
Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari

Weer totale maansversduistering, 21 januari  

Stereofotografie

Komende ruimtemissies

Jeugdcursus Ruimtevaart
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Rechts: De Japanse sonde Hayabusa2 
maakte op 21 september 2018 de beste 

foto tot dan toe van het oppervlak van de 
planetoïde Ryugu. De foto is een paar 

weken later vrijgegeven.

Vereniging  
Sterrenwacht Halley 
 
Postadres Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120  0139 91 
ING-bank: NL29 INGB 0004 7397 91 
KvK-nummer 40219216 
Contributie    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Internet www.sterrenwachthalley.nl 
Facebook 
www.facebook.com/sterrenwachtHalley 
Openingstijden sterrenwacht 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 
wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;  
vanaf 13 jaar: €  5,-- 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
 

afspraak maken met Urijan Poerink,  
06-20289013, poerinku@planet.nl 
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Publiekscoördinator (agenda sterrenwacht, 
inroosteren vrijwilligers)  
Urijan Poerink, 06-20289013 
poerinku@planet.nl 
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Halleykalender winter 
Meer informatie: blz. 4, 7, 8 en 12 
 
  2 januari  20.00 Bijeenkomst WAS  
  4 januari  20.00  Publieksavond  
18 januari  20.00  Publieksavond  
16 januari  20.00 Bijeenkomst WAS 
12 januari  20.00 Publieksavond 
19 januari  15.00 Nieuwjaarsreceptie  
21 januari 04.00 Maansverduistering 
26 januari  19.30 Jeugdavond 
30 januari  20.00 Bijeenkomst WAS 
  1 februari  20.00  Publieksavond  
13 februari  20.00 Bijeenkomst WAS  
15 februari  20.00 Publieksavond 
16 februari  19.30 Jeugdavond 
20 februari 20.00 Lezing bij Galaxis 
22 februari  20.00 Lezing  
27 februari  20.00 Bijeenkomst WAS  

  1 maart 20.00      Publieksavond 
12 maart     20.00      1e les Cursus SvI 
13 maart  20.00 Bijeenkomst WAS 
15 maart  20.00 Publieksavond  
15 maart 14.00 Jeugdmiddag  
16 maart  20.00 Publieksavond  
19 maart  20.00 2e les Cursus SvI  
23 maart  16.00 1e les Jeugdcursus  
23 maart  20.00 Jeugdavond 
26 maart  20.00 3e les Cursus SvI  
27 maart  20.00 Bijeenkomst WAS  
29 maart 20.00 Lezing  
30 maart  16.00 2e les Jeugdcursus  

 
 
 
 
 
 

 

Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Secretaris Maarten Geijsberts, 
06-22378209, mageijsberts@hotmail.com 
Overige bestuursleden Urijan Poerink 
(voorzitter),  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. 

Foto voorkant - Een halve eeuw geleden, Kerstmis 1968, vloog Apollo 8 met astronau-
ten Borman, Anders en Lovell aan boord 20 uur lang rond de maan. Voor het eerst in 
de geschiedenis zagen mensenogen de achterkant van de maan. Deze beroemde 
opname werd onderweg gemaakt, op 22 december. Bijna midden in beeld ligt Mare 
Crisium of Zee der Gevaren. De meeste gebieden rechts daarvan zijn vanaf de aarde 
nooit zichtbaar. 
 

 
Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

(2019-2): 1 maart 2019. 

Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), het Samenwerkingsverband 
Maashorst Betrokken Ondernemen 
(MBO) en de Toeristisch Recreatieve 
Vereniging Bernheze (TRV-Bernheze). 



 

 

 

Anne Kersten ’s-Hertogenbosch 

Rob Ruijken Oss 

Sem Heijmans Rosmalen 

Rinus van der Sanden Oss 

Florian Dijkhuizen Heesch 

Joachim Sweep Heesch 

Lenn van Schadewijk Odiliapeel 

Hugo van Osch Oss 

Thomas van Bochove Oss 

Anton Smeekens Eindhoven 

     

Van de voorzitter . . . 

Namens het bestuur van de vereni-
ging Sterrenwacht Halley wil ik ieder-
een een gelukkig 2019 wensen. We 

hopen jullie te zien op de nieuwjaarsreceptie zaterdag 19 ja-
nuari om 15.00 uur.  
We kijken terug op een druk sterrenkundig jaar waar meer 
dan genoeg te beleven viel. Zoals de zeer druk bezochte to-
tale maansverduistering, de landing van InSight op Mars, en 
het passeren van de komeet Wirtanen. Ook in 2019 zijn er 
weer genoeg dingen om naar uit te kijken. Te beginnen met 
weer een totale maansverduistering. Al zal deze waarschijn-
lijk minder druk bezocht worden dan de vorige, en meer voor 
de echte astro-fanaten zijn. Nu namelijk eens niet op een 
avond midden in de zomer, maar in de vroege (en koude) 
ochtend van maandag 21 januari.  
Ook doen we in januari met een extra publieksavond mee 

aan ‘Nederland kijkt sterren’ waarmee het 100-jarig bestaan 
van de Internationale Astronomische Unie (IAU) wordt ge-
vierd. 
We ontvingen het bericht dat Jules van de Kolk in september 
is overleden. Hij was Halley-lid en maker en schenker van de 
houten sculptuur de ‘Wachter’ bij de entree van de Sterren-
wacht. Elders in deze Halley Periodiek vind je een bericht 
van het bestuur om stil te staan bij zijn overlijden. 
Positiever nieuws is dat we dit jaar uitkijken naar het verder 
afmaken van de Zonnetelescoop in de derde koepel, waar-
mee in 2018 al flinke stappen vooruit zijn gemaakt. 
Aan iedereen een jaar met veel heldere nachten en veel ster-
renkijkplezier gewenst! 
 

Hans Bomers 

  

Van de penningmeester . . . 

 

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik de administratie per 
30 november net afgesloten. En het is altijd weer fijn te ver-
melden dat het ons financieel voor de wind gaat, we schrij-
ven zwarte cijfers.  De oorzaak is bekend: onze sterrenwacht 
met de diverse activiteiten staat volop in de belangstelling. 
Open avonden, bezoekende groepen en scholen, de diverse 
cursussen: het is allemaal mogelijk door de inzet van de vrij-
willigers, zowel ’s avonds als overdag. Uit het overzicht per 1 
december: 21 goedbezochte cursuslessen (jong en oud), 55 
groepen en scholen, en als uitschieter kwamen op 26 augus-
tus ruim 700 fietsers een stempel halen bij onze sterren-
wacht. In totaal ontvingen wij in 2018 tot 1 december ruim 
5000 belangstellenden (jong en oud). Dit alles dankzij de 
reeds genoemde inzet van actieve leden. 
Ook moet ik helaas weer melden dat er per 1 december nog 
steeds contributies moeten worden betaald. In de eerste 
week van juli ging een betalingsverzoek via de mail naar een 
aantal leden, maar helaas heeft niet iedereen hierop gerea-
geerd. En dan te bedenken dat in november een betaling 
voor de contributie voor 2019 binnenkwam. Het is toch te gek 
voor woorden dat sommige leden zo traag betalen. Een voet-
balvereniging had je al lang als lid geroyeerd, het Brabants      

  
Dagblad zou ook niet meer op de mat vallen. Dus: lezer die 
zich aangesproken voelt: vul toch even een machtiging voor 
automatisch incasso in, dat bespaart U en mij gedoe. 
 
Bareld Muurling  

 
   

 
  

Hartelijk dank voor uw gift! 
 

Namens het bestuur en alle leden van vereniging 

Sterrenwacht Halley wil ik alle donateurs alsmede de 

Rabobank Oss-Bernheze hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage aan de kosten ten behoeve van reparaties van 

de grote en kleine koepel. Online hebben we bijna  

€ 1100,- ingezameld en offline de overige € 500,-. 

Vooral op de open avond van de maansverduistering 

op 27 juli is er veel geld in de offline-pot gestroomd.  

Dank aan alle gulle gevers want de  

reparaties kunnen spoedig  

gestart worden! 

 

Merijn de Jager 
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JANUARI 
 
Woensdag 2 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 4 januari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
Met speciale aandacht voor de Ster van 
Bethlehem. 
 
Zaterdag 12 januari, 20.00-23.00 uur 
Open avond i.k.v.’Nederland kijkt 
sterren‘ 
De Internatio-
nale Astronomi-
sche Unie (IAU) 
bestaat 100 jaar 
en daar wordt 
wereldwijd aandacht aan besteed onder 
de slogan ‘100 Hours of Astronomy 10-
13 januari 2019’. De KNVWS vraagt haar 
leden om een sterrenkijkavond te orga-
niseren. Programma bij Halley wordt na-
der uitgewerkt. 
 
Woensdag 16 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 18 januari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
 

Zaterdag 19 januari, 15.00-17.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie Sterrenwacht  
Halley 
Alle leden zijn welkom! 
 

Maandag 21 januari, 04.00-08.00 uur 
Totale Maansverduistering 
Sterrenwacht Halley is voor alle belang-
stellenden geopend. Lees er meer over 
op blz. 7 en 8. 
 
Zaterdag 26 januari, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 
 
Woensdag 30 januari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 

FEBRUARI 
 
Vrijdag 1 februari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 13 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het  
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 15 februari, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdag 16 februari, 19.30-20.30 uur 
Jeugdavond 
 
Vrijdag 22 februari, 20.00 uur 
Lezing over Kennedy Space Center 
Halleylid Rob van Mackelenbergh be-
zoekt al vele jaren Kennedy Space Cen-
ter in Florida  en maakt daar menig lan-
cering mee. Vanavond vertelt hij daar-
over bij onze sterrenwacht. Lees hier 
meer over op blz. 12.  
 
Woensdag 27 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 

MAART 

 
Vrijdag 1 maart, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 13 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 15 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond ter gelegenheid van 
de Landelijke Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdag 15 maart,14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag ter gelegenheid van de 
Landelijke Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdag 16 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond ter gelegenheid van 
de Landelijke Sterrenkijkdagen 
 
Zaterdag 23 maart, 20.00-22.00 uur 

Jeugdavond 
 
Woensdag 27 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomst Werkgroep Actieve  
Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 29 maart, 20.00 uur 
Lezing over ‘De Blauwe Planeet’ door 
ing. Ad Habets 
Lees er meer over op blz. 12. 
 

 

Lezingen 
bij Galaxis 

 

De sterrenkundige KNVWS-vereniging 
Galaxis organiseert bijna elke maand  
een lezing, die voor iedereen toeganke-
lijk is. Eerstvolgende lezing: 
woensdag 20 februari  - Dr. Rob van 
Gent: ‘De sterrenkunde van het Oude 
Nabije Oosten’.  
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 5246 
GA Hintham. 
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toe-
gang; niet-leden betalen € 7,50. 
Meer informatie over deze en volgende 
lezingen: www.galaxis-sterrenkunde.nl. 
 

 
 
 

  

Alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Belang-
stelling? Je bent van harte welkom. Niet in het overzicht zijn vermeld cursussen en 
rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 

Wat is er te doen bij Halley? 

    

UitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodiging    
NieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomstNieuwjaarsbijeenkomst 

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst 

van onze vereniging is op  

zaterdag 19 januari   
in de sterrenwacht. 

 

Alle leden en hun partner zijn 

van harte welkom tussen 

15.00 uur en 17.00 uur. 

2019201920192019    
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De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, die in opdracht van de KNVWS 
is uitgegeven door Stip Media. 
  

URIJAN POERINK  
 

JANUARI 
   
Do/vr 3/4 januari – Het nieuwe jaar begint 
zoals gebruikelijk met het hemelse vuur-
werk van de meteorenzwerm Boötiden. 
Een rijke zwerm, die deze nacht zijn maxi-
mum bereikt. Het is bijna Nieuwe Maan, 
dus we mogen bij helder weer menig me-
teoor verwachten: vele tientallen per uur. 
Ze verschijnen overal aan de hemel, maar 
als je de lichtsporen in gedachten naar 
achteren verlengt, dan komen ze uit in het 
vluchtpunt of de radiant (zie afbeelding) in 
het sterrenbeeld Boötes of Ossenhoeder. 
De zwerm heeft rond 3.00 uur een 
scherpe piek in zijn activiteit, dus de 
meeste meteoren mag je verwacht tussen 
02.00-08.00 uur.  

Doorgaans is het stof van een meteoren-
zwerm afkomstig van een komeet, maar 
het stof van de Boötiden vindt vermoede-
lijk zijn oorsprong in de planetoïde 
(196256) 2003 EH1. 
 
Ma 7 januari – Te 21.05 uur wordt de 47 
km grote planetoïde 526 Jena voor waar-
nemers in Midden- en Zuid-Nederland be-
dekt door de ster TYC 1341-00226-1 
(magn. + 11,9) in Tweelingen.  
Dat is met een grotere telescoop te vol-
gen. Meer informatie: zie het hoofdstuk 
Planetoïden in Sterrengids 2019. 
 
Do 10 januari – Om 18.50 uur bedekt de 
maan de ster 74 (+5,8) in Waterman. De 
maan is 18% verlicht en staat op 19° 
hoogte in het zuidwesten. Dit is met een 

kleine telescoop al 
te zien.  
Di 15 januari – Te 
17.33 uur bedekt de 
maan de ster μ 
(+4,3) van Walvis. 
De maan is 65% 
verlicht en staat op 
43° hoogte in het 
zuidoosten. 
 
Do/vr 17/18 januari 
Te 1.12 uur (18 jan.) is het minimum van 
de bedekkingsveranderlijke Algol (ster β 
van Perseus). In één nacht kun je tussen 
20 uur (17 jan.) en 6 uur (18 jan.) zowel 
de afname als de toename van de helder-
heid volgen. 
 
Za 19 januari – Vannacht staan de Galile-
ische manen alle vier ten oosten van Ju-
piter. Volgorde, gezien vanaf de planeet: 
Io, Europa, Ganymedes, Callisto. 
 
Ma 21 januari – Totale maansverduiste-
ring! Tussen 4.34 uur en 7.51 uur trekt de 
maan door de kernschaduw van de aarde. 
Sterrenwacht Halley is voor die gelegen-
heid vanaf 4 uur voor iedereen geopend.  
Lees meer over de maansverduistering 
op blz. 7 en 8. 
 
Di 22 januari – Te 7 uur is Venus in con-
junctie met Jupiter; ze staan 2°26’ uit el-
kaar. Mooi om te zien aan de zuidooste-
lijke ochtendhemel! 
 
 

FEBRUARI 
 
Za 2 februari – Te 7.34 uur eindigt de be-
dekking van Saturnus door de maan. Hij 
komt aan de donkere rand tevoorschijn. 
Dat is met een kleine telescoop te volgen, 
maar de omstandigheden zijn ongunstig; 
de maan staan op slechts 4° boven de 
zuidoostelijk kim en het begint al te sche-
meren. 
 
Za/zo 2/3 februari – Te 0 uur (3 feb.) staat 
de planetoïde 324 Bamberga (+10,7) ten 
noorden van de ster χ (+5,0) van Tweelin-
gen. Dat is met een kleine telescoop al te 
zien. 
 
Za/zo 9/10 februari – Te 23.48 uur (9 feb.) 
is het minimum van de bedekkingsveran-
derlijke Algol (ster β van Perseus). In één 
nacht kun je tussen 19 uur (9 feb.) en 5 
uur (10 feb.) zowel de afname als de toe-
name van de helderheid volgen. 
 

Za 10 februari – Om 17 uur is de maan in 
conjunctie met Mars, op 7° ten zuiden van 
de planeet. De samenstand is enkele uren 
later met het blote oog te zien. 
 
Wo 13 februari – Om 21 uur staat Mars 
slechts 1°03’ ten noorden van Uranus. 
Een mooie gelegenheid om Uranus met 
een kleine telescoop of verrekijker te vin-
den.  
 
Ma 18 februari – Venus staat te 15 uur 
1°05’ ten noorden van Saturnus. De sa-
menstand is die dag en de dag erna vóór 
zonsopkomst te zien in het zuidoosten. 

Wo 27 februari – De maan is ’s middags 
in conjunctie met Jupiter. Het tweetal is 
die dag of de dag erna vóór zonsopkomst 
te zien in het zuidzuidoosten. 
 
 

MAART 
 
Za 2 maart – De maan is in conjunctie met 
Venus. Ze zijn te vinden in de ochtend-
schemering. 
 
Zo 10 maart – ’s Ochtends vroeg zie je de 
vier Galileïsche manen ten oosten van Ju-
piter. 
 
Wo 13 maart – Om 12 uur is de maan in 
conjunctie met Aldebaran. Ze zijn ’s 
avonds zichtbaar. 
 
Di 19 maart – Te 2 uur is de maan in con-
junctie met Regulus in Leeuw, 2° ten 
noorden van de ster. 
 
Wo 27 maart – om 3 uur staat de maan 1° 
ten noorden van Jupiter. Mooi! 

 
 

 

Hemelverschijnselen  - januari t/m maart 2019 
Achtergrond: 

Maaneclips 27-7-2018, Kristof Piotrowski. 

Boötidevuurbol 2011, Yuichi Takasaki. 

15 januari, 17.33 uur 
de maan bedekt ster 
μ van Walvis. 

18 februari, ochtendschemering – Venus (V) 
passeert Saturnus (S). 

De radiant van de Boötiden (ook wel Qua-
drantiden genoemd) in Sterrenbeeld Boötes. 
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De nachtzijde van Venus, 

foto van de Japanse sonde Akatsuki

Juul van de Kolk overleden 

 

Op 26 september 2018 overleed op 89-jarige leef-

tijd de heer Juul van de Kolk.  

Juul van de Kolk was al sinds 1994 lid van onze 

vereniging. Hij woonde in Oss en als beeldend 

kunstenaar verwierf hij grote faam.  

Onze vereniging was dan ook heel verguld met zijn 

schenking van het beeld ‘Wachter’, dat thans bij 

de entree van onze sterrenwacht de bezoekers 

welkom heet. Wachter is door Juul onthuld tijdens 

de Nieuwjaarsreceptie in januari 2017. 
 

Meer over Juul van de Kolk en Wachter: Halley Periodiek-1, blz. 6, 

    Halley Periodiek 2017-2, blz. 6 en Halley Periodiek 2017-3, blz. 22.  

 

Geboren 

 

NuNa 
 

zoon van Arjan en Suzanne van de Wijdeven 

Raamsdonksveer, 14 november 2018. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

De planeten - januari t/m maart 2019 

 
  
 
 
 
 
   
De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, die in opdracht van de 
KNVWS is uitgegeven door Stip Media. De Sterrengids 2019 bevat informatie, waaronder zoekkaartjes en tabellen, over 
de stand van planeten en dwergplaneten, zon, maan, planetoïden, meteoren, (rakende) sterbedekkingen, veranderlijke 
sterren, telescopen en veel meer. De gids ligt voor alle leden ter inzage op de balie van onze sterrenwacht. 
 
URIJAN POERINK  
 
Mercurius is in januari nog even in de 
ochtendschemering te vinden, maar 
daarna staat hij te dicht bij de zon op ge-
zien te worden. Maar vanaf 10 februari is 
hij er weer, nu aan de avondhemel, kort 
na zonsondergang. Op 27 februari be-
reikt hij zijn grootste oostelijke elongatie. 
Tot 4 maart gaat hij iets meer dan ander-
half uur na de zon onder. Daarna ver-
dwijnt hij weer een tijd uit beeld. 
Venus is de komende maanden de ‘Mor-
genster.’ Zij is heel helder en begin janu-
ari komt zij vier uur voor de zon op; begin 
februari is dat nog maar bijna 3 uur en 
eind maart slechts 1 uur. Haar zichtbaar-
heid vermindert dus, maar ze blijft en op-
vallende verschijning aan de oostelijke 
ochtendhemel; de helderheid neemt af 
van -4,6 naar -4,0. 
Mars is in sterrenbeeld Vissen te vinden, 
die ’s avonds eerst in het zuiden en 
daarna in het zuidwesten staat. Zijn af-
stand tot ons wordt groter, dus zijn hel-
derheid  wordt  minder.  Begin januari  is 
 
 

die +0,4; eind maart nog maar +1,4. 
Jupiter staat nog steeds alleen in de na-
nacht boven de kim, maar hij komt elke 
nacht vroeger op; eind maart omstreeks 
1.45 uur.  Zijn helderheid  neemt toe van  
-1,8 tot -2,2. Je vindt hem de komende 
maanden in sterrenbeeld Slangendra-
ger, niet ver van Antares, de heldere 
hoofdster van Schorpioen. 
Saturnus (circa +0,6) is in januari vrijwel 
niet te zien, maar in februari duikt hij op 
aan de ochtendhemel. Zijn helderheid 
bedraagt aanvankelijk +0,4, maar neemt 
geleidelijk aan iets toe. In maart houdt hij 
zich op in  Boogschutter,  tussen de hel- 
 
 

derde Jupiter en de nog helderder Ve-
nus. 
Uranus (magn. +6,2) gaat elke avond 
vroeger onder; in februari al voor 23 uur 
en eind maart voor 22 uur. Wil je hem 
opsporen: hij staat op 1,5 tot 2° ten 
noordoosten van de ster ο (+4,3) van 
Vissen.  Gebruik een verrekijker. Op 13 
februari staat hij heel dichtbij Mars. 
Neptunus (magn. +7,8), in Waterman, 
gaat begin januari om 22.24 uur onder 
en daarna elke avond vroeger. Na medio 
februari zullen we hem een poos niet 
meer zien. Pas in april vertoont hij zich 
weer aan de ochtendhemel.

Nog vier zwaartekrachtgolven 
 
Wetenschappers hebben nog vier zwaartekrachtgolven 
gemeten. Dat zijn trillingen in de grondvesten van het 
heelal. Inmiddels zijn er elf waargenomen. 
 
Een van de signalen werd op 29 juli 2018 opgepikt. De golf 
bleek afkomstig van twee zwarte gaten die op 8,8 miljard 
lichtjaar afstand van de aarde op elkaar waren gebotst. Bij 
elkaar waren ze 85 keer zwaarder dan onze zon. De bot-
sing slingerde een enorme hoeveelheid energie weg door 
het heelal. Het is de verste golf die tot nu toe is opgepikt. 
Albert Einstein opperde zo'n honderd jaar geleden dat het 
heelal bestaat uit ruimte en tijd. Die vormden volgens hem 
één geheel, dat hij ruimtetijd noemde. Bij een grote gebeur-
tenis kan ruimtetijd iets uitrekken of krimpen en die golf trekt 
het hele heelal door. Dat is te vergelijken met de rimpels in 
een vijver wanneer iemand een steen in het water gooit. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld als zwarte gaten of neutronensterren 
botsen. 
Het gelijk van Einstein is pas nu te bewijzen, met extreem 
gevoelige detectoren. Daarin schijnen laserstralen door ki-
lometerslange armen. Als een zwaartekrachtgolf langs de 
aarde trekt, verschuift de straal een miljoenste van een mil-
joenste van een miljoenste van 1 meter. Drie detectoren 
zijn in staat om de golven te meten: twee in de Verenigde 
Staten en een in Italië.  
De bedenkers van de detectoren kregen er vorig jaar de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde voor. www.nu.nl 

De planeten die in februari 2019 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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Totale maansverduistering op 21 januari 2019 
 
In de nacht van zondag op maandag 21 januari is er in Nederland bij onbewolkt weer wederom een totale maansverduistering 
te bekijken. Een dergelijk schitterend hemelverschijnsel is bij uitstek geschikt om zowel met het blote oog als met een 
verrekijker te volgen. 
 
JOOP PETERS 
 
Een maansverduistering is een redelijk 
zeldzaam verschijnsel waarbij zon, aarde 
en maan op één lijn staan. De maan be-
weegt dan door de schaduw van de 
aarde, en zodoende valt er geen direct 
zonlicht op het maanoppervlak. De rode 
tint van de verduisterde maan wordt ver-
oorzaakt doordat er toch nog een beetje 
rood zonlicht via de atmosfeer van de 
aarde het oppervlak van de maan kan be-
reiken. 
Van de Oudheid tot aan de moderne tijd 
hebben allerlei mensen, zoals de primi-
tieve herders- en jagersvolken, de Grie-
ken en de hedendaagse bevolking, dit na-
tuurverschijnsel wel eens waargenomen. 
Zo bijvoorbeeld ook de Griekse wijsgeer 
Pythagoras, die dit fenomeen in de vijfde 
eeuw voor onze jaartelling wetenschap-
pelijk benaderde. Bij het begin van een 
maansverduistering zien we de schaduw 
van de aarde langzaam over de maan-
schijf bewegen. Die schaduwlijn is gebo-
gen. Daaruit concludeerden Pythagoras 
en zijn volgelingen dat de aarde een bol 
moest zijn. Zijn redenering was dat een 
bol altijd een cirkelvormige schaduw moet 
opleveren. Dit was een prachtig gegeven 
van de wijsgeer, want voorheen geloofde 
men dat onze planeet een platte schijf 
was. 
 
Het tijdsverloop van de  
maansverduistering 
Officieel begint de gebeurtenis om 03.35 
uur, als de maan eerst in de bijschaduw 
van de aarde komt. Maar zo’n bijscha-
duwverduistering valt meestal niet op, 
omdat de Volle Maan maar een heel klein 
beetje zwakker wordt. Het is daarom een 
uitdaging voor ervaren kijkers om die af-
zwakking toch te kunnen vaststellen. 
Als onze dichtstbijzijnde hemellichaam de 
bijschaduw (de penumbra) heeft doorlo-
pen, zal de maan de aardse kernschaduw 
(de umbra) intreden. We gaan nu de fase 
in dat de verduistering van onze naaste 
buur voor iedereen zeer duidelijk zicht-
baar wordt. Die begint om 04.34 uur, 
waarbij de maan zich op een hoogte van 
35,4 graden boven de horizon bevindt. Op 
dat tijdstip ontstaat er aan de linkerrand 
van de maan een ronde, donkere hap die 
geleidelijk aan groter wordt, waardoor we 
een gedeeltelijke maansverduistering 
kunnen zien.  
Om 05.41 uur staat de gehele maan in de 
kernschaduw van onze planeet en is de 
totale maansverduistering een feit. De 
roodverkleuring van onze trouwe wachter 
zal nu goed opvallen. 

   
Om 06.12 uur zal zij het diepst in de scha-
duw van de aarde verdwijnen, waardoor 
de verduistering van de maan haar maxi-
mum zal bereiken. De totale eclips zal nog 
tot 06.44 duren, zodat de totaliteit 63 mi-
nuten in beslag zal nemen. Op een hoogte 
van 16,1 graden boven de kim zal de 
maan dus om 06.44 uur weer langzaam 
uit de kernschaduw tevoorschijn komen 
en zal ze verder de bijschaduw doorkrui-
sen (de fase van de bijschaduw laten we 
verder buiten beschouwing vanwege het 
eerdergenoemde moeilijk waarneembare 
verschijnsel). Hiermee komt een eind aan 
de totale maansverduistering. 
Bij het verlaten van de kernschaduw zal er 
aan de linkerzijde van de maanschijf het 
eerste maanlicht weer verschijnen, en 
daardoor ontstaat er voor de tweede keer 
een gedeeltelijke maansverduistering. Na 
verloop van tijd wordt de maan steeds 
meer verlicht. Om 07.51 uur is ze hele-
maal  uit de  kernschaduw  van  de aarde 

  
getreden, en zal de maan haar verschij-
ningsvorm als Volle Maan weer aanne-
men. 
Inmiddels staat onze naast buur laag bo-
ven de horizon, en zal het ochtendgloren 
een aanvang nemen. Om 08.48 uur zal de 
maan onder de gezichtseinder verdwijnen 
en heeft ze haar nachtvoorstelling vol-
bracht. 
 
De verduistering tijdens de  
nachtdienst bekijken 
Voor amateursterrenkundigen is het geen 
probleem dat deze volledige maansver-
duistering aan de ochtendhemel optreedt. 
Ze zullen ongetwijfeld een gunstige loca-
tie opzoeken om het natuurverschijnsel te 
volgen en het fenomeen eventueel te fo-
tograferen. 
Natuurlijk zullen er ook geïnteresseerde 
mensen zijn die de wekker laten aflopen, 
om uit hun bed te komen voor dit gebeu-
ren.  En  mensen  die in de  nanacht even 
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moeten opstaan voor toiletbezoek, kun-
nen van die gelegenheid gebruikmaken 
om het schouwspel in ogenschouw te ne-
men. 
Verder is er nog een bevolkingsgroep die 
moeiteloos het spektakel aan de sterren-
hemel kunnen volgen. Dat zijn degenen 
die werkzaam zijn in de nachtdienst. Veel 
van deze personen zouden tijdens hun 
nachtelijke werk af en toe een blik op de 
nachthemel kunnen werken om deze 
maansverduistering in volle glorie te kun-
nen aanschouwen. Uiteraard mag dit kijk-
genot geen nadelige gevolgen hebben 
voor de taken die werkers tijdens hun 
nachtdienst moeten uitvoeren. 
Ondanks het feit, dat deze maansverduis-
tering in de nanacht plaatsvindt, zouden 
er dus toch nog wel redelijk veel mensen, 
zowel in de stad als op het platteland, de 
hemelshow kunnen meemaken. En waar-
schijnlijk zullen deze waarnemers met 
plezier aan dit bijzondere natuurverschijn-
sel terugdenken. En om de eerstvolgende 
volledige maansverduistering te kunnen 
bekijken, moeten de Nederlandse burgers 
tot maar liefst 16 mei 2022 wachten. Maar 
ja, spectaculaire verschijnselen aan de 
nachtelijke hemel die met het blote oog 
kunnen worden waargenomen, zijn nu 
eenmaal tamelijk zeldzaam. 
 
Mijmeringen bij de verduistering 
Terwijl we naar de verduisterde maan kij-
ken, zouden we even kunnen stilstaan bij 
het feit dat er in de vorige eeuw op dat he-
mellichaam twaalf aardbewoners hebben 
rondgelopen.  

Met deze fenomenale gegebeurtenissen 
in ons achterhoofd zal de maan wellicht 
met meer aanzien worden gadegeslagen. 
Veel mensen hoor je vaak enthousiast 
praten over een totale zonsverduistering 
die ze overdag in het buitenland hebben 
waargenomen. Bij dit natuurverschijnsel 
speelt de maan een belangrijke rol. Maar 
in de verre toekomst is een dergelijk 
schouwspel niet meer te zien. De reden is 
dat de maan zich zo’n vier centimeter per 
jaar van de aarde verwijdert. 
De zon en de maan hebben op dit mo-
ment door een gelukkig toeval een schijn-
bare diameter van circa een halve graad 
aan de hemel, zodat de schijven van het 
tweetal vanaf de aarde gezien ongeveer 
even groot lijken. Het gevolg hiervan is, 
dat de maan onze zon op bepaalde tijden 
totaal kan bedekken. Maar doordat de af-
stand van onze natuurlijke satelliet tot de 
aarde steeds groter wordt, zal zijn schijn-
bare diameter uiteraard minder worden. 
Hieruit kunnen we concluderen dat er een 
moment komt dat er in de toekomst geen 
totale zonsverduistering meer kan plaats-
vinden. 
Tijdens het observeren van de maansver-
duistering zouden we ook aandacht kun-
nen schenken aan het fysische effect van 
de maan op de aarde. Dat is de aantrek-
kingskracht die de getijden veroorzaakt: 
her regelmatig op- en neergaan van de 
watermassa’s van onze oceanen. Maar 
niet alleen de zeeën en oceanen vertonen 
een beweging van eb en vloed, ook de 
aardkorst zelf ontkomt er niet aan. Zo be-
wegen de toppen van de Alpen tweemaal 

per etmaal een paar centimeter op en 
neer als gevolg van de getijdenwerking 
van de maan. 
 
Het slotakkoord 
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn gewor-
den, dat onze dichtstbijzijnde hemelli-
chaam een interessant object aan de ster-
renhemel is. We kunnen namelijk met 
onze eigen ogen zien dat de maan mede-
verantwoordelijk is voor prachtige natuur-
verschijnselen zoals maansverduisterin-
gen en zonsverduisteringen. Ook de be-
dekking van sterren en planeten door de 
maan kan worden waargenomen. 
Tevens kan onze wachter invloed uitoefe-
nen op onze planeet. In het voorgaande 
hebben we hiervan al melding gemaakt. 
Maar we kunnen er bijvoorbeeld aan toe-
voegen, dat de maan fungeert als een kli-
maatbeheersingssysteem voor de aarde, 
en dat ze zorgt dat de aardas tolt. Dat 
ronddraaien houdt in dat de ster Deneb in 
het sterrenbeeld Zwaan in het jaar 9000 in 
het verlengde van de draaiingsas van de 
aarde staat (thans is dat de Poolster in het 
sterrenbeeld Kleine Beer die dicht bij de 
hemelpool staat). 
Verder is het vrijwel zeker, dat er een tijd 
aanbreekt, dat er telescopen op de maan 
worden geplaatst, die het heelal verder 
kunnen bestuderen. Daarmee zullen er 
ongetwijfeld fascinerende ontdekkingen 
worden gedaan. Al met al zal de maan 
voor de mensheid een belangrijke rol blij-
ven spelen. 

 
 

Eclips redde Columbus 
 
In mei 1502 verliet admiraal Columbus met vier schepen de haven van Cádiz in Spanje, op weg naar de nieuwe wereld die 
hij in 1492 had ontdekt. Onderweg kregen de schepen pech door een grote plaag van scheepswormen. Die vraten gaten in 
het hout van zijn vloot. Twee schepen moesten worden verlaten en de andere voeren verder. Maar de twee overgebleven 
boten verging het niet beter; die strandden op de noordoostkust van het eiland dat we nu kennen als Jamaica. Dat was op 
25 juni 1503. Aanvankelijk werden ze hartelijk verwelkomd door de lokale bevolking, Arawak Indianen. Die gaven de schip-
breukelingen voedsel en onderdak. Maar naarmate de weken en maanden verstreken, kwamen er spanningen en de situatie 
werd penibel voor Columbus en de zijnen. De Arawaks gaven geen proviand meer. De bemanning begon te muiten en te 
roven en vermoordde enkele Arawaks. Columbus verzon een list.  
 
Columbus bezat een almanak van de 
Duitse wiskundige en sterrenkundige Re-
giomontanus, vol met astronomische ta-
bellen over zon, maan en planeten, ster-
ren en sterrenbeelden. Hij las daarin, dat 
op de avond van donderdag 29 februari 
1504 bij maanopkomst een maansver-
duistering zou plaatsvinden. De Arawaks 
zouden daar ongetwijfeld geen weet van 

hebben.  
Drie dagen voor de eclips verzocht Co-
lumbus om een gesprek met het stam-
hoofd van de Arawaks. Hij vertelde hem, 
dat de god van de Christenen heel boos 
was op zijn volk omdat die weigerde de 
zeelieden van voedsel te voorzien. Over 
drie nachten zou god, ontstoken door 
toorn, de rijzende Volle Maan laten 

verdwijnen.  
De Arawaks waren niet erg onder de in-
druk van dit dreigement en deden niets. 
Maar die houding veranderde op slag 
toen op de bewuste avond de zon onder-
ging in het westen en de maan opkwam in 
het oosten. Zodra de Volle Maan hele- 
maal boven de horizon stond, was duide-
lijk  een  zwarte  deuk   in  zijn  onderrand 

Halley open tijdens maaneclips op 21 januari 
IJs en weder dienende, kunnen leden en andere belangstellenden de totale maansverduistering van 
21 januari bij Sterrenwacht Halley bekijken. Vanaf het platte dak en vanuit de koepels zien we dan 
heel mooi de verduisterde maan geleidelijk aan naar de westelijke horizon zakken en daar ondergaan, 
terwijl de zon in het oosten opkomt. De sterrenwacht is vanaf 04.00 uur open. De koffie staat natuurlijk 
klaar en vanaf 07.00 uur is er een eenvoudig ontbijt waarvan je gebruik kunt maken voordat je naar je 
werk of school gaat, of naar huis.  
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Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
 

De Heemkundekring 
Onsenoort in de ge-
meente Heusden is 
sinds kort een werk-
groep rijker: de Werk-
groep Sterrenkunde 
Heusden.  
René Esser nam het 
initiatief tot oprichting 
ervan; hij is nu voorzit- 
ter en Chris Derks secretaris. Beiden zijn ook lid van onze 
Sterrenwacht Halley. De werkgroep organiseert elke 
tweede maandagavond van de maand een bijeenkomst in 
het verenigingsgebouw van Onsenoort op het terrein van 
abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Leden verzorgen lezingen 
en bij heldere hemel worden buiten telescopen opgesteld. 
Wil je je aansluiten bij de Werkgroep Sterrenkunde Heus-
den, moet je eerst lid worden van de heemkundekring; dat 
kan via www.hkkonsenoort.nl. Meer informatie kun je ver-
krijgen bij Chris Derks: c.derks1@home.nl.  

zichtbaar. Een uur later, de schemering 
liep ten einde, werd het nog erger: de 
maan kreeg een akelige, bloedige kleur.  
De Arawaks waren inmiddels behoorlijk in 
paniek geraakt. Ze wisten niet hoe snel ze 
met grote hoeveelheden voedsel naar de 
schepen moesten komen. Ze smeekten 
om gods genade en beloofden dat ze 
weer goed met Columbus en de zijnen 
zullen samenwerken. Als de maan maar 
weer terugkwam. 
Columbus antwoordde, dat hij zich tot god 
zou wenden, en trok zich terug in zijn hut.  
Op zijn uurwerk kijkend, wachtte hij tot het 
maximum van de maansverduistering 
voorbij was en na 50 minuten kwam hij te-
voorschijn. Hij verklaarde, dat god de 

Arawaks vergiffenis gaf en de maan lang-
zaam zou laten wederkeren. Dat ge-
beurde natuurlijk ook. 
Dolgelukkig gingen de Awanaks naar huis 
en bleven de schipbreukelingen bevoorra-
den tot op 29 juni 1504 een schip uit His-
panola Columbus en zijn mannen oppikte 
en meenam naar Spanje, waar ze op 7 
november 1504 aankwamen.  
Niet iedereen gelooft dit verhaal zonder 
meer. De enige bron is de biografie die 
Fernando,  de  tweede  zoon  van  Colum 
bus, decennia later van zijn vader heeft 
geschreven. De maansverduistering heeft 
daadwerkelijk plaatsgevonden en staat 
bekend als de ‘maaneclips van maart 
1504’ (in Amerika was het nog 29 februari  
 

  

1504), maar het is de vraag of de admiraal 
hem wel zo nauwkeurig had kunnen voor-
spellen als hij in het verhaal deed. Om dat 
te kunnen, moet je precies weten waar je 
je op aarde bevindt, doch Columbus had 
een verkeerd idee van de grootte van de 
omtrek van de aarde en meende te weten, 
dat hij niet ver van China was. Maar wel-
licht had Columbus het geluk aan zijn kant 
en begon de verduistering bij toeval op het 
voorspelde tijdstip. 

 
  

Op Nieuwjaarsdag 

New Horizons bij Ultima Thule 
 
Op 1 januari 2019 zal de ruimtesonde New Horizons het Kui-
pergordelobject Ultima Thule passeren, vier miljard kilome-
ter van ons vandaan. Hij zal het tot op ongeveer 3.500 kilo-
meter naderen. Pas drie dagen tevoren kan men de precieze 
afstand van de passage bepalen. Astronomen hebben veel 
vragen over dit hemellichaam. Bijvoorbeeld: is het een ijs-
bal, vervuild met gruis en stof? Of is het een rotsachtig 
ding?  

 
Op 14 juli 2015 vloog de New Horizons met topsnelheid rakelings 
langs Pluto en maan Charon. Het duurde 16 maanden om de 
complete gegevensset die New Horizons bij die passage heeft 
verzameld, te downloaden naar de Aarde. 
Na de passage heeft hij een miljard kilometer afgelegd om bij 
Ultima Thule te geraken. Ook daar kan hij niet blijven. Hij zal zijn 
reis voortzetten en ooit het zonnestelsel verlaten. De kans is ui-
terst klein dat hij nog een Kuipergordelobject op zijn pad vindt, 
want hij is al nabij de buitengrens van de Kuipergordel. 
Eén omloop van Ultima Thule rond de zon duurt 296,44 jaar. Zijn 
alphelium (grootste afstand tot de zon) ligt op 7 miljard kilometer 
en zijn perihelium (kleinste afstand) op 6,4 miljard kilometer. 
Op 16 augustus 2018 zag New Horizons hem voor het eerst. De 
eerste beelden wierpen al gauw de vraag op, uit hoeveel delen 
Ultima Thule bestaat: één of twee?  
Mogelijk is het één object, gelijkend op een apennootje, ter 
grootte van maximaal 30 kilometer. Of het zijn twee objecten van 
elk 15 à 20 kilometer die  rond elkaar cirkelen. We zullen het 
binnenkort zien! 
De NASA-sonde New Horizons werd op 19 januari 2006 gelan-
ceerd, met als reisdoel de negende planeet van ons zonnestel-
sel: Pluto. Al negen uur na de lancering passeerde hij de maan. 

In april 2006 kruiste hij de baan van Mars en op 13 juni 2006 
kwam hij dichtbij de planetoïde 2002 JF56, die later is omgedoopt 
in 132524 APL. 
In de jaren erna passeerde de sonde de banen van Jupiter (fe-
bruari 2007), Saturnus (juni 1008), Uranus (2011) en Neptunus 
(2018). Lange periodes tijdens  reis bracht hij in hibernation (win-
terslaap) door. Zijn laatste winterslaap eindigde op 4 juni 2018. 
Onderweg veranderde de status van Pluto: op 24 augustus 2006 
stelde de Internationale Astronomische Unie een nieuwe catego-
rie hemellichamen in: de dwergplaneet. En Pluto werd ingedeeld 
in die categorie en mocht niet meer planeet worden genoemd. 
Maar New Horizons vloog rustig door. Op 14 juli 2015 scheerde 
hij op een afstand van 12.500 kilometer aan Pluto voorbij. 
Ondertussen had de ruimtetelescoop Hubble een nieuw doelwit 
voor de sonde gevonden: het Kuipergordelobject 2014 MU69, 
een slordige miljard kilometer verderop. Dat object draagt nu de 
naam Ultima Thule.  
Wat betekent Ultima Thule? In de Oudgriekse en Romeinse liter-
atuur en cartografie was Thule de benaming van het gebied in 
het uiterste noorden.  Later werd de naam Thule soms gebruikt 
ter aanduiding van Groenland, IJsland of Noorwegen. Ultima 
Thule was toen een metafoor voor een ver verwijderde plaats, 
voorbij de grenzen van de bekende wereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hallo Heusden, 12-12-2018 
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Links – Mooie samenstand van Venus en maan op 4 december 2018, 7.54 uur; Theo van de Mortel.   

Rechts: Stereofoto’s van Charlie Duke, piloot van de maanlander Orion van Apollo 16, die de vlag groet tijdens de eerste 
maanwandeling op 21 april 1972 in de Descartes Highlands. Achter hem de lander en de maanauto en in de verte Stone 
Mountain. John Young maakte deze 3D-foto’s. Lees meer op blz. 14. 
 
 

 

 
 

Een halve eeuw geleden, op Kerstavond 24 december 1968, kwam Apollo 8 in een baan om de maan. 
Voor het eerst in de geschiedenis hadden mensen de aarde verlaten om naar een andere wereld te 

reizen. De astronauten waren Frank Borman, William Anders en Jim Lovell. Zij bleven 20 uur bij de maan. 
William Anders maakte op die avond deze beroemd geworden plaat van Earthrise. 

 

‘Earthrise’ 
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Sluiernevel of Cirrusnevel in sterrenbeeld Zwaan.  Stack van data van drie avonden: 5, 8 en 10 oktober 2018, Rotterdam en 
Sterrenwacht Halley.Stacked met #AstroPixelProcessor (#APP) en edited met #Photoshop CC 2018. Foto: Martin Simmons 
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Lezing Rob van Mackelenbergh 

Kennedy Space Center 
 
Op vrijdagavond 22 februari houdt 
Halleylid Rob van Mackelenbergh een 
presentatie over Kennedy Space Cen-
ter in Florida. Aanvang: 20.00 uur. 
 
Rob van Mackelenbergh bezoekt al vele 
jaren Kennedy Space Center in Florida 
en maakt daar menig lancering mee. Tel-
kens staat hij vooraan en komt hij op 
plaatsen die verboden terrein zijn voor 
de gewone bezoekers van KSC. In veel 
gevallen heeft hij zijn remote-camera op 
nog geen paar honderd meter afstand 
opgesteld van de raket die de lucht in 
ging.  Hij was van nabij getuige van ra-
kettrappen van SpaceX die terugkeer-
den en een zachte landing maakten. Van 
zijn reizen doet hij verslag in de Halley 
Periodiek en stelt hij indrukwekkende 
fotopresentaties samen.  
In zijn lezing laat hij mooie beelden zien 
van lanceringen en wat daaraan vooraf 
gaat en daarna komt. En hij vertelt er 
heel gepassioneerd over. 
 
Reserveren is niet nodig. Entree voor 
niet-Halleyleden: € 7,50. 
 
 

Lezing van ing. Ad Habets 

De Blauwe Planeet 
 
Op vrijdagavond 29 maart verzorgt 
ing. Ad Habets bij Sterrenwacht Hal-
ley een presentatie, getiteld De 
Blauwe Planeet. Aanvang: 20.00 uur. 

Dat is ook de titel van het boek, dat in het 
najaar 2018 het licht zag en is geschre-
ven door ing. Habets en ir. John van 
Heck. In december hebben zij bij Halley 
het eerste deel van het boek laten zien: 
een prachtige, haast alles omvattend 
werk, dat 340 bladzijden omvat en rijke-
lijk is gevuld met illustraties.  
In de lezing bespreekt Ad Habets ver-
scheidene interessante thema’s, die ook 
in het boek worden behandeld:  
- Inleiding over het samenstellen van de 

boeken ‘De Blauwe Planeet’; 
- ontdek hoe met de kennis van nu de 

aarde miljarden jaren geleden ont-
stond; 

- Zwaartekrachtgolven m.b.t. zwarte ga-
ten; 

- Oerknal; 
- Ontstaan van sterrenstelsels, ons zon-

nestelsel, planeten, aarde en maan; 
- Evolutie van de aarde; 
- Catastrofisme en klimaatveranderin-

gen; 
- Het ontstaan van het leven – de mens. 
 
Reserveren is niet nodig. Entree voor 
niet-leden bedraagt € 7,50.  
 
 

Cursus ‘Sterrenkunde 
voor Iedereen’ 
 
De cursus wordt bij Halley gehouden 
en bestaat uit zes lessen op de dins-
dagen 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 
april, telkens van 20.00– 22.30 uur. 
 
De cursus wordt verzorgd door Niels 
Nelson, Werner Neelen, Bareld Muurling 
en enkele andere Halleyleden.  
Belangstelling voor sterrenkunde is vol-
doende om aan deze cursus mee te 
doen; speciale kennis is niet vereist.  
In de cursus wordt onder meer aandacht 
besteed aan het waarnemen van de ster-
renhemel, de planeten, de maan, mete-
oren, meteorieten, planetoïden en kome-
ten, de zon en de sterren, melkwegen en 
het heelal.  
Bij helder weer wordt waargenomen met 
de C14-telescoop in de grote koepel.  
 
Cursusgeld: €  55 (voor niet-leden: € 60). 
De prijs omvat een mooi beginnersboek 
over het waarnemen van de sterrenhe-
mel, geschreven door onder meer de be-
kende weerman Frank Deboosere. 
 
Meer informatie en aanmelden: Werner 
Neelen, info@SterrenwachtHalley.nl. 
 
 

Jeugdcursus  
Ruimtevaart 
 
De jeugdcursus is voor kin-
deren van 8-12 jaar en be-
staat uit vier lessen. Die les-  
sen zijn op de zaterdagmiddagen 23 
en 30 maart en 6 en 13 april, telkens 
van 16.00-17.30 uur.  
Thema van de cursus: Ruimtevaart. 
 
Precies een halve eeuw geleden land-
den de eerste mensen op de maan. Een 
belangrijke gebeurtenis in de geschiede-
nis van de ruimtevaart, die pas in 1957 
begon met de lancering van het onbe-
mande ruimtescheepje Spoetnik 1. Kort 
daarna volgde Spoetnik 2 met een le-
vend wezen aan boord: het beroemde 
straathondje Laika. 
Raketten, toen ook wel vuurpijlen ge-
noemd, waren er al lang voor 1957. Ze 
werden ingezet voor oorlogsvoering en 

later ook voor wetenschappelijk onder- 
zoek aan de aardse dampkring. 
In de cursus wordt verteld over het ver-
leden (Spoetnik, de maanlandingen, de 
space shuttles), maar vooral ook over ra-
ketten, hedendaagse bemande en onbe-
mande ruimtevaart, de verkenning van 
zon, planeten en kometen en wat ons in 
de toekomst nog meer te wachten staat. 
Want er zijn bijvoorbeeld allerlei plannen 
om mensen naar Mars te sturen, die 
daar gaan wonen en werken. 
Maar er worden zeker niet alleen verha-
len verteld. Zo maken de cursisten hun 
eigen raketten, die in een volgende les 
worden gelanceerd. En er zijn andere 
doe-activiteiten.  
De deelnemende kinderen krijgen de ge-
legenheid om een avond (nader af te 
spreken) bij Halley te komen sterren kij-
ken. 
 
Cursusgeld  voor  de vier  lessen samen: 
€ 7,50 (voor niet-leden: € 15,--). Aanmel-
den: Urijan Poerink, poerinku@planet.nl 
 
 

Landelijke  
Activiteiten 
 

De komende maanden staan onder 
meer deze activiteiten op de KNVWS-
kalender: 
  
10-13 januari – ‘Nederland kijkt sterren’ 
i.k.v. IAU100, 100 jaar sterrenkunde. 
Halley doet mee op 12 januari. 
15-17 maart - 43e Landelijke Sterrenkijk-
dagen, georganiseerd door de KNVWS. 
Halley doet mee op 15 en 16 maart. 
23 maart - GVWS/KNVWS-symposium 
te Groningen over de Atacama Large 
Millimeter Array in Chili, georganiseerd 
door de Groninger Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde.  
www.gvws.info/symposium.html 
6 april - Sterbedekkersdag - Kleine Pla-
netendag, een bijeenkomst van de werk-
groepen Sterbedekkingen en Kleine Pla-
neten. Volksterrenwacht Bussloo. 
 
Op de KNVWS-website vind je de 
agenda’s voor 2019 van tal van (ama-
teur)organisaties in Nederland en België 
op het gebied van sterrenkunde, weer, 
klimatologie en ruimtevaart.  
www.sterrenkunde.nl/knvws/agenda 

   
Jongerenwerkgroep JWG 
 
Voor jongeren is er de landelijke Jonge-
ren Werkgroep voor Sterrenkunde van 
de KNVWS (JWG).  
Bekijk eens de leuke website van de 
JWG. Die vermeldt onder meer bijeen-
komsten en jeugdkampen, waaraan ook 
niet-leden van de JWG kunnen deelne-
men. www.sterrenkunde.nl/jwg 

Ad Habets (l.) en John van Heck met hun 
boek ‘De Blauwe Planeet’. 
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InSight  
  
 
  
 
 

 
 
HANS BOMERS  
   

Eerste foto’s  
Op 26 november 2018 landde InSight 
succesvol op Mars. Meteen na de landing 
werden al de eerste foto’s gemaakt. 
Daarop zie je het oppervlak recht onder 
en voor InSight, door de stofkap die zo te 
zien niet voor niets op de lens zit. Later is 
die stofkap afgestoten en kwamen betere 
beelden binnen, waaronder een selfie.  
De eerste foto’s van het oppervlak werden 
gemaakt met de Instrument Context Ca-
mera (ICC), oftewel de camera die op de 
lander zit. InSight heeft ook nog een ca-
mera op zijn robotarm zitten, de Instru-
ment Deployment Camera (IDC). Die ca-
mera maakte een opname waarop je een 
aantal van de onderzoeksinstrumenten op 
InSight ziet zitten, met op de achtergrond 
de Mars-horizon. Tijdens het landen werd 
InSight geholpen door twee nano-sondes; 
ruimtesondes nauwelijks groter dan een 
boodschappentas. De sondes heten 
MarCO A en B, maar kregen al snel de bij-
namen EVE en WALL-E, uit de Pixarfilm. 
Beide sondes hielden bij de landing vanuit 
de ruimte in de gaten of alles goed ging. 
MarCO B keek bij het wegvliegen nog een 
keer achterom en maakte een ‘selfie’ van 
Mars met een deel van zichzelf erop. 

  
Instrumenten plaatsen en boren 
Na het landen en het doorsturen van de 
eerste foto’s werd het wat stil rond InSight. 

Dat was echter gepland. Het duurt name-
lijk even voordat het onderzoek echt kon 
beginnen. Ergens begin december wer-
den de stofkappen van de camera’s afge-
worpen. Het Rotation and Interior Struc-
ture Experiment (RISE) begon toen zijn 
radio-experiment, waarmee kleine afwij-
kingen in de baan van Mars kunnen wor-
den gemeten. De eerste drie weken na de 
landing bracht InSight de omgeving rond 
zichzelf in kaart, om de beste plek voor de 
seismometer en de boring te kiezen. Pas 
5 of 6 weken na de landing, in januari dus, 
wordt de seismometer geplaatst en twee 
weken later de hittesonde waarmee de 
boring wordt verricht. Tijdens de boring 
zal de seismometer steeds de trillingen 
meten die vanuit de hittesonde door de 
bodem reizen. Bovendien stopt het boren 
om de 50 centimeter voor enkele dagen. 
De hittesonde wordt dan in korte tijd heel 
heet gemaakt, waarna de sonde enkele 
dagen blijft meten hoe die hitte zich door 
de omringende bodem verplaatst. Op 
deze twee manieren komen we meer te 
weten over de samenstelling van de bo-
dem van Mars. Na ongeveer 40 dagen be-
reikt de sonde een diepte van ongeveer 5 
meter. Dat zal dus op zijn vroegst begin 
maart 2019 zijn.  
    
‘Routine operations’ 
Weer 2 à 4 weken na het voltooien van de 
boring begint de fase van ‘Routine Opera-
tions’. Zowel de seismometer op het op-
pervlak als de hittesonde die nu als het 
goed is op 5 meter diepte zit, blijft gedu-
rende lange tijdmetingen verrichten. Met 
de seismometer hoopt NASA te ontdek-
ken of er Marsbevingen bestaan, en die 
dan te meten. Met de hittesonde wordt 
warmte vanuit het binnenste van de 

planeet gemeten. Met al deze metingen 
wordt duidelijk hoe Mars van binnen pre-
cies in elkaar zit. Is er nog enige geolo- 
gische activiteit zoals op Aarde (platen-
tektoniek, stromend magma, bevingen), 
of is de planeet compleet ‘stabiel’? En is 
de kern van Mars vloeibaar of vast, en hoe 
warm is het daar? 
  
Mars onderzoek de komende jaren 
De komende jaren gaan er nog diverse 
andere missies naar Mars. In 2020 lan-
ceert NASA weer een nieuwe ‘rover’ rich-
ting Mars; de Mars 2020. Daarnaast stu-
ren ook het Europese ESA, de Verenigde 
Arabische Emiraten, Japan, China en In-
dia karretjes en sondes naar Mars (zie 
ook blz. 17).  Een aantal van de niet- 
Amerikaanse missies heeft als doel mate-
riaal van Mars mee terug te brengen naar 
de Aarde. Het onderzoeken aan de (che-
mische) samenstelling van de bodemlaag 
op Mars is op papier ook voor de Ameri-
kaanse ruimtevaart een van de topdoelen 
de komende decennia. Dat is interessant 
om meer te leren over het ontstaan van 
Mars, ons zonnestelsel, en dus ook de 
Aarde. Maar ook voor eventuele reizen 
van mensen naar Mars is de bodemsa-
menstelling een van de vele dingen waar-
over we iets moeten weten. Er staat in de 
VS echter nog geen concrete ruimtemis-
sie gepland daarvoor. Daar klinkt dan ook 
de oproep aan NASA nu snel zo’n ‘sample 
return’-missie te plannen, eventueel sa-
men met ESA. Bovendien hebben alle 
Amerikaanse apparaten op Mars, op In-
Sight na, hun technische garantieperiode 
overschreden. Amerika wil zijn voor-
sprong uiteraard niet verliezen wat betreft 
de aanwezigheid op Mars en het onder-
zoek aan Mars.  

InSight maakte deze eerste selfie op 6 december 2018.
De zonnepanelen zijn ontplooid en op het dek zie je 

wetenschappelijke instrumenten, mast met weersensoren en de Ultra-High-
Frequency-antenne. De selfie is een mozaiek van 11 foto’s van de Instru-

ment Deployment Camera op de elleboog van de robotarm. Inzetfoto: selfie 
van nanosonde MarCO B, met zonnepanelen en op de achtergrond Mars.

In Halley Periodiek 2018-4 vond je al een artikel  
over de missie van InSight naar Mars. Inmiddels  
is InSight op de rode planeet geland. We geven  
hier een beschrijving van de stand van zaken kort  
daarna (op het moment van schrijven begin december)  
en de vooruitzichten van de missie.  

Uitsnede uit de eerste foto die InSight na 
de landing maakte. De vuile stofkap zit nog 
voor de lens. 
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De Space Age in Stereofotografie 
  

In 2019 is het vijftig jaar ofwel een halve eeuw geleden dat de eerste mens, Neil Armstrong, voet op de maan zette. Hoewel 
er vele bemande en onbemande ruimtevaartprogramma's zijn geweest na de Apollo-vluchten spreken maar weinig zo tot de 
verbeelding als de maanlandingen. Achteraf gezien hebben we de “space age” of “race to the moon” vooral te danken aan 
de koude oorlog waarin de politieke tegenstellingen tussen Oost en West de voedingsbodem zijn geweest voor het machtige 
Apollo-programma.  
 
MERIJN DE JAGER 
 
De Amerikaanse films Apollo 13 
(1995), First Man (2018) en de 
Russische film Gagarin (2013) ge-
ven een mooi beeld weer van de 
omvang van de beide ruimtevaart-
projecten aan weerszijden van het 
IJzeren Gordijn. Maar schijnen ook 
een licht op de cultuur in beide 
kampen. Heel beschouwelijk beke-
ken is het echt een heel bijzondere 
periode geweest in de recente ge-
schiedenis. Het lijkt niet lang gele-
den, maar ondertussen is er bijna 
een halve eeuw verstreken sinds 
de mens met de Apollo 17 op de 
maan stond. We moeten nog maar 
zien of er, alle ambitie ten spijt, ooit 
nog zo'n missie ondernomen 
wordt. Erg filosofisch allemaal... 
maar de huidige geo-politieke situ-
atie en de steeds kleiner wordende 
budgetten van semi-gouvermen-
tele instituten als NASA en ESA 
geven niet te denken dat er bin-
nenkort een grote missie naar de 
Maan of naar Mars ondernomen 
zal worden. De space shuttle vliegt 
niet meer en het astronomisch on-
derzoek dat niet met telescopen op 
aarde gedaan kan worden, wordt 
uitgevoerd door onbemande ruim-
tevaartuigen die veel meer data 
kunnen verzamelen tegen een 
fractie van de kosten van een be-
mande missie.  
Met de huidige stand van zaken 
moeten we ons dus bewust zijn dat 
er een heel bijzondere periode 
achter ons ligt. Er is veel geschre-
ven over de Space Age en ook de 
vele foto's van deze periode zijn 
talrijk. Zij zijn blijvende herinnerin-
gen aan de geschiedenis. Maar 
uiteindelijk blijft een foto maar een 
plat document. Of misschien toch 
niet?! 
   
Stereofotografie, ook wel bekend 
als stereoscopie, is een techniek 
die al vroeg in de geschiedenis van 
de fotografie ontdekt werd. De En-
gelse wetenschapper Charles 
Wheatstone beschreef als eerste 
in 1838 op een wetenschappelijke 
manier de werking van het menselijk dieptezicht en vond daarbij 
ook de stereoscoop uit. Daarmee maakte hij de eerste stereofo-
to's.  
Om een lange geschiedenis kort te maken; door twee dezelfde 

foto's te maken op circa 7 à 10 centimeter laterale afstand van 
elkaar zorgt het parallax-effect in beide opnamen voor een drie-
dimensionaal beeld wanneer de beide foto's gescheiden van el-
kaar aan het linker en het rechter oog  worden  aangeboden.  Dit  

De astronauten in maanlander Orion van Apollo 16 maakten deze foto’s op 21 april 1972, na-
dat de lander was losgekoppeld van de Commando/Service-module. 
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kan op twee  manieren; ofwel met 
een kijkertje, ofwel met de “vrij-
zicht-techniek”. De vrij-zicht-tech-
niek vereist wat oefening en het 
lukt lang niet iedereen. In ieder ge-
val heeft u er goed licht bij nodig. 
Door de stereofoto op circa 20 à 25 
centimeter afstand te bekijken kan 
er gepoogd worden om door de 
oogspieren te ontspannen zo de 
linker- en de rechterfoto over el-
kaar te leggen. In feite moet men 
dus scheel kijken en zal zich een 
drie-dimensionaal beeld vormen. 
Het is niet makkelijk en u zult er 
waarschijnlijk hoofdpijn van krijgen 
in het begin. Maar naarmate men 
het vaker doet wordt het makkelij-
ker en blijft hoofdpijn uit. Succes! 
Tegenwoordig wordt de eigenlijk al 
oude stereoscopie-techniek op-
nieuw gebracht onder het 3D label 
of VR (Virtual Reality) met bijbeho-
rende brilletjes waar dan  een 
smartphone in past. Dit is uiteraard 
een innovatief gebruik van een oud 
gegeven want uiteraard werkt het 
ook met bewegende beelden. Het 
smartphone-scherm wordt opge-
deeld in twee helften die ieder een 
net ander beeld laten zien waar-
door de kijker zich in een drie-di-
mensionale wereld waant waar 
men doorheen kan lopen et cetera. 
Veel mensen kennen de mooie fo-
to's van de raketten en astronauten 
op de maan. Maar weinigen zijn 
zich ervan bewust dat de astronau-
ten op de maan zovéél foto's ge-
maakt hebben dat hieruit heel wat 
stereofoto's samen te stellen zijn.  
Ook op aarde zijn er destijds, al 
dan niet bewust, heel veel foto's 
gemaakt, waaruit later stereofoto's samengesteld konden wor-
den. Queen gitarist Brian May (astrofysicus) en schrijver David 
Eicher hebben samen een prachtig boek geschreven over de 
ruimtereizen van de jaren 60 en de Apollo-vluchten met daarbij 
een groot aantal stereofoto's van de astronauten, de raketten en 
capsules, en uiteraard de maan zelf vanuit de commando-/ser-
vicemodule (CSM) en tijdens de wandelingen.  
Het boek Mission Moon 3D is met en zonder kijkertje verkrijg-
baar. Voor wie nog geen kijkertje heeft zou ik de versie met kij-
kertje aanraden. Het scheelt immers maar een paar euro. Hoe-
wel ik altijd enthousiast wordt van goede foto's uit deze periode 
merkte ik bij de stereoscopische foto's toch dat ze veel meer 
gaan “leven”. Het drie-dimensionale beeld geeft, voor mij al-
thans, zo'n tastbaar effect dat gewone foto's maar saai lijken 
daarna.  

Het boek Mission Moon 3D is een moderne variant van een foto-
grafische reis zoals men die aan het begin van de 20ste eeuw in 
boekvorm kon krijgen. Egypt through the Stereoscope is daar 
een zeer sprekend voorbeeld van. Dergelijke boeken waren vaak 
voorzien van landkaarten, diagrammen en plattegronden waar-
mee de positie van de de genomen stereofoto's geduid werd. Dat 
is bij Mission Moon 3D niet het geval, maar het is wel voorzien 
van een grote uitleg over de missies en de achtergronden. Uiter-
aard heeft iedere stereofoto een bijschrift wat er op te zien is. 
Onbekend maakt onbemind en zodoende kon ik het niet laten dit 
stukje te schrijven. Ik hoop van harte dat u de moeite neemt om 
de stereofoto’s goed te bekijken die hier en op blz. 10 zijn  ge-
plaatst. Wellicht heeft u nog een kijkertje thuis liggen of wilt u de 
vrij-zicht-techniek proberen. Hoe dan ook, ik hoop dat het lukt om 
de foto's drie-dimensionaal te zien want dat zijn ze echt waard.

 
  

 Water op Bennu  

 
De ruimtesonde OSIRIS-REx heeft water gevonden op de planetoïde Bennu, waar hij omheen 
draait. Geen vloeibaar water, maar moleculaire sporen van water, mogelijk afkomstig van een 
grotere planetoïde waar Bennu vroeger aan vast zat. De sonde arriveerde op 3 december 2018 
bij Bennu. In 2020 daalt hij af tot een paar meter boven het oppervlak, waarna hij met een soort 
stofzuigerslang bodemmonster opzuigt. Die monsters brengt hij mee terug naar de aarde, waar 
ze op 24 september 2023 in een capsule, hangend aan een parachute, zullen neerkomen. Foto: 
mozaiek van foto’s die OSIRIS-REx op 2 december 2018 van 24 km afstand van Bennu maakte.  

Op 12 december 1972 maakte Apollo-17-astronaut Gene Cernan tijdens zijn tweede maan-
wandeling een serie opnames voor een panoramafoto getiteld ‘Geologisch station 5 bij krater 
Camelot’. Geoloog Jack Schmitt liep toen door het beeld. Hij stond maar op één foto en ver-
scheen dus als een ‘spook’ in deze stereo, maar door beeldbewerking kreeg hij een solide 
vorm! Op de achtergrond links East Massif en rechts Bear Mountain. 
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Chinese lander op  
achterkant maan   
 

Op 7 december 2018 lanceerde China de 
sonde Chang’e e-4 met een maanlander aan 
boord. Midden 2018 brachten de Chinezen 
een wetenschappelijke satelliet in de ruimte 
met Nederlandse apparatuur. 
  

Als alles goed verloopt, zal de Chang’e e-4 een 
zachte landing op de achterkant van de maan 
maken. Een 140 kg wegende rover verlaat dan 
de lander om de bodem in de omgeving te on-
derzoeken. Hij kan realtime videobeelden naar 
de aarde sturen en is in staat te graven en een-
voudige analyses van bodemmonster te maken. 
Hij beschikt over zonnepanelen, die gedurende  
de lange dagen worden opgeladen. De lander is uitgerust met 
een radioisotope thermo-electrische generator, die voor drie 
maanden energie zal leveren voor zeven wetenschappelijke in-
strumenten en camera’s, waaronder een lage-frequente radio-
spectrometer. 
 

Rechtstreekse communicatie tussen de achterkant van de maan 
en de aarde is  niet mogelijk.  De communicatie zal  daarom ver- 

 
lopen via het ruimtevaartuig Queqiao, dat China in mei 2018 naar 
een positie achter de maan heeft gebracht. Aan boord bevindt 
zich onder meer een radioantenne van Nederlandse makelij, de 
Netherlands-Chinese Low-Frequency Explorer (NCLE). De sa-
telliet, die in een baan om het zogeheten L2-punt van het aarde-
maanstelsel draait, moet de gegevens van de maanlander en 
maanrover doorseinen naar de aarde. 
Zie het artikel over Queqiao in Halley Periodiek 2018-3, blz. 3. 

 

 
Kunstmaan annex kunstwerk 
 
Op woensdag 5 december 2018 werd een opmerkelijke satelliet gelanceerd. Een 
satelliet zonder commercieel, militair of wetenschappelijk doel, maar een kunst-
maan die een tevens een kunstwerk is: de Orbital Reflector. 
 
Het kunstwerk is van Trevor Paglen, het 
project wordt gefinancierd door  het Ne-
vada Museum of Art in Reno en de ge-
bruikte raket is een Falcon 9 van SpaceX. 
In de ruimte, op 575 kilometer hoogte, 
werd een CubeSat losgelaten.  
CubeSats zijn nanosatellieten met ge-
standaardiseerde afmetingen. Zij zijn sa-
mengesteld uit een of meer kubussen met 
10 cm-zijden en een gewicht tot 1,33 kg. 
Uit  de  CubeSat   rolde  een  lichtgewicht,  

zwart folie, die op Milar lijkt; die werd ver-
volgens als een ballon opgeblazen. Het 
kunstwerk Orbital Reflector kwam tot 
stand: het zonlicht reflecteert op het 
kunstwerk, zodat het met het blote oog 
zichtbaar is op aarde.  Het beweegt lang-
zaam als een kunstmatige ster, even hel-
der als een ster van de Grote Beer.  
De Orbital Reflector  zal zo’n twee maan-
den ’s nachts te zien zijn, dus tot begin fe-
bruari 2019. Dan zal hij terugvallen in de  
 

 
dampkring en vergaan. 
Niet iedereen is blij met deze kunstvorm, 
alleen al omdat die onnodig voor meer af-
val in de ruimte rond de aarde zorgt, terwijl 
ruimtevaartorganisaties juist proberen de 
hoeveelheid troep aldaar terug te dringen. 
www.orbitalreflector.com. 
NRC Handelsblad, 5 december 2018 

 

 
Bij Halley en in de Maashorst 

Weekend van de Wetenschap en 
Nacht van de Nacht 2018  

 
Het liep niet storm bij Halley in het Weekend van de We-
tenschap, maar er was wel een redelijke opkomst en zoals 
altijd verliepen deze dagen heel plezierig. Op vrijdagavond 
5 oktober hadden de 25 bezoekers geluk: het was helder 
en men kon de sterrenhemel bekijken. Op zaterdagavond 
6 oktober kwamen ook zo’n 25 belangstellenden, maar 
toen was het bewolkt. De jeugdmiddag werd bezocht door 
26 kinderen en hun ouders en zij konden met de zonnete-
lescoop de zon observeren. 
 
In de Nacht van de Nacht op zaterdagavond 27 oktober wisten 
ongeveer 60 belangstellenden, onder wie veel kinderen, de 
weg te vinden naar onze sterrenwacht te vinden. Zeven leden 
 

 
 
stonden klaar om hun een interessante avond te bezorgen. 
Het weer werkte goed mee; iedereen kon de sterrenhemel be-
kijken en door de telescopen de maan en Mars observeren. In 
het auditorium kregen de bezoekers uitleg over lichthinder in 
relatie tot sterrenkunde. Ook kregen zij aan de hand van 
deepskyfoto’s – vaak gemaakt door Halleyleden – een indruk 
van de schoonheid van het universum:  restanten van super-
novae, planetaire nevels, kosmische kraamkamers van sterren 
enz. Met Halloween in het verschiet mochten de Heksen-
kopnevel, Spooknevel, Uilnevel en Vliegende-Vleermuisnevel 
niet ontbreken. 
In het planetarium maakten de bezoekers een reis diep het 
heelal in om uiteindelijk weer veilig op aarde terug te keren. 
Halleyleden Ferry Bevers en Cees de Jong deden traditiege-
trouw mee aan de nachtwandeling die IVN Uden elk jaar in de 
Nacht van de Nacht organiseert bij Natuurcentrum De Maas-
horst in Slabroek. Hier werd ook ongeveer 60 geïnteresseer-
den verteld over het doel van dit evenement en kon men een 
blik werpen door de opgestelde telescoop. 
 

Kunstenaarsimpressie van de Chinese  maanrover. 
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Ruimtemissies in 2019 en daarna 
 
De afgelopen jaren hebben we diverse spectaculaire ruimtemissies kunnen volgen. Ook in 2019 en later zijn er weer diverse 
interessante missies om te volgen. In 2014 kwam Rosetta aan bij de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, en landde Philae 
op deze komeet. In 2015 vloog New Horizons langs Pluto. Bij de Marslander Schiaparelli, onderdeel van de Exo-Marsmissie 
van ESA, ging het helaas helemaal mis in 2016. In 2017 maakte Cassini zijn laatste rondjes rond Saturnus, waarbij prachtige 
foto’s van de ringen werden gemaakt. En eind 2018 landde InSight succesvol op Mars (zie artikel Halley Periodiek 2018-4, 
blz. 16, en deze Halley Periodiek, blz. 13). 
 
HANS BOMERS 
 
Missies in 2019 
Begin januari vliegt New Horizons (die 
Pluto passeerde) van NASA langs een 
ander hemelobject: het Kuipergordelob-
ject (486958) 2014 MU 69, ofwel Ultima 
Thule. Het is daarmee het verste hemel-
object in ons zonnestelsel waar een door 
mensen gemaakt apparaat ooit langs 
vloog. Lees er meer over op blz. 9. 

De Parker Solar Probe, die de corona 
van de Zon gaat onderzoeken, passeert in 
januari voor de tweede keer Venus. In to-
taal vliegt hij zeven keer langs Venus om 
met zogenaamde zwaartekrachtsslingers 
zijn omloopbaan geleidelijk dichter bij de 
Zon te brengen.  
 
De Chinese sonde Chang’e 5 wordt naar 
de Maan gelanceerd om circa 2 kilo bo-
demmonsters op te halen. Dat is voor het 
eerst sinds 1976 dat materiaal van de 
Maan wordt teruggebracht. Toen deed de 
Russische Luna 24 dat.  
Ook wordt in december 2019 de Deep 
Space Solar Observatory gelanceerd, 
die vanaf een stabiel punt tussen de 
Aarde en de Zon (het zogenaamde La-
grange-punt L1) onderzoek zal doen aan 
het klimaat en de zonneactiviteit. 
 
De Planetary Society lanceert in 2019 op-
nieuw een zonnezeil, Lightsail 2, dat zal 
meeliften op een Falcon-Heavy-raket van 
SpaceX. Het zonnezeil moet aantonen 
dat een voertuig zonder eigen voortstu-
wing kan worden voortbewogen door de 
stralingsdruk van de Zon. De straling die 
van de Zon komt, duwt dan tegen het zeil 
zoals luchtmoleculen in het zeil van een 

zeilboot blazen. De voorganger, Lightsail 
1, slaagde er na wat technische proble-
men in om het zonnezeil uit te klappen. 
Lightsail 2 gaat een stapje verder en zal 
daadwerkelijk voortbewegen in een nette 
baan om de Aarde heen.  
 
Het Israëlische SpaceIL lanceert in 2019 
de Maanlander Sparrow (‘mus’). De mis-
sie heeft drie doelen: de eerste Israëli-
sche lander op de Maan zetten, vervol-
gens een ‘klein’ sprongetje maken om 500 
meter verderop weer te landen, en ten-
slotte nieuwe scherpe foto’s van de Maan 
naar de Aarde zenden.  

SpaceIL deed als een van 32 teams mee 
aan de Google Lunar X Prize-competitie. 
Die competitie zou $ 30 miljoen doneren 
aan het eerste particulier (dus niet door de 
overheid) gefinancierde team, dat in de 
drie genoemde doelen zou slagen. Daar-
voor moesten de plannen wel helemaal 
rond zijn voor 31 december 2015. Die 
deadline is uiteindelijk opgeschoven naar 
maart 2018. Geen van de deelnemende 
teams haalde die deadline, maar enkele 
teams waaronder SpaceIL hebben de 
plannen toch doorgezet. 
 
Onderzoek aan ‘Near-Earth Objects’ 
In 2018 kwam de Japanse ruimtesonde 
Hayabusa2 aan bij Ryugu, een zogehe- 
ten Near Earth Object in de Apollogroep. 

In april/mei 2019 wordt een koperen pro-
jectiel van 2,5 kilo in het oppervlak van 
Ryugu geschoten: de SCI (Small Carry-on 
Impactor). Tijdens de inslag wacht Haya-
busa2 veilig in de ‘schaduw’ van Ryugu. 
Ryugu laat een camera achter (de 
DCAM3) om te volgen waar de krater van 
de SCI precies ontstaat. Ongeveer twee 
weken later, als het stof is neergedwar-
reld, landt Ryugu in de krater van enkele 
meters doorsnede om een materiaalmon-
ster op te halen. Eerder werden ook al 
twee monsters verzameld. In december 
2019 vliegt Ryugu weer terug naar de 
Aarde, waarna in december 2020 de cap-
sule met drie monsters met een parachute 
in Australië zal landen. 
 
In oktober verzamelt OSIRIS-REx van 
NASA materiaalmonsters bij een andere 
object in de buurt van de Aarde. Het gaat 
om de planetoïde Bennu. Net als Ryugu 
bevindt ook Bennu zich in de Apollogroep. 
In dit geval wordt het regoliet (de boven-
ste laag fijn steengruis) opgevangen na-
dat het door een stoot stikstofgas is opge-
stuwd. In 2023 keert OSIRIS-REx terug 
naar de Aarde, en levert hij het materiaal-
monster af in Utah (Verenigde Staten).  
OSIRIS-REx is de derde missie in het 
New Frontiers-programma van NASA, na 
de missies van Juno (Jupiter) en New Ho-
rizons (Pluto). In 2019 wordt de bestem-
ming voor een vierde New Frontiers-mis-
sie geselecteerd. Kandidaten zijn onder 
andere een nader te bepalen komeet en 
een ‘oceaanwereld’ zoals Titan of Ence-
ladus; beide zijn manen van Saturnus. 
 
2020 
Als we nog verder vooruitkijken, staat er 
ook in 2020 genoeg op het programma.  
Waaronder opvallend veel missies naar 
Mars. NASA lanceert de Mars 2020, een 
rover oftewel een karretje dat gaat rondrij-
den. Ook ESA zal op Mars rondtoeren, en 
wel met de ExoMars Rover.  
De Verenigde Arabische Emiraten willen 
onderzoek doen aan de atmosfeer van 
Mars met de sonde Mars Hope.  
China stuurt de Mars Global Remote 
Sensing Orbiter and Small Rover naar 
de Rode Planeet om hopelijk na 2030 een 
missie uit te voeren om materiaalmonster 
van Mars op te halen.  
 
Foto achtergrond: de lander MASCOT van 
Hayabusa schoot deze plaat van Ryugu tijdens 
de afdaling, 3 oktober 2018.  

De gecombineerde vijf ontdekkingsfoto’s van 
2014 MU 69, Hubble-telescoop, 24-6-2014. 

Selfie Lightsail-1 met opengeklapt zonnezeil. 
 

Artistieke impressie van de lander Sparrow. 
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Ook staat er in 2020 een aantal missies 
naar de Maan gepland. Zuid-Korea doet 
voor het eerst mee met de Korea Pathfin-
der Lunar Orbiter. De KPLO zal vanuit 
een baan over de Maanpolen scherpe 
foto’s van het oppervlak maken, en daar-
naast ook het UV-licht, het magneetveld 
en de chemische samenstelling van het 
oppervlak van de Maan bekijken.  
In 2020 of 2021 zendt Rusland weer een 
robot naar de maan: de Luna 25-lander.  
  

NASA laat de (nog onbemande) Orion 
een vlucht rond de maan maken, met ook 
apparatuur van de ESA aan boord. Dit 
ruimtevaartuig moet later mensen naar de 
maan, planetoïden of Mars te brengen, of 
mensen of goederen van/naar het ruimte-
station ISS. Tenslotte lanceert de ESA in 
2020 de Solar Orbiter. Die doet onder-
zoek aan de zonnewind, en daarnaast 
ook de polen van de Zon bekijken, die 
vanaf de Aarde immers niet te zien zijn. 

  
  

Ook Dawn geeft er de brui aan 
 
Na elf jaar is er een einde gekomen aan de missie 
van NASA-ruimtesonde Dawn. Sinds 31 oktober 
2018 is het radiocontact met de ruimtesonde ver-
broken. 
 
Na andere mogelijke oorzaken te hebben weggestreept, 
concludeerde   de  vluchtleiding  dat  Dawn   haar  laatste  
druppels hydrazine  heeft  verbruikt.  Zonder deze brandstof kan 
de ruimtesonde haar antennes niet op de aarde richten en haar 
zonnepanelen niet op de zon. 
Dawn onderzocht de afgelopen jaren de twee grootste objecten 
van de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter: Vesta (van 
2007 tot 2015, foto rechts) en Ceres (sinds 2015). Nu maakt 
Dawn nog gewoon haar rondjes Ceres, en dat zal ze waarschijn-
lijk nog wel vijftig jaar blijven doen. 
Het was voor de tweede keer in korte tijd dat 
NASA een langlopende onderzoeksmissie 
moest afsluiten. Kort tevoren viel het doek 
voor ‘planetenjager’ Kepler. 
En ook voor een andere NASA-missie, de 
kleine Marsverkenner Opportunity, begint het 
er somber uit te zien. Afgelopen zomer ging 
het radiocontact met Opportunity verloren, tij-
dens de zware stofstorm die Mars toen teis-
terde. 
Het lukt de vluchtleiding nog steeds niet de 
verbinding te herstellen, maar helemaal vervlogen is de hoop nog 
niet. Er zal nog minstens tot januari 2019 worden geluisterd naar 
mogelijke ‘levenstekenen’ van het ruim 17 jaar oude Marskarre-
tje. Eddy Echternach, zenitonline.nl 
 

“ʻOumuamua toch een komeet” 

 
ʻOumuamua, het eerste interstellaire object dat in ons zonnestel-
sel is ontdekt, verwijdert zich sneller van de zon dan verwacht. 
Dat suggereert dat het waarschijnlijk een komeet is en geen pla-
netoïde (Nature, 28 juni 2018). ʻOumuamua is sinds zijn ontdek-
king in oktober 2017 intensief onderzocht. 

 
Door gegevens van  de Europese Very Large Te-
lescope  en  andere instrumenten  te combineren, 
ontdekte een internationaal team van astronomen 
dat het object sneller beweegt dan voorspeld. 
De gemeten snelheidswinst is klein en ʻOumua-
mua  vertraagt  nog steeds  vanwege  de aantrek- 

kingskracht van de zon, maar net niet zo snel als de 
hemelmechanica voorspelt. 

             Een NASA-onderzoeksteam onderzocht verschillende 
scenario’s om de groter-dan-voorspelde snelheid van deze ei-
genaardige interstellaire bezoeker te verklaren – zelfs de on-
waarschijnlijke theorie dat ʻOumuamua een interstellair ruimte-
schip zou zijn. De meest plausibele verklaring is dat er materiaal 
uit het oppervlak van ʻOumuamua ontsnapt ten gevolg van op-
warming door de zon – een gedrag dat ‘uitgassen’ wordt ge-
noemd. Deze uitstoot van materie resulteert in een stuwkracht 
die net dat kleine, maar gestage duwtje geeft dat ervoor zorgt dat 
ʻOumuamua ons zonnestelsel met grotere snelheid verlaat dan 

verwacht. Sinds 1 juni 2018 verplaatst hij zich 
met ongeveer 114.000 kilometer per uur. Uit-
gassing is typisch iets voor een komeet. Wan-
neer een komeet wordt opgewarmd door de 
zon, begint hij doorgaans stof en gas uit te 
stoten, waardoor zich een wolk van materiaal 
– een zogeheten coma – om de komeet 
vormt, evenals een karakteristieke staart. Het 
onderzoeksteam kon echter geen visueel be-
wijs van uitgassing ontdekken. Het team 

denkt nu dat het fijne stof waarmee de oppervlakken van de 
meeste kometen zijn bedekt tijdens ʻOumuamua’s reis door de 
interstellaire ruimte is geërodeerd, waardoor alleen de wat gro-
tere stofkorrels achterbleven. Een wolk van grotere deeltjes zou 
niet helder genoeg zijn om gedetecteerd te kunnen worden, maar 
kan wel de onverwachte snelheidswinst van ʻOumuamua verkla-
ren. ʻOumuamua passeerde begin mei 2018 de Jupiterbaan en 
zal in januari 2019 de baan van Saturnus passeren. De afstand 
die overeenkomt met die van de omloopbaan van Uranus, wordt 
in augustus 2020 bereikt en die van de baan van Neptunus eind 
juni 2024. Eind 2025 bereikt ʻOumuamua de buitenrand van de 
Kuipergordel en in 2038 de heliopauze – de buitenste begrenzing 
van ons zonnestelsel. Eddy Echternach, zenitonline.nl 

 

       Voyager 2 in interstellaire ruimte 
 
              Net als  de Voyager 1  heeft  nu ook  de ruimtesonde 
       Voyager 2 de interstellaire ruimte bereikt; dat was op 5 
november 2018. 
 
Voyager 2 werd in 1977 gelanceerd voor de verkenning van de 
vier grote buitenplaneten van onze zonnestelsel. Inmiddels is hij 
bijna 18 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Sinds 2007 
doorkruist hij de buitenste laag van de heliosfeer. De heliosfeer 
is de enorme bubbel rond zon en planeten die wordt gedomi-
neerd door materiaal van de zon en magnetische velden.  

Detectoren van de Voyager 2 lieten de laatste tijd echter een toe-
name zien in de intensiteit van de kosmische straling, deeltjes 
die van buitenaf ons zonnestelsel binnendringen. Dat was een 
teken dat de grens van de heliosfeer - de heliopauze - in zicht is. 
Nu de ruimtesonde inderdaad de heliosfeer heeft verlaten, zal 
deze deeltjesstraling de komende tijd in hevigheid toenemen. 
De Voyager 1, die een flinke voorsprong heeft, registreerde in 
mei 2012 een soortgelijke toename van de kosmische straling. 
Enkele maanden later passeerde hij de heliopauze. 
Overigens is de zon de komende tijd veel minder actief dan zes 
jaar geleden.  De heliosfeer neemt daardoor in omvang af. Dat 
proces was medebepalend voor het moment dat de Voyager 2 
de interstellaire ruimte bereikte. Eddy Echternach, zenitonline.nl 

Artistieke impressie van de Orion. 
 

kunstenaarsimpressie van ‘Oumuamua 

18



Wie het weet… oplossing vorige puzzel    
 
HARRIE SCHRIJVERS 
 
Het ging in de vorige puzzel om uw topo-
grafische kennis in combinatie met hemel-
lichamen. Wij zochten 14 plaatsnamen 
waarin een of ander hemellichaam ver-
borgen zit.  Als voorbeeld: “Plaats in Bel-
gië, bekend om stralende en warme tui-
nen”. Die plaats is natuurlijk: Zonhoven”. 
De omschrijvingen leverden uiteindelijk 
deze plaatsnamen op: Posterholt, Lams-
waarde, Amsterdam, Austerlitz, Tietjerk-
steradeel, Soesterberg, Naarden, Aar-
denburg, Amsterdam, Monster, Keste-
ren, Westerbork, Susteren en Ittervoort.  
De oplossing van deze ‘Wie het weet…’ 
was dus: 10x STER, 3x AARDE en 1x 
OORT (van de Oortwolk).   
Gerold Ceelen uit Liempde, die weer, zo-
als zo vaak, de juiste oplossing instuurde 
maar deze keer niet als winnaar ingeloot 
werd, wordt bedankt voor zijn vriendelijk 
compliment: “goed in elkaar gezet, deze 
puzzel, leuk!”  

Het waren Tamara en Marcel Mooij uit 
Schijndel die als winnaar uit de bus kwa-
men!  Waarbij ze bij de plaatsnaam ‘Itter-
voort’ niet, zoals alle andere inzenders, 
professor Oort (van de beroemde OORT-
wolk) noemden, maar de naam TER-
VOORT. Omdat dit voor ons een op het 
gebied van sterrenkunde verrassende, 
onbekende naam was, vroegen we uiter-
aard hoe ze op deze persoon gekomen 
waren. Hier het antwoord van Tamara: 
“Wij kwamen via lang ‘googlen’ uit op A.J. 
Tervoort. Die was hoogleraar aan de VU 
Amsterdam en zijn publicaties staan ge-
woon online. Hij was gespecialiseerd in 
de geschiedenis van het middeleeuws on-
derwijs. Zijn naam komt naar boven in een 
essay dat hij mede schreef over hoe men 
dacht over sterrenkunde in de middeleeu-
wen. En dan dus vooral over het lesge-
ven, of juist het ontbreken daarvan. Zoals 
we weten is scholing in de middeleeuwen 
alleen weggelegd voor de rijkeren.   
Wiskunde  was de  hoofdmoot  en er werd 

   
maar weinig verteld over de sterrenkunde. 
Hoewel het onderwerp langzaam in op-
komst was, werd het toch niet als gewoon 
gevonden als je daar les in kreeg of gaf. 
De Oortwolk vind ik persoonlijk veel inte-
ressanter. Dat past meer bij Halley dan 
Tervoort. Alleen waren wij daar dan niet 
opgekomen. ;-)     
Groetjes, Tamara“.  
 
Alhoewel gezocht moest worden naar ‘he-
mellichamen’ vonden wij dat ‘Tervoort’ net 
als ‘Oort’ ook oké is. En dat de hoofdprijs, 
het boek ‘Kijk op de Kosmos’ dus terecht 
naar Tamara en Marcel is gegaan!   

 
 

Wie het weet…  
nieuwe puzzel 

 

Dit lijkt op een normale kruiswoordpuzzel 
maar het is meer een soort kris-kras-zig-
zag-puzzel waarbij de zwarte hokjes eigen-
lijk pas echt mee doen als je helemaal klaar 
bent. Wie het uiteindelijk allemaal toch 
weet op te lossen, mag het voor 1 maart 
mailen naar harrieschrijvers@home.nl; 
dan win je misschien het fraaie boek ‘Kijk 
op de Kosmos’ van dr. F. Joh. Albers. 
 
A2-A3   Niet uit     
A5-A6  Koffiemerk     
A8-A12   Vorm van vragen     
A8-A13   Soms een vogel      
A9-A11   Soort zweep   
A11-B11   En andere    
A15-A20   Dagdeel    
A18-B19   Vertrekbevel    
A19-C19   Een zekere    
B2-B4   Voorzetsel bij  
 eigendom    
B2-C2   Amerika     
B6-B9   Hemellichaam     
B7-C7   Slee     
B10-B12   Deel van de week   

B15-B15   Een en twintig,  
  heel kort!     
B17-B19   Jongensnaam     
B19-D19   Meisjesnaam  
C1-C2    Vorm van zijn    
C1-D1    Interne zaken    
C4-C5    Sprookjesbegin    
C7-C10   Bolvormig   
C10-D10   Lidwoord     
C12-C13   James Bond min 1    
C15-C17   Deel van een dag   
C19-C21   Lidwoord  
C19-D19   Lengtemaat    
C20-D20   Water in Friesland    
D1-D3   Heel erg    

D6-D9    Geen lelijke     
D12-D13    Voegwoord 
D12-E12    Vogellegsel    
D13-E13    Treinbedrijf     
D15-D17   Eerste deel van 
      afscheidsgroet      
D18-E18    Meisjesnaam  
D18-D20    Engels bier     
E2-C2    Snijwerktuig     
E2-E5     Hemellichaam    
E2-F2    Moeder    
E2-E19    Het gaat hier om    
E4-E6    Meisjesnaam    
E7-E9    Een heel eind    
E10-D10    Lidwoord     

E10-E16  Donker    
E13-E16 Hemellichaam 
E16-E19 Rond ding    
F1-F3  Niet uit    
F5-F6   Lidwoord    
F6-E6   Boomsoort    
F8-F10   Niet van haar   
F11-F12  Lengtemaat 
F14-F15   Overdreven    
F15-D15   Vorm van eten    
F17-D17   Vorm van zitten   
F19-E19   als A11-A12   
F17-F20   Gaat dat …     

A2-F20: Als het goed is ben je nu klaar en weet je nu wat je naar Harrie moet sturen om kans te maken op de hoofdprijs!   
  
 

‘Eerste Licht’ van SPECULOOS 
 

Bij de ESO-sterrenwacht op Paranal (Chili) is met succes SPECULOOS 
(Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) van de  South-
ern Observatory (SSO) geïnstalleerd. SSO bestaat uit vier telescopen met 
hoofdspiegels van 1 meter. In januari 2019 start hij zijn speurtocht naar 
mogelijk leefbare planeten ter grootte van de aarde rond ‘ultra-koele’ ster-
ren of bruine dwergen.  

Foto’s achterkant - Links: Peter en Petrina van 
Dommelen waren in 2018 op Bali, waar Peter deze 
opname maakte van Venus (onder) en Jupiter.  
Rechts: Rob van Mackelenbergh bij zijn foto’s van 
Kennedy Space Center die sinds kort in de kleine 
zaal hangen. Onder: Wirtanen is in aantocht. Roy 
Keeris had hem al op 1 december 2018 te pakken. 
De komeet was toen in Eridanus. 
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Wat de leden inbrengen


