van het uni-
versum worden waargenomen. Het licht 
van de rest heeft nog niet de tijd gehad 
om de aarde te bereiken. Volgens de on-
derzoekers was het aantal sterrenstel-
sels enkele miljarden jaren na het ont-
staan van het heelal tien keer zo groot.  

Wat is er  

te doen  

bij  

Halley? 
 

Alle activiteiten zijn voor 

leden gratis toegankelijk, 

tenzij anders vermeld.  

Belangstelling?  

Je bent van harte welkom. 

 Niet in het overzicht zijn 

vermeld rondleidingen van 

groepen die op afspraak 

worden ontvangen. 

Lezingen bij Galaxis 

 
Woensdag 15 februari, 20.00 uur 
Lezing (onder voorbehoud) van Prof. 

Dr. R.J. Rutten: ‘Zonnetelescopen, van 
Galilei via de Dutch Open Telescope 
naar de European Solar Telescope.’ 
 
Woensdag 15 maart, 20.00 uur 
Lezing van Dr. Antony G.A. Brown: 

‘De Gaia-missie, een 3D kaart van de 
Melkweg’. 
 
Ga voor meer informatie naar de 
agenda van Galaxis op 
www.galaxis-sterrenkunde.nl.   
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij 
toegang; niet-leden betalen € 6,--. 
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 

Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 
5246 GA Hintham.  
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Workshop Astrofotografie  
 
Op zaterdag 21 januari, aanvang 19.30 uur, organiseert onze ster-
renwacht weer een workshop astrofotografie voor beginners.  

 
Op deze avond leer je de grondbeginselen van astrofotografie.  
Onderwerpen die op deze avond behandeld worden, zijn: basisfoto-
grafie, 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 be-
nieuwd naar details van de workshop? Schroom niet en stuur een mail-
tje aan Kristof Piotrowksi, Kristof@base-fotografie.nl. 
Let op het aantal deelnemers is beperkt tot tien. Vol is Vol! 

  

Lezing over Nanotechnologie 
  
Op vrijdagavond 24 februari houdt Paul Koenraad bij onze sterrenwacht een lezing, getiteld 
Nanotechnologie, wat betekent dat voor ons? De lezing begint om 20.00 uur. Entree voor 
Halley- en Galaxisleden is gratis. Niet-leden betalen € 5,--. 

 
Paul is hoogleraar fotonica en halfgeleidernanofysica aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Hij is ook amateurastronoom en voorzitter van de KNVWS-vereniging Galaxis in ‘s-Hertogenbosch. 
Hij geeft zelf de volgende korte inhoud van zijn presentatie: “Terwijl we in de sterrenkunde op alsmaar 
grotere schaal kijken en de werking van het universum begrijpen is er in de techniek een beweging die de 
andere kant op gaat. Dankzij diepgaand onderzoek van natuurkundigen, scheikundigen en biologen begrijpen we steeds  
beter hoe de natuur en het leven op de atomaire en moleculaire schaal werkt. Deze kennis wordt steeds vaker gebruikt om nieuwe 
producten te maken. In deze voordracht zal ik een heldere introductie geven op dit actuele thema en de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden van deze technologie bespreken. Ook zal ik ingaan op de maatschappelijke discussie over dit onderwerp.” 
 
 

Cursussen bij Halley 

 

De belangstelling voor de Jeugdcursussen Sterrenkunde bij 
Halley is al jaren heel groot. De jeugdcursus in maart en april 
is al helemaal volgeboekt! 
  
In maart en april is ook weer de cursus Sterrenkunde voor Ie-
dereen. Die bestaat uit zes lessen op de dinsdagen 7, 14, 21, 
28 maart en 4 en 11 april, telkens van 20.00 – 22.30 uur.  

Niels Nelson,  Wim Waegemakers en enkele andere leden ge-
ven deze beginnerscursus. 
Onderwerpen: het waarnemen van de sterrenhemel, de plane-
ten, de maan, meteoren, meteorieten, 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 weerman Frank Deboosere.  
Info en aanmelden: Wim Waegemakers:bij voorkeur  
wwaeg@ziggo.nl of anders (0412) 453737. 

 
 

Filmavonden bij Halley 
 
Werner Neelen verzorgt komend seizoen weer twee film-
avonden in het auditorium van onze sterrenwacht. 
Hij koos de volgende twee spannende films uit. Ze zijn al-
leen voor Halleyleden en de entree is kosteloos.  
 

27 januari, 20.00 uur   
Star Trek: Beyond 

De 13e bioscoopfilm in de Star 
Trek-reeks en de 3e in de nieuwe 
tijdlijn: in het derde jaar van een 
vijfjarige missie arriveert de 
U.S.S. Enterprise op Starbase 
Yorktown voor bevoorrading en 

verlof voor haar vermoeide bemanning. Captain James T. Kirk 
heeft gebrek aan motivatie en dient een aanvraag in voor pro-
motie tot vice-admiraal en commandant van Yorktown. Aan 
boord van Yorktown wordt Hukaru Sulu herenigd met zijn man 
en kind, beëindigt Nyota Uhura haar relatie met Spock en krijgt 
Spock te horen dat ambassadeur Spock (hijzelf uit de oude tijd-
lijn) is overleden en overweegt hij om Starfleet te verlaten... 
 
31 maart, 20.00 uur - Independence Day 2 - Resurgence 

Twintig jaar na de invasie van buitenaardse wezens in Inde-
pendence Day 1 (uit 1996) is de Aarde hersteld van de bijna-

ondergang van de mensheid. 
De planeet is inmiddels collec-
tief versterkt met het Earth 
Space Defense (ESD): een 
VN-verdedigingsprogramma 
van onder meer buitgemaakte 
buitenaardse technologie dat ervoor moet zorgen dat de Aarde 
vroegtijdig wordt gewaarschuwd tegen vijandelijke gevaren uit 
het heelal. De Aarde komt opnieuw in gevaar als blijkt dat de 
verslagen buitenaardse wezens van twintig jaar geleden nog 
voor hun definitieve nederlaag destijds een noodsignaal heb-
ben verstuurd naar soortgenoten elders... 
 
Dan nog even dit... 

De achterban heeft tussentijds de films Moon en The Martian 
aangedragen. Geprobeerd wordt om deze twee films in het 
tweede kwartaal van 2017 aan bod te laten komen. Nadere in-
formatie volgt. Het valt op dat de filmavonden helaas erg slecht 
bezocht worden. Indien deze trend zich voortzet in het eerste 
kwartaal van 2017, dan zullen de plannen voor nieuwe film-
avonden na afloop van het tweede kwartaal van 2017 voor on-
bepaalde tijd in de ijskast verdwijnen. Dit ter kennisname. 
Tips, ideeën en/of complimenten blijven ondertussen meer dan 
welkom: Werner.Neelen@Romulus.nl. 
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Onthulling tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst 

Halleylid schenkt sterrenwacht kunstwerk 
 
In november verraste de heer Juul van de Kolk onze sterrenwacht met een heel mooie geste: de schenking van een 
beeldhouwwerk. Het beeld, genaamd Wachter, zal op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari worden onthuld. 

 
De heer Van de Kolk uit Oss is beeldend kunstenaar, die 
beelden maakt van hout. Tot zijn vervroegde pensionering in 
1986 was onder meer werkzaam in de bouw en bij architecten- 
constructiebureaus. Sinds 1994 is hij lid van onze vereniging, 
maar, zo vertelde jij, hij heeft nooit vrijwilligerswerk voor Halley 
gedaan, terwijl andere leden dat wel deden. Om toch een 
bijdrage aan de sterrenwacht te geven, heeft hij het afgelopen 
najaar een beeld vervaardigd, dat hij Wachter doopte. 
 
Het verhaal van Wachter 

De heer Juul van de Kolk vertelt het volgende mooie verhaal 
bij het beeld.  
Een stuk hout onder mijn afdak. Ooit meegenomen, is blijven 
liggen. Vermolmd, vergaan, vol houtkever.  
Ik zag er geen mogelijkheden in, maar… mijn hout was op en 
ik wilde hakken, te keer gaan, een beeld maken. Dan toch dit 
stuk hout maar… het bleek heel oud eikenhout. Een stuk uit 
een boerderijgebint. Eerst het hout wat fatsoeneren. 
Spintkevers hadden hun tanden stuk gebeten tot op de hout-
kern. Het schoongemaakte hout werd rechtop gezet…. 
Ik zag het profiel verschijnen van de beelden op het Paas-
eiland.  Dat moeten een soort Wachters geweest zijn voor de 
eilanders. Of waren het hun voorvaderen? 

Dat gaf me waarachtig de geest. Ik ben tenslotte ook een 
beest. Probeerde alsmaar te profileren. 
Veel koppen, ogen, monden, hol en bol, met het hout mee en 
tegendraads…. 
Boren, kappen, gezichten. Het inzetstuk voor de steun werd 
cesuur en verbinding tussen voor- en nageslacht. 
Totemdieren dragen het profiel. 
Eenzaam staat de Sterrenwachter op zijn Halleypost in 
Vinkel.  
Oog en oor gericht op het heelal, kijkend in de tijd en eeuwig-
heid, speurend naar het grote Gebeuren.  
Zie… zwarte gaten, die niets loslaten. Donkere materie en 
Oerknal.  
Trillingen in de ruimtetijd. Zwaartekrachtsgolven of niet…. 
Het blijft zoeken en turen. De wachter staat op wacht. 
 
Benieuwd naar het resultaat al dit boren en kappen? Het is heel 
fraai geworden, maar we laten Wachter hier nog niet  zien.  
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 14 januari 
zal Wachter worden onthuld, in het bijzijn van de heer Juul van 
de Kolk en zijn echtgenote. Vanaf die dag houdt hij de wacht 
bij de entree en begroet hij iedereen die de sterrenwacht 
betreedt. 

Nacht van de Nacht druk bezocht 
 
Sterrenwacht Halley deed op zaterdag 29 oktober mee aan 
de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Het was een donkere 
avond met een mooie sterrenhemel. Circa vijftig belang-
stellenden bezochten de sterrenwacht.  

 
Zes Halleyleden stonden met telescopen bij activiteiten van 
Natuurcentrum De Maashorst in Slabroek en Natuurgroep Ge-
stel op landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel (waar deze 
foto is gemaakt door Els Boelens). Aan elk van deze nachtwan-
delingen namen rond 110 personen deel, jong en oud. Deze 

Nacht van de Nacht 
was een van de druk-
ste ooit. Ruim  45.000 
mensen gingen op 
pad naar de meer dan 
460 nachtelijke activi-
teiten. Op meer dan 
165 plaatsen ging het 
licht uit. Bijzondere plaatsen waar de lichten gedoofd waren on-
der meer de Domtoren, Erasmus MC, alle kerken en monu-
menten in Leiden, het hoofdkantoor van de  Rabobank, alle 
IKEA vestigingen en alle kantoren van Nuon. Voor het eerst 
werd in tien gemeenten de openbare verlichting uitgedaan. 
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 De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2017 die in opdracht van de KNVWS is 

uitgegeven door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor (dwerg)planeten, kometen en planetoïden. 

 

BETTE MARTENS 
 

PLANETEN IN JANUARI 
 
Mercurius bijt uiteraard het spits af. Hij is 

zichtbaar van 6 t/m 26 januari, in de 
ochtendschemering, laag boven de zuid-
westelijke horizon. Op de laatste dag 
vindt er een samenstand plaats met de 
smalle maansikkel, maar voordien 
bereikt hij op 19 januari zijn grootste 
westelijke prolongatie. Hij staat in 
Boogschutter. 
Venus is weer een stalende verschijning 
aan de zuidwestelijke avondhemel en ze 
bereikt op 12 januari haar grootste 
oostelijke prolongatie, op 47° van de Zon. 
Ze heeft een conjunctie met de Maan op 
2 en 31 januari. Tot 21 januari staat ze in 
Waterman en daarna reist ze door naar 
de Vissen. 
Mars bevindt zich eveneens in het 
zuidwesten, niet al te ver van Venus. Hij 
trekt ook van de Waterman (tot 18 janu-
ari) naar de Vissen. Hij heeft een con-
junctie met de Maan op 3 januari. 
Jupiter komt op na middernacht en is 
dan de rest van de nacht zichtbaar. Hij 
staat in Maagd, op 4° ten noorden van 
haar hoofdster, Pica. Er vindt een 3-
ledige conjunctie plaats van de reuzen-
planeet, Spica en de Maan, op 19 januari. 
Saturnus verschijnt weer voor de 
ochtendschemering. Vanaf 12 januari 
komt de gasreus 2 uur voor de Zon op. 
Hij staat relatief dichtbij Mercurius.  
Althans in de eerste helft van de maand. 
Hij heeft een conjunctie met de Maan op 
24 januari, in het sterrenbeeld Slangen-
drager. 
Uranus is de hele avond te zien, ten-
minste als je je verrekijker bij de hand 
hebt. Tegen het einde van de maand 
gaat hij rond middernacht onder,  in Vis-
sen. 
Neptunus is natuurlijk de hekkensluiter 

van de opsomming, en hij is – met een 
telescoop – aan het begin van de avond 
te vinden in Waterman. Op 1 januari zal 
dat minder moeilijk gaan dan normaal, 
want dan passeert Mars de zeegod, en 
op 13 januari gaat het ook lukken, want 
dan krijgt hij bezoek van Venus. 
 
Planetoïden en dwergplaneten 
De dwergplaneet Ceres is in deze 
maand goed zichtbaar door de oppositie 
van 21 oktober 2016. (zie het kaartje van 
de maand november). Ze staat in het 
grensgebied van de sterrenbeelden Wal-
vis en Vissen. 
Planetoïde 4 Vesta is op 18 januari in 

oppositie in het grensgebied van de ster-
renbeelden Kreeft en Tweelingen. Ze is 
met een verrekijker te bespeuren. 
 
Meteoren 

En nu is er wél nieuws! We krijgen extra 
vuurwerk van 1 t/m 5 januari, in de vorm 
van de vallende sterren uit de Boötiden. 
Ze worden ook wel Quadrantiden ge-
noemd, omdat de radiant in het gebied 
ligt dat vroeger het sterrenbeeld Qua-
drans Muralis heette, maar tegenwoor-
dig Boötes (Ossenhoeder).  
 

DAGKALENDER JANUARI 
 
1 januari: te 18 uur staat Neptunus 18' 

ten zuidwesten van Mars in Waterman, 
zodat hij met een telescoop goed te 
vinden moet zijn. 
1 en 2 januari: conjunctie, vroeg op de 

avond van de mooie heldere Avondster 
Venus, met de smalle maansikkel. Op 
Nieuwjaarsdag staat de sikkel op 8° ten 
westen, en op 2 januari 4° ten noord-
oosten van Venus. Mars is in de buurt. 
2 en 3 januari: het hoogtepunt van de 
Boötidenzwerm treedt op tussen 3 en 7 
uur. Dan mag je ongeveer 25 meteoren 
per uur verwachten. 
4 januari: om 4.32 uur begint aan de 
oostelijke rand van Jupiter een overgang 
van Europa (satelliet II) én eindigt aan de 
westelijke planeetrand de overgang van 
zijn schaduw. Opmerkelijk: De schaduw-
stip (zwart) is beter te zien dan de 
satelliet zelf (wit). De lijn Jupiter/Zon en 
de schaduwkegels van zijn manen, 
staan heel scheef op onze gezichtslijn. 
Om 16 uur staat de Aarde 147.101.000 
kilometer van de Zon, en dat zijn 
0,983309 AE (Astronomische Eenhe-
den), in het perihelium van haar ellip-
tische baan. Aan de temperatuur is het 
niet te merken, maar begin januari staat 
de Aarde het dichtst bij de Zon en in juli 
het verst er vanaf. 
5 januari: de vier Galileïsche manen 
staan ten westen van hun vaderplaneet 
(links in omkerende kijker). Van Jupiter 
naar buiten zijn dat achtereenvolgens 
Ganymedes, Callisto, Io en Europa, 
maar rond 4.30 uur passeert 
Ganymedes (bewegend naar buiten), 
Callisto, die naar binnen beweegt. 
11 januari: Nu bevinden de vier Gali-
leïsche manen van Jupiter zich ten 
oosten van hun planeet, althans tot 7.08 
uur. De volgorde is Io, Europa, Gany-
medes en Callisto, maar  Io beweegt 
naar buiten en Europa naar binnen.  
Omstreeks 3.40 uur passeren ze elkaar. 

En om 14 uur staat Venus in haar groot-
ste oostelijke elongatie. Omdat ze nu ten 
oosten van de Zon staat, zien we haar 's 
avonds aan de westelijke hemel. 
12 en 13 januari: de lichtzwakke gasreus 

Neptunus (+7,8) krijgt vanavond bezoek 
van de liefdesgodin Venus, die hem 
nadert tot op 25', noordoostelijk. Ze zijn 
te zien aan de avondhemel, vanaf de 
schemering, maar voor Neptunus is 
minstens een grote verrekijker of een 
kleine telescoop noodzakelijk. 
15 januari: een conjunctie in het 
sterrenbeeld Leeuw, van de hoofdster 
Regulus met de Maan, die zich om 6 uur 
op 1°34' ten zuiden van de ster bevindt. 
18 januari: om 1 uur staat de planetoïde 
Vesta in oppositie met de Zon.  

Gewapend met een verrekijker zou je 
haar dan kunnen opsporen in het 
grensgebied tussen Kreeft en 
Tweelingen.  
Om 6 uur kunnen we ook genieten van 
een drieledige samenstand van de Maan, 
de planeet Jupiter en Spica, de hoofdster 
van de Maagd. De Maan staat 2° ten 
noorden van Jupiter en 5° ten noorden 
van Spica. 
En de planeet Mercurius bereikt om 11 
uur zijn grootste westelijke elongatie. Je 
kunt hem opsporen vanaf 7.45 uur, als hij 
4° boven de horizon staat. 
En om 23.13 uur is het Laatste Kwartier 
ingegaan. De halfverlichte Maan komt 
om 1.24 uur in het oosten op, en staat 
linksonder Jupiter, in de Maagd. 
22 januari: de Jupitermaan Callisto staat 
om 7 uur in bovenconjunctie met de 
planeet. Op 7'' ten zuiden van de rand. 
Deze maan is de enige die niet bij elke 
conjunctie voor of achter de planeet 
langs loopt. 
En de maansikkel staat 4° ten noord-
westen van de planeet Saturnus, laag 
boven de zuidoostelijke horizon. De 
beste ‘kijktijd’ is rond 7 uur 's ochtends. 
26 januari: de Maan, als smalle sikkel, is 

rond 8 uur te bewonderen aan de zuid-
oostelijk horizon, ten noordoosten van 
de planeet Mercurius. 
27 januari: Titan, de grootste Satur-

nusmaan, bereikt zijn grootste westelijke 
elongatie. (links in omkerende kijker). Hij 
kan met een relatief kleine kijker worden 
opgespoord op 2° van Saturnus. 
 

PLANETEN IN FEBRUARI 
 
Over Mercurius kunnen we kort zijn, die 
is deze maand niet te zien.  
Venus daarentegen, is uitermate zicht-
baar.  Als  Avondster  straalt  zij tot 15 fe- 

Planeten en dagkalender -  januari t/m maart 2017 

Komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák in juni 2000 
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bruari vier uur lang aan de westelijke 
hemel in Vissen. Op 28 februari komt de 
Maan in de buurt en ook de oorlogsgod 
Mars bezoekt Venus. 
Mars blijft trouwens de hele maand in de 

buurt van de Avondster hangen, maar op 
2 februari is de samenstand het innigst, 
op 5°23'. Ook Uranus staat in Vissen, en 
Mars passeert hem op iets meer dan een 
halve graad. 
Jupiter wint nacht na nacht aan helder-
heid en tegen het einde van de maand 
staat de gasreus al om 22 uur aan de 
hemel, in Maagd, 4° ten noorden van 
haar hoofdster, Spica.  
Saturnus kunnen we 's ochtends 
bewonderen, laag in het zuidoosten, en 
hij reist op 23 februari van de Slangen-
drager naar de Boogschutter.  
De zichtbaarheid van Uranus neemt 
langzamerhand af. Tegen het eind van 
de maand gaat deze reus al om 22 uur 
onder. Hij staat nog steeds in Vissen, 
alwaar hij op 27 en 28 februari bezoek 
krijgt van Mars, die hem op minder dan 
een graad ‘passeert’. 
Neptunus moet het doen met aandacht 
gedurende de eerste week van de 
maand, in Waterman, en wordt daarna 
overstraald door de Zon. 
 
Planetoïden en dwergplaneten 
Ceres, de dwergplaneet op het 

grensgebied tussen Walvis en Vissen, is 
te vinden ten noorden van de ster α Psc 
(+3,8). 
4 Vesta, te vinden in de Tweelingen, is 
verreweg de helderste planetoïde aan de 
hemel, met een magnitude van +6,8. 

 
Kometen 

Weer een nieuwsflits uit Vissen: de 
komeet 2P/Encke is zichtbaar aan de 
westelijke einder en zijn helderheid 
neemt in de loop van de maand toe, van 
de tiende naar de zevende magnitude. 
De coma kan een diameter bereiken van 
ca 3'. De Avondster komt te hulp bij het 
lokaliseren, want de afstand bedraagt 
minder dan 10°. Aan het eind van de 
maand is het uit met de pret. 
Komeet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusáková 
komt boven de horizon in Arend en be-
geeft zich vervolgens meer dan 125° 
verderop, tot hij op 2 februari de kortste 
afstand tot de Aarde bereikt in Hercules, 
met een comadiameter van 50'. Hij flitst 

door de Noorderkroon en een dag later 
door Boötes. Op 16 en 17 februari zien 
we hem op minder dan 5° van de bol-
hoop Messier 3 en vervolgens tot 22 
februari in het grensgebied van Jacht-
honden en Haar van Berenice. Hij 
verdwijnt uit het zicht via het grens-
gebied van de Leeuw en de Grote Beer, 
aan het eind van de maand. 
Nog een komeet, te weten 41P/Tuttle-
Giacobini-Kresák vertoont zich vanaf 
half februari in het grensgebied van de 
Kreeft en de Leeuw. Op minder dan 10° 
ten oosten van de open sterrrenhoop 
M44 (de Kribbe) in de Kreeft. Zijn 
helderheid verbetert van tien naar acht. 
 

DAGKALENDER FEBRUARI 
 
2 februari: planetoïde 351 Yrsa (+13,7) 
zal een ster bedekken in de Stier, van 
magnitude +10,4, op 53° hoogte.  
Waarneembaar in de kuststrook van 
België en Nederland. 
En in Utrecht kan men om 20.08 uur ge-
tuige zijn van een bedekking van de 
Maan van de ster ν Piscium (+4,5) in 
Vissen. De Maan is voor 34% verlicht en 
staat op 33° hoog in het zuidwesten. 
4 februari: om 5.19 uur is het weer Eerste 

Kwartier. Maar de gunstigste ‘waar-
neemtijd’ is in de avond van 3 en 4 
februari. 
Saturnusmaan Titan laat ook weer van 

zich horen. Hij bereikt vanochtend zijn 
grootste oostelijke elongatie (rechts in 
omkerende kijker) en bevindt zich op 
ruim 2' van de ‘geringde’ reus. 
5 februari: De noordelijke maanrand 
staat rond 23.25 uur slechts 3' ten zuiden 
van Aldebaran, het linkeroog van de Stier. 
De Maan bedekt twee vrij heldere ster-
ren van Stier: θ1 (18.54 uur, magn. +3,4) 
en θ2 (18.56 uur, magn. +3,8). 
6 februari: De 4 Galileïsche manen van 
Jupiter staan tot 2.42 uur ten westen van 
de Oppergod. (links in omkerende kijker). 
Volgorde: Ganymedes, Io, Europa en 
Callisto. Tussen 2.42 en 4.44 uur wordt 
Ganymedes door Jupiter bedekt. 
7 en 8 februari: conjunctie in Tweelingen: 

de Maan staat ten noorden van Alhena, 
om 0.30 uur. 
11 februari: Volle Maan! En hoe! Ze is de 
hele nacht te bewonderen in Leeuw, en 
er is zelfs sprake van een, zij het onop-
vallende, bijschaduwverduistering. Ze 
heeft ook nog een bijna-conjunctie met 
Regulus, het hart van de Leeuw. 

12 februari: Titan weer in beeld. De 
helderste Saturnusmaan bereikt zijn 
grootste westelijke elongatie, op bijna 3' 
van de geringde reuzenplaneet. 
14 en 15 en 16 februari: De Maan 
bevindt zich zowel in de buurt van Jupiter, 
als in de nabijheid van de hoofdster van 
de Maagd, Spica. 
De planetoïde 29 Amphitrite (+9,4) staat 
2' ten zuiden van de ster SAO 0118735 
(+5,9), ook in Leeuw. 
16 en 17 februari: komeet 45P/Honda-
Mrkos-Pajdusáková, van de zevende of 
achtste grootte, staat op minder dan 5° 
van de bolvormige sterrenhoop M3 in het 
sterrenbeeld Jachthonden. Kijk na mid-
dernacht of ’s ochtends vroeg. 

Japetus, de minder bekende Saturnus-

maan, bereikt zijn grootste westelijke 
elongatie (links in omkerende kijker) en 
dan bedraagt de afstand tussen planeet 
en maan 8'. 
18 februari: Om 20 uur is de kleine 
planeet 14 Irene (+9,0) in oppositie, in 
het grensgebied tussen Leeuw en Kleine 
Leeuw, op declinatie +25. Ook Metis is 
hier te vinden. 
18 en 19 februari: Laatste Kwartier om 
20.33 uur. Kijk in de ochtendschemering, 
als zij ruim 10° ten noorden staat van de 
oranjekleurige Antares, hoofdster van de 
Schorpioen. 
21 februari: De Maan is 's morgens te 
vinden in de buurt van Saturnus. 
27 februari: De smalle maansikkel is 

wellicht te ontwaren rond 18.50 uur, op 
circa 4° boven de westelijke einder, mét 
verrekijker.  

5 februari – de Maan bedekt de sterren θ1 en 
θ2 van Stier te resp. 18.54 en 18.56 uur.   

θ1  

θ2  
11 februari – maansverduistering in de 
bijschaduw. Die is maximaal op 1.44 uur. De 
noordelijke rand van de Maan is iets minder 
dan de rest van de Volle Maan. 

De planeten die in februari te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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27 en 28 februari: Conjunctie van Mars 
en Uranus, op 1°.  
28 februari: de maan Titan bevindt zich 
op nagenoeg 3' ten westen van zijn 
planeet, Saturnus. (links in omkerende 
kijker). 
De smalle maansikkel vinden we aan de 
avondhemel op 11° ten zuiden van de 
Venus. Ook Mars  is van de partij even-
als Uranus, maar voor laatstgenoemde 
heb je minstens een grote verrekijker 
nodig, of een kleine telescoop. 
 

PLANETEN IN MAART 
 
Mercurius is op 7 maart in bovencon-

junctie met de zon, in de tweede helft 
van de maand kunnen we de planeet ’s 
avonds in beeld krijgen, boven de 
westelijke horizon. Van 24 maart tot 9 
april moet het mogelijk zijn af en toe een 
glimp van hem op te vangen, want hij 
gaat meer dan anderhalf uur na de zon 
onder. Hij staat links van de heldere 
Venus en ook Mars staat in zijn buurt, te 
weten  rechtsboven zijn positie. We kun-
nen hem volgen op zijn reis door de 
Waterman, Vissen en Ram. 
Venus is schitterend, de godin van de 
schoonheid straalt nog aan de westelijke 
hemel tot omstreeks 20 maart en dan 
wordt ze weer overstraald door de zon.  
Mars blijft ook nog even in de Vissen, 
maar vanaf 7 maart trekt hij naar  Ram. 
Hij gaat 3 uur na de Zon onder, dus we 
kunnen hem nog makkelijk waarnemen. 
En op 1 en 30 maart passeert de Maan, 
dus is het nog eenvoudiger. 
Gaan we over naar Jupiter, die in de loop 
van de avond opkomt in Maagd en dan 
de hele nacht zichtbaar is. Spica, de 
hoofdster van Maagd staat  ongeveer 5° 
ten zuiden van de reuzenplaneet. De 
conjunctie met de Maan vindt plaats in 
de nacht van 14 op 15 maart. 
Volgt Saturnus, die aan het begin van de 
maand rond 5 uur zijn opwachting maakt 
en eind maart rond 3 uur.  
Uranus is aan de beurt. Hij laat zich en-

kel de eerste helft van de maand zien, in 
Vissen in het westen, en dan nog met 
behulp van verrekijker of telescoop. 
Mars, Venus en Mercurius zijn in de 
buurt. Kun je er wellicht toch een of 
meerdere glimpen van opvangen. 
Over Neptunus kunnen we kort zijn. Niet 
waarneembaar. ‘Te dicht bij’ de zon. 
 
Planetoïden en dwergplaneten 
4 Vesta staat in Tweelingen. Ze is van de 
zevende grootte en staat hoog aan de 
hemel door de declinatie van +26°. 
9 Metis, 14 Irene, 29 Amphitrite en 41 
Daphne bevinden zich alle vier in de 
Leeuw, en zijn van de negende grootte. 
De laatste in het grensgebied met Sex-
tant, waar ook 15 Eunomia zich bevindt, 
maar dan aan de kant van de Waterslang. 
 

Kometen 

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák  verschijnt 
steeds duidelijker in beeld. Tot 5 maart 
snelt hij door het grensgebied van Kreeft 
en Leeuw, reist door de Kleine Beer en 
vanaf 14 maart door de Grote Beer. 
 
Meteoren 

In de tweede helft kun je geluk hebben 
en valt er incidenteel een heldere mete-
oor, uit de Virginiden, waar soms een 
heuse ‘vuurbol’ tussen zit of een spora-
disch exemplaar in de nanacht, maar 
verwacht er niet te veel (van). 
 

DAGKALENDER MAART 
 
1 maart: begin van de weerkundige lente. 
De astronomische lente treedt dit jaar in 
op 20 maart. 
De smalle maansikkel staat om 21 uur 5° 
ten zuiden van Mars. Tip: kijk vroeger op 
de avond. 
1 en 2 maart: de Galileïsche manen van 

Jupiter staan tot middernacht ten oosten 
van hun planeet (rechts in omkerende 
kijker), namelijk Europa, Io, Ganyedes 
en Callisto. Om 0.19 uur begint Europa 
met haar overgang en zien we enkel de 
andere drie. 
En onze godin van de schone kunsten 
Venus, staat om 15 uur stationair in 
rechte klimming. Ze keert nu bij wijze van 
spreken om, en snelt de Zon tegemoet, 
waardoor de elongatie sneller afneemt. 
3 maart: 29 Amphitrite, een planetoïde 

van magnitude +9,1, staat in oppositie 
met de zon in Leeuw. 
4maart: de Maan bedekt de ster gamma 
Tauri (+3,7) in Stier. Ze staat op 33° 
hoogte in het zuidwesten. 
4 en 5 maart: de ster 70 Tauri (+6,4), één 
van de Hyaden, wordt om 0.53 uur (5 
maart) rakend door de Maan bedekt, 
waar wij in Zuid-Nederland over een 
smalle strook, getuige van mogen zijn, te 
weten: in Tegelen, ten zuiden van Hel-
mond, ten noorden van Eindhoven, Til-
burg en Oosterhout, over Spijkenisse en 
Oost Voorne. Ten noorden van deze lijn 
levert het een mooie conjunctie op.  
5 en 6 maart: de overgang van Jupiter-
maan  Io zit erop om 23.53 uur.  
Dan staat het ‘viertal’ van Jupiter ten 
westen van de reus (links in omkerende 
kijker) in de volgorde Io, Europa, Gany-
medes en Callisto. Om 3.30 uur passe-
ren Europa en Ganymedes elkaar. 
6 en 7 maart: vannacht bereikt de maan 
de ster Alhena uit de Tweelingen op 2,5°, 
ten   westen van de ster in Tweelingen. 
8 maart: Titan is met een (kleine) tele-
scoop goed zichtbaar tijdens zijn groot-
ste oostelijke elongatie. (rechts in omke-
rende kijker). 
10 en 11 maart: conjunctie van de 
nagenoeg Volle Maan met Regulus, de 
Koninklijke ster in Leeuw. 
 

11 maart: de planetoïden 16 Psyche en 

29Amphitrite bevinden zich van 11 maart 
tot 20 april op minder dan 1° van elkaar 
in Leeuw. 
12 maart: Volle Maan om 15.54 uur. De 

Maan komt 3 uur later op, in Maagd. 
14 en 15 maart: Jupiter en de Maan 
komen min of meer gelijktijdig op, rond 
21 uur. Dan staat de Maan op 2,5° ten 
noorden van de planeet en ook 6° ten 
noorden van de ster Spica (+1,0). Jupiter 
staat tussen maan en ster. 
16 maart: Titan weer in beeld in het 

westen. Hij staat op bijna 3’ van Saturnus. 
17 maart: Saturnus in kwadratuur: de 
hoek zon-aarde-Saturnus is precies 90°. 
De schaduw van de planeet valt op zijn 

ringen. Om het schouwspel niet te mis-
sen, moet je wel een kijker met een flinke 
diameter klaarzetten, die minstens meer 
dan 100 maal vergroot. 
18 en 19 maart: de maan en Antares 
hebben een wijde samenstand., van 10°. 
20 maart: de astronomische lente begint. 
Voorlopig (tot 2102) zal de lente niet 
meer op 21 maart beginnen. 
25 maart: Venus staat om 11 uur in 

benedenconjunctie met de zon. Ze trekt  
8°18’ ten noorden van het midden van de 
zonneschijf langs. De afstand aarde-
Venus is nu het kleinst: 42 miljoen kilo-
meter. 
29 maart: de Maan staat circa 8° ten 
zuidoosten van Mercurius en dat is links 
ervan.  
29 en 30 maart: Callisto is om 21 uur in 

bovenconjunctie met Jupiter. Daarna 
staan de roemruchte vier ten oosten van 
Jupiter, te weten Callisto, Europa, Io en 
Ganymedes. Io en Europa passeren 
elkaar rond 3 uur. 
30 maart: de Maan bevindt zich onge-
veer 6° ten zuidoosten van Mars. De 
conjunctie zelf is om 15 uur. Je kijkt 
uiteraard ’s avonds. 
 

Nacht 14/15 maart – de Maan staat dichtbij 
Jupiter (J) en Spica van Maagd. 
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Nieuws over Halley 2.0  
 
Bij het Halley-2.0-project gebeurt momenteel heel veel. We hebben het project 
echter gereorganiseerd. De kartrekkers zijn nu voornamelijk niet meer per tech-
nische vaardigheden georganiseerd, maar per koepel georganiseerd. Ellen 
Bruijns neemt de leiding over de zonnekoepel, Terry Hinsen de grote koepel en 
Kristof Piotrowski neemt het onderhoud van de kleine koepel voor zijn rekening. 

 
YIGAL HERSTEIN 
 
Met de zonnekoepel gaat het nu snel 
vooruit. Recent is er een relaiskast aan-
gebracht om de zonnekoepel mee aan te 
sturen. Ook wordt er een programma ge-
schreven om de koepel mee te bedienen 
via het touchscreen op de montering. De 
verwachting is dat de koepel eind 2016 
via dit touchscreen zal werken. Daar-
naast is er veel werk verricht aan de be-
kabeling van de zonnekoepel. In het ver-
leden vond er nog weleens overspraak 
plaats tussen de voedingskabels en de 
hooggevoelige camerakabels. Dit pro-
bleem is verholpen door Daniel Valks, 
Bob Nijgh en Rob Boumans die een deel 
van de bekabeling hebben vervangen. 
Helaas is er ook een flinke kolonie vlie-
gen in de koepel gesignaleerd. Deze is 
met de stofzuiger opgezogen maar een 
definitieve oplossing wordt nog gezocht. 
Waarschijnlijk was de koepel niet hele-
maal wind- en waterdicht. Met hulp van 
Anton Valks zijn er stappen gezet om de 

wind- en waterdichtheid te verbeteren. 
Zo heeft Anton onlangs rond de hele 
zonnekoepel een waterslag aange-
bracht, die voorkomt dat regenwater op 
of in de onderliggende gevel en in de 
koepel kan komen. De verwachting is dat 
eind 2016 de zonnekoepel wind- en wa-
terdicht is en met behulp van het touch-
screen te besturen. 
Enkele jaren geleden heeft Halley met 
hulp van Herman ten Haaf de 150 mm 
Zeiss-Coudé-apochromaat uit de inboe-
del van de opgeheven Sterrenwacht 
Quasar in Hoeven kunnen verwerven. 
Omdat instructietekeningen ontbreken, 
is heel veel pas- en meetwerk vereist om 
alles goed in elkaar te zetten. Dat willen 
we drie keer doen. De eerste keer wordt 
om te leren hoe de telescoop in elkaar 
gezet moet worden. Ook willen we dan 
onderzoeken wat er nodig is om de tele-
scoop te moderniseren met behulp van 
een Sitech goto-controller. 
Deze zullen we tussen de eerste en 
tweede keer inbouwen op de plaats waar 
nu de uurasmotor is aangebracht. De 
tweede keer zullen we de moderniserin-
gen uittesten in de werkplaats. Tussen 
de tweede en derde keer zullen we de 
telescoop helemaal opnieuw laten spui-
ten, zoveel mogelijk in de originele kleu-
ren. Ook zal dan de optiek voor het eerst 
opnieuw gemonteerd en afgesteld wor-
den. 
De derde keer zullen we de telescoop in 
de grote koepel monteren en afstellen. 

Dat wordt de nieuwe publiekstelescoop, 
in de plaats komt van de C14-telescoop 
die er nu staat. Met zekerheid is er nog 
niets te zeggen, maar de hoop is dat een 
en ander medio 2018 zijn beslag zal krij-
gen. Op het moment  van schrijven is de 
uuras op de zuil gemonteerd en loopt het 
onderzoek hoe we deze kunnen motori-
seren zodat er een krachtiger motor en 
een as-encoder op past. 
We houden u op de hoogte van de vor-
deringen.

 
 
  

Activiteiten in het land 
 

Theatercolleges André Kuipers 

André Kuipers geeft nog steeds Theater- of 
Ruimtevaartcolleges en wel op de volgende 
data en locaties in de regio:  
Vrijdag 27 januari, aanvang 20.00 uur, Thea-
ter De Leest in Waalwijk 
Woensdag 8 februari, aanvang 20.15 uur, 
Schouwburg Cuijk in Cuijk. 

 

Wacht niet te lang met boeken, want de voorstelling kan snel 
zijn uitverkocht. Ga voor meer informatie en boeken naar 
www.ntk.nl.  
Daar lees je ook waar en wanneer André Kuipers nog meer 
optreedt.  
 
Weekeinde 3,4 en 5 maart 
41e Landelijke Sterrenkijkdagen 

Deze dagen worden georganiseerd door de KNVWS. Onze 
sterrenwacht doet op vrijdag en zaterdag mee (zie blz. 4). 

Zaterdag 18 maart  
Optica Studiedag, editie 2  

wordt in Gent georganiseerd door Kijker-
bouw VSRUG (Universiteit Gent/ Volksster-
renwacht Armand Pien) en Jan van Gastel 

samen de Universiteit Gent/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde, 
en de Vlaamse VVS en de KNVWS. Meer informatie:  
http://allevents.in/gent/tweede-optica-studiedag-der-lage-landen 
 

Zaterdagmiddag 25 maart 
Symposium over de Melkweg  

Vindt plaats in Groningen en wordt georganiseerd door GVWS 
en KNVWS. Meer informatie: www.gvws.info/agenda.html  
 

Yigal Herstein, Robert Plat en Martien Bou-
wen (v.l.n.r.) aan het werk met de Zeiss-
Coudé-telescoop. 

De waterslag die Anton Valks rond de 
zonnekoepel heeft aangebracht. 
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Het concert van Trio Nebula  
 
15 oktober 2016 was een dag die de geschiedenisboeken in gaat 
als een heel bijzondere dag voor onze sterrenwacht. Het was na-
melijk de dag dat Trio Nebula een muzikaal optreden kwam ver-
zorgen bij Sterrenwacht Halley. Een bijzonder optreden met een 
astronomische rand wel te verstaan, want het muzikale repertoire, 
dat bestond uit een nieuw stuk van Seth Rozanoff en diverse mu-
ziekstukken van de cd Puls, werd afgewisseld met een videopre-
sentatie van de Deense astrofysica Anja C. Andersen.  

 
WERNER NEELEN 
 
De presentatie ging over interessante 
fenomenen uit de ruimte en over ge-
sprekken met componisten van wie het 
trio enkele werken speelde. Weten-
schap en muziek werden op artistieke 
wijze verweven tot een bijzonder boei-
end en inspirerend geheel. Daarnaast 
was het voor het eerst dat onze ster-
renwacht en haar ambiance voor een 
concert werden gebruikt. Zeker niet 
onbelangrijk om te vermelden, want het 
toont maar weer eens de veelzijdigheid 
van onze sterrenwacht aan! Daar mo-
gen we, vind ik, trots op zijn! 

Trio Nebula is in 
2010 opgericht in 
Stockholm.  
Inmiddels be-
staat het trio uit 
de Deense Moni-
ca Schmidt An-
dersen (blokfluit, 
geen familie van 
Anja) en de Ne-
derlandse Els 

van der Weij (saxofoon) en Ruud Roe-
lofsen (percussie). In 2014 heeft het trio 
zijn eerste cd (Puls) uitgebracht, met 
daarop nieuwe klassieke werken die 
speciaal voor hen geschreven zijn. De 
muziek is sterk geïnspireerd door het 
universum en zijn kleurrijke kosmische 
nevels en heeft als uitgangspunt een 
gemeenschappelijke puls. Hierdoor 
creëert de muziek een ietwat mysteri-

euze maar rustgevende 
sfeer die zeer goed tot zijn 
recht komt in een sterren-
wachtomgeving. Symbo-
lisch worden op deze ma-
nier de leegte van de ruim-
te en de grootsheid ervan 
uitgedrukt. 
Voor Trio Nebula stond 2016 in het 
teken van een sterrenwachtentour. Het 
concert werd naast Sterrenwacht Halley 
ook in zeven andere Nederlandse ster-
renwachten gegeven, met het doel een 
verbinding tussen astronomie en mu-
ziek (astronomuziek dus...) tot stand te 
brengen, om vernieuwend te zijn en om 
passend publiek te bereiken. 
De avond is door het overgrote deel van 
de aanwezige concertgangers als bij-
zonder kunstig en voor herhaling vat-
baar ervaren. Het bezoekersaantal (17, 
inclusief leden, en waaronder ook een 
vader met twee kinderen die een dag te 
laat kwam voor de publieksavond, maar 
toch besloot om te blijven) viel erg te-
gen. Dit concert had veel meer ver-
diend. Toch waren de trioleden niet 
teleurgesteld. Ze gaven zelfs aan graag 
nog eens terug te willen komen. Hart-
stikke mooi, toch? De koepel kon door 
het mooie weer die avond open en in 
het planetarium draaide een doorlopen-
de film. Ook dat droeg bij aan een as-
tronomische sfeer. 
Twee reacties van aanwezigen: 
"Meer dan de moeite waard en zeer 
zeker voor herhaling vatbaar! Beeldend, 

muzikaal, sfeervol, origineel en informa-
tief..." 
“Het was een leuke en leerzame avond 
bij Halley. Een hoog muzikaal-cultureel 
gehalte van Trio Nebula, gecombineerd 
met een hoog wetenschappelijk gehal-
te. Dit is waarom sterrenkunde bestaat: 
je verwonderen over wat er zich buiten 
de Aarde bevindt, hoe het ontstaan is, 
wat we kunnen voorspellen en om de 
ultieme vraag ‘Waarom bestaan wij hier 
op Aarde’ te willen beantwoorden. Zo 
prachtig weergegeven. Dit concert ver-
diende veel meer publiek.” 
Meer weten over Trio Nebula? Surf dan 
naar hun website: www.TrioNebula.com 
of naar hun Facebook-pagina. Op 
YouTube is het nummer Return te be-
luisteren dat gecomponeerd is door 
Rasmus Zwicki. 
Er zijn nog enkele cd's van Trio Nebula 
te koop aan de sterrenwachtbalie, voor 
€ 15,- per stuk. Met de aankoop van 
een cd worden zowel (het initiatief van) 
Trio Nebula als Sterrenwacht Halley 
gesponsord. 
Vragen, opmerkingen en/of complimen-
ten: Werner.Neelen@Romulus.nl  

 
 

Zweven over  
de rode planeet 

Ruimtevaartstudenten van 
het Irvine College in Cali-
fornië testen samen met 

NASA een zweefvliegtuig voor onderzoek in de atmosfeer van 
Mars. Deze zogeheten Martian Airplane heeft een spanwijdte 
van 60 centimeter en kan op Mars vanaf een rover worden 
gelanceerd.  Bij proefvluchten op aarde wordt het toestel met 
een ballon naar 30 kilometer hoogte gebracht en daar losge-
laten. Op die grote hoogte komt de dichtheid van de atmos-
feer overeen met die op Mars. De zwever is hopelijk op tijd 
klaar voor het Mars 2020 Project van NASA (ingezonden door 
Leo Steinhart) 
 

Marsmissie in de woestijn 
Twee robots, Sherpa TT (foto rechts) en Coyote III, zijn op 
vierweekse ‘ruimtemissie’ geweest in de woestijn van Utah. 

Ze ondergingen tes-
ten op stress en uit-
houdingsvermogen 
en moesten samen-
werken.   
De grote Sherpa TT 
verkende met  sen-
soren  de omgeving  
en nam grondmons- 
ters  met  zijn robotarm, die  is voorzien van een camera en 
een laserscanner. De kleine en tweemaal zo snelle Coyote III 
was verantwoordelijk voor opslag en transport van het materi-
aal richting het landingsstation.  
De robots zijn onderdeel van het TransTerrA-project. Onder-
zoekers van het German Research Centre  for  Artificial Intel-
ligence (DKFI) en de Universiteit Bremen  willen hiermee 
bewijzen dat de robots Mars en -maanmissies aankunnen. 
Technisch weekblad November 2016 (ingezonden door Leo Stein-
hart) 

Monica Schmidt  
Andersen.  

Trio Nebula in het auditorium. Foto: Mart Laurenssen 
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Halley  
energieneutraal 

 

Eindelijk is het zover, dat onze ster-
renwacht energieneutraal is. Wat 
betekent dat voor ons?  
De benodigde hoeveelheid energie 
voor de verwarming, verlichting, 
computers en ventilatoren wordt nu 
op onze sterrenwacht opgewekt door 
middel van zonnepanelen.  
 

ANTON VALKS 
 

Na 1,5 jaar aan voorbereiding en uit-
voering kunnen we terugkijken op een 
geslaagd project. Energie opwekken 
zonder uitstoot van CO2. Bij een zuinig 
gebruik van elektriciteit, zoals wij dat op 
de sterrenwacht de afgelopen jaren 
gewend zijn, is het elektriciteitsverbruik 
17.500 KWh. De capaciteit van de zon-
nepanelen is dus gebaseerd op onze 
behoefte. Meer capaciteit levert bijna 
niets op, omdat de regelgeving hierop 
afgestemd is. Op dit moment laat de 
teller een opbrengst zien van plusminus 
8.000 KWh in de afgelopen vier maan-
den. Dat is de tijd waarin de zon het 

meest schijnt. Deze wintermaanden 
loopt de opbrengst terug. 
Een enthousiaste werkploeg van hoofd-
zakelijk Halleyleden heeft de benodigde 
voorzieningen en uitvoering voor elkaar 
gekregen voor de bouw van de zonne-
panelen. De werkzaamheden hebben 
betrekking op de voorbereiding zoals 
engineering, afrastering verwijderen, 
funderingen graven, bekistingen maken 
voor de funderingen, grondwerken 
aanvullen, staalconstructie monteren, 
mantelbuizen en elektrabekabelingen 
aanbrengen, de afrastering opnieuw 
aanbrengen en tot slot het planten van 

nieuwe struiken en planten rond de 
stalen masten van de zonnepanelen. 
De tuin is ingezaaid met gras zodat het 
geheel er extra groen eruit komt zien.  
Van de gehele werkperiode heb ik een 
filmverslag met foto’s gemaakt. Maria 
Valks zal de video bewerken. Samen 
met Willem Schot, Cees en Gerard 
Schuurmans, Wim Waegemakers, Ba-
reld Muurling, Mart Laurenssen, Mari-
nus van Ginkel, Fabian Bouwmeester, 
Daniël Valks, Ferry Bevers en Urijan 
Poerink hebben we een energieneutraal 
project kunnen afronden. 

 
 

Halleyleden naar de 
eclips in de VS 

 

In augustus vertrekken tientallen 
leden van Halley en Galaxis en enke-
le andere amateurastronomen, som-
migen met partner en kinderen, naar 
de Verenigde Staten voor de totale 
zonsverduistering op 21 augustus. 
 

URIJAN POERINK 
 
De totaliteitszone loopt dwars over het 
continent: van de kuststaat Oregon in 
het Noordwesten naar Zuid-Carolina 
aan de oostkust.  
Het eclipsgezelschap is al enkele malen 
bijeen geweest. Iedereen blijkt van deze 
gelegenheid gebruik te willen maken om 
meer van Amerika te zien en iedereen 
heeft zo zijn voorkeuren. Afgesproken is 
dat iedere deelnemer zijn eigen plan 
trekt en zelf een reis uitstippelt en voor 
vervoer naar en in Amerika regelt. Maar 
twee dagen vóór de eclips komen we 
allemaal samen in het stadje North 
Platte in Nebraska. Dat ligt in de totali-
teitszone op circa 40 kilometer van de 
centrale lijn. Tamara Verstraeten, Hal-
leylid en eclipsjager, heeft daar al mo-
telkamers gereserveerd van 18 tot 22 

augustus. Drie dagen trekken de eclips-
jagers dus met elkaar op en bereiden 
wij ons gezamenlijk voor op de eclips.  
Nebraska staat bekend als een wat 
‘saaie’ staat, en niet erg toeristisch. 
Maar voor ons doel in de staat geschikt, 
want de kans op heldere hemel op de 
eclipsdag is daar statistisch behoorlijk 
groot. Mocht het toch slecht weer zijn 
op ‘E-day’, dan zijn er genoeg wegen 
alle kanten op om snel naar een regio 
met minder bewolking te rijden. 
We overwogen eerst om de eclips te 
observeren in een van de mooie noord-
oostelijke staten, Oregon, Idaho, Wyo-
ming, waar zich de bekende natuurpar-
ken bevinden. Maar zowat alle hotels 
zijn daar al lang gereserveerd voor de 
massa’s vakantievierende Amerikanen 
en eclipstoeristen, en het huren van een 
auto of camper is nu al lastig. Een en 
ander noopt ons ons heil wat verder 
oostwaarts te zoeken, in Nebraska dus. 
Van de zonsverduistering van 21 au-
gustus 2017 is niets te zien in Europa. 
Pas op 10 juni 2021 is er ons land weer 
een zonsverduistering, maar dat wordt 
niet meer dan een hapje uit de zon. In 
de poolstreken is die ringvormig. Ook 
de gedeeltelijke zonsverduisteringen 
van 25 oktober 2022 en 29 maart 2025 
zijn bij ons vrij bescheiden van omvang. 

Het groen en het hek aan de kant van de Groote Wetering moesten plaats maken voor de 
zonnepanelen. De tuin was dus een klein jaar behoorlijk kaal. Maar het hekwerk is weer terug 
en het groen ook. Gekozen is voor gras, omdat het onderhoud daarvan niet zo arbeidsinten-
sief is. Langs het hek en op andere plaatsen zijn weer struiken geplant. 

Sterappelboom 
In de nieuwe tuin is dit jaar een 
appelboom geplant. Werner Neelen 
schonk die aan de vereniging en 
koos – geenszins toevallig - voor 
een sterappel (op de voorgrond op 
de foto). De appel dankt zijn naam 
aan de prachtige rode ster die te 
zien is als je een rijpe appel dwars 
doorsnijdt. Ook wordt de naam wel 
toegeschreven aan de stippels die 
duidelijk zijn afgetekend op de don-
kere schil, die eruit zien als sterre-
tjes aan het firmament. 
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Astronaut John Glenn overleden 
  
Op 8 december jl. overleed de eerste Amerikaan die in een ruimtevaartuig 
rond de aarde draaide: John Herschel Glenn jr. Deze historische ruimte-
vlucht vond plaats op 20 februari 1962. Glenn vloog aan boord van de Mer-
cury-capsule Friendship 7 drie rondes om de aarde. En daar bleef het niet 
bij… John Glenn is 95 jaar oud geworden.  

  
URIJAN POERINK 
  
John Glenn was niet de eerste mens in 
de ruimte. Die eer viel de Rus Joeri Ga-
garin te beurt.  Gagarin werd op 12 april 
1961 gelanceerd, gezeten in de Vostok 
3KA-3-capsule. Extra bijzonder was, dat 
Gagarin niet ‘slechts’ een korte sprong 
buiten de dampkring had gemaakt, maar 
één complete omwenteling rond de 
aarde. Er verstreken 108 minuten tussen 
lancering en landing. Gagarin verliet, zo-
als ook de bedoeling was, zijn capsule 
op 7 kilometer hoogte en daalde met zijn 
parachute veilig af naar de grond. 
Zover waren de Amerikanen nog lang 
niet. Voordat zij dezelfde ‘stunt’ konden 
uithalen als de Sovjet-Unie, moest er 
nog veel gebeuren.  
Glenn werd ook niet de eerste Ameri-
kaan in de ruimte. Dat was Alan 
Shepard. Maar anders dan Glenn vol-
tooide Shepard op 5 mei 1961 niet een 
hele omloop om de aarde, maar keerde 
hij volgens planning na 15 minuten terug, 
na met de Mercury Spacecraft 7 (die hij 
Freedom 7 noemde) een hoogte van 187 
kilometer te hebben bereikt. Hij steeg bo-
ven de dampkring uit, die op 100 kilome-
ter overgaat in de ruimte.  
Virgil Grissom werd de tweede Ameri-
kaanse astronaut, want op 21 juli 
1961   bereikte  hij   in   een  ballistische  

vlucht met de Mercury MR-4 (Liberty 
Bell  7) een hoogte van 190 kilome-
ter.  Grissom plonste na 15 minuten 
in de Atlantische Oceaan.  
De ruimtesprongen van Shepard en 
Grissom, hoe gedurfd ook, konden 
niet die van Joeri Gagarin evenaren. 
De geslaagde vlucht John Glenn in 
februari 1962 maakte dan ook veel 
goed. De Amerikanen begonnen al te 
denken aan een bemande reis naar de 
maan, en de Russen ook (maar die ont-
kenden dat destijds).  
Glenn vloog met de Friendship 7 drie 
keer om de aarde op een hoogte van 159 
tot 265 kilometer. Hij vertrok van Cape 
Canaveral's Launch Complex in Florida, 
en landde in de Atlantische Oceaan.  
Glenn was gevechtspiloot in de Tweede 
Wereldoorlog en later testpiloot. Hij 
vocht in de Koreaanse oorlog en werd al 
in 1957 bekend met de eerste super-so-
nische transcontinentale vlucht; hij vloog 
van Californië naar New York in 3 uur, 23 
minuten en 8 seconden. 
In 1964 beëindigde hij zijn carrière bij de 
NASA en ging hij in zaken en sinds 1974 
was hij politicus. Hij werd Democratische 
senator voor de staat Ohio. In 1984 deed 
Glenn een vergeefse poging om presi-
dentskandidaat te worden.  
In 1999 trok Glenn zich terug uit de poli-
tiek, maar kort daarvoor deed hij weder- 
 

om iets heel opzienbarends. Hij werd op-     
nieuw astronaut!   
Op 28 oktober 1998 zat hij met zes  an-
deren aan boord van Space Shuttle 
(STS-95). Hij was de payload-specialist. 
Glenn draaide nu meer dan drie omlopen 
rond de aarde, want zijn missie duurde 
acht dagen. Met zijn 77 jaar is hij tot nog 
toe de oudste mens die ooit in de kos-
mos is geweest.

   
 

Astrofoto’s 
  
Op de volgende twee kleurenpagina’s 
en op de omslag van deze Halley Pe-
riodiek zijn astrofoto’s geplaatst die 
bij de redactie zijn ingekomen. Hier-
onder de toelichting bij enkele van die 
platen. 

 
Voorpagina 

Halleylid Robert de 
Groot fotografeerde 
de fraaie emissienevel 
NGC-281 in Cassio-
peia. De nevel wordt 
ook wel Pacman-ne-
vel genoemd en bijgaande fotootje laat 
wel zien waarom. 
De nevel staat op 9.500 lichtjaren van 
ons vandaan en is in 1883 ontdekt door 
de Amerikaanse sterrenkunde Edward 
Barnard. Hij beschreef hem als ”een 
grote lichtzwakke nevel, heel diffuus.” 
Technische gegevens: Sky watcher 

Quattro 8” f4 carbon; Atik 428 exm, As-
tronomik Ha 6nm, O3 6nm, S2 6 nm, Hα: 
27x600, O3: 32x600, S2: 25x600, GPU 
Aplanatic Koma Korrector. Bewerkt in Pi 
en PS. 
  
Bladzijde 15 

Robert Plat is begonnen met astro-foto-
grafie en heeft op 27 oktober veel opge-
stoken van de lezing van Yigal Herstein 
over optica en de aberratieleer.  
Hij maakte thuis in de tuin in Rosmalen 
drie astrofoto’s, waarvan in deze Halley 
Periodiek de opname van de M31 is af-
gedrukt, ofwel de Andromeda-nevel. Be-
ter is te spreken van het Andromeda-
stelsel, wat het is een sterrenstelsel. Het 
stelsel staat ‘dichtbij’: 2,54 miljoen licht-
jaren. Zijn massa wordt geschat op 300 
tot 400 miljard zonsmassa’s.  
Robert gebruikte voor deze opname een 
Canon 40D-camera, en Newton-tele-
scoop 200 mm en F4, zonder comacor-
rector. Misschien gaat hij zich toeleggen 
op  artistieke  astrofotografie,  waarbij hij  

gebruikmaakt van allerlei aberraties, die 
je anders helemaal niet op je astrofoto’s 
wilt aantreffen.   
  
Bladzijde 15 
Op 25 november jl. is Kristof Piotriowski 
met de Takahashi-telescoop in de kleine 
koepel aan de slag gegaan en heeft hij 
een mooie opname gemaakt van de ne-
vel M1 of Krabnevel in Stier. Die staat  op 
6.500 lichtjaren van de aarde en is een 
restant van de supernovaexplosie die 
Chinezen op 4 juli 1054 zagen.  
In het midden van de nevel staat een 
neutronenster, die circa 30 maal per se-
conde om zijn as wentelt. De M van M1 
staat voor Messier, naar de sterrenkun-
dige Charles Messier die een catalogus 
opstelde van alle niet bewegende ‘ko-
meetachtige’ objecten aan de hemel. 
Daar begon hij mee, nadat hij de Krab-
nevel in 1758 aanvankelijk voor een 
nieuwe komeet aanzag. 

John Glenn in Friendship 7 in 1962 en in 
de space-shuttle in 1998. 
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Jan van Hamond (midden) in Space Expo  
bij de Sojoez-capsule van André Kuipers. 

Hij krijgt uitleg van directeur Rob van den Berg. 
Lees er meer over op blz. 17. 

De Melkweg in Zwaan (rechtsonder)  
en Cepheus (tegen bovenrand)  
Medebach, Duitsland,  
24/25 september 2016 
Arjan van de Wijdeven 
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Het Andromedastelsel (M31) en het begeleidende stelsel M110 
Foto: Robert Plat. Lees er meer over op blz. 13 

De Krabnevel of M1 in Stier 
Foto: Kristof Piotrowski 

Zie ook blz. 13 
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Filmset Halley 
 
Locatiescouts weten onze sterrenwacht steeds beter te vin-
den als zij een interessante omgeving zoeken voor een trai-
ler, teaser, reclamefilmpje of iets dergelijks.  
 
Zij vallen voor het imponerende gebouw, dat er echt uitziet zoals 
een sterrenwacht er hoort uit te zien en de afgelegen ligging in 
een weids gebied. 
Op 22 november, aan het einde van de middag, was het de beurt 
aan een reclamebureau dat in opdracht van een autoleasemaat-
schappij een promotievideo kwam maken. En videoploeg van 
vier man en een acteur zijn vijf uur in de weer geweest, zowel 
op de Halleyweg als in de grote koepel. Een drone werd ingezet 
voor prachtige opnames van de sterrenwacht tegen de achter-
grond van een kleurrijke zonsondergang. Het promotiefilmpje, 
bestemd voor internet, zal zo’n 1,5 minuut duren en Halley komt waarschijnlijk hooguit 20 seconden in beeld. Maar onze sterren-
wacht krijgt de beschikking over de beelden, die we voor eigen doeleinden kunnen aanwenden. 
 
 

Drukke dag bij Halley 
 
Het begon al vroeg in de ochtend van maandag 28 november. Twee basisscholen uit Drunen en Oss kwamen met drie 
groepen van de bovenbouw naar de sterrenwacht, de een na de ander.  

 
De leerkrachten waren derdejaarsstudenten van de Pabo in ’s-Hertogenbosch en hadden met de kinderen op school al onderzoek 
verricht aan het vraagstuk: waar kunnen we naartoe als we niet meer op deze aarde kunnen blijven? Op dat thema waren de 
verhalen bij Halley afgestemd. 
De zes ‘dienstdoende’ leden, Ferry Bevers, Willem Schot, Ellen Bruijns, Mart Laurenssen, Tom Overtoom en Urijan Poerink, 
hebben geen moment stil gezeten. Gelukkig was het prachtig, zonnig weer en kon ook de kleine Lunt-zonnetelescoop worden 
ingezet. Ondertussen verrichtte Anton Valks werkzaamheden aan de masten met zonnepanelen en verving hij enkele kapotte 
tegels van de trap bij de entree van het gebouw. 
Ook ’s avonds was het nog helder: de eerste echt heldere nacht in een paar weken tijd. En ook erg koud, het zou min -7 worden. 
Buiten op het voorterrein was Willie van den Broek astrofoto's aan het maken en Edwin van Schijndel was in de kleine koepel 
bezig met de Takahashi-telescoop. Beneden in de werkplaats werkten Terry Hinsen, Yigal Herstein, Robert Plat en Hans Bomers 
aan de  Zeiss-Coudé-telescoop. Merijn de Jager testte op het dak de nieuwe montering van zijn telescoop uit. 
 
  

De laatste beelden van Rosetta 
In de laatste weken van zijn missie was de sonde Rosetta dichter bij de komeet 67P/Churyumov–Gerasimenko dan ooit 
tevoren. Uiteindelijk daalde hij op 30 september 2016 af naar het oppervlak. De sonde was niet ontworpen om een zachte 
landing te kunnen maken en overleefde de aanraking met het keiharde bodem niet.  
Tijdens de definitieve afdaling en de fatale crash zijn geen foto’s gemaakt. Bovenstaande beelden zijn eerder geschoten op 
de kortste afstanden tot de komeet.  
Links: het grensgebied tussen de regio’s Ash en Seth op de grootste ‘kwab’ van de komeet. De regio’s zijn vernoemd naar 

Egyptische goden uit de oudheid (8 september 2016, hoogte boven oppervlak: 2,6 kilometer). 
De regio Ash is het met stof bedekte gebied rechtsonder op de foto. Het terreingaat  over in de regio Seth linksboven, waar 
een deel van de vele ronde structuren van de regio zichtbaar is.   
Midden:  toont een gedetailleerd beeld van de kleine en grote blokken, verspreid in de regio Anubis, die eveneens op de grote 

komeetkwab ligt en van Seth is gescheiden door een steile helling (14 september 2016, hoogte: 2,6 kilometer). 
Rechts:  is ook de regio Seth afgebeeld. We zien een terras, dat dramatische schaduwen werpt op een lager gelegen en met 
stof bedekt terrein, dat bezaaid is met blokken (11 september 2016, hoogte: 3,5 kilometer).  
De rendezvous van Rosetta met de komeet was in augustus 2014. Hij bleef er meer dan twee jaar en volgde de komeet 
tijdens het ronden van de zon. Op 12 november 2014 liet hij Philae los, de eerste lander op een komeet.  
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Wens van Jan van Hamond vervuld: bezoek aan Space Expo 

“Ik kreeg een VIP-behandeling” 
 
Aangekomen in een grijs gebied van mijn leven had ik nog een wens: graag zou ik nog naar de Space Expo in Noordwijk 
gaan. Joke, mijn vrouw, belde de WensAmbulance en binnen een paar uur waren datum en tijd geregeld. Zelf daarnaartoe 
rijden in mijn toestand zou niet verantwoord zijn.  
 

JAN VAN HAMOND 
 

Bij aankomst in Noordwijk dronken we eerst een 
kopje koffie. Ondertussen kwam  Rob van den 
Berg, directeur van Space Expo, vertellen wie 
hij was en dat hij ons wilde begeleiden.  
Ik kreeg een VIP-behandeling.  En als kado een 
DVD van André Kuipers met handtekening. Dat 
was een verrassing. Waar ben je speciaal voor 
gekomen, vroeg Rob. De Sojoez was mijn ant-
woord. Dan gaan we daar beginnen zei Van den 
Berg. Op dat moment was ik van de brancard in 
een rolstoel gezet; korte tijden kan ik uit de rol-
stoel en kan ik staan. Rob van den Berg heeft 
veel, heel erg veel, over de Sojoez verteld, ook 
dat André zo knel was te komen zitten op de te-
rugreis; hij had slaapbenen die pijn deden en 
toch moest André taken doen om terug naar de 
aarde te gaan.  
De overgang van gewichtloosheid naar de aan-
trekkingskracht van de aarde kost de astronau-
ten kracht. Veel van jullie, ook wij, zaten voor de 
televisie om dat allemaal te zien toen André met de Sojoez-cap-
sule landde in een open gebied in Kazachstan. We zagen 
slappe mannen die gedragen moesten worden door de veran-
dering van gewichtloosheid naar zwaartekracht. André was de 
enige die een arm omhoog kreeg om naar de camera's te 
zwaaien. 
De Sojoez is door de directie van Space Expo aangekocht en 
staat pas sinds september in de expositieruimte.  André Kuipers 
zat er met twee andere astronauten; die zijn heen en weer ge-
reisd naar het ISS om daar wetenschappelijk werk te doen. An-
dré is met de directeur naar Kazachstan gereisd om er zeker 
van te zijn dat ze werkelijk de Sojoez kochten waar André in 
gezeten had. Ook het stoeltje en het astronautenpak zijn origi-
neel en zijn te zien in de Exporuimte. Regelmatig vroeg de di-
recteur of  ik vermoeid werd. Op de foto (op blz. 14) zie je de 
geblakerde Sojoez met daarachter Rob van den Berg, mijzelf en 
de ambulance-chauffeur. Hij liet ons wat schades zien, opgelo-
pen in de  atmosfeer van de aarde, waar de temperatuur oploopt 

tot 1500 graden. Ook hebben we uitleg gehad bij echte raket-
motoren die altijd klaar staan als reserve. Wanneer deze niet 
gebruikt worden, gaan ze in de verkoop. Wat een kolossale ma-
chines, en wat een techniek zit erin, als je er bijna tegenaan 
staat. Rob was heel enthousiast over de aankoop van een me-
teoriet van vele miljarden jaren oud. Het hele ‘team’ nam af-
scheid van de directeur omdat we rond twee uur wilden gaan 
lunchen, maar de lunchkaart in de koffieruimte van Space Expo 
is erg karig. We zijn naar de boulevard  van Katwijk aan Zee 
gereden om daar te lunchen. Na de lunch kwamen we terecht 
in de grootste file van het jaar, zo'n 800 kilometer. Daar heb ik 
het meest van geleden, het heeft een paar dagen geduurd voor-
dat ik herstelde. Drie uur op de brancard met stoppen en door-
rijden is niet prettig reizen. Een vermoeiende dag waar mijn ge-
zin en ik zeer van genoten hebben.  
Dit is tevens mijn laatste verhaal voor Halley Periodiek. De ster-
renwacht was alle jaren dat ik lid was (na mijn pensioen) mijn 
grootste hobby. Een groet van Jan van Hamond. 

 
 

  

Archief Christiaan Huygens online 
 
Wetenschappelijk uitgever Brill werkt aan 
de digitalisering van het persoonlijk ar-
chief van Christiaan Huygens (1629-1695).  

 
Dat archief gaat over uiteenlopende onder-
werpen, van vakgerelateerde observaties tot 
opmerkingen over muziek.  
Huygens, zowel wiskundige, als natuurkun-

dige, scheikundige en kijkerbouwer, publiceerde onderzoeken 
over onder meer mechanica, optica en kansberekening. Hij is 
echter vooral bekend als de ontdekker van de ringen Saturnus 
en als uitvinder van de penduleklok. 
Brill werkt voor de digitalisering samen met de Universiteit van 
Leiden, die het archief in beheer heeft. De stukken worden on-
line ter beschikking gesteld aan studenten en wetenschappers. 
Bestudering van het archief vindt nu veelal plaats via boeken 
die over de stukken zijn geschreven. ANP, 25 november 2016 

KNVWS-sterrenwachten bij Halley 
 
De KNVWS is een federatie van 58 sterrenkundige en weer-
kundige verenigingen en stichtingen in ons land, waaron-
der elf publiekssterrenwachten. Ook Halley is lid.  
 

Op 10 december kwamen enkele KNVWS-bestuurders en ver-
tegenwoordigers van negen sterrenwachten bij elkaar bij Hal-
ley. Onze gasten kregen een rondleiding en bespraken hoe zij 
meer en beter kunnen 
samenwerken, bijvoor-
beeld op het gebied van 
educatie, en hoe de 
KNVWS daarbij onder-
steuning kan bieden. 
Over een half jaar verga-
dert het gezelschap bij 
een andere sterren-
wacht. 

De WensAmbulance bracht Jan tot aan de ingang van Space Expo. 
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 In lang ver- 
vlogen tijden… 
 
Tien jaar geleden is onze 
sterrenwacht bijna twee 
maal zo groot geworden. 
Het gebouw kreeg een 
fraaie entree, een audito-
rium, een planetarium, de 
ruimte die nu in gebruik is 
als werkplaats en een bi-
bliotheekruimte. In de tuin 
verrees de bergruimte.  
Sindsdien zijn er meer 
grote projecten uitge-
voerd, waaronder de zon-
nekoepel en -kijker, het 
planetenpad en de zonne-
panelen. 
Het begon allemaal in de 
tijd dat naar de terugkeer 
de Komeet van Halley 
werd uitgekeken. in 1984 
namen amateursterren-
kundigen het initiatief tot 
de oprichting van een ver-
eniging en de bouw van 
de sterrenwacht. 
De media besteedden 
daar ruim aandacht aan. 
In nevenstaand artikel uit 
het Brabants Dagblad van 
begin 1985 vertellen drie 
mede-oprichters, Anton 
Valks, Herman ten Haaf 
en Ferry Bevers, over hun 
grootse bouwplannen, die 
al in vergevorderd sta-
dium verkeerden op de te-
kentafels van Anton en 
Herman.   
De bouw van de sterren-
wacht begon in 1986. Ook 
toen waren tientallen le-
den jaren heel intensief bij 
de werkzaamheden be-
trokken. Dat is gelukkig 
tegenwoordig niet anders. 
In oktober 1989 was de 
sterrenwacht voltooid en 
werd die feestelijk geo-
pend.  
Onder: maquettes van Hal-
ley, gemaakt door Anton 
Valks (1985) en Twan Bek-
kers (2010).  
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Ruimtemissies 2017 en later 
 

De afgelopen jaren hebben we spraakmakende ruimtemissies 
kunnen volgen. In 2016 kwam een definitief einde aan de Ro-
setta/Philae-missie. Met de MARS-lander Schiaparelli, onder-
deel van de Exo-Marsmissie van ESA, ging het helaas hele-
maal mis. Ook in 2017 zijn er weer diverse interessante ruim-
temissies die ons zonnestelsel verder in kaart brengen, of 
daar indirect bij helpen door nieuwe technieken te testen. 
 

HANS BOMERS 
 
Samen met het uitstellen van de lance-
ring van de Falcon-Heavy-raket van de 
particuliere ruimteorganisatie SpaceX 
werd ook de lancering van het Lightsail 2 

uitgesteld (voorheen Lightsail-B ge-
noemd). Die zou eigenlijk in april 2016 
zijn, maar is nu opgeschoven naar derde 
kwartaal 2017. Dit zogenaamde zon-
nezeil van de Planetary Society is een 
groot doek van 32 m2 dat direct wordt 
voortgestuwd door de stralingsdruk van 
de Zon. De beroemde sterrenkundige 
Carl Sagan (overleden in 1996) droomde 
van de lancering van zo’n voertuig. De 
Planetary Society die door hem opge-
richt werd, kondigde in 2009 aan, op Sa-
gans 75e geboortedag, dit project te 
gaan uitvoeren. Het zonnezeil zal zich 
uitvouwen vanuit de sonde Prox-1. Dit 

kleine voertuigje zal, na het loskoppelen 
van Falcon Heavy, het zonnezeil loslaten 
en blijven volgen, waarbij het ook foto’s 
maakt van het uitvouwen en functione-
ren van het zonnezeil. Verder neemt Fal-
con Heavy bij zijn lancering ook de Deep 
Space Atomic Clock mee, een kleine 
atoomklok die nog nauwkeuriger is dan 
de atoomklokken op Aarde. Deze atoom-
klok moet helpen bij de navigatie van, en 
het communiceren met ruimtevaartuigen 
van diverse missies in de toekomst. Bij 
deze lancering in 2017 draait het om een 
eerste test. Een derde testmodule die 
ook door Falcon Heavy de ruimte in wor-
den geholpen is de Green Propellant In-
fusion Mission, een test met een nieuwe, 
efficiëntere energiebron voor voortstu-
wing van ruimtevaartuigen. 
De sonde Cassini, die al 12 jaar rond de 
planeet Saturnus cirkelt, is sinds decem-
ber bezig de ringen van de reuzenpla-
neet in kaart te brengen. Cassini vloog al 
vele rondjes rond Saturnus vanuit alle 
verschillende hoeken. Nu vliegt hij een 
twintigtal rondjes recht over de polen van 
Saturnus, waar hij al een mooie foto van 
de beroemde zeshoekige storm maakte, 
en passeert hij vlak langs de F-ring de 
evenaar van de planeet. In april 2017 
maakt de sonde van NASA een laatste 
stuurmanoeuvre, waarna hij in septem-
ber uiteindelijk zal neerstorten op de 
gasplaneet. Daarmee komt er ook een 
einde aan de Cassini-Huygensmissie. 
De lander Huygens landde in 2005 op de 
maan Titan. Huygens deed in zijn laatste 
uren onderzoek aan de atmosfeer en de 

omstandigheden op 
het oppervlak en ont-
dekte daar dat er misschien wel leven 
mogelijk is. Het neerstorten van Cassini 
op Saturnus is dan ook bewust. Men had 
er ook voor kunnen kiezen de laatste 
brandstof te gebruiken om Cassini op 
een van de manen van Saturnus, zoals 
Titan, te laten landen. Uit voorzorg doet 
men dat echter niet om op die manen 
geen ‘biologische besmetting’ te bren-
gen. Men weet immers nu dat het in ie-
der geval op Titan in theorie mogelijk is 
dat Aardse levensvormen het overleven. 
Dat zouden hardnekkige aardse bacte-
riën kunnen zijn, die als verstekelingen 
aan boord van Cassini en Huygens de 
lange ruimtereis naar het Saturnusstel-
sel hebben overleefd.  
De lander Schiaparelli, van de ESA-mis-
sie Exo-Mars, stortte door een meetfout 
van de boordcomputer helaas neer op 
het oppervlak van Mars. De Trace Gas 
Orbiter (TGO), het voertuig dat Schiapa-
relli losliet, cirkelt echter nog steeds 
rond. Dit jaar begint de TGO met zijn ei-
gen onderzoek om de ijle atmosfeer van 
Mars in kaart te brengen. Het doel is om 
te kijken naar methaan en andere gas-
sen die iets kunnen zeggen over biolo-
gische of geologische activiteit in de ge-
schiedenis van Mars. De TGO blijft nog 
wel even rondcirkelen. Hij zal ook het 
doorgeefluik zijn voor communicatie met 
de Exo-Mars-rover (lancering pas in 
2020). 
In september 2017 wordt een Aziatische 
missie naar de Maan gelanceerd. De 
missie Chang’e 5 van de Chinese ruim-

teorganisatie CNSA gaat circa twee kilo-
gram rots- en bodemmateriaal ophalen 
voor verder onderzoek. In 2018 zal nog 

een Aziatische missie naar de Maan vol-
gen: Chandrayaan-2 van de Indische or-
ganisatie ISRO. Deze missie bestaat uit 
zowel een orbiter, een lander en een ro-
ver. De rover gaat ter plekke rots- en bo-
demmateriaal analyseren, waarvan de 
resultaten via de orbiter naar de Aarde 
worden verzonden. 
 

Eveneens in september 2017 maakt de 
in 2016 gelanceerde sonde OSIRIS-REx 
een ‘flyby’ langs de Aarde. De sonde van 
NASA is onderweg naar de planetoïde 
101955 Bennu, waar hij in 2018 zal aan-
komen. In september scheert de sonde 
langs de Aarde om genoeg snelheid op 
te bouwen, en in het juiste vlak te komen 

waar Bennu zich bevindt. Het belangrijk-
ste doel van de missie is om in 2023 
monsters terug te brengen naar de 
Aarde, die ons meer kunnen leren over 
de oorsprong van organische moleculen 
in het zonnestelsel, waar het leven uit 
ontstaan zou kunnen zijn. Meer weten 
over de samenstelling van Bennu kan 
echter ook nog ooit nuttig zijn als weten-
schappers besluiten dat het nodig is om 
deze ‘aardscheerder’ of een andere pla-
netoïden preventief uit de weg te ruimen 
als die te gevaarlijk wordt voor de Aarde. 

Verdere toekomst 

Tenslotte nog enkele doorkijkjes naar de 
verdere toekomst, waar we in een later 
nummer op terug zullen komen.  
In 2018 wordt BepiColombi van ESA en 
de Japanse ruimteorganisatie JAXA ge-
lanceerd. Deze missie gaat onderzoek 
doen aan Mercurius. Ook wordt de Mars-
lander InSight van NASA gelanceerd. De 
Near-Earth Asteroid Scout (NEAS), ook 
van NASA, zal ‘aardscheerders’ bestu-
deren.  En het Japanse Hayabusa-2 
vliegt naar de Apollo-planetoïde Ryugu.  
In 2019 komt New Horizons aan bij het 
Kuipergordelobject 2014 MU69.  
In 2020 gaat het tweede deel van de 
Exo-Mars missie van start, met de lance-
ring van een ‘rover’: een voertuig dat op 
Mars zal rondrijden. Het kan nog druk 
worden op Mars, want in 2020 lanceren 
NASA én het Chinese CNSA ook mis-
sies naar Mars met allebei een eigen 
voertuig. 
Ergens na 2020 vertrekt een NASA-mis-
sie naar Europa, de waterrijke maan van 
Jupiter. 

De rondjes die Cassini tot nu toe rond Saturnus vloog. 

Een prototype van ExoMars Rover. rondjes 
die Cassini tot nu toe rond Saturnus vloog. 
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Mare Orientale 

Uit harde klap ontstond een bergring 
 
Het precieze ontstaan van een reusachtige maankrater is nu begrepen. Binnen een 
uur was de oorspronkelijke krater al weer verdwenen. Ongeveer 3,8 miljard jaar gele-
den boorde een ongeveer 65 km grote planetoïde zich in het oppervlak van de maan. 
Het resultaat is een kolossaal inslagbekken dat de naam Mare Orientale heeft gekre-
gen. Gegevens van de Amerikaanse maanmissie GRAIL maakten de ontstaansge-
schiedenis van deze superkrater inzichtelijk, zo blijkt uit twee publicaties in Science.  

 
Het onderzoek leidt ook 
tot beter begrip van de 
inslagkrater Chicxulub in 
Mexico, waarvan men 
vermoedt dat die het re-
sultaat is van de inslag 

die 65 miljoen jaar geleden een einde maakte aan de tijd van 
dinosauriërs. Ook die krater heeft een karakteristieke piekring 
van bergen rond de centrale inslag. De meteoriet of komeet die 
de Chicxulub veroorzaakte, was met zijn 10 kilometer wel veel 
kleiner dan de veroorzaker van de Mare Orientale. Vanaf de 
aarde gezien is Mare Orientale overigens nauwelijks te zien. 
Het inslagbekken ligt precies op de grens tussen voor- en ach-
terkant van de maan. De eerste duidelijke beelden kwamen pas 
in de jaren zestig met behulp van ruimtesondes. Die beelden 
lieten zien dat Mare Orientale geen gewone krater is; hij ver-
toont drie concentrische ringen van gesteente in plaats van 
één. 
Over de wijze waarop deze ringstructuren ontstaan, die ook el-
ders in het zonnestelsel te vinden zijn, bestond de nodige we-
tenschappelijke onenigheid. Maar de GRAIL-gegevens blijken 
deze knoop nu te hebben doorgehakt. 
GRAIL bestond uit twee maansondes, die na een prijsvraag 
onder schoolkinderen ebb en flood werden genoemd. In 2012 
heeft het duo het zwaartekrachveld van de maan in kaart ge-
bracht. Dat heeft geresulteerd in een röntgenfoto van het in-
wendige van de maan, die laat zien waar de maankorst opval-
lende opeenhopingen en ’tekorten’ aan massa vertoont. Twee 
teams van planeetwetenschappers gebruikten deze informatie 
om het computermodel van de Mare Orientale te verbeteren. 
Een de kwesties waar de GRAIL-gegevens inzicht in heeft ge-
geven is de omvang van het ’gat’ dat in de maanbodem werd 

geslagen. Dat blijkt aanzienlijk kleiner te zijn geweest dan de 
huidige Mare Orientale: 390 kilometer. Dat betekent dat de 
rand van de oerkrater ergens tussen de binnenste ringen van 
het huidig inslagbekken heeft gelegen. Sommige wetenschap-
pers gingen er eigenlijk van uit dat een van de ringen het over-
blijfsel van de oorspronkelijke kraterwand was. Nu bekend is 
hoe groot de oerkrater moet zijn geweest, kan ook worden be-
rekend hoeveel gesteente er bij de inslag uit maankorst is weg-
geblazen. Dat moet ongeveer 3,4 kubieke kilometer zijn ge-
weest, ongeveer het volume van de Middellandse Zee. 
Met behulp van het computermodel berekenden wetenschap-
pers wat zich onmiddellijk na de inslag allemaal heeft afge-
speeld. Door de terugstoot van de maankorst ontstond er een 
berg in het centrum van de krater die met een hoogte van vele 
tientallen kilometers uiterst instabiel was. Het opgehoogde ma-
teriaal gleed alle kanten op omlaag, waardoor zich op 175 kilo-
meters van het centrum een ring van bergen vormde. Ook klei-
nere inslagbekkens, zoals de Chicxulub-krater voor de kust van 
Mexico, vertonen zo’n piekring. 
Ondertussen stroomde het dieper gelegen, warme gesteente 
juist naar het inslagpunt toe. Daarbij werd de bovenliggende 
koele korst meegesleept en ook uit elkaar getrokken. Op die 
manier ontstonden de kilometers hoge steile rotswanden van 
de twee buitenste ringen. Nu werden de sporen van de oor-
spronkelijke krater uitgewist, een proces dat nog geen uur heeft 
geduurd. 
De computersimulaties wijzen er verder op dat het centrum van 
Mare Orientale drie uur na de inslag ongeveer zeven kilometer 
dieper lag dan nu. Door de natuurlijke ’ontspanning’ van het 
gesteente is het hart aan het inslagbekken geleidelijk weer een 
flink stuk omhooggekomen. NRC Handelsblad, Eddy Echternach, 
oktober 2016 (ingezonden door Leo Steinhart)

    
 

“Waar blijven jullie nou?” 
 
Er was al een aantal filmavonden bij Halley... maar waar 
blijven jullie nou? Tja, waar blijven de leden toch die een 
paar jaar geleden de toenmalige voorzitter Werner Neelen 
aanspoorden wat meer ledenactiviteiten te organiseren.   
 

HARRIE SCHRIJVERS  
 
Zo moest hij maar eens gaan uitzoeken of er ook bioscoopfilms 
in onze sterrenwacht vertoond konden worden. Dat heeft Wer-
ner toen gedaan en hij kreeg toestemming voor het in besloten 
kring vertonen van reguliere bioscoopfilms. Bij Halley en alleen 
voor onze leden, dus, en ’t moest helemaal gratis blijven!  
Inmiddels heeft ondergetekende al tien keer een filmvoorstel-
ling in ons auditorium bijgewoond! En natuurlijk  is de ene film 
leuker, spannender of leerzamer dan de an-
der. Dat  is normaal! Ieder zijn smaak! Wat 
echter niet normaal is en in ieder geval min-

der leuk voor de operator: van de aanvra-
gers is volgens mij nog niet één keer ie-
mand aanwezig geweest! Zelfs niet bij de 
films waarvoor ze zélf de titels hadden aan-
gedragen!  

Welke films er al te zien waren in de Halley-bioscoop? 

Bekend bij alle sciencefiction liefhebbers waren dat natuurlijk 
de ‘Star Trek films nr. 10, 11 en Enterprise: Broken Bow’. En 
films als ‘Avatar’, ‘Gravity’, ‘Mission to Mars’ en ‘Interstellar’ zijn  
ook lekker spannend. ‘Wall.E’ (Oscar- en Golden-Globe-win-
naar voor de beste animatiefilm) was ook voor  jeugdleden  een 
heel leuke film, net als ‘Fly Me To The Moon’. De film ‘Paul’  
was vooral een lachfilm en in de documentaire  ‘In The Shadow 
of the Moon’ vertelden maanreizigers over hun belevenissen 
en werden fraaie beelden getoond die ik nooit eerder gehoord 
en gezien had. Zeer interessant! 
 
Werner heeft voor het komende seizoen de dertiende afleve-
ring van de Star-Trek-reeks ‘Beyond’ en het vervolg op de film 
’Independence Day 2 – Resurgence’ op het programma ge-
zet. En later komt waarschijnlijk aflevering VII ‘The Force Awa-
kens’ uit de reeks Star-Wars-films in ‘ons theater’.   

En wie nog een leuke, spannende of gekke 
science-fictionfilm op zijn verlanglijstje heeft 
staan of wel eens een bepaalde fraaie docu-
mentaire over ruimtevaart of sterrenkunde 
wil zien: laten het weten aan 
Werner.Neelen@Romulus.com.  
  In ons Halley-Periodiek staat altijd wan-
neer welke film draait! (zie blz. 5). 
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IJzig Pluto bevat vloeibaar water 

  
Onder het oppervlak van de ijzige dwergplaneet Pluto gaat een oceaan van (min of meer) vloeibaar water schuil, menen 
Amerikaanse en Japanse planeetwetenschappers. 

  
Zij baseren zich op computermodellen 
waarmee ze het grote inslagbekken 
Sputnik Planitia hebben onderzocht. 

Sputnik Planitia is een kom in het opper-
vlak van Pluto, die is gevuld met ijs. Op 
de foto’s die de ruimtesonde New Hori-
zons vorig jaar maakte, is een groot, licht 
hart op de dwergplaneet te zien. De lin-
kerhelft van dat hart is het Sputnik-bek-
ken. 
Opmerkelijk: het centrum van dat bekken 
ligt vrijwel recht tegenover de grote 
maan Charon, waarmee Pluto een twee-
ling vormt.  

Het ontstaan van Sputnik Pla-
nitia   wordt   toegeschreven 

aan een grote inslag die 
miljarden  geleden heeft  

           plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

De kans dat zich uitgerekend op deze 
plek een groot object in Pluto heeft ge-
boord, wordt heel klein geacht. Daarom 

vermoeden de wetenschappers, dat het 
Sputnik-bekken niet altijd op de verbin-
dingslijn Pluto-Charon heeft gelegen. 
Dat zou betekenen dat de dwergplaneet 
sinds de inslag zodanig is gedraaid, dat 
het inslagbekken bij de evenaar is ko-
men te liggen. Onmogelijk is  dat niet, 
maar zo’n draaiing is alleen verklaarbaar 
als zich ter plaatse iets heel zwaars be-
vindt, een zogeheten positieve massa-
anomalie. Planeten hebben de neiging 
om hun oriëntatie aan te passen aan de 
manier waarop hun massa is verdeeld. 
Als zich bijvoorbeeld op IJsland  een ko-
lossale vulkaan zou vormen, zou de 
aarde zich geleidelijk zo draaien dat die 
aan de evenaar komt te liggen.  
Het probleem is echter dat er bij een in-
slag normaal gesproken juist een nega-
tieve massa-anomalie ontstaat, een ‘te-
kort’ aan massa dus. Een inslag is im-
mers een gat  waaruit materiaal  is weg- 
      geblazen. 
  

Bevroren stikstof 

De foto’s van New Horizons laten 
zien dat Sputnik Planitia deels is 
gevuld met bevroren stikstof, af-
komstig  uit  de  atmosfeer. Deze 
ijslaag kan echter niet lang dik 

genoeg  zijn  om  tot  een positieve  
massa-anomalie te komen. Er moet 

dus nog een andere factor in het spel 
zijn. 
Om die factor op te sporen, hebben we-
tenschappers met computersimulaties 

onderzocht wat de gevolgen van een 
grote inslag op Pluto zijn. Uit de resulta-
ten blijkt, dat er maar één scenario is dat 
de (vermeende) massaconcentratie in 
het Sputnik-bekken kan verklaren. En 
dat scenario staat of valt met de aanwe-
zigheid van een ‘ondergrondse’ oceaan 
van zout water. 
Net als een bowlingbal die je op een 
trampoline laat vallen, veroorzaakt een 
grote inslag een deuk in het oppervlak 
van een planeet, gevolgd door een te-
rugslag. Bij die terugslag stijgt materiaal 
vanuit de diepte – in dit geval een brij van 
water en zout – omhoog. Als dat opwel-
lende materiaal een grotere dichtheid 
heeft dan het bij de inslag weggeblazen 
ijs, vlakt dat de oorspronkelijke nega-
tieve massa-anomalie uit.  
De modelberekeningen geven aan dat 
de gewenste positieve massa-anomalie 
wordt bereikt als de laag stikstofijs die 
zich nadien in het bekken heeft afgezet, 
ongeveer 7 kilometer dik is – een waarde 
die overeenstemt met de waarnemingen. 
Ook voorspellen de simulaties dat zo’n 
lokale ophoping van ijs barsten en breu-
ken in het Pluto-oppervlak zou veroorza-
ken. En die zijn precies op de voorspelde 
plekken te zien. 
 
NRC Handelsblad, Eddy Echternach,  
17 november 2016 

  

    

ESA wil ruimtepuin ruimen 

 

Er draaien op dit moment ongeveer 29.000 objecten om 
de aarde met een diameter van 10 centimeter of groter. 
Een klein deel ervan is actief, de rest bestaat uit uitge-
werkte kunstmanen of delen van satellieten en draagra-
ketten die in de loop van de tijd zijn uiteengevallen of 
vrijgekomen als gevolg van botsingen of explosies.  

 

De ruimte om de aarde is ernstig vervuild 
en het wordt met de dag erger. Daardoor 
groeit het risico op botsingen die op hun 
beurt weer veel ruimtepuin kunnen ople-
veren. Ruimtevaartorganisatie ESA wil 
iets doen aan dit cascade-effect met het 
project met de bijzondere naam e.Deor-
bit. Een satelliet wordt gelanceerd naar 
een baan om de aarde. Daar benadert hij 
een zorgvuldig uitgekozen, niet meer 
werkende ESA-kunstmaan. De ESA-sa-
telliet vangt zijn uitgevallen soortgenoot 
vervolgens met een werpnet, robotarm 
of harpoen. De ESA  evalueert deze drie 
mogelijke technieken momenteel.  
Daarna wordt de defecte satelliet op een 

zorgvuldig ge-
kozen moment 
door de jager 
afgeremd om 
boven de oce-
aan te verbranden in de dampkring. 
Volgens ESA is hun zogeheten Clean-
Space Initiative de eerste serieuze po-
ging om iets te doen aan ruimteaf-val. 
Eerder kondigde Swiss Space Systems 
een pilotproject aan met twee heel kleine 
satellietjes van melkpak formaat. Dit plan 
loopt echter achter op schema. De jager 
is in dit Zwitserse project een satellietje 
dat gelanceerd wordt vanuit een onbe-
mande raket, die op zijn beurt naar een      

  
hoogte van 10 kilometer meelift op een 
Airbus. De Airbus is al aangeschaft en 
wordt voorlopig ingezet voor gewicht-
loosheidsvluchten met toeristen. De oor-
spronkelijke voor 2018 geplande test 
met de kleine satellietjes zal zeker veel 
later plaatsvinden. ESA heeft zijn proef 
met twee volwassen kunstmanen - geza-
menlijke massa enkele tonnen - gepland 
voor 2023.  Piet Smolders, Technisch Week-
blad (ingezonden door Leo Steinhart 

Sputnik 
Planitia 

Weergave van  
de veranderende  
oriëntatie van Pluto  
als gevolg van de inslag. 

Een e.Deorbit-jager  werpt zijn  
net uit rond een kapotte kunstmaan. 

21



Dag en nacht op de Maan 
  
Hoe ziet het dagritme en de kalender eruit op de Maan? Op Aarde wordt alles bepaald door de belangrijkste hemellicha-
men. We hebben dag en nacht, bepaald door de stand van de Aarde ten opzichte van de Zon. We zien ook de Maan met 
haar verschillende schijngestalten, waar onze ‘maand’ van is afgeleid, ook al komt dit laatste tegenwoordig niet meer 
overeen. Een rondje om de Zon is een jaar, en de kanteling van de Aarde bepaalt daarbij de seizoenen. Op de Maan zijn 
de dingen enigszins vergelijkbaar, maar toch weer net anders.   

   
HANS BOMERS 
  
We doen net alsof we op de Maan staan. 
Net zoals op Aarde zul je de Zon zien op-
komen en weer ondergaan. Die cyclus 
duurt geen 24 uur, maar een maand, of 
om precies te zijn een synodische 
maand (29,5 dagen): dat is de tijd tussen 
twee nieuwe Manen. Als je op de voor-
zijde van de Maan staat (de kant die naar 
de Aarde kijkt), dan is het bij nieuwe 
maan middernacht, en bij volle maan 
precies middag. De Zon komt op de 
Maan erg plotseling op en gaat ook plot-
seling weer onder. Omdat er geen at-
mosfeer is, is er namelijk geen scheme-
ring. Is de Zon onder de horizon, dan is 
het meteen pikkedonker. Komt er een 
stukje van de Zon boven de horizon uit, 
dan is het meteen fel licht. 
   
De Aarde aan de sterrenhemel 

 Opvallend is dat je de Aarde nooit zult 
zien 'opkomen' of 'ondergaan'. De Maan 
staat immers altijd met dezelfde kant 
naar de Aarde. Sta je aan de achterkant 
van de Maan, dan zul je de Aarde nooit 
aan de hemel zien. Sta je aan de voor-
zijde van de Maan, dan zie je de Aarde 
constant aan de hemel staan en gaat hij 
nooit onder. Wel zie je de Aarde iedere 
dag om zijn as draaien. Ook zul je de 
Aarde een beetje heen en weer zien wie-
belen aan de hemel; de zogenaamde li-
braties. De Aarde blijft niet precies op 
dezelfde plek aan de hemel staan, om-
dat de baan van de Maan om de Aarde 
niet perfect cirkelvormig is. Sta je in de 
buurt van de grens tussen de voor- en 
achterzijde van de Maan, dan zul je de 
Aarde laag aan de horizon zien staan. 
Dat moet zeker een indrukwekkend 
plaatje zijn. Daarbij zul je namelijk de op-
tische illusie zien waardoor de Aarde ex-
tra groot lijkt; dezelfde optische illusie als 
wanneer wij op Aarde de Maan laag bij 
de horizon zien staan. 
Dit beeld is vastgelegd op een beroemde 
foto die “Earthrise” heet. Die naam is een 
beetje  verwarrend,  want  de  Aarde  zal  
 
 
 
 
 
 
 

vanaf de Maan gezien dus nooit rij-
zen of ondergaan. Vanaf het stand-
punt van de fotograaf, kwam de 
Aarde wel achter de horizon van de 
Maan tevoorschijn. De foto is dan 
ook gemaakt door astronaut William 

Anders, vanuit Apollo 8 toen dat 

ruimtevaartuig in 1968 de Maan pas-
seerde.  
  

Schijngestaltes 

Als je vanaf de Maan naar de Aarde 
kijkt, zie je ook schijngestaltes. De 
kant van de Aarde die je ziet kan vol 
verlicht zijn, of half verlicht of 
'nieuw', net zoals de Maan vanaf de 
Aarde gezien. Deze gestalten  lopen 
precies tegengesteld met het daglicht op 
de Maan. Sta je op de voorzijde van de 
Maan in het zonlicht (bij volle maan dus), 
dan zie je de Aarde 'nieuw' (donker). Is 
de hele voorzijde van de Maan donker 
(bij nieuwe maan dus), dan zie je vanaf 
daar de Aarde vol verlicht door de Zon.  
Deze Aardecyclus (of Aardmaand) en 
een dag op de Maan, duren dus even 
lang, namelijk 29,5 dagen, waardoor er 
iets meer dan 12 van in een jaar passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zon passeert de hemel ieder jaar 
12,4 keer, waarbij hij in 29,5 dagen lang-
zaam opkomt en weer langzaam onder 
gaat. Net als op Aarde gaat de Zon van 
oost naar west. De afstand aan de hemel 
die de Zon op Aarde in een uur aflegt, 
duurt op de Maan dus 29,5 uur. De zons-
ondergang duurt ook 29,5 keer zo lang.  
Op Aarde duurt het ca. 3,5 minuut vanaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het eerste randje van de Zon, totdat de 
Zon helemaal onder de horizon is. Op de 
Maan is dat 103 minuten, bijna een uur 
en drie kwartier. 
 
Seizoenen en jaren 

Een jaar (een rondje om de Zon) duurt 
op de Maan even lang als op Aarde. Op 
de Maan zijn alleen geen seizoenen. Er 
is geen atmosfeer, en dus geen neer-
slag, wind of andere variabele weersom-
standigheden.  
Ook is de rotatieas van de Maan nauwe-
lijks gekanteld ten opzichte van de Zon, 
dus gedurende het jaar zie je geen dui-
delijk patroon in hoe hoog of laag de Zon 
staat. De lengte van een jaar is ook op 
de Maan echter te zien aan de seizoe-
nen op Aarde. In de herfst en lengte zul 
je zien dat de terminator op Aarde (de 
grens tussen donker en licht) precies van 
de noordpool tot de zuidpool loopt. In de 
zomer en winter zie je duidelijk dat de 
Aarde 23° gekanteld is ten opzichte van 
de Zon. Daarbij is in de zomer (op het 

noordelijk halfrond) de Noordpool van de 
Aarde constant verlicht en de Zuidpool in 
het donker, en als het op het noordelijk 
halfrond winter is, precies andersom.  
 

De bemanning van Apollo-8 voor een simula-
tor in het Kennedy Space Center, met v.l.n.r. 
James Lovell, fotograaf William Anders en 
Frank Borman. 

Achtergrond: ‘Earthrise’, de foto die in 

1968 werd gemaakt door William Anders 

vanuit het ruimtevaartuig Apollo 8. 
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Als je midden op de voor-
zijde van de Maan staat, 
zal de Aarde ongeveer 
midden boven aan de ster-
renhemel staan, in het Ze-
nith. Sta je op de evenaar 
(de lengtegraad maakt net 
zoals op Aarde niet uit), 
dan zal de Zon ongeveer 
midden over de sterrenhe-
mel bewegen, door het Ze-
nith. Sta je verder richting 
de noord- of zuidpool van 
de Maan, dan staan Zon 
en Aarde lager aan de he-
mel. 
  
Zonsverduisteringen 
vanaf de Maan 

Af en toe zal er zelfs een 
Zonsverduistering op de 
Maan plaatsvinden, wan-
neer de Zon precies achter 
de Aarde langs gaat. Op de Maan sta je 
dan in de schaduw van de Aarde, dat is 
wanneer wij op Aarde een maansver-
duistering zien. 
De mooie corona (stralenkrans) rond de  
Zon die we op Aarde zien bij een totale 
zonsverduistering, is vanaf de Maan 
echter veel minder goed te zien. De 
Aarde die 3,5 keer zo groot is als de 
Maan, zal de Zon ruimschoots afdekken. 
Wel zal de atmosfeer van de Aarde een 
prachtig effect geven. Deze geeft een 
oranje-rood licht af, als een prachtige 
ring rond de donkere achterkant van de 
Aarde. Tijdens een maansverduistering 
kunnen wij vanaf de Aarde ook duidelijk 
zien dat het oppervlak van de Maan 
oranjerood kleurt doordat dit licht erop 
valt. 
Dat er niet iedere Aardecyclus (of Aard-
maand) een Zonsverduistering te zien is 
op de Maan, heeft dezelfde reden dat wij 
niet bij iedere volle Maan een maansver-
duistering zien. Het vlak waarin de Maan 
haar ellipsen om de Aarde heen draait, 
is namelijk ca. 5 graden gekanteld ten 
opzichte  van de ecliptica,  het vlak waar  
 
 
 

 
de Zon en de planeten in ronddraaien. 
Dit is niet genoeg om duidelijk verschil te 
zien in hoe hoog de Zon of de Aarde aan 
de sterrenhemel staan, maar wel genoeg 
om te zorgen dat de Aarde meestal niet 
precies voor de Zon langs beweegt.  
 
 
    

  
Hieruit  kun  je  dus  concluderen  dat de   
Maan niet precies rond de evenaar van 
de Aarde beweegt. Dat kunnen we op 
Aarde ook zien doordat de Maan, net als 
de Zon, in ieder seizoen op een andere 
hoogte aan de hemel staat. 

ISSN voor Periodiek  

 
De colofon van onze Hal-
ley Periodiek bevat voort-
aan een ISSN.  
  

Een ISSN? 
Ja, een International Standard Serial 
Number, een uniek nummer dat het 
ISSN Centrum Nederland toekent aan ti-
tels van seriële publicaties. Dit centrum 

ressorteert onder het ISSN International 
Centre in Parijs en hanteert internatio-
nale richtlijnen. Alle in de wereld toege-
kende ISSN’s worden opgeslagen in het  
 

internationale ISSN-register. 
Het ISSN-systeem bestaat sinds 1975. 
ISSN-nummers worden uitgereikt door 
lokale instanties per land. Het ISSN Cen-
trum Nederland is ondergebracht bij de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
Het centrum beheert een databank van 
gegevens van alle publicaties met een 
ISSN-nummer, onder meer de correcte 
titel, uitgever, frequentie van verschij-
nen, periode van verschijnen (van welk 
jaar tot welk jaar). Deze databank kan op 
cd-rom besteld worden of online geraad-
pleegd (mits men een abonnement 
heeft). Het ISSN vergemakkelijkt het 
zoeken in digitale bestanden en het ver- 
 

werken en uitwisselen van gegevens. 
Iets soortgelijks bestaat ook voor ‘een-
malige publicaties’ dat wil zeggen: voor 
boeken. Aan elk boek dat nieuw wordt 
uitgegeven, wordt in principe een Inter-
national Standard Book Number (ISBN) 
toegekend. 
In september 1986 zag het eerste num-
mer van ons verenigingsblad het licht. 
Aanvankelijk heette het eenvoudig Infor-
matieblad Sterrenwacht Halley.  
In juli 1995 kreeg het kwartaalblad zijn 
huidige naam: Halley Periodiek. De colo-

fon van de Halley Periodiek bevat nu het 
nummer in de voorgeschreven notatie: 
ISSN 2542-3711.  

Kanteling van de baan van de Maan ten opzichte van de ecliptica. 

Breking van licht 
  
De blauwe- en groene kleuren uit het lichtspec-
trum worden veel sterker afgebogen dan bijvoor-
beeld de rode kleuren, wanneer de lichtstralen 
van de ene stof naar de andere stof overgaan. 
Dat kun je zien bij een test met een lichtstraal 
door een prisma. De gasmoleculen in onze at-
mosfeer hebben hetzelfde effect maar dan zwak-
ker. Alleen is onze atmosfeer wel meer dan 100 
kilometer dik, waardoor het totale effect specta-
culair is. Wanneer het zonlicht er doorheen  
schijnt wordt het blauwe licht compleet verstrooid. Dit zorgt ervoor dat de lucht 
overdag op Aarde fel blauw is, en niet zwart zoals de ruimte. Wat rechtdoor blijft 
schijnen, zijn de overige kleuren van de Zon, die daardoor een licht gele tint lijkt 
te hebben gekregen (eigenlijk is hij fel wit). Bij zonsopkomst of zonsondergang is 
het effect nog sterker. Het zonlicht schijnt dan schuin door de atmosfeer en legt 
een langere weg door de luchtlagen af. Ook het gele licht wordt daardoor verder 
afgebogen. Wat dan overblijft is de bekende oranje-rode zonneschijf.  
   
 

 
Net zoals een prisma, buigt de 
Aardse atmosfeer het blauwe en 
violette licht veel sterker af dan 
het oranje en rode licht. 

23



Sentinel ‘uitgezwaaid’ 
 
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA ontwikkelt samen met de Europese Commissie het grootste aardobservatie-
programma ter wereld, genaamd Copernicus. Een van de satellieten die deel zal uitmaken van dit programma is Sentinel-
2B. In maart 2017 zal die met een Russische Vega-raket worden gelanceerd vanaf de basis Kourou in Frans-Guyana. 

 
Op 15 november jl., waren media en andere belangstellenden 
uitgenodigd om Sentinel-2B te komen ‘uitzwaaien’, want ver-
moedelijk op 5 januari wordt hij naar Frans Guyana verscheept. 
Dat uitzwaaien gebeurde bij ESTEC in Noordwijk, waar de sa-
telliet de afgelopen maanden uitvoerig is getest. Rob van Mac-
kelenbergh en Urijan Poerink waren erbij. 
 
Aardobservatiesatelliet 

Sentinel-2B is een Europese satelliet, die gebouwd werd door 
meer dan 60 bedrijven uit vijftien landen. Hij heeft een zuster-
satelliet: Sentinel-2A. Die werd in 2015 gelanceerd en voorziet 
sindsdien onder andere de Europese Copernicus Land Moni-
toring Service van beelden. Na de lancering van Sentinel-2B 
brengt het stelsel iedere vijf dagen de hele aardbol in kaart.  
Als onderdeel van Copernicus-programma combineert Senti-
nel-2 beelden van hoge resolutie en multi-spectrale mogelijk-
heden om de verschillende landmassa's van de aarde in onge-
kend detail en met ongekende precisie in kaart te brengen.  
De door Sentinel-2 vergaarde informatie helpt onder andere de 
landbouw middels ondersteuning, houdt de wereldbossen in de 
gaten, speurt vervuiling in meren en kustwateren op en draagt 
bij aan het in kaart brengen van rampgebieden.    
 
Enorme hoeveelheden data 

Sentinel-2B is de vijfde satelliet van het Copernicus-program-
ma die wordt gelanceerd. De Sentinel-satellieten die zich al in 
een baan om de aarde bevinden, leveren enorme hoeveelhe-
den data op: tot nu toe 6,5 petabytes. Iedere dag downloadt 
Sentinel meer data dan dat er aan foto's wordt geüpload op 
Facebook. 

Het open databeleid is een van de belangrijkste elementen van 
Copernicus en is de sleutel tot succes. Sentinel-2 stimuleert 
economische groei, in het bijzonder voor kleine bedrijven.  
 
Vibraties en herrie 

Maar voordat een satelliet data kan leveren moet hij werkend 
in een baan om de aarde worden gebracht. Tijdens zijn verblijf 
bij ESTEC in Noordwijk onderging Sentinel-2B dezelfde trillin-
gen en herrie die bij een lancering komen kijken. Daarnaast 
ondervond Sentinel-2B dezelfde barre omstandigheden waar-
mee de satelliet in de ruimte te maken krijgt. www.esa.int 

 
 

Kuipers’ Sojoez in Space Expo 
 
Op 19 september jl. hebben de kosmonauten André Kuipers en Oleg Kononenko 
en minister Kamp van Economische Zaken bij Noordwijk Space Expo de Sojoez-
TMA-03M-capsule onthuld. Rob van Mackelenbergh en Urijan Poerink maakten dit 
feestelijke moment mee. 

 
De Sojoez-TMA-03M is de capsule waarmee Kuipers, Ko-
nonenko en de Amerikaan Don Pettit op 21 december 2011 
naar het ISS vertrokken en op 1 juli 2012 ook weer veilig terug-
keerden op aarde. In 2015 heeft Space Expo de capsule 
gekocht van het Russische ruimtevaartbedrijf Energia en in 
september toegevoegd aan zijn permanente expositie.  
Kononenko was de Russische commandant van de missie van 
Sojoez TMA-03M. Hij heeft een totaal van 533 dagen in de 
ruimte doorgebracht tijdens zijn drie ISS-missies. En dat zullen  

er ongetwijfeld meer 
worden. 
De bij de terugkeer in de dampkring geblakerde capsule is een 
indrukwekkend gevaarte.  
Na de onthulling was er een bijzonder moment: Kuipers en Ko-
nonenko klommen in de capsule en namen plaats op de 
stoeltjes, die indertijd voor hun op maat waren gemaakt; Kui-
pers op de linkerstoel en commandant Kononenko op de mid-
delste. 

 
 

15.000 NEO’s  

 
Wetenschappers van de ESA  hebben al 15.000 planeto-
iden gevonden die ooit kunnen inslaan op aarde. En het 
zullen er veel meer zijn. 
 

Drie jaar geleden stond de teller op 10.000. ''We ontdekken ge-
middeld dertig nieuwe objecten per week'', aldus de ESA. Dat 
tempo gaat waarschijnlijk omhoog als nieuwe, geavanceerde 
telescopen in gebruik worden genomen. 

Ons zonnestelsel telt meer dan 700.000 planetoïden. De 
meeste komen nooit in de buurt van de aarde. Maar een deel 
ervan wel. Dat zijn de Near-Earth Objects (NEO’s). 
Sommige rotsblokken zijn meer dan een kilometer in doorsnee. 
Daarvan is volgens ESA circa 90 procent gevonden. 
 ''Van de stenen die groter dan 100 meter zijn, hebben we 
slechts 10 procent gevonden. En minder dan 1 procent van de 
objecten die groter dan 40 meter zijn.'' 
De kans is bijzonder klein dat een van die objecten in de ko-
mende veertig jaar inslaat. Maar ESA  houdt alle NEO’s in de 
gaten om te weten waar ze naartoe gaan.  www.esa.nl 

De Sentinel-2B in een clean room van ESTEC. Links op de voor-
grond: Rob van Mackelenbergh. 
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Wie het weet… oplossing vorige keer  
      

In die beschrijving van de oplossing bij de vorige ‘Wie het weet…’ ging het om de bierbrouwer/astronoom  
Hevelius en over zijn luchttelescopen van wel 45 meter lengte. De nieuwe vraag begint met de opmerking dat 
deze bierbrouwer uit Danzig ook lid was van de Royal Society. Dat was in de tijd dat Robert Hooke daar cura-
tor was. Alhoewel Hevelius met zijn astronomische ontdekkingen groot aanzien verwierf, scheen hij het een en 
ander toch niet te willen registreren zoals Hooke dat  graag zag. Die stuurde daarom een nog jong lid van de 
Society naar Danzig om daarover, overigens zonder succes, te onderhandelen. Die jongeling was Edmond 
Halley, die dus later zelf ook een grote geleerde en een zeer beroemd astronoom werd. Halley stierf in 1742. 

Een jaar later, in 1743, ontdekten de Nederlander Dirk Klinkenberg en 
de Zwitser Jean-Philippe de Chésaux een hemellichaam van het soort 

waarmee ook Halley beroemd is geworden: een komeet. Maar komeet 
C/1743X1 was een uitzonderlijk  exemplaar! Daarom werd  die vooral 
bekend onder de naam van ‘de Grote Komeet’! Een toen pas dertienja-

rige knaap was zó onder de indruk van die komeet dat hij later, toen hij 
groot was, zélf ook op kometenjacht ging. Ook met veel succes. De ‘Wie 
het weet…vraag’ was nu: wat was er zo bijzonder aan dat hemel-
verschijnsel en  wie was die 13-jarige knaap?  
C/1743X1, de Grote Komeet: had 6(!)  heel duidelijke staarten en de knaap die daar zo 
van onder de indruk was is Charles Messier. Hij werd een groot kometenjager… maar hij 

spoorde die ‘ondingen’ vooral op omdat die hem hinderden bij zijn eigenlijk grote klus: het 
aanleggen van een catalogus van sterrenstelsels, sterrennevels en gaswolken… aan 
kometen had hij niks! Die kregen dus géén Messiernummer!   

 
Deze keer is het weer eens een dame die als winnares uit te trekking kwam: Lydia Sprokholt uit Uden. Zij schreef De jonge-

ling was Edmond Halley die naar Hevelius ging, het hemellichaam was een komeet met 6 Staarten met een helderheid van -7! 
en de toen 13-jarige knaap was Charles Messier!” PROFICIAT LYDIA!! 

  
Lydia is overigens al 28 jaar lid van Halley en heeft zich lange tijd vooral ingezet bij diverse jeugdac-

tiviteiten en cursussen voor jongeren. Dat zij  een gedreven ‘puzzelaarster’ is kunnen  alle Halleyle-
den zelf volgen. Want tot mijn verrassing zag ik haar onlangs  in de laatste uitzending van ‘Eén 
tegen 100’ bij Caroline Tensen in de zaal zitten als allerlaatste tegenstandster van een andere 

dame achter de deskknoppen op het podium. Omdat de zendtijd op was gaat de eindstrijd verder, 
waarschijnlijk in maart 2017: kijken dus! 

Maar dat is dus direct al géén ‘Eén tegen honderd’ maar één tegen één!  Op mijn vraag hoe 
ze bij dat programma terecht was gekomen, vertelde ze dat ze een keertje de app met die 
naam gespeeld had en omdat ze gewonnen had kreeg ze een uitnodiging om als een van de 
honderd plaats te nemen op de tribune. En wie er op het einde van de lange speeldag nog zit 
mag een volgende keer weer terugkomen  voor weer een lange dag met drie speelronden.  
Voor Lydia is dit al de derde keer dat ze in de studio zit. Maar nu heeft ze dus grote kans op 
die plaats achter de desk. Met kans op het winnen van wel  € 100.000.-  Veel succes, Lydia! 
 

 

Wie het weet… nieuwe vraag  
 
Wij vervolgen nog even het verhaal uit de vorige puzzel (zie boven) waarin de nog jonge Edmond Halley op bezoek moest bij 
Hevelius in Danzig. Eén jaar na de door van meneer Halley (beroemd geworden met  zijn ‘komeet van Halley’) verscheen een 
een wel zeer bijzondere komeet: de ‘Grote komeet’ van 1743! Waar de toen 13-jarige Charles Messier zó van onder de indruk 
was dat hij zich ook ging bezighouden met het opsporen van deep-sky-objecten zoals sterrenstelsels en nevels en daarbij ook 
heel wat (hinderlijke) kometen heeft ontdekt. Dat Halley had aangetoond dat kometen, net als de planeten, gewoon bij ons ei-
gen zonnestelsel horen, was nog geen gemeengoed of werd gewoon niet geloofd. Kometen, en zeker zo eentje met wel zes 
vervaarlijke staarten waren en bleven nog heel lang onheilsboodschappers. En dat waren ze waarschijnlijk al in de verre oud-
heid, in de middeleeuwen en zelfs nú zijn er nog genoeg mensen die bij het verschijnen van zo’n ‘staartster’ bang en  onzeker 

worden. Zo werd met de komeet die in 1068 in het ‘stripverhaal’ op het beroemde tapijt van 
Bayeux  is geborduurd, vastgelegd dat de dood van Koning Harold door die afgebeelde ko-
meet werd aangekondigd. Hij is daadwerkelijk vlak na het verschijnen van die komeet  ge-
sneuveld! Weer het zoveelste bewijs dat kometen onheilsboodschappers waren! Verscheen 
een komeet, dan kon men er op rekenen dat  de koning of keizer zou gaan sterven. Of dat er 
een aardbeving zou optreden, de vulkaan in de buurt weer voor ellende ging zorgen, over-
stromingen, hongersnood, de pest enz. Zo was er precies 490 jaar na  het verschijnen van de 
op het tapijt geborduurde komeet een heerser die maar uit voorzorg aftrad omdat het verschij-
nen van een komeet werd aangekondigd. Zo bang was hij dat hij nu aan de beurt was! Deze 
persoon heeft overigens een link met Nederland! Hij liet een bouwwerk aanleggen waarop 
jaren later, op de fundamenten daarvan, onder meer ook kometen worden geobserveerd! En 
het is dus die persoon waar het in deze puzzel om gaat.  
 
Wie de naam weet  van deze persoon mag het mailen naar: harrieschrijvers@home.nl 
 (de  winnaar krijgt de keuze uit: het boek ‘de Kosmos’, sterrenkaart, vrijkaartjes publieksavond e.d.) 
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Musk en Mars 
 
“Iemand – waarschijnlijk SpaceX, waarschijnlijk binnen tien 
jaar – gaat mensen naar Mars sturen,” zegt Tim Urban. “Ja 
joh, ‘tuurlijk” denkt de nuchtere Hollander. Maar het is moei-
lijk om niet aangestoken te worden door zijn enthousiasme, 
en de onverzettelijkheid van Elon Musk die al 14 jaar bezig is 
met dit project: niet een missie naar Mars, nee, het kolonise-
ren van de planeet. 

 
Hoeveel mensen heb je nodig om een 
bestendige, autarkische beschaving op 
te bouwen? Een miljoen. Hoe lang duurt 
het voordat je die hebt? 10.000 vluchten, 
pendeldiensten, met aanvankelijk 100 
passagiers. Tien miljoen ton bagage om 
fabrieken te bouwen etc. In 2050, na 25 
jaar vluchten, zullen er nog steeds maar 
100.000 mensen op Mars zijn. Eén van 
de eerste prioriteiten is een fabriek te 
bouwen op Mars die brandstof maakt 
voor de terugvluchten. Dat maak je uit 
vloeibare zuurstof (O2) en methaan 
(CH4), die je kunt maken uit H2O (ijs) en 
CO2, die beide overvloedig aanwezig zijn 
op Mars. Hoe veel kost een ruimte-
vlucht en waarom? Ze zijn zo duur om-
dat ze maar één keer vliegen. Stel je 
voor dat een Boeing 747 na iedere vlucht 
neerstort. Dus moeten we ruimtesche-
pen en raketten bouwen die herbruik-
baar zijn. En groot. De BFR, zoals Tim 
Urban hem noemt, is 122 meter hoog en 
12 meter in diameter –drie keer zo groot 

als de grootste raket ooit gebruikt, de Sa-
turnus V. Hoe houd je de vlucht kort? 
Door de capsule vol te tanken tijdens de 
omloop op aarde. Dat maakt de vlucht 
mogelijk in drie maanden, niet zes tot ne-
gen zoals tot nu gedacht. Vluchten al-
leen op de momenten dat Aarde en Mars 
dicht bij elkaar zijn (‘opposities’), onge-
veer iedere twee jaar. In januari 2025, 
over acht jaar, zou de eerste bemande 
vlucht moeten vertrekken.  
In 2065 gaan er iedere ‘oppositie’ 1.000 
ruimteschepen naar Mars – of terug, 
want tegen die tijd kun je heen en weer. 
Musk vergelijkt deze mensen met pel-
grims die de Atlantische Oceaan over-
staken. Stelselmatig en geduldig bou-
wen aan een tweede wereld. Schepen 
waren duizenden jaren simpel en be-
perkt, totdat Amerika werd ontdekt en 
het nuttig werd om schepen voor oce-
aanreizen te bouwen. Het is een inspire-
rend avontuur voor de hele mensheid. 
Denk aan Apollo-11, als u zo oud bent, 

de hele wereld zat aan de televisie ge-
kluisterd om de maanlanding te zien. 
Hoe spannend zou het niet zijn om de 
kolonisatie van Mars te volgen als een 
soort Big Brother? (En wat zouden de te-
levisierechten niet waard zijn.) Natuurlijk 
zijn er onnoemelijk veel “ja, maars”. Hoe 
moet een mens leven op Mars? Nou ja, 
het is niet veel onvriendelijker dan An-
tarctica en daar zijn ook permanente ko-
lonies. Hoe doe je landbouw bij -60º? 
Waarom zouden mensen gaan? The 
Economist (betaalmuur) heeft nog meer 
van dat soort bedenkingen. Ars Tech-
nica is niet zo lyrisch als Urban. Maar 
Musk kluunt door. SpaceX ontwerpt zijn 
eigen raketten, zijn eigen motoren, zijn 
eigen systeem om gebruikte raketten 
veilig te laten landen. Voor een fractie 
van de prijs van NASA. En het is onweer-
staanbaar inspirerend. “Träume keine 
kleinen Träume, denn sie haben keine 
Kraft,” zei Goethe. 
De Bicker Nieuwsbrief, 29 september 2016 

 
 

Boekbespreking 

Mensen op Mars 
 
Vallen de mensen die een enkeltje Mars willen onder een bepaald type? De Ne-
derlandse schrijver, dichter en journalist Joris van Casteren bezocht wereldwijd 
de personen die de derde ronde hebben gehaald in de strijd om een ticket. En 
hij schreef er een boek over: Mensen op Mars. Dat verscheen enkele maanden 
geleden. 
 

Aan welke eigenschappen moet een ont-
dekkingsreiziger voldoen?  
Ik las eens Ontdekkingsreizen van 
eenige der vroegere togtgenooten van 
Columbus (1834) van de Amerikaanse 
schrijver Washington Irving. Daaruit 
bleek dat de geldschieter de kandidaten 
liet screenen. Zo kwam ene Diego de Ni-
cuesa in beeld, volmaakt hoveling, voor-
malig voorsnijder van de oom van de ko-
ning.  
Hij had een natuurlijke aanleg, opvoeding 
en manieren waren in orde. Verder: een 
regelmatige en vaste lichaamsbouw, uit-
stekende wapenbehandeling, de gave 
om een paard ritmisch te laten bewegen 
op de klanken van een viool. Aangeno-
men. Het komt er immers op aan, bij on-
gewisse omstandigheden in den 
vreemde.  
Dat laatste geldt ook voor Mars One, de 
modernste aller ontdekkingsreizen: Mars 

One will settle men on Mars. Het toe-
komstbeeld van een dorp op de rode, 
zuurstofloze planeet: vrouw in ruimtepak 
zwaait naar man die in een broeikas 
bloemkool inspecteert. Maar ook hier 
zouden de deelnemers zich eerst moeten 
onderwerpen aan minutieuze sollicitatie-
rondes. Joris van Casteren reisde langs 
de kandidaat-ontdekkingsreizigers die 
ronde drie bereikt hadden (of net niet) en 
schreef er een verbijsterend boek over: 
Mensen op Mars.  
Mars One als idee bracht bij velen groot 
enthousiasme teweeg. Nobelprijswinnaar 
Gerard ’t Hooft vond “de jonge mensen” 
die het project begonnen “echt fantas-
tisch”, reality-tv-icoon Paul Römer zag er 
gigantisch veel Big Brother-potentie in 
(de oorspronkelijke zou verbleken bij een 
Mars-versie ervan). De ex-nazi en latere 
NASA-directeur Werner von Braun 
meende in 1963 dat het in 1986 mogelijk       

  
zou zijn een bemande Marsvlucht uit te 
voeren. Hij zag een retourvlucht voor 
zich, want “niemand wil de ruimte in om 
alleen maar een heenreis te maken”. Dat  

Aldrin ziek op zuidpool 
 
Astronaut Buzz Aldrin is op 1 decem-
ber jl. geëvacueerd van de Zuidpool 
en opgenomen in een ziekenhuis in 
Nieuw-Zeeland.  
Aldrin zette in juli 1969 als de tweede 
mens voet op de maan na zijn col-
lega Neil Armstrong. De laatste jaren 
houdt Aldrin zich vooral bezig met het 
steunen van onderzoek naar de mo-
gelijkheid van toekomstig menselijk 
leven op Mars. Op 28 november arri-
veerde hij tijdens een toeristische 
reis op een onderzoeksstation, waar 
hij een paar dagen later onwel werd. 
In het ziekenhuis bleek hij vocht in 
zijn longen te hebben, maar hij rea-
geerde goed op de antibiotica. Vol-
gens zijn manager heeft hij zijn 
goede humeur weer terug, nadat de 
evacuatie slopend voor hem was ge-
weest.  Aldrin is 86 jaar en dus al lang 
gepensioneerd, maar de NASA blijft 
de gezondheid van  maanwande-
laars en alle andere astronauten hun 
hele leven lang volgen.  
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Foto’s achterkant:  André Kuipers weer even terug in zijn capsule (blz. 24);  jeugdcursisten met hun diploma, november 

2016; Merijn de Jager test zijn montering en in de kleine koepel is Edwin van Schijndel aan het fotograferen (blz. 16); Trio 
Nebula musiceert in het auditorium (blz. 11). Foto’s: Urijan Poerink, Hans Bomers en Mart Laurenssen. 

laatste bleek echter niet het geval. Maar 
liefst tweehonderdduizend mensen meld-
den zich aan als toekomstig Marsbewo-
ner, ook al zou het slechts een enkele 
reis betreffen, een plaats in de geschie-
denisboekjes telde zwaarder.  
 
Ruimte-lego 
Joris van Casterens Mensen op Mars is 

een galerij van uitzonderlijke persoonlijk-
heden. Zo ontmoeten we de Enschedese 
casino-croupier Martijn Kroezen, een van 
de negen Nederlandse kandidaten. Hij 
heeft op een Marsforum op het internet 
gelezen over Mars One. Altijd al in het 
buitenaardse geïnteresseerd geweest? 
Zeker, als kind al veel met ruimte-Lego 
gespeeld. De gegevens op internet over-
tuigden hem dat Mars One een solide 
project betrof: ‘Ik ben iemand die ingecal-
culeerde risico’s neemt.’  
Bas Lansdorp, een van de twee Neder-
landse initiatiefnemers verlichtte zijn 
jeugd ook al met ruimte-Lego (net als me-
deorganisator Arno Wielders), maar is te-
genwoordig windtechnoloog. Hij is ver-
baasd dat sommigen hun plannen ver-
werpelijk vinden: je stuurt toch geen men-
sen naar Mars zonder retourmogelijkhe-
den. Wielders:  ‘Mensen moeten zelf be- 

slissen.’ Maar kunnen ze dat 
wel? Afgaand op de lange 
reeks kandidaten die  
Joris van Casteren (1976) be-
zocht, tot  
diep in Amerika en Rusland, 
vinden we weinig gelijkenis 
met Columbus’ ‘togtgenoot’ 
Diego de Nicuesa.  
De Engelsman Ryan MacDo-
nald roept enige twijfels op, 
net als de transseksuele taxi-
chauffeur Melissa Ede, of de 
Deens systeembeheerder Christian  
Knudsen. De laatste is liefhebber van 
post-apocalyptische role-play waarin hij 
als kapitein Crovius verkleed een tegen-
stander martelde met een rubberen ha-
mer. 
De negenendertigjarige Zwitser Günther 
Golob heeft de derde ronde van de Mars 
One-sollicitaties gehaald en is bewonde-
raar van Elon Musk, de miljardair die be-
weerde dat in 2100 een miljoen mensen 
op Mars zullen wonen. Vreemd is wel dat 
Golob in de tweede ronde de medische 
keuring had gehaald – bij een ongeluk 
brak hij eerder bijkans alle botten, in een-
tje ervan zit nog een titaniumpin. Dat hij 
voor de beoogde drugs- en alcoholvrije 

Marskolonie straks zijn bier 
en joints moet laten staan, 
vindt hij geen punt.  
 
Droom & daad 

Het proza van Van Casteren 
past in de categorie ‘literaire 
non-fictie’, zo omschrijft: „Al-
les is waar gebeurd, mijn per-
sonages bestaan echt. Ik han-
teer een eigen manier van kij-
ken en schrijven, waardoor er 
van objectiviteit, zo die al be-

staat, niet altijd sprake hoeft te zijn.” Van 
Casteren hanteert een hoogst persoon-
lijke, ironische pen en net als in al zijn 
eerdere boeken beweegt hij zich in de 
wereld tussen droom en daad, bevolkt 
door mensen die net een tikje (of erger) 
naast de werkelijkheid lopen. Mensen op 
Mars is heerlijke, verslindbare literatuur. 
Maar gaan we nou naar Mars? 
In 1986 is het er niet van gekomen, het 
Mars One-project lijkt bij een “manmoe-
dige poging” te blijven – de ‘daad’ laat op 
zich wachten, maar de droom leeft voort. 
 
NRC Handelsblad, 11 september 2016, boek-
bespreking van Atte Jongstra (ingezonden 
door Leo Steinhart) 

 
 Missie ExoMars 

 

Een onderdeel van de Europese missie ExoMars is jammerlijk mislukt. Door een 

rekenfout concludeerde het systeem, dat de Marslander Schiaparelli onder het 

oppervlak van de planeet zat, terwijl hij zich in werkelijkheid op 3,7 kilometer 

hoogte bevond. Daardoor gooide de lander zijn parachute weg en gingen de rem-

motoren even aan. Dat had pas moeten gebeuren in de laatste seconden voor de 

landing. Zonder de remming sloeg Schiaparelli van kilometers hoogte te pletter 

en ontplofte hij. 

Het andere onderdeel van de missie, de Marssatelliet Trace Gas Orbiter, functio-

neert gelukkig wel goed. Hier een van zijn eerste foto’s van het Marsoppervlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien een close-up van de rand van een grote naamloze krater ten noorden van 

de krater Da Vinci, nabij de evenaar. In de krater ontwaren we een kleinere krater 

ter grootte van 1,4 kilometer. Deze opname dateert van 22 november en is verkre-

gen met de  Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS). De ESA heeft 

na aankomst van de Trace Gas Orbiter op 19 oktober 2016 acht dagen lang de 

wetenschappelijke instrumenten getest.  Bron: http://exploration.esa.int/mars/ 
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Wat de leden inbrengen 


