
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Een avondje ‘sterrenhopen’  

Ultima Thule, Chang’e 4 en andere actuele ruimtemissies

De maansverduistering van 21 januari 2019

Werkzaamheden bij Halley
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50 jaar geleden: Apollo 10 bij de maan 
 

Een halve eeuw geleden, van 21 t/m 24 mei 1969, maakte Apollo 10 31 
omlopen om de maan, met aan boord Thomas Stafford, John Young en 
Eugene Cernan. De laatste twee daalden met de maanlander af tot 
slechts 15 kilometer boven het maanoppervlak. Landen deden ze niet. 
Volgens plan werd de procedure getest om een maanlanding af te bre-
ken. 

 

 

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 
Bestuur  
Hans Bomers (voorzitter)  
06-12752161, hansbomers81@gmail.com  
Yigal Herstein (secretaris) 
06-46457577, yherstein@gmail.com,  
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Project Halley 2.0 Yigal Herstein,  
06-46457577, yherstein@gmail.com 
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Werkgroep Jeugdactiviteiten Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Actieve Sterrenkunde Merijn 
de Jager, halleyobservatory@gmail.com 
Cursussen Werner Neelen,  
info@sterrenwachthalley.nl 
Publiekscoördinator (agenda sterrenwacht, 
inroosteren vrijwilligers)  
Suzanne van de Wijdeven, 
sterrenwachthalley@hotmail.com 
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Halleykalender lente 
Meer informatie: blz. 4, 5 en 6 
  
2 april      20.00       4e les Cursus S.v.I. 
5 april      21.00       Publieksavond  
6 april      16.00       3e les Jeugdcursus 
9 april      20.00       5e les Cursus S.v.I. 
10 april    20.00       Bijeenkomst WAS 
12 april    20.00       Lezing  
13 april    16.00       4e les Jeugdcursus 

13 april    21.00       Jeugdavond 
16 april    20.00       6e les Cursus S.v.I. 
17 april    20.00       Lezing bij Galaxis 
19 april    21.00       Publieksavond  
24 april    20.00       Bijeenkomst WAS 
26 april    20.00       ALV 
3 mei        21.00       Publieksavond  
8 mei        20.00       Bijeenkomst  WAS 
11 mei       21.00       Jeugdavond 
15 mei       20.00       Lezing bij Galaxis 
17 mei       21.00       Publieksavond 

22 mei     20.00       Bijeenkomst WAS 
4 juni       20.00       Lezing  
5 juni       20.00       Bijeenkomst WAS 
7 juni       21.00       Publieksavond  
11 juni     20.00       Lezing 
19 juni     20.00       Bijeenkomst WAS 
21 juni     21.00       Publieksavond  
22 juni     14.00       Jeugdmiddag 
23 juni     14.00       Zonnemiddag 

 
 

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 - Op 1 januari 2019 maakte de ruimtesonde New Horizons 
met de Long-Range Reconnaissance Imager deze tot nog toe scherpste foto 
van het Kuipergordelobject Ultima Thule. Resolutie: 33 meter per pixel.  
De sonde bevond zich op 6628 kilometer afstand en zou 6,5 minuut later het 
object het dichtst naderen. Lees meer op blz. 16. 

 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  
2019-3: 1 juni 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). 
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Van de voorzitter . . . 

Het blijft (gelukkig) een terugkerend 
thema: aan bezoekers, zowel leden 
als niet-leden heeft Halley allerminst 

een gebrek. We begonnen het jaar met een gezellige en 
drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Fijn om zoveel leden bij el-
kaar te zien buiten de reguliere activiteiten om. Bij de recep-
tie concludeerden we ook dat in 2018 het totale bezoekers-
aantal steeg naar circa 6.5000, ten opzichte van ongeveer 
4.400 bezoekers in 2017 wat toch ook al niet misselijk is. 
Ondanks het nachtelijke uur en een stuk koudere omstandig-
heden dan in juli 2018, was ook de maansverduistering in ja-
nuari weer goed bezocht. De honderden mensen die in de 
zomer tegelijkertijd kwamen opdagen was natuurlijk onge-
kend. Maar dat er zelfs deze keer nog rond 70 mensen de 
moeite zouden nemen, had ik niet durven verwachten. Wel-
licht heeft de aankondiging van een warme kop soep hier 
ook aan bijgedragen! Het was extra fijn dat ook deze keer 
Nederland weer het geluk had met onbewolkt weer, om zo 
wederom een prachtige verduistering te kunnen zien. Zie de 
foto’s in deze Halley Periodiek van dat spektakel. 
In februari kwamen er op een publieksavond meer dan 100 
bezoekers. En ook de landelijke sterrenkijkdagen in maart 
waren ondanks grotendeels bewolkte luchten toch goed be-
zocht. De cursussen zitten steeds vol, dus daar kunnen we 
kort over zijn, die kunnen op dit moment niet verder groeien 
zelfs al zouden we dat willen; tenzij onze hoofddocent Niels 

zichzelf wil laten klonen! Agendapuntje voor de ledenverga-
dering wellicht; zie onder. 
 
Ik blijf als bestuurslid blij en trots, overigens namens álle vrij-
willigers die dit keer op keer mogelijk maken (in 2018 werden 
totaal meer dan 1.200 vrijwilligersdiensten geleverd), dat we 
op deze manier ons steentje mogen blijven bijdragen aan 
sterrenkundige educatie en popularisatie. Want dat is toch 
een van de hoofddoelen waarom onze sterrenwacht is opge-
richt, zoals zelfs vastgelegd in artikel 2 van onze statuten. 
We kunnen niet anders dan concluderen dat dat nog steeds, 
en zelfs in een nog altijd toenemende mate, zeer goed lukt. 
 
Van overweldigende opkomstcijfers maak ik graag het brug-
getje naar de jaarlijkse ledenvergadering. Sterrenwacht Hal-
ley is immers een vereniging, waarbij de leden dus uiteinde-
lijk het laatste woord hebben. Graag verwelkomen we jullie 
dus allemaal op de Algemene Ledenvergadering, zie de uit-
nodiging in deze Halley Periodiek. Daar doet het bestuur 
weer verslag van het afgelopen verenigingsjaar, maken we 
een doorkijk naar het nieuwe jaar, en is er gelegenheid voor 
vragen en opmerkingen van alle leden die geïnteresseerd 
zijn. Ik kan vooralsnog geen kopje warme soep toezeggen; 
maar in elk geval staan koffie en thee klaar! 
 

Hans Bomers 

  

Van de penningmeester . . . 

 
2019: de kop is eraf. Dezelfde aanhef 
als vorig jaar, en de rest van het eerste 
stuk tekst zou ik letterlijk zo over kun-
nen nemen. Want eigenlijk hebben ons 
programma en onze activiteiten een 

behoorlijk regelmatig patroon. Er zijn natuurlijk uitschieters 
en bijzonder gebeurtenissen; denk bijvoorbeeld aan de uit-
zonderlijk drukbezochte avond van de maansverduistering 
op 27 juli. Vanwege de veiligheid van de bezoekers hebben 
we de poort moeten sluiten. Maar ook de fietsdag van de 
MBO (Maashorst Betrokken Ondernemers) bracht veel men-
sen naar onze sterrenwacht. Achteraf hoop je natuurlijk dat 
de mensen onze publieksavonden komen bezoeken. En uit 
de bezoekersaantallen mag je constateren dat dat het geval 
is. We hebben het boekjaar over 2018 met positief resultaat 
kunnen afsluiten, en dat stemt altijd weer tot volle tevreden-
heid gezien alle (soms onverwachte) kosten wel betaald 

moeten worden. Op de aanstaande ledenvergadering zal ik 
uiteraard weer opening van zaken geven. 
2019 ging goed van start. De agenda met alle activiteiten is 
altijd weer behoorlijk gevuld, we hopen dat dit het jaar zo zal 
blijven. Uiteraard is het ook nu een kwestie van alert blijven. 
We altijd plannen tot verbetering van ons programma en al-
les wat zich in en rond onze sterrenwacht bevindt. Die bren-
gen kosten met zich mee, maar zolang die ten goede komen 
aan onze activiteiten en het verwachte resultaat, dan zijn we 
op het goede pad. Maar we moeten natuurlijk wel altijd alert 
blijven: de kosten liegen er niet om, we moeten actief blijven 
met het genereren van onze inkomsten. Vergeet U daarom 
niet Uw contributie en donatie tijdig te betalen? En zo is ook 
de afsluiting van dit stukje gelijk aan dat van vorig jaar. 
 
Bareld Muurling  

 
   

SpaceShipTwo van Virgin Galactic  

Ruimtevliegtuig reist met eerste  
passagier naar grens ruimte 
 
Het ruimtevliegtuig SpaceShipTwo van Virgin Galactic heeft op 22 febru-
ari 2019 voor het eerst met een passagier aan boord het grensgebied van 
de ruimte bereikt.  
 
Het ruimtevliegtuig, van het model VSS Unity, bereikte die vrijdag een hoogte van 89,9 kilometer. Dat is nog onder de Kármánlijn, 
de grens waar luchtvaart ophoudt en ruimtevaart begint. Het passeren van de grens van 80 kilometer boven de aarde is wel 
genoeg om door de Amerikaanse overheid erkend te worden als ruimtevaarder. In december lukte dat Virgin Galactic ook al. 
De VSS Unity met twee piloten bereikte toen voor het eerst het grensgebied van de ruimte. 
Naast twee piloten was er vrijdag ook een passagier in het ruimtevliegtuig aanwezig: Beth Moses. Zij werkt bij Virgin Galactic 
als hoofdinstructeur voor astronauten. Na de ruimtereis landde de SpaceShipTwo rond 18.00 uur Nederlandse tijd op de lucht-
haven Mojave Air and Space Port in de Amerikaanse staat Californië. www.nu.nl, 13 februari 2019 
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Maansverduistering 16/17 juli 
In de nacht van 16/17 juli is er weer 
een maansverduistering, zij het een 
gedeeltelijke. De sterrenwacht is dan 
geopend. Noteer dit alvast in je 
agenda. In de volgende Halley Peri-
odiek meer hierover. 

 

Wat is er te  

doen bij Halley? 
 

 
 

APRIL 
 
Vrijdag 5 april, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 10 april, 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 12 april, 20.00 uur 
Lezing over Kennedy Space Center 
Een lezing van Halleylid Rob van Macke-
lenbergh die regelmatig Kennedy Space 
Center in Florida been maakt en tal van 
lanceringen heeft meegemaakt. Lees er 
meer over op blz. 6. 
Entree: kosteloos voor leden; voor niet-
leden € 7,50. Aanmelden is niet nodig. 
 
Zaterdag 13 april, 21.00-22.00 uur 
Jeugdavond 
Voor jeugdleden en jeugdcursisten 
 
Vrijdag 19 april, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 24 april, 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 26 april, 20.00 uur 
Algemene Ledenvergadering 
Uitnodiging en agenda: zie blz. 5. 

 

MEI 
 
Vrijdag 3 mei, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 8 mei, 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. 
 
Zaterdag 11 mei, 21.00-22.00 uur 
Jeugdavond 
Alle jeugdleden, jeugdcursisten en kin-
deren van Halleyleden zijn welkom. Als 
het niet bewolkt is, zien we de zon on-
dergaan en bekijken we met de grote te-
lescoop en verrekijkers de maan, die 

bijna in Eerste Kwartier is. We zien de 
helderste sterren in de schemering op-
lichten. Bij bewolkte hemel is er een al-
ternatief programma. 
 
Vrijdag 17 mei, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond 
 
Woensdag 22 mei, 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. 
 

JUNI 
 
Dinsdag 4 juni, 20.00 uur 
Lezing van Niels Nelson: Zonlicht op 
de maan’ (deel 1) 
Tweede deel op 11 juni. Entree voor 
beide lezingen samen: voor Halleyleden 
€ 10,-- en voor niet-leden € 20,--. Lees er 
meer over op blz. 6. 
 
Woensdag 5 juni, 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 7 juni, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Dinsdag 11 juni, 20.00 uur 
Lezing van Niels Nelson: Zonlicht op 
de maan’ (deel 2) 
Eerste deel op 4 juni. Entree voor beide 
lezingen samen:  voor  Halleyleden  € 10, 

en voor niet-leden € 20. Lees er meer 
over op blz. 6 
 
Woensdag 19 juni, 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 21 juni, 21.00-23.00 uur 
Publieksavond  
 
Zaterdag 22 juni, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag 
Alle kinderen van (ongeveer) 8 t/m 12 
jaar zijn welkom. Er wordt van alles ver-
teld over maan, zon, sterren en planeten. 
Als het en zonnige dag is, kijken ze met 
de speciale zonnekijker veilig naar de 
zon. Tot slot: waterraketten afschieten! 
Entree voor jeugdleden kosteloos, voor 
niet-leden € 1,-- per persoon. 
 
Zondag 23 juni, 14.00-16.00 uur 
Zonnemiddag 
De sterrenwacht is voor publiek geo-
pend. Thema van de middag: onze zon.  
Entree: voor leden kosteloos, voor niet-
leden € 5 (t/m 12 jaar: € 3). Deze zomer 
zijn er meer zonnemiddagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mizar 
 

Willem Schot maakte op 18 februari  

2019 deze (uitvergrote) opname van 

Mizar, de bekende visuele dubbel-

ster in Grote Beer. Afstand tot de 

aarde: 85,81 lichtjaar. 

De afstand tussen beide componen-

ten is 381 AE of 14,5”.  

Met de ZWO-camera zijn de compo-

nenten goed te scheiden.  

Belichtingstijd circa 0,5 sec. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Ons bestuur nodigt de leden van de Vereniging Sterrenwacht Halley uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 25 april 2019, aanvang 20.00 uur, in Sterrenwacht Halley.  

In deze vergadering zullen we terugkijken op afgelopen jaar en vooruitkijken op volgend jaar. Hierbij zijn 
jullie inzichten ook gewenst. De agenda voor de vergadering zal bestaan uit de volgende punten 
 
1. Opening van vergadering en vaststelling van de 

agenda. 
 

2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenver-
gadering van 26 april 2018.  
 

3. Ingekomen en uitgaande post. 
 
4. Jaarverslag 2018 door de voorzitter. 
 
5. Financieel jaarverslag van het jaar 2018 en de 
 begroting voor 2019 door de penningmeester. 

- Verslag kascontrolecommissie.  
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
 

6.  Bestuursmutaties  
De bestuursleden Hans Bomers, Bareld Muurling, 
Yigal Herstein, Robert Plat en Merijn de Jager zijn 
volgens de statuten periodiek aftredend.  
Zij stellen zich herkiesbaar. 

Kandidaatstellingen zijn mogelijk conform de statu-
ten; tien leden kunnen tot de aanvang van de ver-
gadering schriftelijk een voordracht bij het bestuur 
indienen. 
 

7.  Mededelingen en plannen voor het verenigings-
jaar 2019-2020 
   

8. Aangemelde onderwerpen. 
 
9.  Rondvraag.  
 
10. Sluiting vergadering. 
 
Sterrenwacht Halley, 5 maart 2019. 
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
 
Na de vergadering  volgt een uiteenzetting over de 
stand van zaken rond het project Halley 2.0 en andere 
projecten bij Halley.

 
 

Nieuw onderzoek aan maanstenen  

 
NASA heeft negen voorstellen gehonoreerd voor hernieuwd onder-
zoek aan maanstenen die een kleine vijftig jaar geleden verzameld 
zijn door de astronauten van Apollo 15, 16 en 17.  
Een groot deel van dat materiaal wordt in een kluis bewaard (soms 
in diepgevroren toestand) om beschikbaar te zijn voor onderzoek met nieuwe technieken die begin 
jaren zeventig nog niet beschikbaar waren. Binnen het ANGSA-programma (Apollo Next-Genera-
tion Sample Analysis) zijn nu voor in totaal 8 miljoen dollar onderzoeksvoorstellen geaccepteerd 
van onder anderen Jessica Barnes (binnenkort werkzaam op het Lunar and Planetary Laboratory 
van de University of Arizona) en Darby Dyar van het Planetary Science Institute. Barnes en haar 
teamgenoten gaan in de 800 gram zware maansteen 71036 (eind 1972 meegenomen door de as-
tronauten van de laatste bemande maanvlucht, Apollo 17) op zoek naar sporen van water. Dyars 
team gaat synchrotrontechnieken gebruiken om onderzoek te doen naar de oorsprong van maan-
vulkanisme in het verre verleden. De nieuwe onderzoeksresultaten kunnen van belang zijn voor 
mogelijke toekomstige bemande vluchten naar de maan. Ook worden technieken beproefd die over 
een paar jaar toegepast kunnen worden op de bodemmonsters van de planetoïde Bennu, wanneer 
die zijn teruggebracht op aarde. Govert Schilling, www.astronieuws.nl, maart 2019 

 

Watermoleculen op de maan aan de wandel 
 
Wetenschappers hebben met Lunar Reconnaissance Orbiter onderzocht hoe watermoleculen zich 
verplaatsen aan de dagzijde van de maan. De watermoleculen hechten zich ’s nachts en een groot 
deel van de dag aan gruisdeeltjes op het maanoppervlak, en gaan aan de ‘wandel’ wanneer rond 
de middag de hoogste temperatuur wordt bereikt. Tot circa tien jaar geleden namen wetenschap-

pers aan dat de maan een droge wereld is, met uitzondering van de kleine hoeveelheden water die als ijs zijn opgeslagen op de 
bodem van kraters aan de polen, die permanent in het donker liggen. Recent bleek echter, dat ook het regoliet, het verweerde 
materiaal op het maanoppervlak, water bevat. Het gaat daarbij om uiterst geringe hoeveelheden die in de loop van de dag variëren 
en op hogere breedtegraden meer voorkomen dan elders. Het nieuwe onderzoek laat zien, dat watermoleculen blijven ‘rondstui-
teren’ nadat zij zich hebben losgemaakt van de gruisdeeltjes, tot ze een plek bereiken die koud genoeg is om zich aan het regoliet 
te hechten of uiteindelijk in de extreem ijle maanatmosfeer terechtkomen en pas weer neerdalen als de temperatuur gedaald is. 
Lang dacht men dat het meeste oppervlaktewater op de maan ontstond door de inwerking van de zonnewind op het maanopper-
vlak. Met die gedachte in het achterhoofd werd verondersteld dat wanneer de maan zich achter de aarde verschuilt, de productie 
van water zou stilvallen. De nieuwe metingen tonen echter aan dat dit niet gebeurt. Dat wijst erop dat het waargenomen water 
niet rechtstreeks vanuit de zonnewind ‘neerregent’, maar zich geleidelijk opbouwt. Eddy Echternach, www.astronieuws.nl, maart 2019 

Harrison H. Schmitt, piloot van 
de maanlander van Apollo 17 
en geoloog, verzamelt maan-
monsters tijdens zijn eerste 
wandeling op de landings-
plaats in de vallei Taurus-Lit-
trow. Hij hanteert op de foto 
een speciale maanhark, ge-
schikt om steentjes te vergaren 
van 1,3 tot 2,5 centimeter 
groot. December 1972. 
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Lezing op 12 april 

Kennedy Space Center 

 

Op 12 april, aanvang 20.00 uur, houdt 
Halleylid Rob van Mackelenbergh bij 
onze sterrenwacht een lezing over 
Kennedy Space Center. Regelmatig be-
zoekt hij KSC in Florida en maakt hij 
daar menig lancering mee.  
 
Telkens staat hij vooraan en komt hij op 
plaatsen die verboden terrein zijn voor de 
gewone bezoekers. 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 rakettrappen van SpaceX die 
terugkeerden en een zachte landing 
maakten. Van zijn reizen doet hij verslag 
in de Halley Periodiek en stelt hij indruk-
wekkende fotopresentaties samen.  
In zijn lezing laat hij mooie beelden zien 
van lanceringen en wat daaraan vooraf 
gaat en daarna komt.  
Entree: kosteloos voor leden; voor niet-le-
den: € 7,50. Aanmelden is niet nodig. 
 

Lezingenreeks op 4 en 11 juni 

Zonlicht op de Maan 

  

Elk jaar in de zomer geeft Niels Nelson 
twee lezingen bij onze sterrenwacht  
met als thema de zon. Ter gelegenheid 
van 50 Maanlanding belicht hij dit door 
zonlicht beschenen hemellichaam van-
uit het perspectief van de zon.  
 
Natuurlijk kennen we de verschillende be-
lichtingen van de maan, die gezien vanaf  
de aarde voor de maanfasen zorgen. Wij, 
aardbewoners, weten ook dat de combi-
natie van de maan en de zon op een lijn 
op aarde zorgt voor eb en vloed en na-
tuurlijk zonsverduisteringen. 
Niels verzorgt de lezingen op de dinsda-
gen 4 en 11 juni, aanvang 20.00 uur.  
Wat heeft het zonlicht voor een invloed op 
de warmtegeleiding op de bodem van de  
 

 

Maan? Hoe verandert door het zonlicht  
de maanbodem in de vorm van thermi-
sche verwering? Welke metingen aan de 
zon kunnen  we op het maanoppervlak 
beter doen dan vanaf de aarde?  
Zijn er plaatsen op de maan waar het zon-
licht nooit komt en welke invloed heeft dat 
daar op het landschap?  
Als de dag op de maan verdwijnt en de 
nacht van de maan zo’n 14 aarddagen 
duurt: wat voor invloed heeft dit telkens 
maar weer op de gesteente en de land-
schapsvormen op de maan? En zijn er 
ook getijdenkrachten op het Maanopper-
vlak? Meet Chang’e-4 aan de achterkant 
van de maan dit jaar andere veranderin-
gen dan de Apollo-maanlanders 50 jaar 
geleden? 
In aanloop naar de internationale sterren-
kundige activiteiten in juli 2019 waarin de 
eerste maanlanding van een halve eeuw 
eerder in de schijnwerper staat, is deze le-
zingenreeks een kleine uitbreiding van de 
kennis over de maan voor iedereen. 
Op 11 juni staat de maan ’s avonds aan 
de hemel. Als het dan helder is, bekijken 
we met de telescopen de bekraterde 
maan met zijn donkere “zeeën”.  
Entree voor beide lezingen samen: Hal-
leyleden €  10,--  (niet-leden: € 20,--). Voor 
meer informatie en aanmelden: Werner 
Neelen, info@sterrenwachthalley.nl. 

 Lezingen  
 bij Galaxis 

 
De KNVWS-vereniging voor weer- en 
sterrenkunde Galaxis organiseert re-
gelmatig lezingen.  
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij 
toegang; niet-leden betalen € 7,50. 
 
Woensdag 17 april, 20.00 uur  
Lezing van dr. Sebastiaan de Vet, getiteld 
De planetaire allure van Pluto. 
Woensdag 15 mei, 20.00 uur  
Lezing van Drs. Jos Loonen, getiteld 
Exoplaneten en laatste update  
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 5246 
GA Hintham.  
Meer informatie over deze en volgende le-
zingen: www.galaxis-sterrenkunde.nl.  
 

 

Landelijke  
Activiteiten 

 
De komende maanden staan onder 
meer de onderstaande activiteiten op 
de KNVWS-kalender.  
 
Zaterdag 6 april - Sterbedekkersdag-
Kleine Planetendag, een bijeenkomst van 
de werkgroepen Sterbedekkingen en 
Kleine Planeten. Volkssterrenwacht Bus-
sloo. www.doa-site.nl/vereniging.htm 
Zondag 7 juli - Landelijke Zonnekijkdag. 
Onze sterrenwacht doet mee. 
Vrijdag en zaterdag 12-13 juli - On the 
Moon Again. Kijken naar de maan in het 
kader van het 50-jarig maanlandingsjubi-
leum. Onze sterrenwacht doet mee. 
Op de KNVWS-website vind je de agen-
da’s voor 2019 van tal van (amateur)orga-
nisaties in Nederland en België op het ge-
bied van sterrenkunde, weer, klimatologie 
en ruimtevaart.  
www.sterrenkunde.nl/knvws/agenda. 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apollo 9

Van 3 tot 13 maart 1969 maakte Apollo 9 een testvlucht rond 
de aarde met de maanlander (LM) en de besturingsmodule 

(CSM). Astronauten Schweickart, Scott en McDivitt oefenden 
de koppeling tussen beide modules. Bovendien maakten zijn 

ruimtewandelingen en probeerden zij een nieuw ruimtepak uit.
Het bemanningscompartiment van de lander stortte op 23

oktober 1981 neer en het lanceerplatform van de lander op 
22 maart 1969.
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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  
 

APRIL 
   
Di 9 april – Te 8 uur is de maan in con-
junctie met Mars, maar dan zijn ze niet te 
zien. De samenstand kun je wel in de 
avonduren waarnemen. ’s Avonds is de 
maan ook in conjunctie met Aldebaran; hij 
staat 2° ten noorden van de ster. 
Voorts bedekt de maan vanavond te 
23.24 uur de ster ZC 718 (magn. +6). De 
ster verdwijnt achter de donkere maan 
maanrand. Gebruik een (kleine) telescoop 
op de bedekking te zien. 
 
Wo 10 april – te 3.00 uur is de planetoïde 
2 Pallas (magn. +7,9) in oppositie met de 
zon, en is dus de gehele nacht zichtbaar. 
Hij staat nu vlakbij de vrij heldere ster η 
van Boötes of Ossenhoeder. Te 23 uur 
(23 apr.) passeert Pallas de ster op 2’ ten 
oosten ervan. Pallas kun je al met een 
kleine telescoop vinden. 
 
Di/wo 16/17 april – Mars staat rond mid-
dernacht 6° ten noorden van Aldebaran. 
Bekijk ze eerder op de avond, als ze zich 
hoger boven de kim bevinden. 
 
Ma/di 22/23 april – Vannacht bereikt de 
meteorenzwerm Lyriden zijn maximale 
activiteit. Als de omstandigheden ideaal 
zouden zijn, verschijnen dan zo’n 18 

Lyriden per uur, maar de omstandigheden 
zijn niet ideaal, onder meer doordat de 
maan erg stoort.  
 

MEI 
 

Wo/do 8/9 mei – Te 3 uur (8 mei) is de 
maan in conjunctie met Mars, maar dan 
staat het tweetal niet boven de horizon.  
Bekijk ze de avond tevoren. 
 

Ma 20 mei – Te 19 uur staat de maan 2° 
ten noorden van Jupiter, maar ze komen 
pas na 23 uur boven de horizon.  Jupiter 
zie je dan 3° tot 4° ten westen van de 
maan. 
 

Wo/do 22/23 mei – De maan is om mid-
dernacht in conjunctie met Saturnus, 
maar dan zij ze nog onder de horizon. In 
de tweede helft van de nacht staat Satur-
nus 2° ten zuidoosten van de maan. 
 

Za/zo 25/26 mei – Te 1 uur (26 mei) vliegt 
planetoïde 66391 op een afstand van 
slechts 5,2 miljoen kilometer aan ons 
voorbij. Het object heeft een doorsnede 
van 2 kilometer en zijn helderheid wordt 
niet groter dan +12 of +13.  
De passage is met een grote telescoop te 
volgen. Meer informatie: hoofdstuk ‘Pla-
netoïden’ van de Sterrengids 2019 en 
ssd.jpl.nasa.gov. 
 
Di/wo 28/29 mei –  Te  0 uur  is de dwerg- 

  
planeet Ceres (+ 7,0) in oppositie. Je kunt 
hem al met een niet al te kleine verrekijker 
zien in het grensgebied van Slangendra-
ger en Schorpioen.  
 

JUNI 
 
Zo/ma 2/3 juni – Al met een kleine tele-
scoop zie je vannacht de vier Galileïsche 
manen ten oosten van Jupiter staan.  
 
Wo 5 juni – Te 18 uur staat de maan 2° 
ten zuiden van Mars. Je vindt ze in de 
avondschemering boven de noordnoord-
westelijke kim. 
 
Ma 10 juni – Met het blote oog of een ver-
rekijker zie je vanavond Mercurius nabij 
de ster ε van Tweelingen (+3,0). 

 
Zo 16 juni – Te 21 uur zijn de 
maan en Jupiter in conjunctie. Je 
kunt de samenstand de hele 
nacht zien. 
 
Ma 17 juni – Mercurius is in con-
junctie met Mars; hij is de helder-
ste van de twee en staat slechts 
0°14’ ten noorden van de Rode 
Planeet. Bekijk ze rond 23 uur 
laag boven de noordwestelijke 
horizon. Wat hoger staan Pollux 
en Castor (Tweelingen). 
 
Wo 19 juni – Om 6 uur is de maan 
in conjunctie met Saturnus. In de 
nacht ervoor kun je zien hoe dicht 
dat twee elkaar zijn genaderd.  
 

 

Hemelverschijnselen  - april t/m juni 2019 
2019: het Jaar van de Maan 

De baan van Ceres in Slangendrager en Schorpioen in de periode 1 februari tot 30 augustus 2019.  

17 juni – Mercurius (Me) 
in conjunctie met Mars (Ma). 
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Collage van foto’s van Jupiter 

van de NASA-sonde Juno.De planeten - april t/m juni 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, telesco-
pen en veel meer. De gids ligt voor alle leden ter inzage op de balie van onze sterrenwacht. 
 
URIJAN POERINK  
 

Mercurius is in april en mei niet te zien. 
Van 5 tot 23 juni komt de kleine planeet 
meer dan anderhalf uur voor de zon op en 
dan is hij goed zichtbaar. Van 14 tot 24 juni 
staat hij minder dan 3° van Mars vandaan. 
Mercurius (± -0,1) is de helderste van de 
twee.  
Venus komt de komende maanden nog 
geen uur voor de zon op en is daardoor 
laag in het oosten moeilijk te vinden; een 
verrekijker zal nodig zijn. 
Mars is voorlopig de enige planeet aan de avondhemel. Je vindt 
hem in de Stier, dichtbij de iets helderder ster Aldebaran. In april 
en mei gaat hij na middernacht hij steeds vroeger onder; in juni 
al voor middernacht. Hij is dan in de Tweelingen aanbeland. Zijn 
afstand tot de aarde neemt toe en daarmee neemt zijn helderheid 
af; die is rond +1,8. Van 14 tot 24 juni staat hij minder dan 3° van 
Mercurius vandaan. 
Jupiter komt elke nacht vroeger op; begin april omstreeks 2.35 
uur en eind juni al om 20.11 uur. Hij is in de Slangendrager en 
komt hij niet hoog boven de kim. Zijn helderheid: circa -2,5.  

Saturnus (circa +0,5) is aanvankelijk alleen in de nanacht zicht-
baar, maar ook hij komt elke nacht vroeger op. Eind juni zien we 
hem al rond 22.30 uur van onder de oostelijke kim tevoorschijn 
komen. 
Uranus (+6,2) is in april en mei niet zichtbaar. Pas in juni is hij er 
weer als ochtendverschijning. Hij staat in de Ram.  
Neptunus (magn. +7,7) wordt laat in de nacht in het oostzuidoos-
ten zichtbaar aan de ochtendhemel.  Hij staat in de Waterman op 
ongeveer 1° van de ster φ (+4,2).  
Op 10 april staat de planeet op minder dan een halve graad van 
Venus, maar beide zullen dan moeilijk te vinden zijn.

 
 

Nederlands studententeam lanceert experimentele raket in Zweden 
  
Een team van onderzoekers en studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Radboud Universiteit Nijme-
gen ontdekte hoe de positie van een raket tot op enkele centimeters kan worden bepaald tijdens diens vlucht. Op 11 maart 
2019 lanceerde het team een raket om hun vondst te testen, met aan boord het Nederlandse experiment PR3 Space. 
 
Het experiment PR3 Space  is mogelijk in-
teressant voor ruimteorganisaties. Het is 
voor hen namelijk belangrijk om een raket 
tijdig bij te kunnen sturen, zodat die op de 
gewenste plek terechtkomt. 
Het bepalen van de locatie van een raket 
is lastig vanwege de hoge snelheden die 
een raket kan bereiken, tot wel 1.500 me 
ter per seconde, stelt projectleider Mark 
Wijtvliet. Ook passeert een raket meer-
dere lagen in de atmosfeer. 
De nieuwe methode wordt in de toekomst 
mogelijk ook gebruikt voor het tracken van 
personen en verschillende soorten objec-
ten, zoals verloren zeecontainers of een 
vliegtuigwrak, denken de onderzoekers. 
  

Raket gelanceerd in Noord-Zweden 
De PR3 is op 11 maart met een REXUS-
25-raket gelanceerd vanaf  ruimtevaart-
centrum   Esrange   in   Kiruna  in Noord- 

Zweden. In de 15 minuten durende 
vlucht kon het team testen of de tech-
niek werkt. De locatie werd  zeer nauw-
keurig gemeten: 1000 keer per seconde.  
Het experiment verliep volledig naar ver-
wachting en de raket heeft een succes-
volle, zachte landing gemaakt. Om de 
plaats van de raket tijdens zijn vlucht te 
bepalen, vervaardigden de studenten drie 
antennes op de raket. Die zenden radio-
signalen uit met elk een eigen frequentie, 
die op de grond opgevangen. 
Het zogeheten faseverschil tussen die 
golven vertelt vervolgens de locatie van 
de raket. Doordat die locatie duizend keer 
per seconde gemeten wordt, kan de 
exacte plek van de raket tot op enkele 
centimeters worden bepaald. Dit is "tien 
keer nauwkeuriger dan gps", waarbij het 
signaal via satellieten gaat, aldus de on-
derzoekers. 

Experimenten deels een ESA-project 
Naast de proef met de plaatsbepaling ex-
perimenteren de studenten ook met het 
meten van kosmische straling. Dat doen 
ze met behulp van telefooncamera's op 
de raket. 
Als die camera's op de juist wijze worden 
afgesteld, kunnen ze gebruikt worden om 
ioniserende straling te meten, stellen zij. 
Dit kan in de toekomst mogelijk helpen om 
de levensduur van kleine satellieten te 
monitoren. 
De experimenten maken deel uit van een 
project geleid door de Europese ruimte-
vaartorganisatie ESA. Jaarlijks lanceert 
de ESA twee raketten met experimenten 
van zo'n vier of vijf internationale studen-
tenteams. Volgens Wijtvliet is het voor het 
eerst dat een Nederlands project door de 
selectie is gekomen. Bron: nu.nl 

 

De planeten die in juni 2019 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
 

De module
van PR3.
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Maansverduistering van 21 januari 

Veel volk over de vloer bij Halley 
 
Op de vroege en koude maandagochtend 21 januari 2019 kwamen van heinde en ver circa 70 leden 
en andere belangstellenden naar Sterrenwacht Halley voor de totale maansverduistering. Daar za-
gen zij de volle maan rond half vijf in de kernschaduw van de aarde schuiven. Door de verrekijkers 
en telescopen was dit fenomeen nog mooier te zien dan met het ongewapende oog. Tijdens de 
totaliteit, die een uur duurde, had de maan een donkerrode kleur aangenomen. Pas tegen acht uur 
in de ochtendschemering verliet de maan de kernschaduw en was hij weer helemaal vol. 
 
De weersomstandigheden werkten perfect mee. Het was 
onbewolkt en het was windstil waardoor de vrieskou niet 
erg onaangenaam was. In de koepels en op de terrassen 
stonden leden met hun telescopen en camera’s.   
Binnen was het aangenaam warm en zorgden Maria en 
Anton Valks voor erwtensoep en later zelfs voor een een-
voudig ontbijt. 
 
Foto’s 
De eclipsfoto’s op de bladzijden 10 en 11 en op de ach-
terpagina zijn door Halleyleden thuis, bij Halley of elders 
gemaakt.  
Gedurende de maansverduistering kwamen de heldere 
planeten Venus en Jupiter boven de oostelijke horizon. 
Ook daar werd natuurlijk aandacht aan besteed.  
Jeugdlid Lenn van Schadewijk uit Odiliapeel wilde na-
tuurlijk graag de maansverduistering zien. En fotografe-
ren! Hij stond dus heel vroeg op en maakte thuis op straat 
een sfeervolle foto (achterpagina). 
Edwin van Schijndel had bij Halley zijn kijker opgesteld 
en schoot veel mooie, scherpe beelden van de eclips.  
Frank en Ellen Reijkers waren ook van de partij en leg-
den alle eclipsfases vast. 
Raymond Westheim vervaardigde weer een mooie col-
lage van het verloop van de maansverduistering. De af-
zonderlijke foto's zijn gemaakt bij de sterrenwacht met 
een Canon EOS 70D in het primaire brandpunt van de 
William Optics Megrez 90 refractor. 1/60-2 seconden be-
licht op 400 ISO. De collage is gemaakt met “knip- en 
plakwerk in GIMP” (blz. 10). 
Ook Rob van Mackelenbergh was bij Halley en maakte 
van zijn opnames een fraaie collage, met op de voor-
grond de sterrenwacht (blz 11). 
Theo van de Mortel bleef in zijn woonplaats Deurne. Hij 
schrijft bij zijn foto: “Kort na zessen, toen in de buurt de 
eerste rookpluimen  van de cv-ketels opstegen, ben ik 
naar een plek buiten de bebouwde kom gegaan. Daar 
werd volgens mij tegen zeven uur de -10° C aangetikt. 
Het was een prachtige eclips. Wel donkerder, ‘minder 
'bloedig’,  dan verwacht” (achterpagina). 
Net als tijdens de eclips van afgelopen zomer wist Jacob 
Kuiper de verduisterde maan vlak naast de haan van de 
kerktoren van zijn woonplaats Steenwijk vast te leggen. 
Hij had uitgerekend waar en hoe laat hij moest staan om 
deze compositie te krijgen. De gevonden locatie in de 
oude, dichtbebouwde binnenstad was 
heel begrensd, maar het lukte. Om 6.28 
uur stond de maan precies achter het 
gouden haantje en twee minuten later 
er pal naast. Op dat moment schoot hij 
deze plaat (blz. 10). 
Simon van Leverink fotografeerde de 
eclips bij hem thuis in Noord-Schar-
woude. Zijn foto opname is van rond 6 
uur. Gebruikt objectief: 300 mm, met 
1,7 converter naar 510 mm. Belichtings-
tijd 0,5 seconde bij 3200 ASA. (blz. 10). 
  

Landelijke Sterrenkijkdagen 
 
Onze sterrenwacht deed op 15 en 16 maart mee aan de Landelijke Sterrenkijkdagen 
van de KNVWS. Circa 40 belangstellenden bezochten de twee publieksavonden. Op 
vrijdagavond waren af en toe de maan en Mars te zien, maar de zaterdagavond bleef 
helemaal bewolkt. Op de jeugdmiddag was het aanzienlijk drukker: ongeveer 50 kin-
deren met hun ouders kwamen op bezoek. Helaas was het ook bewolkt, maar er werd 
van alles verteld over de maan en de planeten. Met de telescopen keken de kinderen 
naar de  kerktoren van Dinther. Ook schoten de kinderen waterraketten af en de straffe 
westenwind zorgde ervoor dat de raketten heel hoog reikten en ver weg neerkwamen! 
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Raymond Westheim

Frank Reijkers

Frank Reijkers

Frank Reijkers

Simon van Leverink
Edwin van Schijndel

Edwin van Schijndel

Edwin van Schijndel

Jacob Kuiper

Theo van Mortel

Rob van Mackelenbergh

De totale  

maansverduistering 

van 21 januari 2019 

Zie ook blz. 9 
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De nevel Barnard’s Loop in Orion met M78 links in het midden.  
Zie ook blz. 14. Foto: Michiel Snijders.  

 

De totale maansverduistering van 21 januari 2019 boven Halley. 
Zie ook blz. 9. Collage van Rob van Mackelenbergh.  
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Kevin Hendriks Boxmeer 
    

 

Wisselingen van de wacht 
 
Sinds kort is Suzanne van de Wijdeven de 
publiekscoördinator van onze sterrenwacht 
en volgde daarmee Hanneke Luxemburg op. 
Zij beheert de agenda van onze vereniging, 
maakt afspraken met de groepen die Halley 
willen bezoeken en regelt dat er voor de pu-
blieksactiviteiten  steeds  voldoende  vrijwilli-  

  gers beschikbaar zijn.  
Werner Neelen nam onlangs de begeleiding  
van alle cursussen op zich, waarmee hij in 
de voetsporen treedt van Wim Wae-
gemakers (o.a. cursussen Sterrenkunde 
voor Iedereen) en Urijan Poerink (jeugdcur-
sussen). Belangstellenden kunnen bij Wer-
ner terecht voor informatie en aanmeldin-
gen. Elk jaar organiseert onze sterrenwacht 
twee cursussen Sterrenkunde voor Ieder-
een, twee jeugdcursussen en enkele korte 
themacursussen of lezingenreeksen. 
 

Van der Biltprijs 2018 voor Henk de Groot 
  
De KNVWS heeft de Dr. J. van der Biltprijs 2018 toegekend aan 
Henk de Groot. KNVWS-voorzitter Sebastiaan de Vet reikte de 
prijs aan hem op 10 november uit op de Astrodag in Goirle. 
Weer- of sterrenkundig amateurs die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt in de hobby komen voor deze prijs in aanmerking. In 
2018 was dat dus Henk de Groot. Hij is actief op het gebied van 
sterbedekkingen en planetoïden. Zo ontdekte hij een onbekende 
dubbelster met een onderlinge afstand van slechts 0,003 boog-
seconden, ontving hij door de hoge nauwkeurigheid van zijn as-
trometrisch werk een officiële code van het Minor Planet Center 
en draagt hij met zijn fotometrisch werk bij aan wetenschappelijk 
onderzoek. Een terechte winnaar van de prijs. De spreuk op de 
oorkonde luidt dan ook: "Hemellichamen gescheiden en bedekt, 
zo worden nieuwe werelden ontdekt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
Op 2 juli 2019 en 14 december 2020 doen zich in Zuid-
Amerika totale zonsverduisteringen voor. 
Enkele Halleyleden bereiden een eclipsreis voor naar Chili 
en Argentinië voor de eclips van 2 juli. Voor een grotere 
groepsreis van Halleyleden, waarvoor Anton Valks en Ta-
mara Mooij al enkele plannen hadden ontwikkeld, bleek te 
weinig animo; daar wordt dus van afgezien. 
Maar wellicht is er wel voldoende interesse in een reis naar 
de eclips van 14 december 2020. Ook hiervoor hebben 
Anton en Tamara het nodige voorwerk gedaan. Een op-
roep via e-mail heeft al belangstelling gewekt bij leden. Op 
donderdagavond 28 maart bespreken geïnteresseerden 
de voorstellen van Anton en Tamara: voorstellen over de 
reisduur en reismogelijkheden, locatie waar de eclips 
wordt waargenomen, hotels e.d. 
Ook na 28 maart kunnen leden zich aansluiten bij de groep 
‘eclipsjagers’; dat kan nog vrijblijvend. 
Belangstelling? Laat het weten aan Anton Valks of Urijan 
Poerink (antonvalks@xs4all.nl, poerinku@planet.nl). 
 
 
 

Mies van den Heuvel overleden 
 
Op 3 februari 2019 overleed Mies van den 
Heuvel-van Rodijnen. 
Mies was de echtgenote van Lambert van 
den Heuvel, een der oprichters en eerste 
voorzitter van onze sterrenwacht Halley 
en nu nog lid van de Stichting Sterren-
wacht Halley.  En zij  was  de moeder van  
Willem-Jan,   die mede  het initiatief  nam  
om een sterrenwacht op te richten.  
Dat bracht veel in beweging met als resul- 
taat de bouw van sterrenwacht Halley. Mies was altijd heel 
begaan met alles wat er in de vereniging gebeurde. Zij werd 
88 jaar. Enkele bestuursleden vertegenwoordigden Halley 
op de begrafenis. 

Santiago. .Buenos Aires 

De totaliteitszone van 
de zonsverduistering 

van 14 december 2020. 

Ga mee naar de eclips van 14 december 2020!

Plannen voor eclipsreis  
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Werkzaamheden bij Halley 
 
Het onderhoud en andere werkzaamheden aan de sterrenwacht en de koepels vergen aanhoudende zorg. Als het even kan, 
doen onze leden die zelf. Anton vertelt hierna in het kort over de klussen waarmee hij en anderen de afgelopen tijd bezig 
zijn geweest.  
 
ANTON VALKS 
 

Zonnekoepel 
Zoals het zich laat aanzien, zal de bijge-
werkte zonnetelescoop binnenkort weer 
terugkomen op de sterrenwacht. 
Voor wij de telescoop weer terugplaatsen, 
brengen wij de koepel in goede staat. 
Om het probleem van de duizenden vlie-
gen die in de koepel komen, te verhelpen, 
heb ik geprobeerd om de koepel donker 
te maken, zodat de vliegen weg blijven. 
Dat is aardig gelukt met een zwarte verf-
coating. Nu blijkt dat deze coating gaat 
craqueleren als de koepel open- en dicht-
gaat. Hierdoor wordt het effect van het 
donker zijn verstoord en komen de vlie-
gen toch weer naar binnen. Inmiddels 
hebben wij Polyned, de firma die het doek 
heeft geleverd, opdracht gegeven de koe-
pel te voorzien van een nieuw doek, dat 
voorzien is van een ‘zwarte ziel’, zodat het 
pikdonker wordt.  

 

Ook wordt naarstig gepoogd de koepel 
waterdicht te krijgen. Eerst hebben wij 
een aluminium band over de sluiting van 
het beweegbare deel van de koepel met 
de vaste aansluiting voorzien van een lek-
dorpel. Ter plaatse van de doorgaande 
assen met het doek moet gezocht worden 
naar een waterdichte oplossing. Deze 
doorgang is ook het punt waar de vliegen 
naar binnen kunnen. De waterdichtheid is 
ook vereist doordat de staalconstructie nu 
al roestvorming vertoond. 
In de koepel hebben wij veel last van con-
dens op het doek, en die geeft een vochtig 
klimaat in zijn omgeving. Het water loopt 
naar beneden en komt terecht op de staal-
constructie waar eveneens al roest plek-
ken te zien zijn. Het condensprobleem 
proberen wij op te lossen door de vier 
aangebrachte rolluiken in een kierstand te 
zetten en door het aanbrengen van een 
ontvochtiger. 
Zodra Polyned het doek heeft gemon-
teerd, kan de zonnetelescoop worden te-
ruggeplaatst. 
 

Zonnepanelen  
Het afgelopen jaar 2018 was de elektrici-
teitsopbrengst van de zonnepanelen 
17.153 kW. Geheel overeenkomstig de 
prognose van de berekening door Solar, 
die de installatie heeft aangelegd. 
Voorheen, tot 2017, was het verbruik van 
de elektriciteit rond de 17.500 kW per 
jaar.  In 2017 en 2018 is het verbruik van 
de elektriciteit opgelopen naar een ver-
bruik van 22.800 KW per jaar. Een forse 
verhoging van 5.300 kW of te wel 30%. 
Erg veel! 
We komen dus veel elektriciteit te kort. De 
reden hierachter moet gevonden worden 
in de toeloop van het aantal bezoekers 
naar onze sterrenwacht; meer activiteiten 
dus in en om de sterrenwacht. 
Verder moet gedacht worden aan het tijd-
stip van de instelling van de radiatoren.   

 
Deze tijdstippen worden eerder en langer 
aangehouden dan we voorheen gewend 
waren. Buitendeuren gaan vaker open en 
dicht, waardoor veel warmte verloren 
gaat. 
Om het verbruik van de elektriciteit terug 
te brengen, zijn het afgelopen jaar alle 
lichtarmaturen voorzien van ledlampen.  
Joost Hartman en ik hebben een EPC-be-
rekening gemaakt van het gebouw om na 
te gaan waar eventuele warmtelekken zit-
ten, zodat wanden en daken beter kunnen 
worden geïsoleerd. 
Verder wordt nagedacht om de radiatoren 
te voorzien van digitale thermostaten, zo-
dat thuis de radiatoren aan- en uitgezet 
kunnen worden. 
  
Grote koepel 
Samen met Marinus van Ginkel en Cees 
de Jong ben ik volop bezig geweest de 
grote koepel weer beter bruikbaar te ma-
ken. De bestaande tandheugel is verwij-
derd. De nieuwe aandrijving van de grote 
koepel hebben we veranderd door de mo-
tor een kwartslag te draaien. Het tandwiel 
wordt verwijderd en vervangen door een 
kunststof rol die tegen de basisrand van 
de koepel aandrukt.  
Aan de binnenzijde van de basisrand wor-
den twee tegenrollen aangebracht, zodat 
   

  

de koepel in de juiste positie blijft ‘lopen’. 
De stalen rand van de basis wordt op-
nieuw vast gelast doordat er verschillende 
punten zijn die in de loop der de tijd los 
zijn gaan zitten. Een en ander zoals op bij-
gaande foto is te zien. Om de doorzakking 
van de bovenste schuif in zijn oorspronke-
lijke positie te krijgen, wordt er een stalen 
balk aangebracht. Verder wordt de op-
hanging van de rechterbovenhoek, van de 
onderste schuif, opnieuw aangebracht.  
 

Schenking gereedschap 
Ronald van der Bersselaar heeft het ge-
reedschap van zijn vader Koos aan onze 
sterrenwacht geschonken.  
Koos van der Bersselaar heeft dertig jaar 
geleden als timmerman belangeloos mee- 

  
gewerkt aan de afbouw van de sterren-
wacht. Dat bracht Ronald op het leuke 
idee om nu diens gereedschap bij Halley 
onder te brengen.  
Ik heb het belangrijkste deel van het ge-
reedschap in de berging van de sterren-
wacht aangebracht (foto). Het overige 
deel ligt voorlopig bij mij thuis in depot.  

Marinus van Ginkel maakt de stroomgeleiders 
van de grote koepel schoon. 
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HETTY MATTAAR, NICO SNIJDERS,  
WILLEM SCHOT 
 

De sfeer was goed, het was gezellig. Een 
van de nieuwe leden, Pieter Vorsten-
bosch, had een zelfgebakken appeltaart 
meegenomen, die iedereen zich goed liet 
smaken bij een kopje koffie of thee. Daar-
bij hoort een goed gesprek over reizen 
naar Amerika, waar één van de leden ra-
ketlanceringen bijwoonde, en over waar-
nemen op het Zuidelijk halfrond in Austra-
lië. Daar was Hetty Mattaar pas geweest, 
onder andere op bezoek bij de Mor-
nington Peninsula Astronomical Society 
om allerlei objecten waar te kunnen ne-
men die we hier in Nederland niet kunnen 
zien. Ook de Melkweg en Magellaanse 
wolken waren prachtig te zien in het mid-
den van Australië.   

Willem Schot testte deze avond appara-
tuur in de grote koepel en op het dakter-
ras. Tijdens het testen keek hij op het dak-
terras o.a. naar sterrenhopen van heel 
verschillende leeftijden. Nico Snijders 
keek met hem mee en vertelt 
hierover:  
“Het eerste object was Dubbel 
Cluster NGC 869 en 884 in het 
sterrenbeeld Perseus. Dat zijn 
twee open sterrenhopen van 
nog geen 12 miljoen jaar oud. 
Ze bevinden zich in de schijf 
van ons Melkwegstelsel. Als je 
weet dat de zon ongeveer 4,5 
miljard jaar oud is dan is duide-
lijk dat dit heel jonge sterrenho 
pen zijn. Het tweede object 
was een bolvormige sterren-
hoop. In tegenstelling tot de 
open sterrenhopen zijn de bol-
vormige sterrenhopen juist 
heel oud.  
We keken naar Messier 3 in 
sterrenbeeld Canes Venatici. 
Deze bolhoop is ongeveer 8 
miljard jaar oud, dat is bijna 

twee keer zo oud als de zon. Bolvormige   
sterrenhopen  bevinden zich in de halo 
van ons Melkwegstelsel. Het tijdschrift Ze-
nit wijdde in februari twee artikelen en in 
maart een artikel aan deze bolhopen. Een 
van de raadselen van de bolhopen is dat 
de sterren in dezelfde gaswolk ontstaan 
zijn, maar niet allemaal dezelfde chemi-
sche samenstelling hebben. Men heeft 
een tijd gedacht aan twee geboortegol-
ven. Maar nu lijkt het erop dat de zich 
langzaam ontwikkelende lichte sterren tij-
dens hun ontstaan al verrijkt worden met 
elementen van de zware sterren die eer-
der aan het eind van hun leven kwamen.” 

 

Willem was naar de sterrenwacht gegaan 
om de C14, de telescoop in de grote koe-
pel, een beetje uit te testen. Hij wilde zien 
of de objecten nog scherp te krijgen zijn 
bij een vergroting van meer dan 300x. De 
kijker kwam met de goto in de buurt van 
de Orionnevel. Met de hand richtte Willem 
hem op de Orionnevel, zodat hij die aan 
Nico kon laten zien. Even later was de 
M42 uit beeld en stuitte Willem op een 
structureel probleem: de montering van 
de C14 kan het Zuiden niet passeren. Ook 
kon hij nu de M42 niet meer vinden op zijn 
goto.  
Willem moest de telescoop dus met de 
handbediening 180 graden laten draaien. 
Daarbij ging het fout. De montering van de 
telescoop sloeg op hol. Hij bleef maar 
draaien en Willem kon hem alleen maar 
stoppen door de stroom af te zetten. Bij 
opnieuw aanzetten bleef hij buiten con-
trole. Een heel vervelende storing dus, 
maar gelukkig was het geen publieks-
avond.   Na  enkele  dagen  bleek  dat  de     

  
montering weer goed functioneerde bij 
controle door Cees de Jong. 
De C14 was dus die avond niet te gebrui-
ken. Daarom zocht Willem zijn toevlucht 
tot de C8 van Halley, die hij op zijn eigen 
goto montering zette. Zo kon hij toch nog 
wat leuke objecten zien en laten zien, zo-
als de dubbele cluster. Ook om even de 
prestaties van de C8 te testen richtte hij 
hem op M3. Hij kon hierbij maar weinig 
zien van de afzonderlijke sterren in de pe-
riferie. Het bleef voor hem toch hoofdza-
kelijk het beeld van een ronde nevel. Ech-
ter Michiel kon wel de afzonderlijke ster-
ren zien. Zo zie je maar dat de ‘kwaliteit’ 
van de telescoop ook afhankelijk is van je 
ogen en dus van de leeftijd van de waar-
nemer.   
Deze avond werden beneden bij de in-
gang de felle lampen uitgezet om foto's 
van verschillende objecten te kunnen ma-
ken met de nodige telescopen en came-
ra's, gekoppeld aan computers. Op de 
foto’s zie je John Kap, Edwin van Schijn-
del en Raymond Westheim bezig met  
voorbereidingen voor de avond.  

 
Michiel Snijders maakte de 
foto van Barnard’s Loop, een 
nevelcomplex in sterrenbeeld 
Orion (zie blz. 11).  Links in het 
midden zie je M78. Gemaakt 
met Canon 5D-II, 85 mm 
brandpuntafstand en CLS-fil-
ter. Op EQ-6. 
  

Zo zie je dat je op zo’n avond 
op veel manieren bezig kunt 
zijn met onze mooie hobby.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Sterrenwacht Halley 

Een avondje sterrenhopen en meer  
  
Zaterdag 23 februari 2019 kwamen zo'n 15 actieve leden bij Sterrenwacht Halley 
bij elkaar om op deze heldere avond verschillende objecten waar te nemen, vast 
te leggen met camera's en te bewerken op computers tot mooie plaatjes. 

Raymond Westheim en 
Edwin van Schijndel 

 John Kap
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Het oppervlak van Ryugu met de schaduw van Hayabusa2.  
Zie blz. 16. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Succesvolle testvlucht 

Onbemande SpaceX geland 

 

De eerste testvlucht van de nieuwe ruimtecapsule Crew Dragon 
van SpaceX is op 8 maart 2019 succesvol verlopen. De onbe-
mande capsule landde op 8 maart precies volgens plan hangend 
aan parachutes in de Atlantische Oceaan.  Hij is met boten op-
gevist en aan land gebracht. De Crew Dragon werd op 2 maart 
gelanceerd met een pop aan boord; die was Ripley  gedoopt. Met 
de pop  wordt  gemeten welke  krachten  worden  uitgeoefend op  

 
 
    
 

  
 
 
 
astronauten, want de capsule is, zoals de naam al zegt, gemaakt om 
mensen in de ruimte te brengen. Een dag na de lancering koppelde de 
Crew Dragon aan het Internationale Ruimtestation ISS. De terugreis be-
gon op 7 maart en eindigde dus op 8 maart in de oceaan. 
De bedoeling is, dat de volgende testvlucht in juli 2019 plaatsvindt. Dan 
zitten twee astronauten in de capsule. Dat wordt de eerste bemande 
Amerikaanse vlucht sinds 2011. Toen verdwenen alle space-shuttles 
naar musea en werden de Verenigde Staten voor bemande vluchten af-
hankelijk van Rusland.                            Bron: NU.nl/ANP, 8 maart 2019

 
 
   

Square Kilometre Array 
 
In 2020 wordt begonnen met de bouw van de Square 
Kilometre Array (SKA).  
 
Die wordt de grootste wetenschappelijke faciliteit ter we-
reld, met netwerken van honderden schotels en duizen-
den antennes verspreid over honderden kilometers in Au-
stralië en Zuid-Afrika. Astronomen kunnen daarmee 
vanaf 2022 zwaartekrachtsgolven bestuderen, Einsteins 
relativiteitstheorie in extreme omgevingen testen, de aard 
van de mysterieuze 'fast radio bursts' onderzoeken, ons 
begrip van de evolutie van het universum vergroten, hon-
derden miljoenen sterrenstelsels in kaart brengen en zoe-
ken naar tekenen van leven in het universum. Twee van 
's werelds snelste supercomputers zullen nodig zijn om 
de ongekende hoeveelheden gegevens die afkomstig zijn 
van de telescopen te verwerken, circa 600 petabytes per 
jaar. Nederland investeert 30 miljoen euro in dit project.  
Onder: kunstenaarsimpressie van de “SKA by Night.” 
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Beide hemisferen van Ryugu 

New Horizons passeert Ultima Thule 

Sonde maakt scherpe foto van twee planetesimalen 
   

In januari scheerde de NASA-sonde New Horizons langs het Kuipergordelobject Ultima Thule, officieel 2014 MU69, dat zich 
in de koude Kuipergordel bevindt. De sonde vloog in 2014 al langs Pluto en maakte  
daar de scherpste foto’s die we ooit van de dwergplaneet hebben gezien.  
   
HANS BOMERS 
  
In eerste instantie dacht men dat Ultima 
Thule redelijk regelmatig van vorm was. 
Het zonlicht dat hij weerkaatst blijft name-
lijk constant even sterk. In januari bleek 
dat het juist om een onregelmatige vorm 
ging, twee aan elkaar gesmolten objec-
ten. Op het eerste gezicht dus een beetje 
vergelijkbaar met de komeet 67P/C-G die 
in 2014 door de sonde Rosetta en de lan-
der Philae van de ESA werd bezocht. 
Dat de helderheid vanaf de Aarde toch 
constant blijft tijdens het ronddraaien van 
het onregelmatige object, komt door de 
manier waarop hij ronddraait. De as waar 
het object omheen draait, blijkt namelijk 
ongeveer naar de Aarde gericht te zijn. 
We blijven dus constant dezelfde boven-
kant van het dubbele object zien. Inmid-
dels weten we ook dat het niet gaat om 
twee bolvormige objecten, een beetje zo-
als een sneeuwpop. Beide delen blijken 
echter enigszins afgeplat te zijn; het is dus 
meer een soort pannenkoek waar een 
krentenbol tegenaan is geschoven. 
De foto die de sonde maakte, is geweldig 
scherp. Daarop zijn onder andere een 
paar heldere ringen op het oppervlak te 
zien. Of dit kraters zijn of uitstulpingen 
wordt nog onderzocht. Ook zijn nog niet 
alle data die New Horizons verzamelde 
ontvangen. Waarschijnlijk komen we dus 
nog meer te weten over Ultima Thule. 

  
Chang’e-4 en Yutu-2 op de Maan 
Eveneens in januari landde de Chinese 
sonde Chang’e-4 als eerste in de geschie-
denis op de achterkant van de Maan. Dat 
is dus niét de donkere kant, want die be-
staat helemaal niet, maar de kant die altijd 
van de Aarde afgekeerd is.  
De rover Yutu-2 rijdt nu rond door de Von 
Kármán-krater van 180 km doorsnede. 
Op een foto die de Lunar Reconaissance 
Orbiter (LRO) maakte toen hij toevallig 
langs vloog (bij pijlen op achtergrondfoto) 
zien we de landingsplek met op de achter-
grond de kraterrand  van meer dan 3 kilo- 
  

meter hoog. De rover en de lan-
der doen onderzoek aan de ont-
staansgeschiedenis van de 
Maan. Mogelijk levert de achter-
kant informatie op die we nog 
niet  wisten.   De  communicatie 
vanaf de maan wordt bemoeilijkt 
doordat de Aarde nooit te zien is. 
Direct signalen versturen gaat dus niet. 
Berichten gaan daarom via de satelliet 
Queqiao die zich in een stabiele plek bo-
ven de Maan bevindt; in het zogenaamde 
Lagrangepunt L2. Het Nederlandse As-
tron werkte mee aan het bouwen van die 
satelliet. Aan boord daarvan bevindt zich 
ook de Netherlands-China Low-Fre-
quency Explorer. Deze meet zwakke ra-
diosignalen uit het vroege heelal. Daar-
voor is het namelijk juist een voordeel dat 
de Aarde niet te zien is: de Maan houdt 
radiostraling vanaf de Aarde tegen die de 
metingen zouden kunnen verstoren.  
Queqiao, die op 21 mei 2018 werd gelan-
ceerd, had als ‘piggybag’ het 45 kilo we-
gende ruimtevaartuig Longjiang-2 meege-
nomen en losgelaten bij de maan; dat toe-
stel draait nu rondjes om onze wachter. 
Longjiang-2 maakte op 3 februari 2019 
een prachtige foto waarop de Aarde en de 
achterkant van de Maan voor het eerst sa-
men te zien zijn. Ook aan die foto zit een 
Nederlands tintje. De data werden name-
lijk ontvangen via de radioschotel van 
CAMRAS in Dwingeloo. Dat is de grote 
broer van de radioschotel die in de tuin 
van Halley staat! 
Later in 2019 staat de lancering van 
Chang’e-5 gepland. Dat wordt de eerste 
‘sample return’-missie van de Chinezen. 
De bedoeling is dat er ongeveer 2 kilo ma-
teriaal van de Maan  naar de Aarde wordt 
gehaald voor onderzoek. 
  

Eerste commerciële maanlander 
Op 22 februari werd Beresheet succesvol 
gelanceerd, de maanlander van de Isra-
elische particuliere non-profit-ruimteorga-
nisatie SpaceIL. De missie ging eerst nog 
onder de naam Sparrow (‘mus’). Be-
resheet betekent letterlijk ‘In het begin’ en 
is de Hebreeuwse naam voor Genesis, 
het eerste boek van de Joodse bijbel en 
van het Christelijke Oude Testament.  
De missie startte in het kader van de 
Google Lunar XPrize. Die prijsvraag 
kwam echter zonder winnaar ten  
einde, maar SpaceIL besloot toch  
door te gaan. 
Israël wordt het vierde land dat  
een lander op de maan zet. 
Beresheet landt in april het donkere 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gebied van Mare Serenitatis een oud vul-
kanisch gebied dat zichtbaar is vanaf de 
aarde. De landing zelf is het belangrijkste 
doel.  
De lander is niet goed bestand tegen de 
grote hitte als de Zon erop schijnt en zal 
waarschijnlijk snel kapotgaan. Doordat de 
Maan geen atmosfeer heeft, is er geen 
omgevingswarmte en ’s nachts en in de 
schaduw is het dus ijzig koud. Wanneer 
een apparaat in de Zon staat, wordt het 
apparaat zelf echter wel gloeiendheet 
doordat het zonlicht niet wordt gefilterd. 
Men hoopt dat Beresheet het een paar uur 
overleeft en in de tijd wat foto’s kan ma-
ken. Ook hoopt men metingen te verrich-
ten aan het magnetisch veld en aan de 
gassen die bij de landing vrijkomen. 

  
Hayabusa2 opent het vuur op Ryugu 
De Japanse ruimtesonde Hayabusa2 van 
ruimteorganisatie JAXA verzamelde ma-
teriaal van het oppervlak van planetoïde 
Ryugu. Dat deed hij door af te dalen, een 
kogel af te vuren en het materiaal dat 
daarbij opspatte, op te vangen.  
Waarschijnlijk wordt later dit jaar nog een 
groter projectiel van ongeveer 2,5 kilo af-
gevuurd om ook materiaal van onder het 
oppervlak te pakken  te kunnen krijgen. 
Het verzamelde materiaal wordt dan eind 
2020 op  Aarde  afgeleverd.  Via het ma- 

   teriaal    van  deze  planetoïde  
     ergens  tussen  de  Aarde  en 
       Mars  hopen   onderzoekers 
         meer  te  weten  te  komen 
         over het  ontstaan van ons 
        zonnestelsel. 

 
 

Beresheet 

Yutu-2 

De vorm  
van Ultima Thule 
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Tijdens de totale maansverduistering van 21 janu-
ari legden veel fotografen, ook in ons land, een 
bijzonder fenomeen vast: de inslag van een mete-
oriet op de maan.  
Meteorietinslagen op de maan zijn natuurlijk niet 
zeldzaam; astronomen nemen ze vrij regelmatig waar 
aan de nachtkant van de maan. Maar inslagen zijn 
nooit eerder gedurende een maaneclips gezien.  
Op 21 januari gebeurde het om 05h 41m 43s MET, 
ten westen van de krater Lagrange H.  
Een stuk steen of metaal ter grootte van een voetbal 
en een gewicht van naar schatting 2 kilogram raakte 
de maan met een snelheid van vele tientallen kilome-
ters per seconde, waarbij een energie van tonnen 
TNT vrijkwam. De kersverse krater zou wellicht met 
de camera’s aan boord van Lunar Reconnaissance 
Orbiter van de NASA kunnen worden gefotografeerd. 
 

 
 
 
 
 

Tijdens eclips 

Meteorietinslag op de maan 

Foto: Christian Fröschlin, Nederland 

Volle maan en 
volle aarde 
 
Voor het eerst zien we ze samen 
op één foto: de volle achterkant 
van de maan en de volle aarde. 
De foto rechts is in januari 2019 
gemaakt door de Chinese maan-
satelliet Longjiang-2. 
En de opname onder dateert van 
3 februari 2019 en is afkomstig 
van relaissatelliet Queqiao in  
Lagrangepunt L-2 (vanaf de 
aarde gerekend 65.000 km voor-
bij de maan). 
Lees meer op blz. 16. 

De Chinese maanlander Chang’e-4, gefotogra-
feerd door de rover Yutu-2, 4 februari 2019. 
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De laatste panorama van Opportunity 
 

Tussen 13 mei en 10 juni 2018 maakte de Marsrover Opportunity 354 foto’s van zijn omgeving. Daarvan is de onderstaande 
360-graden panorama gemaakt; de allerlaatste want de rover, die op zonne-energie draaide, bezweek die 10e juni tijdens 
een stofstorm die over vrijwel geheel Mars raasde.  
 
De Opportunity, officiële benaming MER-B (Mars Exploration Rover - B), werd gelanceerd op 7 juli 2003 en landde op Mars op 25 
januari 2004. Hij kwam terecht in de Eaglekrater op de Meridiani Planum. Het was de bedoeling dat hij zo’n 90 aardse of Marsdagen 
(sols) zou functioneren; langer zou hij het niet volhouden, dacht men. Het werden ‘wat meer’ dagen: 5.011.  
Na lange omzwervingen belandde hij op 20 mei 2017 in de Perseverance-vallei. Daar vond hij een jaar later ook zijn einde. 
De foto’s zijn geschoten met de Panoramic Camera (Pancan). De panorama toont aan de horizon de rand van krater Endeavour. Die 

lijkt op de foto ver weg, maar de afstand is slechts 76 meter en het heuveltje rechts op de kraterrand 64 meter. Bron: www.jpl.nasa.gov 

Valwinden boetseer-
den berg in krater 
 
Marsverkenner Curiosity heeft de dichtheid 
van gesteente gemeten met een systeem dat 
daar eigenlijk niet voor bedoeld is. De bodem 
van de krater Gale blijkt te bestaan uit relatief 
poreus gesteente, zo concluderen Ameri-
kaanse wetenschappers.  
 
Het onderzoeksresultaat werpt nieuw licht op de 
geschiedenis van deze 154 km grote inslagkrater. 
Curiosity maakte op 26 november 2011 een zachte landing in de 
Gale-krater, die naar schatting minstens 3,5 miljard jaar geleden 
is ontstaan door de inslag van een planetoïde of komeet. In het 
centrum staat een 5 kilometer hoge berg die officieel Aeolis Mons 
heet, maar vaak Mount Sharp wordt genoemd. De Marsverken-
ner is een eindje de berg opgereden; hij heeft een hoogte van 
350 meter bereikt. Om te onderzoeken hoe compact het ge-
steente is, heeft een team van planeetwetenschappers, onder 
leiding van Kevin Lewis van John Hopkins University, gebruik ge-
maakt van gegevens van Curiosity die eigenlijk niet hiervoor be-
doeld zijn. De dichtheid van bodemgesteenten wordt doorgaans 
bepaald met een techniek die de zwaartekrachtversnelling en de 
sterkte van het zwaartekrachtveld meet: gravimetrie. Curiosity 
beschikt over een navigatie- en standregelsysteem dat minder 
nauwkeurige versnellingsmeters bevat. 
 
Miljarden jaren winderosie 
Lewis en zijn team hebben de gegevens van dit systeem zodanig 
bewerkt dat er toch gravimetrische informatie kan worden uitge-
haald. Zo hebben ze meetwaarden die zijn verzameld op mo-
menten dat Curiosity zich niet verroerde gemiddeld over interval-
len van twee tot vijf minuten. Uit deze gegevens leiden de onder 
zoekers af dat de gemiddelde dichtheid van het bodemgesteente 
in de Gale-krater 1.680 kg per kubieke meter is. Schattingen van  
de dichtheid van niet-poreuze stenen die Curiosity heeft onder-
zocht komen bijna 70% hoger uit. In hun onlangs in Science ge-
publiceerde verslag concluderen wetenschappers dan ook dat 
de gesteenten op de bodem van de Gale-krater relatief poreus 
zijn. Dit staat op gespannen voet met de meest gangbare theorie 
over de krater.  
Volgens deze theorie is de Gale-krater kort na zijn ontstaan volg- 

  
  
gelopen met water en onder invloed van dit stromende water en 
de wind bijna volledig opgevuld met sedimenten. Na het verdwij-
nen van water op Mars zouden miljarden jaren van winderosie 
dit dikke sedimentenpakket hebben doen verdwijnen; de centrale 
berg bleef achter. 
Uit het poreuze karakter van het bodemgesteente leiden Lewis 
en collega’s echter af dat de laag sediment niet dikker kan zijn 
geweest dan 1600 tot 1800 meter; veel minder dik dan Aeolis 
Mons hoog is. Volgens hun berekeningen zou dat gesteente an-
ders veel compacter zijn geworden. 
Dit past beter bij een alternatief model, waarbij de krater slechts 
voor een klein deel opgevuld is geweest met sedimenten.  Aeolis 
Mons is in dit geval geen versleten overblijfsel van een dik pakket 
sediment, maar ontstond doordat valwinden langs de opstaande 
kraterrand fijn materiaal naar het centrum bliezen. NRC Handels-
blad, februari 2019, Eddy Echternach, ingezonden door Leo Steinhart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De krater Gale met in het midden Aeolis Mons of Mount Sharp. 

Curiosity fotografeerde zijn eigen schaduw. 
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Foto’s achterkant –Saturnus en Mars, gefotografeerd door Edwin van Schijndel op 8 juli 2018 respectievelijk 1 september 2018. 
Mars is nog behoorlijk groot; een maand eerder stond hij historisch dichtbij de aarde.   
Lenn van Schadewijk maakte op 21 januari thuis in Odiliapeel een mooie sfeerfoto van de maansverduistering (zie ook blz. 9).  
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari even met z’n allen op de foto in het auditorium! 
 

HARRIE SCHRIJVERS 
 
Omdat redelijk kort nadat de eerste Halley 
Periodiek van 2019 bij de leden in de bus 
zou vallen er een totale maansverduiste-
ring te zien zou zijn, meende ik als puzzel-
maker van de ‘Wie het weet….’ daar ook 
speciaal aandacht aan te moeten schen-
ken. Het werd een wat ongebruikelijke 
kris-kraspuzzel, met overlappende hokjes 
en ook met cijfers in de oplossing. Maar 
men kwam er toch uit en kon, van links 
naar  rechts dus,  de boodschap lezen. Er 

  
was overigens ook op meerdere plaatsen 
in ons blad  ruim   aandacht  geschonken 
aan die komende maansverduistering.Die 
dus, zo weten wij nu, schitterend te volgen 
was: volle bak bij onze sterrenwacht. Zie 
de foto’s elders in dit blad.  
Het was het kaartje met de naam van 
Joost Hartman uit Berlicum dat als win-
naar uit het potje met de goede oplossers 
getrokken werd.  In zijn mailtje met de op-
lossing schrijft Joost dat hij eindelijk eens 
een rustig momentje had om ook eens 
een keertje mee te puzzelen met de ‘Wie 
het weet…’  
Joost is al 28 jaar lid van Halley en actief 
als vrijwilliger bij onder meer publieks- 
avonden op onze sterrenwacht.  

  
Verder is hij lid van de landelijke Werk-
groep Meteoren van de KNVWS.  
Maar wat veel leden niet zullen weten, is 
dat Joost met zijn bedrijf een volledige 3D-
scan heeft gemaakt van het torentje van 
Rutte plus de Ridderzaal en alle andere 
gebouwen, objecten en installaties van 
heel het Binnenhof. Die laserscans vor-

men een be-
langrijke basis 
voor de aan-
staande grote 
renovatie van 
het Binnenhof. 
Google maar 
eens voor de 

prachtige beelden op ‘projecten Pelser-
Hartman’ en klik dan op ‘Binnenhof’, of 
vaar eens door de Binnendieze van ’s-
Hertogenbosch of kies een van de vele 
andere projecten, zoals het Anne-Frank-
huis in Amsterdam, het Telers Museum in 
Haarlem, de Kennedytunnel in Antwerpen 
enz.  

 

Deze keer zal voor het vinden van de op-
lossing van deze nieuwe puzzel weer flink 
‘gesurft’ moeten worden op het internet. 
De achterliggende bedoeling is dat men 
tijdens de zoektocht naar de oplossing 
toch regelmatig even wat langer blijft le-
zen over de min of meer beroemde ge-
leerden die men onderweg zal tegenko-
men. Onderstaande zes beschrijvingen 
hebben allemaal betrekking op weten-
schappers, geboren in Nederland of 
België.  Waar namen van andere be-
roemde buitenlandse personen worden 
genoemd zijn die alleen van belang voor 
de omschrijving van de uitvindingen, ont-
dekkingen of aard van het onderzoek van 
de Nederlander die gezocht worden. 
Wie de volledige 
voor- en achterna-
men van de zes per-
sonen heeft gevon-
den moet van elk e-
ven het jaar van o-
verlijden opsporen 
en dan die volledige 
namen op jaartal-
volgorde zetten, beginnend bij het meest 
recente jaartal, dat rangnummer 1 krijgt 
en nummer 6 is dan de persoon die ’t 
langst geleden gestorven is. 
Neem daarna van persoon 1 de eerste let-
ter van de voornaam, eveneens van per-
soon 2, van persoon 3 de eerste letter van 
zijn laatste achternaam, dan de eerste let-
ter van de achternaam van persoon 4, bij 
de voornaam van persoon 5 de vierde let 
 

ter en tenslotte bij persoon 6 de eerste let-
ter van voor- of achternaam, dat maakt 
niet uit!  Stuur het gevonden woord per e-
mail naar harrieschrijvers@home.nl en 
lees in de volgende Halley Periodiek of je 
de winnaar bent geworden van deze ‘Wie 
het weet….’ en dus van het boek: ‘Kijk op 
de Kosmos’ van dr. F. Johannes Albers 
(165 blz.) of van het boek: ‘Stijn & de Ster-
ren’ van Stijn Meurs (160 blz.).  
Hier volgen in willekeurige volgorde be-
schrijvingen van de gevraagde personen. 
a. Een beroemde Zweed, vooral bekend 
van het Plantarum (niet verwarren met 
een Planetarium!) heeft college gevolgd 
bij deze zeer beminnelijke en beroemde 
geneesheer, waar hij mee bevriend werd 
en aan wiens sterfbed hij zat. Andere 
sleutelwoorden zijn plantkunde, schei-
kunde, Harderwijk, Leiden. 
b. Hij is net 18 jaar als, volgens het tijd-
schrift ‘Nature’, deze ‘professor’ een 
mooie tekening maakt van het noorder-
licht dat hij vanuit zijn ’observatorium’ in 
een plaatsje bij Zierikzee heeft waargeno-
men. Deze HBS-leerling was echter plaat-
selijk gewoon bekend als ‘Piet van de do-
minee’ en zijn observatorium is de pasto-
rie van zijn vader. Maar later werd hij toch 
hoogleraar en wereldberoemd om het 
naar zijn achternaam genoemde ‘effect’. 
Tot zelfs in Noorwegen toe!      
c. Bovengenoemde domineeszoon ver-
trekt na de HBS naar Leiden waar hij bij 
de nu gevraagde persoon colleges zal 
volgen. Deze in Groningen geboren zoon 
 

 
van een welgestelde industrieel deed zijn 

doctoraalexamen in Groningen maar 
wordt uiteindelijk in Leiden wereldbe-
roemd met zijn experimenten op gebied 
van het afkoelen en verdichten van gas-
sen in vloeistoffen.  
d. De volgende geleerde, uitvinder, water-
kundige en raadsman, waarvan geboorte-
datum en sterfdatum niet eens precies be-
kend zijn, moet zijn geboren in Vlaande-
ren en is daar boekhouder of kassier ge-
weest. Als hij na wat omzwervingen rond 
de 35 jaar is gaat hij in Leiden studeren, 
maar zijn er in Antwerpen al twee wiskun-
dige werken van hem uitgegeven. Hij doet 
valproeven, maakt zeilwagens en bouwt 
watermolens, geeft les in krijgskunde enz.  
e. Met zijn aanleg voor natuurkunde, wis-
kunde en scheikunde mag hij na de lagere 
school direct al in de derde klas van de 
HBS starten en als hij 16 jaar is gaat hij 
studeren aan de Leidse Academie. En als 
hij 18 jaar is, slaagt hij summa cum laude 
voor zijn staatsexamen. Net als de per-
soon bij b, hierboven, wordt zijn naam be-
kend door een naar hem  vernoemde con-
tractie en ook naar een transformatie, 
waarvan de juistheid wordt bewezen door 
Albert Einstein. 
f.  De volgende beroemde persoon, auto-
didact, zoon van een mandenmaker, win-
kelier in stoffen en manufacturen, kamer-
bewaarder van de Heren Schepenen, 
landmeter en wijnroeier wordt lid van de 
befaamde Royal Society omdat hij met 
zijn uitvinding het bewijs leverde dat het 
spontaan, uit het niets, ontstaan van leven 
niet bestaat.

    

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A   I N   D E   V R O E G E   M O R G E N   

B   V A N   M A A N D A G     21   J A N     

C I S   E R   R O N D   0 6   U U R   E E N 

D Z E E R   M O O I E   E N   T O T A L E   

E   M A A N S V E R D U I S T E R I N G     

F A A N   D E   H E M E L   T E   Z I E N   
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Wat de leden inbrengen


