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Uiterste inleverdatum kopij voor 

het lentenummer van de Halley 

Periodiek (2015-2): 1 maart. 

Vereniging  
Sterrenwacht Halley 

 
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties: Rabobank Bernheze Maas-
land: 120013991  (NL05 RABO 0120 0139 
91) 
ING: 4739791 (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) 
Halley op internet:  
www.sterrenwachthalley.nl 
www.zonnetelescoop.nl 
Halley op Twitter: @sterrenw_halley 
Halley-egroup: (alleen voor leden)   
aanmelden bij  Maarten Geijsberts: 
 mageijsberts@hotmail.com 
Openingstijden sterrenwacht voor publiek: 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 

wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;  
vanaf 13 jaar: €  5,-- 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
afspraak maken met  Hanneke Luxemburg 
073 6429649, hanneke.luxemburg@home.nl 
Bestuur:  
Werner Neelen (voorzitter), Vleutloop 8, 5384 
WZ Heesch,  0413-631307,  
werner.neelen@romulus.nl 
vacature (secretaris) 
Bareld Muurling (penningmeester), 
De Bokkelaren 218, 5231 BM ’s-Hertogen-
bosch, 06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Cees de Jong  (ledenadministratie),  
0412-636989, cees.de.jong@home.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 073-
6569157  poerinku@planet.nl 
Anton Valks, 073-5478655, 
antonvalks@xs4all.nl 
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink, 
073-6569157  poerinku@planet.nl,  
Maarten Geijsberts , 06-16883328,  
mageijsberts@hotmail.com  
Werkgroep Jeugdactiviteiten: Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Techniek en Onderhoud: Wim 
Waegemakers, 0412-453737 
wwaeg@ziggo.nl 
Herman ten Haaf (Dutch Amateur Telesco-
pe), herman.ten.haaf@planet.nl 
Werkgroep Digitaal Planetarium: Cees de  
Jong, 0412-636989, cees.de.jong@home.nl 

Werkgroep Media:  Harrie Schrijvers, 0412-
452441, harrieschrijvers@home.nl 
Werkgroep Publieksactiviteiten: Agenda 
sterrenwacht, inroosteren vrijwilligers: Han-
neke Luxemburg 073 6429649, hanne-
ke.luxemburg@home.nl 
Cursussen: Wim Waegemakers,  
0412-453737,  wwaeg@ziggo.nl 
 
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangeslo-
ten bij de Vereniging voor Landelijk Samen-
werkende Publiekssterrenwachten (LSPS),  
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en het 
Samenwerkingsverband Maashorst Betrok-
ken Ondernemen (MBO). 
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2. Colofon 
3. Voorwoord van de voorzitter … 
3. Van de penningmeester … 
4. Bestuurswijzigingen 
4. nieuw stichtingsbestuur 
4. Vacatures in bestuur 
4.    Overdracht taken Ferry aan Hanneke  
5. ‘Heel Nederland kijkt Sterren’ 
5. Eclips op Jupiter 
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11. Nieuws over de DAST    
14. Het Planetenpad, stand van zaken 
15. De Vlamnevel 
15. Lagunenevel met sterrenhopen 
15. De Zon met vlekken en in H-alfa 
15. Gran Telescopio Canarias  
15. De Melkweg boven Bali 
16. Nieuwjaarswens 
16. Astrofoto’s in kleur 
18. Perseus sterrenstelselcluster  
18. Spreekbeurten 
18. Welkom nieuwe leden 
19. Machten van tien     
19. Enorm zwart gat  
20. Rosetta, Philae en komeet VG 
21. New Horizons uit sluimerstand  
21. Helse uitbarstingen op Io 
22. Hoe hoger in de zonneatmosfeer. .. 
22. MRO kiekt Siding Spring 
 

23. Dwergstelsel NGC 185  
23. Sterrenstelsel Maffei 1 
24. Toevallig? 
24. Water op aarde is ouder dan de zon 
25. Kamperen 
25. Filmavond bij Halley 
25. Een blik in de sterren 
26. Cursus fotograferen met de webcam 
27. Supermaan 
28. De zonsverduistering van 20 maart 
28. Advertentie eclipsbrillen 
28. Advertentie Zenit 
29. Be-dubbelster ζ Tauri 
29. Nieuwe asfaltlaag Halleyweg 
29. Nieuwjaarsreceptie 
30. Wie het weet…, quizvraag 
31. Schenken aan Halley voordelig! 
31. Advertentie AST Optics 
32. Wat de leden inbrengen… 

 

 
 
 

Halleykalender – winter 2015  meer informatie: blz. 6 en 7 

 
2 januari 20.00 Publieksavond  
10 januari 15.00  Nieuwjaarsreceptie 
13 januari  20.00 Werkgroepenavond 
16 januari   20.00 Publieksavond 
24 januari  20.00 Kijkavond jeugd 
29 januari  20.00 Werkgroepenavond 
6 februari 20.00 Publieksavond 
7 februari 10.00 Spectrografiebijeenk. 
10 februari 20.00 Werkgroepenavond 
18 februari 20.00 Lezing bij Galaxis 
20 februari 20.00 Publieksavond 

21 februari 20.00 Jeugdkijkavond 
26 februari 20.00 Werkgroepenavond 
27 februari 20.00 Filmavond 
28 februari 16.00 1

e
 les jeugdcursus 

3 maart 20.00 1
e
 les cursus SvI 

6 maart 20.00 Publieksavond 
7 maart 16.00 2

e
 les jeugdcursus 

9 maart 20.00 Werkgroepenavond 
10 maart 20.00 2

e
 les cursus SvI 

14 maart 16.00 3
e
 les jeugdcursus 

14 maart 20.00 Jeugdkijkavond 

17 maart 20.00 3
e
 les cursus SvI 

18 maart 20.00 Lezing bij Galaxis 
20 maart 08.30 Ged. zonne-eclips 
20 maart 20.00 Publieksavond 
21 maart 16.00 4

e
 les jeugdcursus 

24 maart 20.00 4
e
 les cursus SvI 

26 maart 20.00 Werkgroepenavond 
27 maart 20.00 Sterrenkijkavond 
28 maart 14.00 Jeugdmiddag 
28 maart 20.00  Sterrenkijkavond 
31 maart 20.00 5

e
 les cursus SvI 

Stichting 
Sterrenwacht Halley 
 
Secretariaat: Verdilaan 5, 5384 CH  Heesch. 
0412-452383  -  fbevers@hetnet.nl 
Bestuur: Ferry Bevers,  Maarten Geijsberts 
Cees de Jong, Urijan Poerink, Inge van de 
Sande 
Bankrelatie: Rabobank Bernheze Maasland: 
120067315 (NL28 RABO 0120067315) 
 ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is Alge-
meen Nut Beogende Instelling. 
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Van de voorzitter… 
 
Terwijl ik dit artikel 
schrijf ben ik nog he-
lemaal ondergedom-
peld in de Sinterklaas-
sfeer. Vreemd om dan 
te beginnen met ieder-
een een gezond en 
gelukkig 2015 toe te 

wensen. Desalniettemin niet minder gemeend! 
Opdat 2015 letterlijk en figuurlijk voor iedereen 
een astronomisch goed jaar mag worden, met 
vanzelfsprekend vele heldere hemelen in het ver-
schiet! 
2014 was geen gemakkelijk jaar voor onze ster-
renwacht. De aanhoudende crisis, een blijvend 
tekort aan actieve leden, gebrekkige communicatie 
met vooroordelen tot gevolg en pittige subsidiepe-
rikelen gooiden met regelmaat roet in het eten. 
Aan uitdagingen had 2014 dan ook geen gebrek. 
Toch gaat 2014 niet onze geschiedenisboeken in 
als een slecht jaar. De bezoekersaantallen groei-
den, Halley heeft haar grenzen ruim verlegd door 
het uitbouwen van haar netwerken (onder andere 
op de social media en in De Maashorst) en er is 
ontzettend veel werk verricht door de actieve le-
den. Dank daarvoor! 
Ook is 2014 het jaar geweest van de lander Philae 
die op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko is 
geparkeerd. Althans, minimaal twee van de drie 
poten… Toch een “giant leap for mankind”! Met de 
gegevens van de Philae kunnen wij veel leren over 
de ontstaansgeschiedenis van het leven op Aarde. 
Naar verwachting start de Philae in maart 2015 
opnieuw op door de toegenomen hoeveelheid zon-
licht. We wachten in spanning af óf en zo ja wan-
neer dit zal gaan gebeuren! 

2014 is het jaar geweest van het 25-jarig jubileum 
van de officiële opening van het sterrenwachtge-
bouw. Dat was namelijk op 13 oktober 1989. Wat 
vliegt de tijd! 
2014 is het jaar geweest waarin de nieuwe bur-
gemeester van Bernheze, mevrouw Marieke 
Moorman, een kennismakingsbezoek aan onze 
sterrenwacht heeft gebracht. Ze was vol lof! 
2014 is het jaar geweest waarin Halley’s derde 
koepel vorm heeft gekregen… 
2014 is het jaar geweest waarin Ferry Bevers te 
kennen heeft gegeven na 25 jaar (!) het ‘rooster-
maakstokje’ te willen doorgeven aan de volgende 
generatie. Ferry, dank voor je jarenlange fanatieke 
en trouwe inzet voor onze sterrenwacht! Gelukkig 
hebben we inmiddels een waardig opvolger ge-
vonden. Hierover later meer. Ferry zal gelukkig 
wel in ons midden te vinden blijven als actief lid. 
Tot slot is 2014 het jaar geweest waarin wij vele 
mensen, publiek en medeleden hebben mogen 
inspireren met onze sterrenwacht en haar veelzij-
dige activiteiten! Ongetwijfeld gaan we dat in 2015 
wederom voor elkaar boxen! 
Inmiddels mag ik het voorzichtige optimisme uit-
spreken over de volledige afronding van het pro-
ject Zon dit (voor)jaar. Dit laten wij dan natuurlijk 
niet zomaar onopgemerkt voorbij gaan. Meer 
daarover later wanneer de tijd rijp is. 
Tot slot: we hebben een vereniging om trots op te 
zijn! En die vereniging, dat zijn wij. Wij samen. 
2015, kom maar op! 
 
Veel leesplezier toegewenst. Clear horizons! 
 
Werner Neelen

 

   

Van de penningmeester... 
 
Ja, daar zit ik dan weer voor mijn vaste rubriekje van de penningmeester. Soms heb je 
even niets speciaals te vertellen, en als je wel iets wilt schrijven dan weet je niet altijd 
direct hoe te beginnen. Even met de armen over elkaar naar buiten zitten kijken (al da-
gen lang grijs terwijl de bomen alsmaar kaler worden) helpt niet. En even met de vingers op het bureaublad trom-
melen helpt ook al niet veel. Dus maar gewoon beginnen over steeds weer terugkomend werk. Want maandelijks 
werk ik de administratie bij; rekeningen zijn betaald, maar moeten nog geboekt worden. Dan volgen de bankaf-
schriften en de contributiebetalingen. Terwijl de afgelopen maanden de administratie van het project Zon extra 
werk met zich meebracht. Voor dit project zijn ook veel vrijwilligers druk in de weer, dus ik klaag niet. Integendeel, 
administratie was altijd mijn beroep, dus het gaat me gemakkelijk af. 
Wat betreft de contributie voor 2014: terwijl ik dit schrijf heeft nog niet iedereen betaald, maar dat heeft natuurlijk 
mijn aandacht. En gelukkig groeit het aantal leden dat via automatisch incasso betaalt, nog steeds. De leden die 
automatisch incasso nog niet geregeld hebben: stuur a.u.b. even een mailtje naar onderstaand adres, dan kunnen 
we dat uiteraard nog in orde maken. 
 
Bareld Muurling,  b.muurling@telfort.nl 
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Wijzigingen in het verenigings- 
bestuur 

 

In het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
zijn en komen enkele vacatures. 
Allereerst is Dennis van Delft twee maanden geleden 
uit het bestuur getreden, vanwege een onoverkomelijk 
meningsverschil over het Project Zon, dat wij zeer be-
treuren. In de korte tijd dat hij bestuurslid is geweest, en 
ook in de tijd daarvoor, heeft Dennis zich heel verdien-
stelijk voor de vereniging gemaakt met het verkrijgen 
van de grote Europese en provinciale subsidie. Zonder 
zijn inzet en kennis was dat mogelijk niet gelukt. 
Secretaris Maarten Geijsberts was al lang voornemens 
in de Algemene Ledenvergadering van april 2015 af te 
treden in verband met zijn drukke werk en studie. In het 
recente besluitvormingsproces rond het Project Zon 
bleef hij zijn bedenkingen houden over de (financiële) 
risico’s voor de vereniging en die hebben hem na am-
pele overwegingen doen besluiten tussentijds af te 
treden. Maarten, die sinds 2004 het secretariaat vervul-
de, blijft bestuurlijk actief bij de sterrenwacht, want hij 
heeft nu zitting in het bestuur van de Stichting Sterren-
wacht Halley. 
Voorzitter Werner Neelen heeft aangekondigd het be-
stuurslidmaatschap in de Algemene Ledenvergadering 
van april 2015 om strikt persoonlijke redenen neer te 
leggen. Hij heeft al geruime tijd gezondheidsklachten. In 

de afgelopen twee jaar is zijn leven rigoureus veranderd 
op zo'n beetje alle vlakken. Deze grote hoeveelheid aan 
veranderingen tegelijk hebben er voor gezorgd dat zijn 
‘accu’ inmiddels vrijwel leeg is geraakt. Hij heeft tijd en 
ruimte nodig om weer in zijn kracht te komen staan, 
aangezien hij roofbouw heeft gepleegd op zijn gestel. 
Onder deze onstandigheden kan hij helaas niet van 
meerwaarde zijn voor Halley. hij meent  daarom in het 
belang van zichzelf, zijn gezin, maar ook voor Hal-
ley een stap terug moet zetten. 
 

Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 
 

 
Nieuw bestuur stichting 
 
De Stichting Sterrenwacht Halley heeft sinds 20 no-
vember 2014 een nieuw bestuur.  
Het wordt thans gevormd door Ferry Bevers, Maarten 
Geijsberts, Cees de Jong, Urijan Poerink en Inge van 
de Sande. Zij moeten nog uit hun midden het dagelijkse 
bestuur aanwijzen. 
Lambert van den Heuvel, Marinus van Ginkel en Anton 
Valks zijn geen bestuurslid meer, gelet op de bepaling 
in de stichtingsstatuten, dat een bestuurslid niet ouder 
mag zijn dan 70 jaar.  
 
Het bestuur van de Stichting Sterrenwacht Halley 

 

Organisatie publieksactiviteiten en agendabeheer 

Ferry Bevers draagt taken over aan Hanneke Luxemburg 
 
In 1989 opende onze sterrenwacht voor het eerst zijn deuren voor het publiek. Leden die tot dan toe soms 
jarenlang hard meewerkten aan de bouw en inrichting van het gebouw, kregen nu heel andere taken. Naast 
allerlei ledenactiviteiten, moesten zij nu elke maand vor het publiek open dagen en avonden organiseren, 
groepen ontvangen, lezingen en rondleidingen geven enz.  
 
Dat bleken werkzaamheden, die Ferry Bevers op het lijf 
waren geschreven. Een kwart eeuw lang regelde hij, 
dat de publieksactiviteiten perfect verliepen. Mensen 
die de sterrenwacht belden, kwamen bij hem terecht. 
Hij, en niet zelden ook zijn gezinsleden, kregen zo ook 
boeiende verhalen te horen van bellers die merkwaar-
dige verschijnselen in de lucht hadden waargenomen 
en naar een verklaring zochten. Ferry nam die serieus 
en probeerde steeds een bevredigende antwoord te 
geven. 

Ferry maakte de afspraken, regelde voldoende vrijwilli-
gers en deed tot voor kort de inkopen (thee, koffie e.d.). 
Hij deed dat allemaal lange tijd naast zijn werk als se-
cretaris van de vereniging. 
Ferry Bevers is het afgelopen najaar begonnen de or-
ganisatie van publieksactiviteiten over te dragen aan 
Hanneke Luxemburg.  
Hanneke heeft de agenda van de sterrenwacht van 
Ferry overgenomen. Iedereen die de sterrenwacht voor 
een  publieks-   of  ledenactiviteit  wil   reserveren,  kan 

Vacatures in het bestuur 
 
Maarten Geijsberts en Dennis van Delft zijn dit najaar afgetreden als bestuurslid en voorzitter Werner Neelen 
heeft aangekondigd in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april 2014 het bestuur te zullen verlaten. 
Dat betekent, dat er in het bestuur drie vacatures moeten worden vervuld. Wij zoeken dus kandidaten voor het 
bestuurslidmaatschap. Hebt u belangstelling, dan kunt u dat vertrouwelijk aan de voorzitter of een der andere 
bestuursleden te kennen geven.  
In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur zijn kandidaten voordragen. Daarbij zal 
worden gewezen op de statutaire bevoegdheid van (ten minste) tien leden om eveneens bestuurskandidaten 
ter benoeming voor te dragen. De uitnodiging wordt geplaatst in het voorjaarsnummer van de Halley Periodiek 
(2015-2), dat rond 1 april zal uitkomen. 
Na de ALV zal het gewijzigde bestuur uit zijn midden een voorzitter en secretaris aanwijzen. 
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daarvoor bij haar terecht (contactgegevens: zie colo-
fon). Vrijwilligers van Halley krijgen dus nu ook vooral 
met haar te maken. 
Ferry Bevers blijft zelf gewoon vrijwilliger,die lezingen 
en planetariumvoorstellingen geeft en met de telesco-
pen werkt. Hij is voorts nog lid van de Stichting Ster-
renwacht Halley.  
Ferry: de vereniging is je zeer erkentelijk voor alle tijd 

en inzet die je zo lange tijd op een voortreffelijke wijze 
aan dit werk hebt besteed. Heel veel dank! 
Hanneke: we wensen je veel succes toe met de uitvoe-
ring van deze belangrijke taak in onze vereniging. Je 
kunt zo nodig rekenen op de steun van je echtgenoot 
Bart Verdonk, Ferry Bevers en ons bestuur. 
 
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley 

 

 

Bij Volkssterrenwacht Tivoli 

‘Heel Nederland kijkt Sterren’ 

 

Op de avond van 3 december kwam Omroep Max met het 
nieuwe TV-programma Heel Nederland kijkt Sterren. Een 
programma dat ons als amateurastronoom moest aan-
spreken en waarvan de formule is overgenomen van het  
befaamde BBC-programma Stargazing Live.  
‘Heel Nederland kijkt Sterren’ werd gepresenteerd door 
Govert Schilling en Jeroen Latijnhouwers met medewer-
king van onder andere de speciale verslaggevers André 
Kuipers en astronoom Sebastiaan de Vet. 
De nieuwe Volkssterrenwacht Tivoli in Oudenbosch was 
de locatie vanwaar André Kuipers live verslag deed van de 
sterrenkundige activiteiten die daar plaatsvonden.   

 

Urijan Poerink 
 

Deze volkssterrenwacht is gevestigd in een voormalig 
kloostercomplex. In de tuin achter dit gebouw hadden 
tientallen amateursterrenkundigen uit het hele land en 
Vlaanderen hun telescopen opgesteld, in allerlei soor-
ten, maten en ouderdom. Ook onze sterrenwacht was 
er vertegenwoordigd en wel door Niels Nelson, Edwin 
van Schijndel, Herman ten Haaf en schrijver dezes.  
De organisatie en de deelnemers hoopten natuurlijk op 
een heldere sterrenhemel met Maan, maar dat zat er 
helaas niet in. Het wolkendek was en bleef potdicht. En 
het was steenkoud. Maar gelukkig bevond zich op en-
kele passen van ons vandaan Brasserie Tivoli, die he-
lemaal voor ons was afgehuurd en waar we terecht 
konden voor een hapje en een drankje en voor wat 
‘netwerken’.  
Van het TV-programma kregen we niet veel mee. De 
opnameleider ter plaatse gaf ons instructies over wat 
we wel en niet mochten doen als André Kuipers in de 
uitzending was, maar wat er op de andere locaties ge-
beurde, konden we niet goed volgen.  
 

Volkssterrenwachten Simon Stevin en Tivoli 
Het klooster in Oudenbosch is de bakermat van de 
volkssterrenwachten in ons land. In 1961 richtte broe-

der Bruno Ernst en een ander broeder in dat klooster 
Volkssterrenwacht Simon Stevin op. Dat initiatief was 
zo succesvol, dat het klooster de toestroom van be-
langstellenden niet meer aankon. De sterrenwacht ver-
huisde in 1969 naar een eigen terrein in Hoeven. Simon 
Stevin werd een begrip in Nederland en Vlaanderen. In 
1994 kreeg de sterrenwacht een nieuw gebouw en in 
1999 een nieuwe naam: Quasar. Maar helaas, er kwam 
steeds minder bezoekers en het slot van het liedje was, 
dat de sterrenwacht in 2008 voorgoed de deuren moest 
sluiten. Gelukkig is er sinds kort weer een nieuwe ster-
renwacht en wel op dezelfde plek alles in 1961 begon-
nen: op een verdieping van het klooster. Volkssterren-
wacht Tivoli beschikt over een prachtige bibliotheek-
zaal, waar lezingen en andere (publieks)activiteiten 
worden gehouden.  
Sterrenwacht Simon Stevin had in Oudenbosch een 
koepel op het dak van het klooster. Die ging mee naar 
Hoeven, samen met een 20 cm Maksutov-telescoop. 
Koepel en telescoop zijn nu weer terug bij het klooster 
en worden op hun oorspronkelijke plek geplaatst.  
Niels Nelson, die in de jaren 80 en 90 werkzaam was bij 
Simon Stevin/Quasar en toen al cursussen bij Sterren-
wacht Halley gaf, is nu lid/vrijwilliger bij Halley en ver-
zorgt cursussen bij Volkssterrenwacht Tivoli. 

 

 

Spookachtige eclips in Rode Vlek 

 

Eind oktober gaf de NASA de foto links vrij van Jupiter met  
van de Rode Vlek, waarop de spookachtige schaduw van de maan Ganymedes valt 
(grapje vanwege Halloween?). Rechts dezelfde opname met Ganymedes erbij ge-
plakt. Jupiter lijkt nu even naar ons terug te kijken… De foto was al op 21 april 2014 
gemaakt door de ruimtetelescoop Hubble. 

 

André Kuipers (met muts op achter de telescoop) na 
de uitzending te midden van amateurastronomen (foto: 
Edwin van Schijndel). 

 

Spookachtige eclips in Rode Vlek 
Eind oktober  gaf  de NASA  de foto links  vrij van de Rode  
Vlek op Jupiter, met daarvoor de maan Ganymedes (grap- 
je vanwege Halloween?).  De foto  was al  op 21 april 2014  
gemaakt door de ruimtetelescoop Hubble. De spookachtige schaduw van de maan 
viel in het midden van de eeuwigdurende storm. Jupiter lijkt naar ons terug te kij-
ken… Rechts dezelfde opname met Ganymedes erbij geplakt. 
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Alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Ook jeugdleden mogen dan na-

tuurlijk komen, maar voor hun zijn ook extra activiteiten opgenomen. Belangstelling? Je bent van harte 

welkom. Niet in het overzicht zijn vermeld de cursussen (zie daarvoor het kader) en rondleidingen van 

groepen die op afspraak worden ontvangen. 

 

JANUARI 
 
Vrijdagavond, 2 januari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 

 
Zaterdagmiddag 10 januari, 15.00-17.00 uur 
NIEUWJAARSBORREL! 
Alle Halleyleden en hun gezinsleden zijn bij de sterren- 
wacht welkom om met elkaar te toosten op het nieuwe 
jaar. 
 
Dinsdagavond, 13 januari , 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen Techniek en 
Onderhoud en Digitaal Planetarium 
 
Vrijdagavond, 16 januari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 24 januari, 20.00-21.00 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
 
Donderdagavond, 29 januari , 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen Techniek en 
Onderhoud en Digitaal Planetarium 
 
 

FEBRUARI 
 
Vrijdagavond, 6 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  

 

Zaterdag 7 februari, aanvang 10.00 uur 

Bijeenkomst over spectroscopie 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Halleylid 

Patrick Duis. Spectroscopisten en andere belangstel-

lenden op dit gebied kunnen die dag bij de sterrenwacht 

ervaringen uitwisselen. Meer informatie: neem contact 

op met Patrick:  patrickduis2@gmail.com 
 
 

Dinsdagavond, 10 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen Techniek en 
Onderhoud en Digitaal Planetarium 
 
Vrijdagavond, 20 februari, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond 
 
Zaterdagavond 21 februari, 20.00-21.00 uur 
Kijkavond voor jeugdleden 
 
Donderdagavond, 26 februari, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen Techniek en 
Onderhoud en Digitaal Planetarium 
 
Vrijdagavond 27 februari, 20.00 uur 
Filmavond met The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 
De film is alleen voor Halleyleden.  
Lees er meer over in het kader op blz. 25. 

 
MAART 

 
Vrijdagavond, 6 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  
 
Maandagavond, 9 maart, 20.00 uur 
Bijeenkomsten Werkgroepen Techniek en 
Onderhoud en Digitaal Planetarium 
 
Zaterdagavond 14 maart, 20.00-21.00 uur 
Kijkavond voor jeugdleden en jeugdcursisten 
 
Vrijdagochtend, 20 maart, 08.30-12.00 uur 
Gedeeltelijke Zonsverduistering 

Sterrenwacht Halley is voor leden en 
andere belangstellenden gedurende 
de eclips open. De eclips begint om 
9.29 uur en eindigt te 11.48 uur. Meer 
over de eclips: zie blz. 28. 
 

Vrijdagavond, 20 maart, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  
 
Donderdagavond, 26 maart, 20.00 uur 
 Bijeenkomsten Werkgroepen 
Techniek en Onderhoud en 
Digitaal Planetarium 

 
Vrijdagavond, 27 maart,  
20.00-22.00 uur 
Landelijke Sterrenkijkavond 

 
Wat is er te doen 
bij Halley? 
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Cursussen 

 

Sterrenkunde voor iedereen 
Op de volgende vijf dinsdagavonden wordt er bij Sterrenwacht Halley 
weer een cursus Sterrenkunde voor Iedereen gehouden: 3, 10, 17, 24 
en 31 maart, van 20.00 - 22.30 uur.  
Cursusgeld: voor Halleyleden € 45,-- en voor niet-leden € 50,-- (inclu-
sief een DVD, een cursusboek en de Halley Periodiek). De cursus 
wordt verzorgd door Niels Nelson, Wim Waegemakers en enkele ande-
re Halleyleden. 
Voor meer informatie: mail of bel naar Wim Waegemakers: 
wwaeg@ziggo.nl, tel. (0412) 453737. 
 

Jeugdcursus Sterrenkunde 
Deze winter wordt bij Sterrenwacht Halley weer een Jeugdcursus Ster-

renkunde gehouden voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Die omvat de 

volgende zaterdagmiddagen: 28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 

maart (telkens van 16.00-17.30 uur). Er is nog plaats voor enkele deel-

nemers. Het thema van deze cursus is ons zonnestelsel. 

Cursusgeld: voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 15,– . Voor meer 

informatie en aanmelden: Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. In deze 

wintercursus komt ons zonnestelsel aan de orde. De onderwerpen zijn 

de levensloop van onze Zon, de planeten en hun manen, dwergplane-

ten en planetoïden, kometen, ‘vallende sterren’ en meteorieten.   

 

 

Zaterdagmiddag 28 maart, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag i.k.v. Landelijke Sterrenkijkdagen 
Kinderen tot 12 jaar, wel of geen Halleylid, kunnen 
vanmiddag bij Halley terecht. Daar wordt van alles  
verteld over sterren en planeten, zijn er doe-activiteiten, 
en lanceren de kinderen tot slot waterraketten. 
 

Zaterdagavond, 28 maart,  
20.00-22.00 uur 
Landelijke Sterrenkijkavond 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemaal een diploma! 
De jonge deelnemers aan de Jeugdcursus Sterrenkunde in november 
2014 laten trots hun diploma zien. Op 28 februari begint weer een jeugd-
cursus, deze keer met het thema ‘ons zonnestelsel’. Foto: Alex van Haren. 

Lezingen bij  
Galaxis 

 
Woensdag 18 februari, 20.00 
uur: lezing van drs. J. Loonen: 
Voorbij Neptunus, de Kuipergor-
del. 
Woensdag 18 maart, 20.00 uur: 
lezing van drs. R.H.A. de Jong: 
Mars een bewoonbare planeet? 
Meer informatie:  
www.galaxis-sterrenkunde.nl. 
 

Plaats: Sociaal Cultureel Centrum 
‘De Biechten’, Vincent van Gogh- 
laan 1, 5246 GA Hintham.  
Galaxis- en Halleyleden hebben 
vrij toegang; niet-leden betalen  
€ 6,-- (tot 16 jaar: € 2,50). 
 

Landelijke 
activiteiten 

 

Weekend 27, 28 en 29 maart 
Landelijke Sterrenkijkdagen (Hal-
ley doet daaraan mee). 
 
Zaterdag 18 april - Astro/Meteo/ 
Space Symposium in Venlo, ter 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van de Afdeling Venlo KN-
VWS. Meer informatie t.z.t. op 
www.astrovenlo.nl. 
 

 

Hoofdredacteur 
Mercurius 

 
Halleylid Edwin van Schijndel is 
sinds kort de nieuwe hoofdredac-
teur van Mercurius, het vereni-
gingsblad van de Werkgroep 
Maan en Planeten van de  
KNVWS, dat twee maal per jaar 
verschijnt. 
Maak kennis met deze werkgroep 
en Mercurius op 
www.maanenplaneten.nl 

7



 

     

 

 

 

 

Bette Martens 

 

De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2015, die in opdracht van de KNVWS 

is uitgegeven Stip Media. 

 

PLANETEN IN JANUARI 
 
Mercurius is tot ongeveer 22 januari boven de zuidwes-
telijke horizon te vinden, kort nadat de zon is onderge-
gaan. De planeet bereikt zijn grootste oostelijke elonga-
tie op 14 januari. Er dreigt een bijna-conjunctie met de 
zeer heldere godin Venus, maar ze redden het nét niet. 
Op 30 januari is de benedenconjunctie. Onze bood-
schapper Hermes (zoals Mercurius ook genoemd 
wordt), doet deze maand een rondje sterrenbeelden dat 
begint en eindigt met Boogschutter en daartussen 
Steenbok 5-22/1 en waterman 22-30 januari 
Venus, als avondster, schittert in het zuidwesten en 
wordt steeds helderder naarmate zij zich verder van de 
zon verwijdert. Eind januari gaat ze ruim 2 uur na de 
zon onder. Ze is daarna te vinden in de Boogschutter 
(tot 3 januari) Steenbok ( tot 25 januari) en Waterman. 
Oorlogsgod Mars staat 's avonds in het zuidwesten, 
veel verder van de zon, dus lichtzwakker, dan zijn aan-
bedene, Venus, in Steenbok (tot 9 januari) en Water-
man. 
Onze Oppergodplaneet, Jupiter, zien we in het oost-
noordoosten verschijnen en hij blijft de hele nacht zicht-
baar. Deze gasreus staat in Leeuw, een tiental graden 
ten westen van de koninklijke ster Regulus en culmi-
neert in het zuiden rond middernacht. 
Saturnus, vertoont zich pas vrij laat maar blijft tot in de 
morgen zichtbaar in het zuidoosten. Hij staat tot 17 ja-
nuari in Weegschaal en daarna in Schorpioen. 
De gasreus Uranus vertoont zich de hele avond in Vis-
sen en gaat rond middernacht in het westen onder. 
De naamgenoot van de zeegod Neptunus kunnen we 
enkel vroeg in de avond bewonderen en aan het eind 
van de maand moet je zelfs vóór 20.00 uur buiten staan 
met minstens een goede verrekijker. 
Op 19 januari krijgt hij bezoek van Mars en op het eind 
van de maand komt de godin Venus langs! En dit speelt 
zich allemaal af in Waterman. 
 
Meteoren 
Daarentegen goed nieuws voor de liefhebbers van Me-
teoren, die graag gehuld in een lakense duffel in een 
ligstoel plaatsnemen om de nachtelijke hemel af te 
speuren naar de zogenaamde "vallende sterren". 
De Boötidenzwerm komt eraan tussen 3 en 4 januari! 
We moeten het enthousiasme jammergenoeg ietwat 
temperen, want op 5 januari is het Volle Maan. 
Weetje: de radiant ligt in het voormalig onafhankelijke 
sterrenbeeld Quadrans Muralis (Muurkwadrant),dat nu 
officieel deel uitmaakt van de Ossenhoeder, Boötes, 
dus. 

 
DAGKALENDER JANUARI 
 
Op Nieuwjaarsnacht om 2.27 uur, kun je, als je vuur-
werk op is, even genieten van de conjunctie van de Ju-
pitermanen Europa en Ganymedes. De laatste wordt 
bijna bedekt door de eerste. Afstand: 0,03". Te ver-
waarlozen dus op kosmische schaal.  
Om 4.19 uur verdwijnt Ganymedes in de schaduw van 
Jupiter en om 5.01 uur Europa. Wakker blijven dus! 
Want om 6.15 uur trekt Io vóór langs Jupiter. Gebruik 
een telescoop om een en ander te zien.  
2 januari: Vanavond zijn de vier Galileïsche manen tot 
kort na middernacht oostelijk van de planeet te vinden. 
Volgorde: Io, Europa, Ganymedes en tenslotte Callisto. 
3/4 januari: Bootidesnight! Rond een uur of 3 maak je 
wel kans iets te bespeuren, als de radiant hoog staat, 
maar tussen 6 en 7 uur 's morgens maak je de meeste 
kans. Meer dan 20 per uur ontwaren, zit er niet in. 
4 januari: Tevens is er een conjunctie van de Maan met 
de ster Alhena in Tweelingen. Ook nauwelijks waar-
neembaar. Enkel voor de haviksogenbezitters onder 
ons met het blote oog te zien. De anderen zullen hulp-
middelen in stelling moeten brengen! 
7/8 januari: Goed waarneembaar, jawel: een minimum 
van de bedekkingsveranderlijke RZ Cassiopeiae, tus-
sen 22.03 en 2.57 uur. Weer helder vanaf 7.51 uur. 
7/8 januari: Drukke nacht! De Maan staat de hele nacht 
‘vlakbij’ Jupiter. De conjunctie zelf vindt plaats om 7 uur 
als de Maan 6˚ ten zuiden van de planeet staat. 
8 januari: Saturnusmaan Titan in beeld, want hij bereikt 
zijn maximale westelijke elongatie op 3' ten westen van 
de planeet om 9 uur 's ochtends.  
8/9 januari: De Maan staat de hele nacht bij de ko-
ninklijke Regulus en om 1 uur (op de 9e) vindt de con-
junctie plaats, met de Maan op 5˚ verschil in het zuiden. 
10/11 januari: Venus en Mercurius zoeken elkaar op, 
maar komt het nét niet tot een samensmelting! Om 2 
uur bedraagt de hoekafstand slechts 0.39', maar ja, dat 
is toch nog een behoorlijk eindje op kosmische schaal!  
Ze staan tussen 5 en 15 januari op minder dan 2˚, dus 
grijp je kans (en je kijker) tussen 5-15/1. 
11 januari: Astronomische winter begint op MARS. Als 
de marsmannetjes willen skiën, moeten ze op het noor-
delijke halfrond blijven. 
12/13 januari: Maan bij Spica, nét voor het ochtendglo-
ren kun je dit fenomeen aanschouwen. 
14 januari: Mercurius bereikt om 22.00 uur zijn grootste 
oostelijke elongatie. Hij gaat na de Zon onder en is dus 
's avonds als je geluk hebt met een verrekijker te vin-
den, linksboven de plek waar de Zon onder is gegaan. 

 

Planeten en dagkalender -  januari t/m maart 2015 
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16 januari: Onderonsje van de Maansikkel 
met Saturnus op minder dan 3˚! Kijk vroeg in 
de ochtend! 

17 januari: Nu gaat de Maansikkel ‘voorbij’ 

Antares, op 9˚ ten westen van haar.  
19 januari: Weer hoog bezoek! Dit keer van 
Mars die Neptunus ontmoet om 22 uur, op 
0,14' ten zuiden ervan. Kun je Neptunus ook 
eens makkelijk(er) vinden! 
21 januari: 28 uur na Nieuwe Maan staat het 
sikkeltje 2˚ ten noorden van Mercurius en 
daar in de buurt staat ook Venus. En het 
wordt nóg gezelliger! 

22 januari: Want nu verschijnt ook Mars ten 

tonele op 7˚ van de Maan.  
24 januari: Uitzonderlijke situatie op Jupiter: 
er vallen drie schaduwen samen binnen kor-
te tijd: Io, Callisto en Europa. Tussen 7.27-
7.52 uur! (Kijk tussen 4.12-7.52 uur) 
28 januari: Maan 8˚ ten zuiden van de Ple-
jaden, om 21.00 uur. Kijken! 
29 januari: Conjunctie met Aldebaran rond 
17.30 uur.  
30 januari: Planetoïde Juno staat in oppositie, in de Hy-
dra, de Waterslang. 
31 januari: Mooie conjunctie van de godin Venus met 
de zeegod Neptunus. Het eigenlijke tête-à-tête vindt 
plaats om 12 uur op 1 februari, als Venus zich op 0,5' 
ten zuiden van de zeegodplaneet bevindt. 
 

PLANETEN IN FEBRUARI 
 
Mercurius is deze maand nauwelijks te zien. 
Venus straalt nog steeds staat als avondster en is twee 
uur na zonsondergang in het westen te zien. Tot 16 fe-
bruari staat de zij in Waterman en dan overschrijdt ze 
langzaam de grens van het rijk van Vissen en Walvis. 
Mars staat in het westen en op 21 februari is het grote 
treffen tussen de oorlogsgod en de godin van de liefde. 
Op 11 februari gaat hij van Waterman naar Vissen. 
Jupiter staat op 6 februari in oppositie met de Zon en de 
eerste dagen van de maand te bewonderen in Leeuw, 
althans. Op 4 februari vertrekt hij naar Kreeft. 
Dan Saturnus. Die staat in Schorpioen, vlakbij de even 
heldere ster Antares, op 9˚ ten noordoosten ervan en is 
's morgens te vinden aan de zuidzuidoostelijke hemel. 
Uranus is alleen 's avonds te zien, in Vissen. 
Neptunus is het duidelijkst (nou ja, relatief dan) waar-
neembaar als hij zijn samenzijn met Venus viert, op 1 
februari. Die week kun je hem dan nog min of meer vol-
gen, tot hij te dicht bij de Zon verblijft. 
 

DAGKALENDER FEBRUARI 
 
1 februari:   Titan van Saturnus bereikt om 10 uur zijn 
maximale oostelijke elongatie. 
3/4 februari: Drie interessante objecten bij elkaar: De 
Maan, Jupiter en de koninklijke Regulus. De conjunctie 
zelf is om 10 uur 's ochtends, maar dan zijn Maan en 
planeet al ondergegaan. 
5 februari:  De Maan is helemaal verslingerd aan Regu-
lus en blijft in zijn buurt. Jupiter houdt een oogje in het 

zeil. 
6 februari:   De majestueuze Jupiter staat in oppositie 
en schittert in Kreeft, de hele nacht! 
7 februari: De vier Galileïsche manen van Jupiter, staan 
in de nacht van 6 op 7 februari alle vier ten oosten van 
hun planeet. De volgorde naar buiten toe is Io, Gany-
medes, Europa en Callisto. Ganymedes (bewegend in 
oostelijke richting) en Europa (de andere kant op), pas-
seren elkaar rond 20 uur. En dan wisselen ze van 
plaats in de volgorde. Tenslotte wordt tussen 22.54 en 
23.04 uur de bedekking/verduistering verwacht van Io 
door Europa. Gebruik kijker met zeer sterke vergroting! 
9 februari: Over manen gesproken: ook Titan komt weer 
in beeld en hij staat om 9.00 uur  's ochtends 3' links 
van zijn planeet, Saturnus natuurlijk. 
13 februari: Weer een prachtig trio te bewonderen! om 
6 uur 's ochtends prijken de Maan, de planeet Saturnus 
en de ster Antares gelijktijdig aan de hemel.  
Saturnus staat 3˚ ‘rechts’ van de Maan en Antares be-
vindt zich 9˚ onder de Maan.  
13 februari: De libratie (‘nee-schudden’) van de Maan is 
met 8˚ uitzonderlijk hoog. We zien aan de oostrand nu 
ook de krater Grimaldi. 
15 februari: Ken je de planetoïde Flora al? Nee? Dat 
kan veranderen na vandaag, waarin ze in oppositie 
staat en dus de hele nacht helder is in Leeuw. 
16/17 februari: Gedeeltelijke maansverduistering! Ten-
minste van de Jupitermaan Io, door Ganymedes. Sta 
paraat met je telescoop, want het duurt slechts 4 minu-
ten: van 0.54 tot 0.58 uur! 
22/23 februari:  De helderheid van de bedekkingsver-
anderlijke Algol neemt af van 19.12 uur tot 0.06 uur. 
Om 5.00 uur is hij weer ‘op sterkte’. 
25 februari: Mooie passage van de Maan over Aldeba-
ran met een conjunctie om 1.30 uur, 8˚ boven de west-
noordwestelijke horizon. De oranjerode ster staat dan 2' 
ten zuiden van de maanrand.  
28 februari:  Vannacht om 1.03 uur bedekt de Maan de 
ster SAO95572 in het sterrenbeeld Tweelingen.  

Links: de posities in de loop van februari 2015 van de Aarde t.o.v. de Zon 

en de zichtbare planeten. Rechts: de schijnbare afmetingen van de zichtba-

re planeten in februari 2015 op dezelfde schaal weergegeven. 
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PLANETEN IN MAART 
 
Mercurius zit ondergedoken in Steenbok, Waterman en 
Vissen, in maart. 
Venus daarentegen niet! Zij is het helderste object aan 
de westelijke avondhemel, onze onvolprezen Avond-
ster! Na 12 maart kun je nog 3 uur na zonsondergang 
van haar stralende schoonheid genieten, tot 16 maart in 
Vissen en daarna in Ram. 
Mars gaat in de tweede helft van maart 2 uur na de Zon 
onder. Hij reist door Walvis (tot 2-3), Vissen (tot 30-3) 
en duikt dan zijn favoriete sterrenbeeld Ram in. 
Jupiter  staat de hele avond en het grootste deel van de 
nacht te stralen in Kreeft. 
Saturnus niet. Die komt pas na middernacht in beeld en 
staat 's ochtends in het zuiden. Hij staat nog steeds in 
Schorpioen, op maar 8˚ ten noordwesten van Antares. 
Uranus moet je ook met een lantaarntje zoeken, of lie-
ver met je telescoop, en wie zoekt, zal vinden, tenmin-
ste in de eerste helft van de maand, in het westen, in 
Vissen. Of je grijpt je kans op 4 maart, als er een sa-
menkomst met Venus is ‘gepland’ of je wacht tot de 
11e, als je hem liever verenigd ziet met Mars 
Neptunus komt er ook niet aan te pas in deze maand. 
 

DAGKALENDER MAART 
 
2 maart: Saturnusmaan Japetus bereikt om 20.00 uur 
zijn grootste westelijke elongatie. De afstand tussen 

maan en planeet bedraagt dan ruim 8'. 
3 maart: Maansverduistering! Bij Jupiter. Ganymedes 
bedekt Io volledig van 5.05 tot 5.11 uur!  
4 maart: Innige samenstand van Venus en Uranus. 
Klein verschil van 5' om 19,41 uur. Venus is tien maal 
helderder, maar Uranus is natuurlijk stukken groter.  
11 maart: Mars gaat ook op bezoek bij Uranus. De af-
spraak is om 21.00 uur en dan staat de rode planeet op 
17' van de gasreus. Kijk met verrekijker of telescoop. 
12 maart: Mooi drietal culmineert in het zuiden rond 
5.30 uur 's morgens, te weten De Maan, de planeet Sa-
turnus (op 2˚van maan) en de ster Antares (op 10˚). 
18/19 maart: Planetoïde Eleonora staat om 2 uur 
slechts 0˚07' ten zuidwesten van de δ Leonis (+2,6). 
20 maart: ’s Ochtends maken we een gedeeltelijke 
zonsverduistering mee: de Maan bedekt 81% van het 
zonsoppervlak. Op blz. 28 meer informatie over deze 
eclips. 
21 maart: Weer een samenstand, deze keer van de 
smalle maansikkel met de Mars. Om 19.30 uur staat de 
Maan 6˚ boven de westelijke kim en Mars 9˚. 
22 maart: Nu is Venus aan de beurt voor een treffen 
met de Maan. Ze staat 4˚ ten noorden van de Maan. 
24/25 maart: De Maan nadert nu Aldebaran, voor een 
conjunctie van slechts 15' verschil! En die vindt plaats 
onder de horizon rond 8 uur 's morgens.  
31 maart: De Maan samen met Regulus, de hele nacht! 
Ze bevindt zich op 5˚ ten zuiden van de ster. 

 

Rosetta krijgt veel aandacht bij Halley 
 
Op vrijdagavond 31 oktober gaf Joe Zender bij onze sterrenwacht 
een geweldige lezing over komeetjager Rosetta en de aanstaande 
landing van Philae op de komeet Churyumov-Gerasimenko.  
 

Urijan Poerink 
 

Joe werkt bij de ESA aan deze unieke missie en wist dan ook met inte-
ressante ‘achtergrondverhalen’ de toehoorders te boeien. De lezing werd 
heel goed bezocht en zal veel aanwezigen zo enthousiast hebben ge-
maakt, dat die ook in groten getale naar de sterrenwacht kwamen om de 
landing van Philae live op internet mee te maken.  
De landing vond plaats op woensdagmiddag/avond 12 november. Circa 
30 leden van Halley en Galaxis en cursisten hadden zich bij de sterren-
wacht verzameld en keken en luisterden in het auditorium via internet live 
naar de gebeurtenissen in het vluchtleidingscentrum in Darmstadt.  
Na het heugelijke bericht dat de Philae geland was, moesten we lang 
wachten tot de eerste foto's binnenkwamen... en die kwamen niet. Langzaam drong het tot ons door, dat de lan-
ding niet volgens het boekje was verlopen, zacht uigedrukt. Hans Bomers zorgde ervoor, dat we op het scherm wel 
de eerste foto's van de ontkoppelde Philae zagen, die die ochtend waren gemaakt (en omgekeerd: de Rosetta ge-
fotografeerd door Philae). En dank aan Frans Tillie, die ervoor zorgde, dat de af en toe wegvallende internetverbin-
ding weer snel werd hersteld. Het slechte nieuws over Philae was enigszins een anticlimax van de avond, maar ja, 
we wisten dat zoiets kon gebeuren. En wie weet komt het nog goed met de komeetlander. 
Niettemin was het heel gezellig; er waren borrelhapjes en tegen zessen stond er een ruime hoeveelheid chinees 
op tafel voor wie wilden blijven eten. Ik denk dat iedereen het een geslaagde actie vond; voor herhaling vatbaar als 
er weer iets gebeurt wat zich daar 

Joe Zender wijst bij Halley op een 3D-mo-
del van de komeet de gekozen landings-
locatie aan. Foto: Frans Tillie. 
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Nieuws over de 
DAST 
 
In de Halley Periodiek 2014-4 (oktober 
2014) heb ik nog eens in het kort de 
geschiedenis besproken hoe het idee 
van de DAST is geboren en nu wordt 
uitgevoerd. 
Verder vermeldde ik de stand van zaken 
van de montering en de koepel gaf ik en 
aandacht aan een van onze grootste 
sponsors de firma Baaijens construc-
ties en Van den Broek Techniek te Oss. 
 
Herman ten Haaf 
 

Het maken bij Baaijens 
Baaijens constructies heeft prachtig werk afgeleverd. 
Voor onze koepel hebben ze één man speciaal vrijge-
maakt die eigenlijk alles in zijn eentje heeft gemaakt. 
Regelmatig hebben we overleg gehad als iets moest 
worden toelicht. Gewoon vakwerk. Chapeau voor Bert 
maar ook voor het hele ondersteunende team. 
De foto’s geven een impressie van de opbouw en op 21 
oktober konden we het glas heffen op de voltooiing. 

Dat brengt me meteen bij nog een grote sponsor, na-
melijk firma Maas Coatings in Heesch. 
Want… op het moment dat jullie dit lezen zal de koepel 
al wel bijna klaar zijn. 
Alle koepel onderdelen zijn van de firma Baaijens naar 
de sterrenwacht getransporteerd en met een (te grote) 
hijskraan geplaatst. 
We hebben dat gedaan om eerst in de praktijk alles te 
testen voor aleer alles af te voeren naar Maas Coatings 
voor het behandelen.  
Nu kan je eventueel nog iets veranderen. Gaatje boren, 
iets aanlassen en dat soort dingen. 
Ook was het van groot belang om de aansturing voor 
het openen en sluiten te testen in de praktijk.  
Patrick Duis heeft dat uitvoerig droog getest, maar je 
wilt het toch ook echt zien werken. Eigenlijk zijn we 
geen echte problemen tegengekomen. 

 
Dus dan komt het moment dat we een afspraak konden 
maken om alle delen naar Maas Coatings te transporte-
ren. 
 
Het doek 
In de tussentijd is ook nog de directeur-eigenaar van de 
firma Poly-Ned langs geweest om de koepel op te me-
ten. Op de vraag waarom hij dat zelf doet, was zijn 
antwoord: Je wilt toch dat we sponsoren, nou dan stuur 
ik geen mannetje, want die kost geld en ik kost niets. 
Poly-Ned maakt het doek, dat zij een membraan noe-
men, en dat moet zeer precies passen. Met Poly-Ned is 
er uitvoerig technisch overleg geweest over welk soort 
doek en alle technische consequenties die daaruit 
voortvloeien. 
Het is voor hen een kleine koepel die juist om die reden 
heel precies gemaakt dient te worden.  
Vandaar ook de controle van de doorgegeven theoreti-
sche maten. Ook Poly-Ned heeft een zeer aanzienlijk 
deel van de kosten gesponsord. Zie hun website: 
www.polyned.nl 
 
Het poederen bij Maas 
De transportfirma van Frank van Venrooy, die nota 
bene bij ons om de hoek woont, heeft alle delen naar 
Maas Coatings gebracht. 
Alle delen zijn keurig behandeld. De hele koepel en de 
zuiltjes van het planetenpad zijn op een zeer professio-
nele manier behandeld. Alles is eerst gestaalstraald, 
daarna voorzien van een zinklaag. Veel delen zijn ge-
plamuurd. Daarna is alles van een poedergrondlaag 
voorzien, de  oven ingegaan, voorzien van een witte 
poedercoating en weer in de oven geschoven. 
Ik had het genoegen bij het hele proces aanwezig te 
zijn en heb vele foto’s van het proces mogen maken. 
Maar, o schrik, per ongeluk heb ik alle foto’s gewist. 
Heel spijtig, want daar zaten juist leuke plaatjes bij van 
mannetjes in maanpakken die in de poedercabine in 
een mist van poeder onze delen aan het behandelen 
waren. 
Op 13 december is de koepel definitief geplaatst. In de 
volgende Halley Periodiek doe ik daar verslag van, 
maar enkele (lucht)foto’s van dit ‘historische moment’  
vindt u al in dit nummer.  

De koepel is gereed bij Baaijens. V.l.n.r.: Bram, Leroy, Bert, 
Herman en Pedro heffen het glas. 

 

De proefopstelling van de koepel. Hij werd opgebouwd, getest 
en weer gedemonteerd om verder te worden te worden behandeld. 
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De telescoopzuil 
Wat ook nog is gedaan, is de telescoopzuil. In een vori-
ge Halley Periodiek is toegelicht, dat we voor de monte-
ring zelf een nieuwe zuil hebben moeten ontwerpen. 
Inmiddels is die klaar. Het zijn twee delen gegoten in 
gietijzer bij de firma Sanders te Goor. We hebben dat 
met een aanhanger opgehaald. Wel erg zwaar hoor. 
We hebben dat linea recta bij de firma Sioss afgeleverd. 
Een soortgelijk bedrijf als Maas Coatings, maar klein

schaliger. De hele zuil is ook op precies dezelfde ma-
nier behandeld als de koepel.  
Voorlopig ligt het nog even bij hen in de opslag. Want 
als straks alle onderdelen van de montering klaar zijn 
worden die ook door Sioss behandeld en kan het als 
één pakket naar Halley gebracht worden. Voor meer 
informatie: kijk ook eens op facebook/Dutch Amateur 
Solar Telescope. En natuurlijk de website over de 
DAST: www.zonnetelescoop.nl. 

  

De eerste test van het scharnierpunt. 

Enkele weken later: op 13 december wordt alles opnieuw opge-
bouwd. Alle onderdelen zijn wit gemaakt. De drone linksboven 
filmt en fotografeert de werkzaamheden van alle kanten. 

Hans Bomers, Cees de Jong, vader Duis, Patrick Duis en  
Cees Schuurmans hard aan het werk op 13 december. 

De koepelbogen worden naar derde toren getakeld. 

Monteur Bert (links) geeft instructies. 
 

Bert doet het werk en Herman kijkt toe. 
 

Het scharnierpunt in opbouw. 
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Zaterdag 13 december: de koepel en alle bijbehorende onderde-
len worden op het dak en de derde toren getakeld en helemaal 
in elkaar gezet. Ook de tien planeetzuilen zijn bij Halley afgele-
verd. Links een proefopstelling, met nu even de bol erin die Ura-
nus moet voorstellen, maar uiteindelijk wordt dit de locatie van 
Mercurius. 
De luchtfoto’s boven en onder zijn door Edgar Schuurmans met 
zijn drone gemaakt.  
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Het Planetenpad 
 
Op zaterdag 13 december is de nieuwe koepel voor de zonnetelescoop weer op de derde toren van onze 
sterrenwacht geplaatst, en nu voorgoed. Meer over de koepel leest u elders in deze Halley Periodiek. Ook 
de tien zuiltjes voor het planetenpad zijn klaar om geplaatst te worden. 
 
Urijan Poerink 

 
Op 13 december zijn de zuiltjes voor het planetenpad 
aangekomen bij de sterrenwacht. Zij zullen de posities 
van de acht planeten en twee dwergplaneten/plane-
toïdengordel markeren op de 10 kilometer lange fiets-
route tussen Sterrenwacht Halley en Natuurcentrum De 
Maashorst in Slabroek. In elke zuil wordt een metalen 
bol/bolletje bevestigd dat de betreffende (dwerg)planeet 
moet voorstellen, op schaal natuurlijk. Al die bollen zijn 
al gereed. 
De betonnen vloertjes voor de zuilen zijn al in septem-
ber door Halleyleden aangelegd. Op 13 december is bij 
wijze van test meteen al een zuil geplaatst, en wel die 
van de Aarde. Alles paste precies.  

In elk zuiltje wordt een 
informatiebordje aan-
gebracht met beknopt 
enkele gegevens over 
de (dwerg)planeet en 
een QR-code. Pas-
santen met een smart-
phone krijgen via die 
QR-code toegang tot 
een website van onze 
sterrenwacht waarop 
meer over dit hemel-
object te lezen is. Bij 
de sterrenwacht en 
het Natuurcentrum De 
Maashorst komen 
panelen te staan met 
algemene informatie 
over het planetenpad, 

de Kuipergordel, de Oortwolk en de (op de Zon na) 
dichtstbijzijnde ster: Proxima Centauri. Ook is in sa-
menwerking met de VVV Noordoost-Brabant een folder 
in de maak over het planetenpad en het netwerk van 

fietspadenknooppunten. 
De ronde ‘glazen Zon’, met een diame-
ter van 2,3 meter, is in productie. Die 
vormt bij de sterrenwacht het be-
gin/eindpunt van het planetenpad.  
Anton Valks heeft al in de lange muur 
bij het parkeerterrein een opening ge-
maakt, waarin de glazen Zon  kan wor-
den geplaatst, zodra die gereed is. Op 
de glazen Zon worden de planeetba-
nen ingetekend en de Zon en planeten 
met kleine bolletjes weergegeven, 
maar dit alles zal niet op schaal zijn. 
Als de sterrenwacht ’s avonds in ge-
bruik is, zal de glazen Zon op ingenieu-
ze wijze worden verlicht.  

Nog in de werkplaats: de bollen en bolletjes die de (dwerg)planeten en planetoïden moeten voorstellen.  
Op groottevolgorde v.l.n.r.: de planetoïden en Ceres, Pluto (Ø 0,4 cm), Mercurius, Mars, Venus, Aarde  
(Ø 2,1 cm), Neptunus, Uranus, Saturnus en Jupiter (Ø 23,8 cm). De bollen zijn bevestigd op ronde of  
conische staafjes, die horizontaal aan de binnenkant van de zuiltje worden vastgemaakt. De bollen blijven  
zoals ze hier zijn afgebeeld. Ze worden dus niet beschilderd en Saturnus wordt ook niet voorzien van ringen. 

 

Zaterdag 13 december: Anton Valks bij de halfronde opening 
die hij in de tuinmuur heeft gemaakt en mooi afgewerkt. De 
opening is nu provisorisch gedicht met een houten plaat, maar 
hier komt binnenkort de ‘glazen Zon’. Op de achtergrond wordt 
gewerkt aan de plaatsing van de derde koepel. 

De tien planeetzuiltjes direct na aankomst bij Halley.  

Cees Schuurmans, Wim Wae-
gemakers, Martien Bouwen en 
Anton Valks zetten de eerste 
planeetzuil op zijn plaats. 
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Kleurrijke astrofoto’s 

   

Melkweg boven Bali 
Sören Ottenhof ging deze zomer met zijn familie met 
vakantie naar Oost-Bali en zag daar de overweldigende 
zuidelijke sterrenhemel met de Melkweg. Daar schoot 
hij de mooie plaat die op blz. 16 is afgedrukt.  
 

De Vlamnevel 
Patrick Duis vervaardigde op 21 oktober 2014 een 
mooie kleurenopname van de Vlamnevel of NGC 2024 
(zie blz. 17). Dat is een emissienevel in Orion, ongeveer 
1.500 lichtjaren van ons vandaan. De Duits-Britse as-
tronoom Wilhelm Herschel ontdekte hem in 1786. De 
nevel is maar een klein gedeelte van het omvangrijke 
Orioncomplex, bestaande uit heldere nevels, absorptie-
nevels en jonge sterren, waaronder de befaamde Ori-
onnevel, die met blote oog te zien is. Het complex is 
honderden lichtjaren groot. 
 

Fotogegevens:  combinatie van 8x1200s H-alfa-belichtingen, 
6x600s rood, 6x600s groen en 6x600s blauw. 
 

Lagunenevel met sterrenhopen 
Raymond Westheim maakte op 29 augustus 2014 van-
uit Alzon in Zuid-Frankrijk een wide-field opname van 
de Lagunenevel (M8) in het sterrenbeeld Boogschutter, 
met daarin de open sterrenhoop M20 (Trifidnevel of 
NGC 6530) en de open sterrenhoop M21. De foto staat 
op de voorkant van deze Halley Periodiek. De Lagu-
nenevel (links van het midden) is een emissienevel op 
ongeveer 4.100 lichtjaar van ons vandaan. De nevel 
werd in 1747 ontdekt door Guillaume Le Gentil. De 
open sterrenhoop NGC 6530, die het centrum ervan 
vormt, werd al in circa 1680 ontdekt door John Flam-
steed. De Trifidnevel (iets rechts van het midden) is een 
diffuse nevel, ontdekt op 5 juni 1764 door Charles Mes-
sier. De afstand wordt geschat op circa 2300 lichtjaar. 
De open sterrenhoop M21 (rechtsboven M20) staat op 
ongeveer 4.250 lichtjaar.  
 
Fotogegevens: gemodificeerde Canon EOS600D, voorzien 
van een Canon 200 mm telelens. Het is een stack van 14 
opnames van 3 minuten elk, gemaakt op 400 ISO en f2,8.  

 

Zon met vlekken 
en in H-alfa 
Rob van Mackelenbergh 
maakte op 25 oktober 
2014 met zijn C8-tele-
scoop een fraaie opname 
van de Zon, met de enor-
me zonnevlekkengroep 
(blz. 17). Die groep was zo 
groot, dat die met het blote 
oog door een eclipsbril 
zichtbaar was. De grote zonnevlekken draaide enkele 
dagen later uit beeld, maar midden november waren zij 
wederom naar de Aarde zijn gekeerd en met het onge-
wapende oog te ontwaren. 
Op 27 oktober 2014 fotografeerden Edwin van Schijn-
del  en Rob van Mackelenbergh de Zon met de 60 mm 
H-alfa-telescoop (blz. 17). Ondanks de dunne sluierbe-

wolking waren erg veel details zichtbaar.  
 
Gran Telescopio Canarias  
Twan Bekkers bracht de zomervakantie met zijn ouders 
door op het Canarische eiland La Palma. Daar bezocht 
hij de sterrenwacht Roque de los Muchachos, die deel-
uitmaakt van European Northern Observatory.  
Hij maakte op het eiland schitterende foto’s  en video’s 
van de natuur, maar natuurlijk vooral ook van de ster-
renhemel. Op de goedbezochte verenigingsavond van 
28 november liet hij die zien in een uitstekend verzorg-
de presentatie.  
Op blz. 17 prijkt een imponerende opname, die Twan 
maakte van de Gran Telescopio Canarias (GTC) tegen 
de achtergrond van de Melkweg. De doorsnede van de 
primaire spiegel van de GTC bedraagt 11 meter en die 
van de koepel 33 meter. De telescoop is gebouwd door 
het Astrofysisch Instituut van de Canarische Eilanden 
en de Spaanse en Canarische regering.  
 
Fotogegevens: Canon EOS1100D, ISO1600 en een 18-55 
EF-S III Kitlens @18mm op f4,5, combinatie van 20 x 15 se-
conden.   

Rob en Edwin (l.) bij de 152 
mm H-alfa- Lunt-telescoop. 
 

 

Het Project Zon wordt medegefinancierd door de 
provincie Noord-Brabant en door het ELFPO.  
Het Europees Landbouwfonds voor  plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  
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De Melkweg aan de zuidelijke sterrenhemel, gezien vanaf Oost-Bali. 
Foto Sören Ottenhof. Zie ook blz. 15. 
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De Vlamnevel. Foto: Patrick Duis. 
Zie ook blz. 15. 

Gran Telescopio Canarias en de Melkweg. 
Foto: Twan Bekkers. Zie ook blz. 15. 

De Zon. Foto’s: Rob van Mackelenbergh (boven) en Edwin  
van Schijndel en Rob van Mackelenbergh. Zie blz. 15. 
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Nieuwe leden . . . 

 
Atze de Vries  Wijchen  
Robert Plat Rosmalen 
Hugo van der Zalm Schaijk 
Joop Cohrs Rosmalen 
G. Krol Heeswijk-Dinther 
Stan Pluk Zeeland 
Ferdinand Leenders Heesch 
Marc Neijts ‘s-Hertogenbosch 
Luuk Abrassart Berghem 
Willem Schot ’s-Hertogenbosch 
Elisabeth Melissen Rosmalen  
 

In de vorige Halley Periodiek waren de namen van twee 
nieuwe leden niet goed vermeld. Excuses. Hier de juiste 
namen: 

Sem de Loijer Oss 
Joost van den Oord Rosmalen 

 
WELKOM! 

Perseuscluster of Abell 426 

 

Het Perseus-sterrenstelselcluster (Abell 426) staat 
op een afstand van ongeveer 250 miljoen lichtjaar; 
het is een rijk cluster dat meer dan 500 leden telt. 
 

Patrick Duis 
 

Abell 426 is een van de meest massieve objecten in het 
heelal; de totale massa wordt geschat op 200 triljoen 
maal de massa van de Zon. In het centrum staat het 
grote elliptische sterrenstelsel NGC1275, beter bekend 
als de zeer krachtige radiobron Perseus A (ook bekend 
als 3C84). Het staat op de tweede plaats qua uitge-
straald radiovermogen, alleen Centaurus A straalt nog 
meer energie uit in radiofrequenties. NGC1275 is zeer 
waarschijnlijk een zogenaamd Seyfert-sterrenstelsel. 
Deze sterrenstelsels hebben kernen welke in hun spec-
trum emissies hebben van zeer krachtig geïoniseerd 
gas. Ze zijn in 1943 door Carl Keenan Seyfert ontdekt. 
In het centrum van Seyfert-sterrenstelsels zit een actie-
ve kern (AGN) waarvan wordt gedacht dat het een su-
permassief zwart gat bevat welk een massa heeft van 
107-108 zonsmassa's.Onder de clusters van sterren-
stelsels is Abell 426 de krachtigste Röntgenstralings-
bron. De immense gravitatiekrachten die optreden in 
het centrum van dit cluster jaagt het diffuse gas naar 
extreem hoge dichtheden en temperaturen van 10 tot 
100 miljoen graden. De Röntgenstraling van Abell 426 
bevat delen met hoge en lage dichtheden, welke erop 
wijzen dat het cluster nog steeds in ontwikkeling is. Er 
vinden nog steeds verdere ineenstortingen en samen

 
 
 
 

 
smeltingen van subgroepen plaats. 
Abell 426 en enkele andere clusters vormen samen het 
enorme Perseus-Pisces-supercluster van sterrenstel-
sels. Deze vormen een lange dichte muur van sterren-
stelsels welke zich over 300 miljoen lichtjaar uitstrekt; 
het bestrijkt 40 graden beeldveld over de winterhemel. 
Abell 426 is het dominante cluster en is veruit het rijkst. 
George Abell (1927-1983) gaf het een ‘rating van 2’ in 
rijkheid in zijn catalogus van sterrenstelselclusters, die 
hij publiceerde in 1958 en in 187 werd postuum vol-
tooid. Het omvat ongeveer 4000 clusters tot een rood-
verschuiving van Z = 0,2. 
 

Telescoop: Skywatcher 200mm F5 Newton op ASH- monte-
ring; Camera: Artemis4021 mono; Autoguiding: Off axis met 
SXV Lodestar/PHD; Filters: Baader UV/IR block; Corrector: 
Baader MPCC; Belichting: 6x1200s, 21 bias, 23 darks en 21 
flats; Acquisitie: Nebulosity 3; Postprocessing: PixInsight/ 
Photoshop CS6; Imagescale: 1.5 arcsec/pixel 

 

Spreekbeurten 
 
Harrie Schrijvers 
 

Het was de allereerste keer 
sinds het bestaan van onze 
sterrenwacht dat wij een aanvraag kregen voor spreek-
beurtmateriaal over het noorderlicht! Hier het verslag van  
Imar Lahey uit Nijmegen: “Beste meneer Schrijvers,  
Mijn spreekbeurt over het Noorderlicht ging zeer goed. 
De kinderen uit mijn klas vonden de plaatjes erbij erg 
mooi. Ik heb er veel van kunnen gebruiken.Juf vond het 
een geslaagde spreekbeurt. Groeten, Imar Lahay“ 
 
En vanuit Zutphen deed Noa ter Horst verslag van haar 
spreekbeurt over de zon! Daar is ontzettend veel over te  
vertellen. Wel 100 spreekbeurten kun je over de zon 
doen! ! En allemaal even moeilijk! Daarom is het zo knap 
dat Noa toch een zéér goed heeft gekregen. Mooi ge-
daan, Noa! 
“Hallo Harrie Schijvers, ik zou je nog laten weten hoe 
mijn spreekbeurt over de zon is gegaan.Ik had het super 
goed gedaan.Ik had veel informatie gegeven en mooie 
powerpoint.Ik kreeg een zeer goed, maar als tip kreeg ik 
dat het misschien iets te moeilijk onderwerp was. Waar-
door het misschien iets te moeilijk voor me zelf was. Heel 
erg bedankt voor de informatie.  
Groetjes Noa Ter Horst”.  

Het Perseus-sterrenstelselcluster (Abell 426).  
Foto: Patrick Duis 
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Machten van tien     

9,5 x 10
-11 

m/sec is de mondiale snelheid van de zeespiegelstijging,  

 ongeveer 3 mm per jaar 

8,0 x 10
-10 

m/sec  met die gemiddelde snelheid schuiven continenten:  

 2,5 cm per jaar 

1,4 x 10
-9 

m/sec  mensennagels groeien ongeveer 3,5 mm per maand 

3,8 x10
-9 

m/sec  mensen haren worden rond 1 cm per maand langer. 

7,3 x 10
- 9 

m/sec  een mens haalt zijn hoogste groeisnelheid in zijn  

 eerste levensjaar: 23 cm 

1,6 x 10
-8 

m/sec een beukenboom wordt jaarlijks ongeveer een halve meter hoger 

4,7 x 10
-8 

m/sec  bij het Britse Holderness verdwijnt jaarlijks 1,5 m in zee; het is de snelste kusterosie in 

Europa 

1,6 x 10
-7 

m/sec  gras groeit in vochtig en niet te warm weer wel 10 cm per week 

2,1 x 10
-7 

m/sec  krimpsnelheid van de Danmagletscher in Uri, Zwitserland; werd in 150 jaar 1 km korter 

3.5 x 10
-6 

m/sec  weinig planten halen de groeisnelheid van reuzenbamboe tot 30 cm per dag 

9,3 x 10
-5 

m/sec  een electrisch veld gaat razendsnel door een koperdraad, maar de electronen stromen

traag: 1 meter in 3 uur 

1,0 x 10
-4 

m/sec  actrine, een dradig eiwit in spieren en cellen, wordt gemaakt met een snelheid  van 0,1 mm 

per seconde 

1,7 x 10
4 
m/sec  Voyager 1, gelanceerd 1977, raakt iedere seconde 17 km verder verwijderd van ons zon-

nestelsel 

2,2 x 10
5 
m/sec  de zon heeft een snelheid van 792.000 km/uur rond het centrum van de Melkweg met een 

omlooptijd van 220 miljoen jaar 

6,0 x 10
5 
m/sec  en de hele Melkweg vliegt met ruim twee miljoen km/uur door het heelal 

5,0 x 10
5 
m/sec   er vliegt een duizendtal supersnelle uiterst zeldzame sterren door de Melkweg, echter 

5.000 km/sec is het maximum dat samenhangende materie kan bereiken. 

3,0 x 10
7 
m/sec  een supernova is een beeld van een ontploffende ster. Nergens beweegt materie sneller 

dan na zo’n knal 

2,9979245 x 10
8 
m/sec er was dit jaar even twijfel, maar aan het eind van 2012 geldt nog steeds: niets is sneller 

dan licht in vacuüm 

0,76 x 10
7 
seconden = 88 dagen, omlooptijd van de planeet Mercurius in een ellipsvormige baan rond de zon; 

het perihelium verschuift. De afstand  tot de zon varieert van ongeveer van 50 tot 70 mil-

joen km, de rotatieperiode van Mercurius is erg lang, 58 dagen, 15 uur, 30 minuten 

5 miljard jaar van nu  botsing tussen Melkweg en Andromedanevel. 

 
Uit het boek ‘Tijd in machten van tien’ van Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft en theoretisch natuurkundige Stefan Vandoren. 
Ingezonden door Leo Steinhart   
 

 
Enorm zwart gat  

 

Een sterrenstelsel op 543 miljoen 
lichtjaren afstand bevat een bui-
tenproportioneel zwaar zwart gat. 
 

Astronomen denken dat het zwarte gat  in stelsel M60-
UCDI 21 miljoen keer zoveel massa als onze zon  
heeft, dat is maar liefst 15% van de totale massa van 
het dwergstelsel. Ter vergelijking: het zwarte gat in het 
hart van onze Melkweg (4 miljoen zonsmassa’s) heeft 
een massa van maar 0,01 procent  van de massa van 
de hele Melkweg. De ontdekking van het superzware 
zwarte gat is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Na-
ture. 

Het gat is niet direct waarneembaar. Het bestaan ervan 
is afgeleid uit telescoopwaarnemingen die laten zien dat 
sterren met 370.000 km/uur om het centrum van U60-
UCDI cirkelen. Alleen een extreem grote massa kan 
zulke snel bewegende sterren in bedwang houden. De 
ontdekkers vermoeden dat M60-UCDI ooit een groot 
sterrenstelsel geweest is met een zwart gat, dat bij zijn 
grootte hoort. Maar zijn meeste sterren is hij inmiddels 
kwijtgeraakt aan het veel grotere buurstelsel M60. Naar 
verwachting zal de rest van het stelsel ook worden op-
geslokt. Als de andere bekende superkleine sterren-
stelsels ook zo´n zwart gat hebben, dan zijn er mis-
schien wel twee keer zoveel superzwarte gaten in het 
heelal als nu waarschijnlijk wordt geacht. NRC Handels-

blad, oktober 2014, ingezonden door Leo Steinhart   
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Eind vorige eeuw ontstond het idee om te proberen 
een komeet echt van dichtbij te onderzoeken. De 
keus viel op komeet 46P/Wirtanen. Omdat er de no-
dige dingen bij de Ariane-raket misgingen, werd de 
lancering uitgesteld en moest er een andere komeet 
worden uitgezocht. Het werd 67P/Churyumov-Gera-
simenko, ook wel kortweg CG genoemd. De ruimte-
sonde werd uiteindelijk op 2 maart 2004 gelanceerd.  
 
Tom Overtoom 
 

Na een lange reis, waarbij de Aarde, Mars en de Zon 
werden gebruikt als slinger om de sonde te versnellen 
tot zo’n 50 km/s, kwam de sonde aan bij de komeet.  
De reis nam zo'n 10 jaar in beslag en getuigt van onge-
looflijke stuurmanskunst, want na het opstijgen is een 
groot deel van de brandstof al op en correcties zijn dan 
ook nog maar beperkt mogelijk. Ook de snelheid is bij 
lange na geen 50 km/s en de zwaartekracht van plane-
ten en de zon zijn dan ook hard nodig om de sonde 
zo'n zwieper te geven dat daarvoor geen (ontbrekende) 
brandstof nodig is. 
De Rosetta-missie is natuurlijk in de eerste plaats een 
prachtig staaltje van techniek maar toont ook de kracht 
van wiskunde (met dank aan Newton) om de juiste 
plaats van de komeet te berekenen en de daarbij ho-
rende berekeningen om de sonde op de juiste plaats en 
snelheid te krijgen. Maar iedereen beseft natuurlijk ook 
dat het een heel kostbaar project is. Een project dat in 
de loop van de tijd door tegenslag alleen maar nog 
meer geld opslokte (tot nu toe 1,4 miljard euro). De gro-
te vraag is dan ook waarom het dit geld waard is. Wat 
levert het aan kennis op? Kometen zijn ontstaan tegelij-
kertijd met de planeten en de Zon. Maar waar de plane-
ten in de loop der miljarden jaren aanzienlijke verande-
ringen hebben ondergaan zijn de kometen (zeer waar-
schijnlijk) onaangetaste resten uit het verre verleden, 
relieken uit de tijd van het ontstaan van ons zonnestel-
sel. De geleerden verwachten dan ook dat met het on-
derzoeken van kometen een aantal vragen te kunnen 
beantwoorden. Vragen waarvan we de antwoorden niet 
meer op Aarde kunnen vinden.  
Een van deze vragen is waar ons water vandaan komt. 
Ooit was de aarde 'woest en ledig', het water, als dat er 
ooit is geweest zou op de vroege aarde weggekookt 
zijn. Toch wordt nu een groot deel van de aarde bedekt 
door water. Kometen zouden ballen van ijs en vuile stof 
zijn en bij inslagen op de aarde in al die miljarden jaren 
het water van de zeeën hebben opgeleverd. Rosetta 
heeft deze theorie onderuit gehaald. Het water van 
Churyumov-Gerasimenko heeft de 'verkeerde' samen-
stelling; anders dan ons zeeën en oceanen bestaat hij 
vooral uit zwaar water of deuterium. 
Een nieuwe theorie luidt, dat vooral planetoïden de 
Aarde water hebben gebracht en niet zozeer de kome-
ten uit de buitengebieden, die een andere verhouding 
van licht en zwaar water blijken te hebben. 
Een andere vraag is of de voorwaarden voor leven (met 
name het voorkomen van aminozuren, bouwstenen 
voor het DNA) op Aarde zijn ontstaan of zoals sommige 

geleerden beweren in de ruimte. Ook in dit geval lijkt 
het erop dat er inderdaad aminozuren ontstaan in de       
  
ruimte, maar dat er de impact van een inslag nodig is 
om juist die aminozuren die nodig zijn voor het DNA te 
laten ontstaan. En ook op deze komeet zijn weer orga     

 
nische moleculen ontdekt. 
Is de missie geslaagd? Alleen al het bereiken van de 
komeet is al een prestatie op zich. Dan ook nog een 
lander, de Philae, echt op de komeet zien te krijgen was 
de kers op de taart. Momenteel is de lander in 'coma' 
vanwege een gebrek aan zonlicht door een ongunstige 
landingsplaats, maar de mogelijkheid bestaat dat bij het 
naderen van de zon de zonnecellen weer voldoende 
gaan werken om toch weer contact te krijgen. Maar ei-
genlijk zijn dit allemaal extra's waar iedereen op hoopte 
maar niet op durfde te rekenen na zo'n barre tocht van 
10 jaar en 7 miljard km door een ruimte met een tempe-
ratuur van zo'n 270 graden onder nul. Maar terwijl de 
lander zich momenteel stil houdt gaat Rosetta onver-
minderd door met metingen vanuit de ruimte om zoveel 
mogelijk informatie over de komeet te verzamelen. 
 
Zal de kennis over wat er gevonden is en wat er even-
tueel nog gevonden wordt door Rosetta ons dagelijks 
leven ingrijpend veranderen? Waarschijnlijk niet. Zal de 
ontmoeten van de sonde met de komeet onze kennis 
over het ontstaan van het leven en inzicht over de kos-
mos vergroten? Jazeker. En wat economen ook mogen 
zeggen, kennis is uiteindelijk onbetaalbaar veel waard. 
www.nu.nl/wetenschap, www.scientias.nl  

Rosetta, Philae en komeet  67/  Churyumov-Gerasimenko 

Philae kon op de definitieve  
plek van neerkomen deze  
panoramafoto maken. Een afbeelding van de lander zelf 
is in de opname gemonteerd. Onder: Philae landde niet 
op de uitgekozen locatie Agilkia, maar kwam na twee 
keer stuiteren ergens terecht in het ovale gebied. 

20



Over zeven maanden bij Pluto 

New Horizons uit  
sluimerstand gekomen 
 
Op 7 december 2014 ontwaakte hij uit zijn sluimer-
stand: New Horizons, de ruimtesonde die op 16 
januari 2006 van de Aarde vertrok voor een lange 
reis naar Pluto. Pluto was nog de enige planeet die 
niet door een aards ruimteschip was bezocht.  
 
Urijan Poerink 
 

Jawel, toen New Horizons onze planeet verliet, was 
Pluto nog een planeet. Op 24 augustus 2006 besloot de 
Internationale Astronomische Unie (IAU) een nieuwe 
categorie planeetachtige hemellichamen in te stellen: 
de dwergplaneten. En Pluto werd die dag een dwerg-
planeet. New Horizons had toen al een ontmoeting 
achter de rug met 132524 APL, een 2,3 kilometer grote 
planetoïde. Op 13 juni 2006 passeerde hij die op een 
afstand van 101.867 km. 
New Horizons is dus al bijna negen jaar onderweg naar 
zijn bestemming. Pluto is met zijn 2.400 kilometer door-
snede een stuk kleiner dan onze Maan. Veel is nog niet 
bekend over hem. Zijn gemiddelde dichtheid zit tussen 
die van (water)ijs en steen. Mogelijk bestaat Pluto uit 
een rotsachtige kern, omhuld door een mantel van wa-
terijs.  Evenmin weten we hoe hij eruit ziet, maar wel is 
ons bekend dat hij ten minste vijf manen heeft: Charon, 
Nix, Hydra, Kerberos en Styx. 
De ruimtesonde Hew Horizons kan dus nog veel ont-
dekken als hij op 14 juli 2015 op een afstand van 
14.000 kilometer en met een snelheid van 50.000 km 
per uur langs Pluto scheert. Hij zal niet rond de dwerg-
planeet gaan draaien; hij reist verder en zal in de Kui-
pergordel verder onderzoek doen aan de ijsobjecten die 
hij in het vizier krijgt.  De NASA heeft al een kandidaat 
voor een bezoek van New Horizons op het oog: een 
door de ruimtelescoop Hubble gefotografeerd uiterst 
lichtzwak object van magnitude +26,8. In januari 2019 
moet de ruimtesonde daar in de buurt komen. Dat ob-
ject wordt aangeduid met PT1 (Potential Target 1). 
Pluto werd op 18 februari 1930 ontdekt door de astro- 
noom Clyde Tombaugh. Die was buiten de baan van 

Neptunus op zoek naar de onbekende Planeet X, waar-
van het bestaan was voorspeld door Percival Lowell  
(1855-1916).  
Als eerbetoon aan Pervical Lowell koos men voor de 
naam Pluto, waarvan de eerste twee letters de initialen 
van diens naam zijn. Bovendien is Pluto de naam van 
een godheid (van de onderwereld), net als die van alle 
andere planeten, uitgezonderd de Aarde.  
New Horizons is dus op 7 december 2014 weer wakker 
geworden, na 99 dagen vrijwel inactief te zijn geweest. 
Maar eigenlijk is dat geen groot nieuws, want zijn sys-
temen zijn achttien keer eerder in een sluimerstand 
gebracht en zonder problemen weer in werking gezet.  
Anderhalf uur nadat zijn interne wekkertje was afge-
gaan, zond de sonde een radiosignaal naar de Aarde, 
dat 4 uur en 25 minuten later aankwam. Dat laat wel 
zien, dat de New Horizons ontzettend ver van huis: zo 
rond 4,8 miljard kilometer. Nog zeven maanden te 
gaan… 
Tot slot een aardig weetje: de New Horizons is van zijn 
energievoorziening afhankelijk van plutonium, een ra-
dioactief element dat in 1940 is ontdekt en naar de 
planeet Pluto is genoemd. 

 

Helse uitbarstingen op Io 

 
Meer dan honderd maal de hoeveelheid lava van de 
uitbarsting van de Etna op Sicilië in 2001. Zoveel 
vloeide en spoot eruit elk van de drie supervulka-
nen die in augustus 2013 op de Jupitermaan Io 
werden waargenomen.  
 

Ze werden ontdekt tijdens een speciale waarnemings-
campagne met de grote telescopen Keck en Gemini op 
Hawaii en werkten ruwweg een week. Het drietal uit-
barstingen wijst er op dat deze super-erupties op Io 
veel vaker,misschien wel tien  tot twintig  maal, voor-
komen dan tot nu toe werd gedacht. En ze hebben veel    

  
weg van die op de jonge aarde. Io is de binnenste  van 
de vier grote Jupitermanen en net iets kleiner dan onze 
maan. Io is het vulkanisch meest  actieve hemellichaam 
in ons zonnestelsel. 
Ruimtesondes en met telescopen op aarde hebben 
laten zien  dat er constant uitbarstingen op Io voorko-
men waarbij rivieren en meren van lava ontstaan. Het 
oppervlak verandert daardoor plaatselijk op tijdschalen 
van uren tot weken. Maar heel zware uitbarstingen, 
waarbij lavafonteinen  vele kubieke kilometers gesmol-
ten gesteente naar buiten spuiten, leken zeldzaam. 
Sinds 1979 waren er slechts dertien gezien.  
De drie super-erupties van augustus 2013, ontdekt door 
onder andere de Nederlands-Amerikaanse  astronomie 
Imke  de  Pater,  hebben deze frequentie nu fors bijge-    

Een der foto’s die de Hubble Ruimtetelescoop in 2002-2003 
maakte van de verschillen in kleur en albedo op het oppervlak 
van Pluto. Betere opnames van de dwergplaneet zijn er nog 
niet. Het wachten is op de beelden van New Horizons. 
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steld. Super-erupties komen gemiddeld  niet om de een 
of twee jaar voor, maar misschien wel om de maand. 
Bovendien blijkt de lava van zulke super-erupties veel 
heter te zijn, 1650˚ C of heter, dan de lava van de hui-
dige erupties op aarde. Dat komt wel overeen met om-
standigheden die ooit op de piepjonge aarde heersten. 
Toen veroorzaakte het verval van radioactieve elemen-
ten in het inwendige veel  warmte dan nu. En zo geeft 
de huidige vulkanische activiteit op Io dus ook een in-
kijkje in de jonge aarde en de andere aardachtige pla-
neten. 
De warmte van Io ontstaat overigens op een andere 
manier dan in de aarde, namelijk doordat Jupiter en zijn 
grote manen Europa en Ganymedes vanuit een steeds 
veranderende richting aan Io trekken  en zijn inwendige 
´kneden´ en door wrijving verhitten. Tijdens de zwaarste 
van de drie erupties in augustus 2013 werd er zo´n 15 
tot 25 terawatt aan energie uitgestraald, het vermogen 
van ongeveer 20.000 grote elektriciteitscentrales.  
NRC Handelsblad, september 2014, ingezonden door Leo 
Steinhart  
 

 

Hoe hoger in de zonneatmos-
feer, hoe heter het wordt 
 
Dit mysterieuze tafereel,dat ontsproten lijkt aan de 
kwast van een overspannen kunstschilder, speelde 
zich op 6 december 2013  af op de zon.  
 
Het is een ingekleurde registratie van de ultraviolette 
straling afkomstig van een actief gebied op het opper-
vlak van onze ster. Het heetste zonnegas (de witte 
delen) op bijgaande foto heeft een temperatuur van 
140.000 graden. 
De opname is gemaakt door Iris, een NASA-satelliet, 
die sinds juli 2013 het onderste deel van de atmosfeer 
van de zon onderzoekt. In die laag  loopt de tempera-
tuur van het zonnegas op van  ongeveer 5.500 graden 
(de temperatuur van  het zonsoppervlak) tot meer dan 
een miljoen graden (de temperatuur van de corona, de 
ijle  buitenste atmosfeer van de zon). De stijging is op-
merkelijk, omdat de energie  van  onze zon afkomstig is  
uit haar kern, waar waterstof via fusiereacties wordt 
omgezet in helium. Je zou dus verwachten dat de tem-
peratuur van de zon op  grotere afstanden van de kern 
lager wordt, maar van enkele honderden kilometers 
boven het zonsoppervlak wordt het zonnegas juist veel 
heter. 

De oorzaak van de trendbreuk wordt gezocht bij de 
magnetische velden die in het kolkende gas van  de 
zon worden opgewekt. Hoe de energieoverdracht  in de 
zonneatmosfeer precies in zijn werk gaat, is nog ondui-
delijk, het is de taak van Iris om een tipje van de sluier 
op te lichten. 
In het tijdschrift Science van oktober 2014 doen vijf 
teams van wetenschappers verslag van de eerste 
meetresultaten van IRIS. Een van de ontdekkingen is 
dat er ook vlak boven het relatief koele zonsoppervlak 
al kleine concentraties van zeer heet gas te vinden zijn. 
Ze lijken te ontstaan op plekken waar magnetische 
veldlijnen zo dicht tegen elkaar worden gedrukt dat er 
een soort kortsluiting ontstaat. NRC Handelsblad, Eddy 

Echternach, oktober 2014, ingezonden door Leo Steinhart    

 

MRO kiekt Siding Spring 
 
De komeet C/2013 A1 
Siding Spring is op de 
plaat vastgelegd door 
de Mars Reconnais-
sance Orbiter.  
 
De MRO maakte hoge-
resolutiefoto’s toen de 
komeet op 19 oktober 
2014 rakelings langs de 
Rode Planeet scheerde. 
Ook het Marswagentje 
Opportunity wist hem te 
kieken.  
De komeetkern blijkt een 
brok ijs te zijn ter grootte 
van ruim 300 meter.  
Voorheen schatte men 
de omvang van Siding 
Spring op 700 meter.  
NRC Handelsblad, september 2014, ingezonden door Leo 
Steinhart 

 

Twee van de drie superuitbarstingen op Io op 15 augustus 
2013: in de gebieden Rarog en Heno. 

Siding Spring op slechts 
139.000 kilometer van Mars 
(foto: Mars Reconnaissance 
Orbiter). 
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Dwergstelsel NGC 185  

 

Eigenlijk had ik meer data moeten bijschieten 
voor NGC 281 waar ik mee bezig ben, maar het 
jeukte zo erg om toch weer eens een zwak on-
derbelicht sterrenstelsel te fotograferen, dat ik 
toch koos voor een oude bekende: NGC 185.  
 

Patrick Duis 

 

Het is een sterrenstelsel dat niet zo vaak wordt 
gefotografeerd door het geweld van M 31, M 33, 
NGC 281 en NGC 7635 dat in de buurt staat. Zijn 
helderheid bedraagt +10,1. NGC 185 is een klein 
ellipsvormig sterrenstelsel in Cassiopeia, 2,05 mil-
joen lichtjaar van ons vandaan. William Herschel 
ontdekte hem op 30 november 1787.  
Het stelsel is lid van de Lokale Groep en een satel-
liet van de Andromedanevel (M 31). NGC 185 is 
voor het eerst gefotografeerd tussen 1898 en 1900 
door James Edward Keeler met de Crossleyreflec-
tor van de Lick Sterrenwacht in Californië. NGC 185 
bevat jonge sterrenclusters en dat is ongebruikelijk voor ellipsvormi-
ge dwergstelsels. De stervorming voltrok zich tot voor kort vrij lang-
zaam. NGC 185 heeft een actieve kern en wordt in het algemeen 
geclassificeerd als een type 2-Seyfert-sterrenstelsel; dat zijn ster-
renstelsels met een zeer actieve kern. In normaal licht lijken ze vrij 
normaal, maar op andere golflengten stralen ze veel intenser. Of 
NGC 185 echt een Seyfert-sterrenstelsel is wordt echter betwijfeld, 
maar als hij het wel is, dan is hij mogelijk het meest dichtstbijzijnde 
Seyfert-sterrenstelsel en het enige Seyfert-sterrenstelsel in de Loka-
le Groep. Collega-amateurastronoom Frank Hol heeft vier bolvormi-
ge sterrenhopen gevonden op deze foto.  
 

technische gegevens van de opname: Telescoop: 200mm F5 carbon Newton op ASH-montering; Camera: Artemis 4021 
mono op -5C; Autoguiding: off axis met lodestar/PHD 1.13.0; Corrector: Baader MPCC; Filters: Baader UV/IR block; Belichting: 
9x1200s, 21 flats, 21 bias en Bad Pixelmap; Acquisitie & calibratie: Nebulosity3; Registratie & stacken: PI; Post-processing: 
Photoshop CS6; Imagescale: 1.5"/pixel. 
 
Bronnen: http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_185, http://en.wikipedia.org/wiki/Seyfert_galaxy 
 

 

Maffei 1 

 

Patrick Duis fotografeerde het lichtzwakke sterren-
stelsel Maffei 1 (neveltje midden op de foto rechts). 
Dat staat relatief dichtbij: 10 miljoen lichtjaren.  
 

Doordat Maffei 1 zo dichtbij staat, zou hij een der hel-
derste stelsels moeten zijn, maar er staat iets in de 
weg: de Melkweg! De Melkweg blokkeert maar liefst 
circa 99% van het licht van Maffei 1. Hij werd daarom 
pas in 1968 ontdekt met behulp van infraroodastrofoto-
grafie. Aanvankelijk was hij gecatalogiseerd als een 
emissienevel of HII-gebied, maar hij bleek dus een ster-
renstelsel te zijn; een zeer intrigerend object.  
 

Fotogegevens  
Telescoop: Skywatcher 200mmF5 carbon Newton op ASH 
montering; Camera: Artemis4021 mono @ -10C; Autoguiding: 
Lodestar SXV/PHD; Belichting: 4x20min, 21 bias, 21 flats, 24 
darks; Filter: Baader UV/IR; Corrector: Baader MPCC; Acqui-
sitie: Nebulosity 3; Pre- en postprocessing: PixInsight; Post-
processing (final touch): Photoshop CS6;Imagescale: 1.5 
arcsec/pixel. 

Grote foto: het dwergsterrenstelsel NGC 185 en 
omgeving. Het ingekaderde deel van de opname 
is uitvergroot (inzet). Vier bolvormige sterrenho-
pen rond NGC 185 zijn gemarkeerd..  
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Toevallig? 
 
Er zijn altijd wel mensen die beweren, dat gebeurtenissen in de kosmos invloed hebben op gebeurtenissen 
op Aarde. Vroeger in de oudheid was dat geloof veel wijder verbreid. Maar ook nu lezen veel mensen in 
horoscopen in verschillende weekbladen en geloven hetgeen erin is geschreven. Bij mij in de buurt weten 
ze dat ik belangstelling heb voor het heelal en sommigen vragen wel eens: “en hoe staan de sterren van-
daag?”.  Of: “ach ja, sterrenwichelarij!” 
 
Paul van Vliet 
 

Velen weten dan ook niet het ver-
schil tussen astrologie en astrono-
mie. Wel is het mijns inziens zo, dat 
de aarde en de kosmos veel meer 
één zijn dan je zou ervaren. Je zou 
wel een bewustzijn kunnen aan-
kweken van wat (al of niet via tabel-
len) boven ons hoofd en in het nadir 
gebeurt. Zelfs overdag kun je je 
proberen voor te stellen welke ster-
ren er aan de hemel staan.  
Nu wil ik schrijven over een toevalligheid of een ver-
band die ik persoonlijk leg in wat er ontdekt is in de tijd 
waarin dat gebeurd is. 
Er waren vóór 1781 zes planeten bekend, inclusief de 
aarde. 
in 1655 werd door Christiaan Huygens de maan Titan 
ontdekt bij de 6

e
 planeet (vanaf de zon); 

in 1781 ontdekte William Herschel Uranus, de 7
e
 pla-

neet; 
in 1846 ontdekte Johan Gottfried Galle Neptunus, de 8

e
 

planeet; 

in 1930 werd door Clyde Tombaugh 
Pluto ontdekt, de 9

e
 planeet; 

in 2005 werd door Brown Eris ont-
dekt, de 10

e
 planeet. 

 
Zie je welke cijfers ik heb onder-
streept? Maar… de laatste twee zijn 
nu dwergplaneten. 
 
Nu leg ik persoonlijk een nieuw ver-
band. Er zijn dus 8 planeten en 5 
dwergplaneten. Een octaaf (een 

toonladder) op de piano bestaat uit 8 tonen en 5 halve 
tonen (de zwarte toetsen). Men heeft ontdekt, dat de 
zon tonen voortbrengt. 
 
Het is bekend, dat mensen verbanden (willen) zien. Het 
is geen wetenschappelijk verband vaak. Kepler stond 
op de grens van intellectuele ‘duisternis’ en weten-
schappelijke verlichting. Hij geloofde dat planeten he-
melse toonladders voortbrachten. Maar de weten die 
naar hem zijn vernoemd, getuigen van scherpe waar-
neming en denken. 

 

Water op aarde is ouder 
dan de zon 
 
Een groot deel van het water in ons zonnestelsel is 
ouder dan de zon. Het is afkomstig van ijs dat in de 
interstellaire ruimte is ontstaan, blijkt uit onderzoek 

dat verscheen in Science.   
 
Blijkbaar was dat oerijs goed bestand tegen het roerige 
vormingsproces van zon en planeten. Het waterijs op 
komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko is voor 60 tot 
100 procent afkomstig uit interstellair oerwater.  
In haar jeugd was de zon omringd door een protoplane-
taire  schijf, een schijf van brokken ijs en gesteente  die 
door samenklontering uitgroeiden tot de planeten. Het 
was nog onduidelijk of het ijs in deze schijf rechtstreeks 
afkomstig was uit de interstellaire gaswolk waaruit de 
zon is ontstaan, of dat dit ijs al in een vroeg stadium 
werd afgebroken. 
Wetenschappers onderzochten de atomaire samenstel-
ling van het water op verschillende plaatsen in ons zon-
nestelsel. Normaal gesproken bestaat een watermole-
cuul uit een zuur-stofatoom en twee waterstofatomen. 
Maar in sommige watermoleculen wordt de plek van 
een van de water-stofatomen ingenomen door een 
deuteriumatoom. Deuterium is een zwaardere isotoop 

van waterstof. Het heeft behalve een proton ook een 
neutron in zijn kern. Het verschil in massa zorgt er voor 
dat waterstof en deuterium zich tijdens chemische reac-
ties een beetje anders gedragen. De water-
stof/deuteriumverhouding van water zegt iets  over de 
omstandigheden waar-onder de watermoleculen zijn 
gevormd. Zo bevat interstellair waterijs, dat bij zeer lage 
temperaturen ont-staat, relatief veel deuterium.  
Uit een computer-programmamodel blijkt dat  een pro-
toplanetaire schijf nooit genoeg deuteriumrijk water kan 
produceren om de waargenomen hoeveelheden in bij-
voorbeeld de oceanen op aarde te kunnen verklaren. 
Dit brengt de wetenschappers tot de conclusie dat ons 
oceaanwater misschien wel voor de helft afkomstig is 
uit de interstellaire ruimte. Dat water is dus ouder dan 
de zon (ongeveer 4,57 miljard jaar). 
Dit heeft ook implicaties voor andere planetenstelsels. 
Als het water in ons zonnestel elk voor het overgrote 
deel afkomstig was van lokale chemische processen, 
zou hetzelfde ook voor andere planeetstelsels moeten 
gelden.  NRC Handelsblad, september 2014 

 Waterstof 

 proton 

Deuterium 

proton 

 elektron 

 neutron 

elektron 

24



Een eerste introductie in Astrofotografie 

Een blik in de sterren 
 
Het is 1989, ik ben tien jaar en schrijf een van mijn eerste werk-
stukjes over ‘Het Heelal’. Een onderwerp dat me van jongs af aan 
sterk interesseert. Als we twee jaar later in groep acht ’s avonds 
een excursie maken naar Volkssterrenwacht Simon Stevin in Hoe-
ven (later Sterrenwacht Quasar), ben ik dan ook behoorlijk en-
thousiast. We hebben geluk, het is helder weer en we zien door de 
telescoop Saturnus met zijn ringen. Het besef van de blik in de ver 
gelegen regionen van ons zonnestelsel die ik op dat moment even 
door de telescoop kan maken, maakt veel indruk. Het Heelal, ge-
voelsmatig op dat moment nog zo ‘ver weg’, komt even wat dich-
terbij. 
 
Inge van de Sande 

 
Voorjaar 2013. Ik zie een artikeltje over de cursus Sterrenkunde voor 
Iedereen. Meer doen met mijn vroegere passie voor Sterrenkunde lijkt 
ineens bereikbaar! En het enthousiasme en de verwondering die ik als 
twaalfjarige voelde bij het kijken door de telescoop, neemt door de 
gedreven lessen van Niels Nelson en de andere vrijwilligers alleen 
maar verder toe. Door de telescoop zien we open en bolvormige ster-
renhopen op vele lichtjaren afstand. In de tentoonstellingsruimte en 
publieksruimte hangen foto’s van prachtige nevels; trots wordt verteld 
dat deze door leden van de Astrofotografiegroep van de sterrenwacht 
zelf zijn gemaakt. Er blijken binnen Halley voor leden mogelijkheden te 
zijn om die ver weg gelegen objecten in het Heelal zelf te kunnen foto-
graferen. In de kleine koepel staat een telescoop: de Takahashi Epsi-
lon 300, die op dat moment helemaal opgeknapt wordt. Het begint te 
kriebelen. Ik word lid van de Sterrenwacht, en koop in het voorjaar van 
2014 mijn eerste digitale spiegelreflexcamera, een Canon EOS 600D. 
Met in mijn achterhoofd de gedachte: ‘het zou toch wel heel leuk zijn 
als..’ Maar hoe maak je als relatieve beginneling een inhaalslag richting 
de kennis en ervaring van de leden van de Astrofotografiegroep? 
November 2014. In reactie op een mail van Urijan Poerink waarin hij 
mensen om input voor ledenactiviteiten vraagt, geef ik onder andere 
het idee aan rond een basiscursus Astrofotografie. Patrick Duis springt 
enthousiast in op de mailwisseling die volgt, en zo gebeurt het dat ik 
onverwacht al op 25 november met mijn camera, ervaren leden Patrick 
Duis en Edwin van Schijndel en mede-geïnteresseerden Marcel van 
den Bosch, Herman Verstraaten en Henk Vissers in de kleine koepel 
sta.  
Het is onverwacht een heldere avond; de deelnemers aan de begin-
nerscursus halen hun hart op aan onder meer het Andromedastelsel 
en de diverse sterrenbeelden die op dit moment zichtbaar zijn. Onder 
andere de Grote en Kleine Beer, het W-vormige sterrenbeeld Cassi-
opeia en de Plejaden zijn duidelijk zichtbaar. Ook Orion staat al boven 
de horizon. 
 
We koppelen de camera met een T-ring en een adapter aan de Taka-
hashi. Patrick heeft de telescoop al op een dubbelcluster in Perseus 
(NGC869/884) gericht om de ‘go to’-functie in het programma Cartes 
du Ciel goed af te stellen. Op die manier kan de Takahashi zichzelf 
richten op gevraagde objecten. Met behulp van een draadloze ont-
spanner schieten we de eerste plaatjes op de hoogste ISO (bij de Ca-
non EOS 600D is dit 6400). De sterren die daarop te zien zijn, zijn nog 
wat wazig: eerst moet de camera gefocusseerd worden. Hiervoor ge-
bruiken we een speciaal bahtinovmasker: een frame met hierin in een 
aantal rijen een bepaald patroon uitgeslepen. Na een aantal keer bij-
stellen  met  behulp  van  de lockingschroeven  aan  het  focusseerwiel  

Kom naar de filmavond bij sterrenwacht Hal-
ley op 27 februari, aanvang 20.00 uur. 

Deze keer The Hitchhiker's Guide to 
the Galaxy, een Britse komische science-
fictionfilm uit 2005, gebaseerd op het gelijk-
namige boek van Douglas Adams (in Neder-

landse vertaling: Het Transgalactisch  
liftershandboek). 

Kamperen 
Een vader ging met zijn slimme, goed 

studerende zoon op campingtrip naar de 
Ardennen. In een open vlakte zetten zij 

hun tent op en vielen ze even later uitge-
put van de lange wandeling in slaap. 

Na enkele uren maakt de vader zijn zoon 
wakker en zegt: “Kijk eens naar de hemel 

en vertel me wat je zoal ziet?” 
De zoon staart naar het heelal en  

antwoordt: “Ik zie miljoenen sterren.” 
“Wat maakt je dat eigenlijk duidelijk, mijn 

zoon?” vroeg de vader vervolgens. 
De zoon: “Astronomisch maakt me dat 
duidelijk, dat er miljoenen galaxieën en 
planeten in het heelal aanwezig zijn.” 

De vader geeft zijn zoon een klap tegen 
het hoofd en zegt: “Welnee, idioot, ie-

mand heeft onze tent gestolen!” 

ingezonden door Joke Burgers 

25



zien  we op de opnamen dat,  zoals de bedoeling is,  de 
middelste van drie ‘stralen’ centraal op een ster staat, 
symmetrisch tussen de twee andere stralen. 
 
Plejaden (M45) 
We richten de telescoop op de Plejaden (M45). Met een 
aantal proefopnamen proberen we vervolgens de sterren 
mooi in het midden van het beeld te krijgen. Bedienen 
van je toestel in het donker valt niet altijd mee (het is 
redelijk fris, waardoor de batterij van de ontspanner er 
soms wat moeite mee heeft, en waar zit nu toch die live-
view-functie?), maar de opnamen (nu nog zonder auto-
guiding) lijken in ieder geval goed scherp. Vaag zijn ook 
al de blauwe nevels rond de meest heldere sterren van 
de Plejaden zichtbaar. We maken diverse opnamen van 
twee minuten, op ISO 400. Bij belichtingen van meer dan 
20 minuten moet ook een lps-P2 hutech light pollution 
filter worden gebruikt. De opname van de Plejaden is bij 
dit artikel geplaatst. 
 
Orionnevel (M42) 
De Takahashi blijkt de groep zo dichtbij te halen, dat een 
deel van de sterren buiten beeld blijft vallen. In eerste 
instantie zijn er maar drie van de meest heldere sterren 
zichtbaar; na draaien van de camera wordt het Zevenge-
sternte weer opgewaardeerd naar vijf, maar de hele 
groep in beeld krijgen, blijkt lastig. Om die reden wordt de 
blik van de kijker verschoven naar de Orionnevel (M42) 
en M43 ("The Running Man”, schuin erboven). Deze 
staan weliswaar nog vrij laag boven de horizon (daardoor 
wat lichtvervuiling), maar de kleuren van de nevels zijn 
op de ruwe opnamen al duidelijk zichtbaar.  De foto van 
de Orionnevel is op de achterkant van deze Halley Peri-
odiek in kleur afgedrukt. 
Rond 22 uur stoppen we met schieten van de lichtbeel-
den: er moeten immers ook nog diverse calibratieframes 
worden getrokken. Hiermee worden bij de bewerking 
cameraruis en artefacten op de lichtbeelden verminderd: 

 21 flat frames: opnamen met een EL-paneel (soort 
lichtbak) op de telescoop, op de laagst mogelijke ISO 
(100) en een belichtingstijd waarmee het histogram 
net iets voorbij het midden staat (in dit geval rond de 4 
seconden). Bij het bewerken wordt elke beeldpixel 
gedeeld door de waarde van dezelfde pixel in de ge-
middelde (Master) flat frame. Hiermee kunnen o.a. ef-
fecten van stof op de sensor, lichtreflecties en vignet-
tering aan de hoeken van de opnamen verminderd 

  worden. Een oneven aantal blijkt beter voor de statis-
tiek in de verdere verwerking. 

 21 bias frames: hierbij is de telescoop afgedekt en

 worden opnamen met een zo kort mogelijke belich-
tingstijd gemaakt (meestal 1/4000 s), met dezelfde 
ISO en temperatuur als van de lichtbeelden. Deze 
frames zorgen ervoor dat alle pixels op de sensor al in 
een bepaalde mate zijn ‘volgelopen’, zodat de sensor 
in haar lineaire bereik getrokken wordt.   

 Thuis maak ik later nog dark frames: opnamen met 
lenskap op de body, met dezelfde instellingen en 
(koelkast)temperatuur als tijdens de opnamen van de 
lichtbeelden. Met behulp van dark frames wordt van 
elke pixel van het lichtbeeld de waarde van dezelfde 
pixel in de Master dark frame afgetrokken. Op die 
manier worden ruis, ‘hot pixels’ en achtergrondlicht 
verminderd.  

 
Ik vind de ruwe opnamen al behoorlijk indrukwekkend, 
maar Patrick verzekert ons ervan dat er door middel van 
de calibratieframes en met nabewerking met behulp van 
het programma PixInsight nog veel meer uit de opnamen 
te halen is. Het geeft een geweldig gevoel om een object 
op 1340 lichtjaar van de aarde - met het blote oog zeker 
in deze omstandigheden nauwelijks zichtbaar - zo mooi 
vast te kunnen leggen op je eigen camera. Ik stuiter thuis 
nog door tot een uur of drie ’s nachts (en zeker niet al-
leen van de kou).  
 
Edwin en Patrick, bedankt voor jullie enthousiaste uitleg 
en bereidwilligheid om je kennis met anderen te delen!  
Patrick en Sören Ottenhof: bedankt voor de geweldige 
nabewerking van de foto’s. Fantastisch dat deze moge-
lijkheid er is op de Sterrenwacht. Voor mij een jeugd-
droom die na 25 jaar in vervulling gaat. Een ander Hal-
leylid waarschuwde mij maanden geleden al dat astrofo-
tografie verslavend is… wat mij betreft smaakt deze eer-
ste blik in de sterren zeker naar meer!  

 

Cursus fotograferen met de webcam  
 
Edwin van Schijndel 
 

Sterrenwacht Halley wil samen met de Landelijke Werk-
groep Maan en Planeten van de KNVWS een korte cur-
sus verzorgen in het leren fotograferen van zon, maan en 
planeten. Deze tak van astrofotografie vereist geen dure 
apparatuur en kan al met een relatief goedkope webcam 
worden gedaan, maar ook met een spiegelreflexcamera. 
Astrofotografie verlangt echter wel de nodige kennis en 

vaardigheid om tot bevredigende resultaten te komen. De 
Werkgroep Maan en Planeten verzorgde enkele jaren 
geleden al eens een cursus bij Sterrenwacht Sonneborgh 
en de cursus wordt gegeven door leden van de werk-
groep.  
Het plan is in maart/april zo'n cursus bij Sterrenwacht 
Halley te organiseren. Hoe, wat en wanneer is nog niet 
bekend. De cursus is voor leden van de sterrenwacht en 
de werkgroep en niet-leden toegankelijk.Nadere informa-
tie komt binnenkort op de websites van de sterrenwacht 
en de werkgroep: www.maanenplaneten.nl. 

    25 november 2014: de Plejaden, 
    vastgelegd door Inge van de Sande. 
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Super-maan 

 

De laatste jaren horen we veel over de supermaan. Hoe komt dat? Wat is dan een supermaan? 
De komende maanden doet zich drie keer achter elkaar een dergelijk fenomeen voor. 
 

Hans Bomers 
 

Perigeum en apogeum 

Een supermaan is een volle maan of een nieuwe maan die op korte afstand van de aarde staat. De maan 
draait namelijk niet in een perfecte cirkel maar in een ellips om de Aarde heen. Het dichtstbijzijnde punt 
heet perigeum, en het verste punt apogeum. Dat komt uit het Grieks. Geum komt van geo, oftewel de 
Aarde. Peri betekent ‘dichtbij’ en apo betekent ‘verwijderd van’. 
Een volle maan (of nieuwe maan) die precies samenvalt met het perigeum is redelijk zeldzaam. De tijds-
duur tussen twee perigeums wordt wel een anomalistische maand genoemd en duurt ongeveer 27,5 da 
    gen. Dat is ongeveer 2 dagen korter dan de synodische maand, wat de tijdsduur tussen twee nieu- 
       we manen is. Deze twee cycli lopen dus niet gelijk, waardoor volle (of nieuwe) manen niet ie- 
              dere keer samenvallen met het perigeum. Een volle maan die dichterbij staat en dus  
    
          

 
 
extra groot is, wordt tegenwoordig vaak een super-
maan genoemd. Dit is echter een niet-wetenschap-
pelijke term die pas in 1979 werd bedacht door astro-
loog (dus geen astronoom) Richard Nolle. De weten-
schappelijke naam is volle maan in het perigeum, of in 
het Engels, schrik niet: perigee-syzygy. Richard Nolle 
definieerde een supermaan als volgt: een volle of 
nieuwe maan die in het perigeum, of in de buurt (meer 
dan 90%) van het perigeum staat. Volgens die om-
schrijving kunnen er per jaar wel vijf of zes volle su-
permanen voorkomen.  
 

Gevolgen van een supermaan 

Wat maakt het uit of er een supermaan is? Alhoewel 
de term supermaan door een astroloog bedacht is, zijn 
er toch meetbare gevolgen als de Maan dichtbij staat. 
Grofweg gaat het om drie merkbare gevolgen: de 
zichtbare grootte van de Maan, de sterkte van het 
maanlicht  en het effect op de getijden.  
Hoe groot de Maan er voor ons uitziet hangt direct 
samen met de afstand. In het apogeum staat de Maan 
gemiddeld 405.400 km ver weg; in het perigeum 
“slechts” 362.500 km. In het perigeum staat de Maan 
dus op 89% van de afstand van het apogeum. De vi-
suele grootte van de Maan is omgekeerd evenredig 
met de afstand, dus in het perigeum is de diameter van 
de Maan visueel 12% groter (1 gedeeld door 0,89) dan 
in het apogeum. Met de diameter neemt het oppervlak 
kwadratisch toe. Het oppervlak is in het perigeum 25% 
groter (1,12 x 1,12) dan in het apogeum. Wanneer de 
Maan dichterbij staat, weerkaatst het oppervlak het 
zonlicht bovendien relatief feller naar de Aarde. Een 
supermaan kan dan ook tot 30% meer licht geven dan 
een volle maan in het apogeum. Dat laatste wordt 
soms wel een mini-maan genoemd.  
De hoeveelheid licht tijdens een volle supermaan kan 
ook nachtdieren verstoren. Maar de door de mens 
gecreëerde lichtvervuiling doet dat natuurlijk nog veel 
meer en vaker, namelijk iedere nacht! 
Als de Maan in het perigeum staat en het tegelijkertijd 

volle of nieuwe maan is, worden ook de getijden op 
Aarde extra versterkt. De dagelijkse eb en vloed wor-
den grotendeels veroorzaakt door de Maan en een 
beetje door de Zon. Ze zijn het sterkst bij volle en 
nieuwe maan omdat Zon, Aarde en Maan dan in één 
lijn staan; dat noemen we springtij. Als de Maan dich-
terbij staat, is haar aantrekkingskracht op de Aarde en 
op het water extra groot, waardoor eb en vloed nog 
verder versterkt worden. Een nieuwe maan kun je 
weliswaar niet zien, maar de invloed op de getijden is 
hetzelfde als bij volle maan. Daarom wordt niet alleen 
een volle Maan, maar ook een nieuwe Maan in het 
perigeum een supermaan genoemd.  
In 2015 zijn er op 20 januari, 18 februari en 20 maart 
weer (volle) supermanen te zien. Dit is spectaculair om 
te zien en erg leuk als je met het blote oog of verrekij-
ker de maan wilt bestuderen, of de maan wilt fotografe-
ren. Aan de andere kant is voor het bestuderen van de 
rest van de nachtelijke hemel zo’n superfelle maan dan 
weer extra storend. Geen nood, want een week later 
staat de maan in het laatste kwartier! De maan komt 
dan pas rond middernacht op, wat dus ideaal is om ‘s 
avonds bij pikdonkere hemel te kunnen sterrenkijken. 
 

Maanillusie 

Tenslotte: wist je dat de Maan alleen visueel groter 
wordt doordat hij in of dichtbij het perigeum staat, en 
niet doordat de hij laag aan de horizon staat? Dat laat-
ste is namelijk een fabeltje, dat puur op gezichtsbedrog 
berust. De Maan lijkt dichtbij de horizon groter, vooral 
doordat daar ook gebouwen en bomen te zien zijn ter 
vergelijking. We noemen dat wel de Maanillusie, waar-
bij ook nog een aantal andere ingewikkelde psycholo-
gische en optische effecten meespelen. De werkelijke 
grootte kun je echter controleren door met je gestrekte 
arm een duim voor de Maan te houden. Daar past de 
Maan precies achter. Als je die test eerst doet als de 
maan laag staat en een paar uur later nog een keer, 
zul je zien dat het niet uit maakt hoe hoog de Maan 
staat. Hij blijft dezelfde grootte!  
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Sterrenwacht Halley voor iedereen open 

De gedeeltelijke zonsverduistering van 20 maart 
 

Op vrijdagochtend 20 maart 2015 vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Vanuit ons land zien we 

de Maan voor de Zon langs schuiven en gedurende 139 minuten maximaal 81% van de Zon bedekken. Ge-

durende de eclips is Sterrenwacht Halley voor leden en niet-leden geopend en kan men verduistering vol-

gen met verschillende telescopen, waaronder de H-alfa-kijkers. 

 

 

Het verloop van deze eclips is als volgt: 
  9.29 uur: begin eclips met een klein zwart ‘deukje’ in de rech-
terrand van de Zon; hoogte boven de horizon: 23˚ 
10.37 uur: maximum: 81% van het zonsoppervlak is door de 
Maan bedekt en 84,2% van de zonsdiameter; hoogte: 31˚; 
11.48 uur: einde aan de linkerrand van de Zon; h: 36˚. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Totaliteit op de oceaan 
In een lange, smalle zone in het noordelijke 
deel van de Atlantische Oceaan zal de Zon 
volledig worden bedekt, dus voor 100%. Daar 
doet zich een totale zonsverduistering voor.  

De totale zonsverduistering begint ten zuiden 

van Groenland en eindigt dichtbij de Noordpool. 

De totaliteitszone ligt vrijwel volledig op zee. 

Alleen de eilandengroep Faerøer en Spitsber-

gen bevinden zich binnen die zone.  

Niet ver van de Faerøer doet zich te 10.45 MET 

(onze tijd) de ‘Grootste Eclips’ voor. Dat is het 

berekende moment waarop de as van de 

maanschaduw het dichtst bij het middelpunt 

van de Aarde komt. De totaliteit duurt dan 2 

minuten en 46,9 seconden. De breedte van de 

totaliteitszone is daar 462,6 kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum 

zonsverduistering 

10.37 uur 

Begin 

zonsverduistering 

9.29 uur 

Einde 

zonsverduistering 

11.48 uur 

[advertentie] 

 
 
 
 
Zenit is een populair-wetenschappelijk maandblad over sterren-

kunde, weerkunde, ruimteonderzoek en aanverwante weten-
schappen. Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen in de professi-

onele wetenschap op de voet.  
Wetenschappers uit binnen- en buitenland schrijven reelmatig in 

Zenit over hun eigen onderzoek. 
Zenit is tevens hét blad voor de actieve amateur, met nieuws 

over waarneembare verschijnselen, waarneemtips, productin-
formatie, boekbesprekingen, en beschrijvingen van amateur-

waarnemingen met foto's en tekeningen. Waar mogelijk wordt 
verwezen naar actuele informatie op het internet. 

Op de website www.zenitmagazine.nl vindt u meer informatie 
over Zenit. 

Bekijk de eclips  
bij Halley! 
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Spectroscopische Be-dubbelster ζ Tauri 
 
Be-sterren zijn een specifiek type sterren waar een grote wolk waterstof omheen draait. Father Secci heeft 
in 1868 de eerste ontdekt: de bekende у (Gamma) Cassiopeiae. Hij vroeg zich toen al af waarom er zulke 
heldere emissielijnen in het spectrum zitten. Deze roterende wolk bevindt zich maar tijdelijk rond dit type 
sterren. 

 

Patrick Duis 
 

De circa 417 lichtjaar van ons 
verwijderde ζ (Zeta) Tauri, 
een enorme ster in het ster-
renbeeld Stier (Taurus), heeft 
een massa van 11 maal de 
massa van onze Zon en een 
radius van vijf tot zes maal 
die van de Zon. Zijn opper-
vlaktemperatuur bedraagt 
15.500 K en zijn oppervlakte-
snelheid ongeveer 125km/s. 
Hij vormt een dubbelstersys-
teem met de veel kleinere 
begeleider (G8III-spectrum), 
die op een afstand van circa 
één Astronomische Eenheid 
staat. De omloopperiode 
bedraagt ongeveer 133 da-
gen. 
  
ζ Tauri is aan het eind van 
haar leven, ze heeft de wa-
terstof in haar kern opge-
bruikt en heeft zich al van de 
hoofdreeks van de Hertz-
sprung-Russell-diagram afbe-
wogen.  
Om haar heen hangt een 
enorme wolk van gas welke 
ze heeft uitgestoten uit de 
bovenste lagen van haar atmosfeer. In het spectrum is 
duidelijk de H-alfa-emissielijn zichtbaar.  
De He-lijn (Helium) op 6678,15 (zichtbaar in de grafiek) 
en H-beta op 4861,33 (niet zichtbaar) zijn bij ζ Tauri     
geen emissie- maar absorptielijnen. 
De dubbele piek rondom de H-alfalijn wordt veroorzaakt 

door de wolk gas die rond de ster draait.  
De ene zijde beweegt van ons af, en de andere zijde 
komt naar ons toe.  
Dit is een zeer interessant object voor amateur-
astronomen, omdat de H-alfalijn binnen een tijdspanne 
van slechts 10 minuten kan veranderen; dit is niet uit-
zonderlijk voor dit type Be-sterren. 
 
Fotogegevens 
Telescoop: 200mm F5 Newton op ASH montering; Spectro-
graaf: L-200; Camera: Artemis 4021 mono gekoeld op -10C; 
Autoguiding: Met Lodestar/SXV en PHD op de reflective slit 
van de L-200; Grating: 600l/mm; Slit: 39um; 6x1200s 
2x2binning, 21bias en 6 darks, golflengte gecalibreerd met 
neon; Instrument response calibratie met Castor, golflengte 
gecalibreerd met neon; PixInsight; VisualSpec/Bass 

Het spectrum dat Patrick Duis op 25 november 2014 maakte van de Be-ster ζ Tauri. 

Midden oktober heeft het Waterschap Aa en Maas het in 
slechte staat verkerende wegdek van de Halleyweg opnieuw 
geasfalteerd. Dat ligt er nu dus weer strak bij! 

Nieuwe asfaltlaag  
voor Halleyweg 

 

U bent van harte welkom op de 
        Nieuwjaarsreceptie van onze  

sterrenwacht op 10 januari,  
        15-17 uur! 
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Wie het weet… oplossing van de vorige keer!    

Harrie Schrijvers 
 

Eerst nog maar eens, kort samengevat, de omschrijving van de vorige “wie het 
weet….”: “Wie deze mooie tegelvloer ooit gezien heeft weet natuurlijk direct dat er, 
vanwege een grote restauratie van het gebouw, iets ontbreekt. De vraag was dus: 
wat?  Als  ’t werk klaar is zal men er een “feestelijke versiering” bij gaan hangen. 
Dat men een bekende Nederlandse zanger zal uitnodigen ter opluistering van het 
feest is hoogst onwaarschijnlijk. Deze zanger zou dan ook nog eens  zo’n 4 à 500 
km moeten reizen! ( De foto van deze fraaie sierbestrating is gemaakt in april 2014).  

 

Allereerst: de “Wie het weet…” puzzels gaan altijd over sterrenkunde! De 
genoemde afstand bracht sommigen al snel op steden als Brussel, Keulen, 
Antwerpen of Parijs. Bij “feestelijke versiering” dacht iemand direct aan kaars-
jes en ging op zoek naar de bedenker van de “standaardkaars” waarmee men 
een maat voor de helderheid van sterren kreeg. Iemand anders zocht de op-
lossing via “ballonnen” maar kwam daar niet verder mee. Maar wie aan “slin-
gers” dacht als feestartikel had al snel de oplossing gevonden! De Nederland-
se zanger, Harrie Slinger,  was voor weer een andere puzzelaar de bevesti-
ging dat het dus om de Slinger van Foucault in het Pantheon in Parijs moest 
gaan. (zie de situatie, mét bol en slinger, vóór aanvang van de restauratie ). 
 

Cees de Jong uit Oss dacht direct bij het zien van de afbeelding dat dit tegel-
vloertje wel eens zeer geschikt kon zijn voor de beroemde slinger. En met 
“slinger” als zoekopdracht op internet had hij de oplossing snel te pakken! Hij 
vroeg zich overigens af wanneer de foto zònder slinger werd gemaakt? (Zie 

tekst bij de foto linksbovenaan). De restauratie van het Pantheon is namelijk al 
lang aan de gang en zal nog tot 2022 duren! En vanaf 5 juni tot einde sep-
tember 2014 draaide er een kunstproject in het prachtige gebouw. Met de 
projectie van  vele gezichten op het middenpad, tot onder de koepel van de 
slinger. (zie het kunstobject ).  
De slinger zal overigens naar verwachting weer in 2017 worden teruggehan-
gen. Of men hem dan ook laat “slingeren” is af te wachten! Met deze aan een 
koord van 67 meter in de koepel van het Pantheon te Parijs opgehangen 28 
kilogram zware bol toonde Foucault in 1851 de draaiing van de aarde aan! 
Hoe dan?  Men geeft de zware bol onderaan het koord een flinke duw, maar 
zodanig dat het gewicht récht heen en weer blijft slingeren en dus geen ovaal 
gaat beschrijven. Al na een uur wijst de heen- en weerbeweging duidelijk niet meer naar het beginpunt. Terwijl er 
geen énkele kracht werkzaam is geweest om de richting van de slingerbeweging te veranderen! Dat was ook in die 
tijd alleen te verklaren door vast te stellen dat het gehele Pantheon verschoven was. Maar dat gebouw staat muur-
vast op de aarde…..en dus moest de hele aarde wel onder de slingerbeweging doordraaien! (Wie hier meer over wil 
lezen: google op “Slinger van Foucault”). 
 

Uit het potje met de namen van de inzenders met de juiste oplossing kwam deze keer nu eens geen heer, maar 
een dame: het is Loes van Uden uit Rosmalen die hiermee winnares is van “eeuwige roem” + een fraai boekwerk. 
Loes, proficiat en het aardigheidje voor de winnaar komt naar jou toe! 
 

Wie het weet… nieuwe vraag! 
Aan het gebouw waar ook kranten werden gedrukt kon iedereen beneden aan de 
gevel de laatste editie van het plaatselijke dagblad bekijken. Daarboven versche-
nen de allerlaatste nieuwtjes in langzaam voorbijglijdende korte berichten. En weer 
vlak dáárboven was een ruimte ingericht die bij de feestelijke opening de naam had 
gekregen van de uitgever. In de volksmond werd namelijk vrijwel overal waar ook 
zo’n ruimte werd gebouwd de achternaam gebruikt van de uitvinder van waarvoor 
de bedoelde ruimte was bestemd! Die persoon had die uitvinding 10 jaar eerder 

gedaan. En ook nu nog gebruikt men die naam, ook al wordt het niet gebouwd door de firma van de uitvinder. 
Noemt men de voornaam dan wordt, met name in sterrenkundige kringen, vrijwel direct ook de achternaam, dus de 
firmanaam, genoemd. En het is die voornaam die wij zoeken! 
Nog even terug naar het gebouw van de krant: het aller-aller-laatste korte nieuwsbericht over het verdwijnen van 
de ruimte kon 42 jaar na de genoemde opening helaas niet meer worden vertoond! 

Wie de voornaam van de betreffende persoon weet mag dit mailen naar: harrieschrijvers@home.nl 
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advertentie 

Schenken aan Halley voordelig! 

 

donateur kan gift aftrekken van belasting 
sterrenwacht betaalt geen erf- of schenkbelasting 

 
Welke belastingvoordelen heeft een ANBI? 
Onze vereniging en de Stichting Sterrenwacht Halley hebben uiteenlopende projecten onderhanden, waarvan het groot-
ste het Project Zon is. Dat wordt grotendeels gefinancierd met Europese en provinciale subsidie, maar een niet onaan-
zienlijk part moet worden bekostigd uit sponsorgelden en donaties. Diverse bedrijven en particulieren die diensten of 
materialen voor de derde koepel, kijker en planetenpad leveren, verstrekken grote kortingen of doen dat zelfs gratis.  
Bovendien zijn er leden die forse giften  doen aan de stichting. In het laatste geval profiteert de donateur van de ANBI-
status van de stichting; en de stichting zelf ook. De Stichting Sterrenwacht Halley is namelijk door de belastingdienst aan-
gewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de in-
komsten- of vennootschapsbelasting. En de stiching betaalt onder meer geen erfbelasting of schenkbelasting. 
De instandhouding van de sterrenwacht kost veel geld: gewoon en groot onderhoud en energielasten zijn grote posten en 
er zal ook veel geld nodig zijn om bijvoorbeeld de grote koepel grondig op te knappen. Dat geld moet komen uit contribu-
ties, entreegelden en donaties.  Vandaar dus zijn donaties heel welkom! En voor beide partijen belastingtechnisch voor-
delig  als die gift aan de Stichting Sterrenwacht Halley wordt gedaan.   
Overweegt u een donatie te doen? Neem dan contact op met Anton Valks (antonvalks@xs4all.nl) of Bareld Muurling  
(b.muurling@telfort.nl).  Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie over de ANBI:  
www.belastingdienst.nl. 

Foto’s achterkant: De Orionnevel (M42), een astrofoto van Inge van de Sande. Lees er meer over op blz. 25 e.v. 

De Californië-nevel (NGC 1499), een emissienevel in Perseus, 1.000 lichtjaren hiervandaan. Foto: Dennis van Delft. 
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Wat de leden inbrengen…


