
De Mercuriusovergang

TRIFID geeft concert bij Halley

Zonnekoepel en montering zonnekijker

Test Launch Abort System van NASA

Apollo 12
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Vereniging  
Sterrenwacht Halley 
 
Postadres Postbus 110, 5384 ZJ  Heesch 
Bankrelaties Rabobank Oss Bernheze: 
NL05 RABO 0120  0139 91 
ING-bank: NL29 INGB 0004 7397 91 
KvK-nummer 40219216 
Contributie    
Senior (18 jaar en ouder)     € 35,-- 
Volgende  senior in het gezin  € 15,--  
Junior (tot en met 17 jaar)  € 15,-- 
Volgende junior in het gezin     € 10,-- 
Donateur (minimumbedrag)   € 15,-- 
Locatie Sterrenwacht Halley  
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel  (0412) 454999 
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley  
51°42'12"316 NB (51,703 N) 
05°29'14"724 OL (5,487 O) 
Internet www.sterrenwachthalley.nl 
Facebook 
www.facebook.com/sterrenwachtHalley 
Openingstijden sterrenwacht 
Elke eerste en derde vrijdagavond van de 
maand *:  Het programma duurt circa 2 uur. 
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur 
wintertijd (nov. t/m mrt.): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 4,--;  
vanaf 13 jaar: €  6,-- 
Groepen kunnen voor andere dagen een 
 

afspraak maken met Urijan Poerink,  
06-20289013, poerinku@planet.nl 
Bestuur  
Merijn de Jager (voorzitter),  
halleyobservatory@gmail.com 
Yigal Herstein (secretaris) 
06-46457577, yherstein@gmail.com,  
Bareld Muurling (penningmeester), 
06-10803283, b.muurling@telfort.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 
06-20289013,  poerinku@planet.nl 
Anton Valks, 073-5478655,  
antonvalks@xs4all.nl 
Robert Plat, rmplat@yahoo.com,  
Hans Bomers, 06-12752161,  
hansbomers81@gmail.com, 
Project Halley 2.0 Yigal Herstein,  
06-46457577, yherstein@gmail.com 
Halley Periodiek, ISSN 2542-3711 
redactie: Urijan Poerink, 06-20289013   
poerinku@planet.nl;  
omslag: Maarten Geijsberts 
Werkgroep Jeugdactiviteiten Urijan  
Poerink, 073-6569157, poerinku@planet.nl  
Werkgroep Actieve Sterrenkunde Merijn 
de Jager, halleyobservatory@gmail.com 
Cursussen Werner Neelen,  
info@sterrenwachthalley.nl 
Publiekscoördinator (agenda sterrenwacht, 
inroosteren vrijwilligers)  
Suzanne van de Wijdeven, 
sterrenwachthalley@hotmail.com 
 
 
 

Werkgroep Bibliotheek en Spreekbeurten 
Harrie Schrijvers, harrieschrijvers@home.nl

Inhoud HP 2019-4 
 
2 Colofon, inhoud, kalender 
3 Van de voorzitter… 
3 Van de penningmeester … 
3 Welkom nieuwe leden 
3 Leuke Vrijwilligersmiddag 
4 Hanneke – In Herinnering 
4 Komeet Borisov 
5 Wat is er te doen bij Halley… 
5 ‘Het heelal binnen handbereik’ 
5 Lezingen bij Galaxis 
 
   
   

  6 Concert Ensemble TRIFID        
  7 Hemelverschijnselen in het najaar 
  8 De planeten in het najaar  
  8  Bloei vroeg aards leven 
  9 Mercuriusovergang 11 november 
10 Falcon Heavy, bolhoop M22  
11 Sounds of Interstellar Space 
12 Cursussen, lezingen, Filmavonden 
12 KNVWS-evenementen 
12 Rabo Clubsupport   
13 Test ontsnappingstoren Orion 
14 Zonnekoepel en montering  
14 Klussen bij Halley 

 

15 Apollo 12 
16 Sterrengidsen 2020  
16 Scepsis over bestaan ‘exomaan’  
16 Lipdub bij Halley 
17 Blue Origin 
17  Water in monsters Itokawa 
17  Indiase maanmissie mislukt 
18 Planetoïde verschiet van kleur 
18 Waterkringloop op Mars 
18 DeepskyLog 
19 Wie het weet… quiz 
19 Stadsgedicht over Halley 
20 Wat de leden inbrengen 

 

 
 
 
 

Halleykalender herfst 
Meer informatie: zie blz. 5, 6, 9 en 12 

 

4 oktober  21.00  Publieksavond  
5 oktober  14.00 Jeugdmiddag  
5 oktober  20.00 Publieksavond  
9 oktober  20.00 Bijeenkomst WAS 
16 oktober 20.00 Lezing bij Galaxis 
19 oktober  21.00  Publieksavond  
23 oktober  20.00 Bijeenkomst WAS 
26 oktober  16.00  Jeugdcursus, les 1  
26 oktober  20.00 Nacht vd Nacht 
1 november 20.00  Publieksavond  
2 november  16.00  Jeugdcursus, les 2  
2 november  20.00  Jeugdavond  
5 november  20.00  Cursus SvI, les 1 
6 november  20.00 Mercuriuslezing  
8 november  20.00 Filmavond 
9 november  16.00  Jeugdcursus, les 3 
 

11 november  13.00 Mercuriusoverg. 
12 november  20.00 Cursus SvI, les 2 
15 november  20.00  Publieksavond 
16 november  16.00  Concert TRIFID 
16 november  20.00  Concert TRIFID 
19 november  20.00 Cursus SvI, les 3 
20 november  20.00 Bijeenkomst WAS 
20 november 20.00 Lezing bij Galaxis 
23 november  16.00  Jeugdcursus, les 4 
26 november  20.00 Cursus SvI, les 4 
3 december  20.00 Cursus SvI, les 5 
4 december  20.00 Bijeenkomst WAS 
6 december   20.00  Publieksavond  
10 december  20.00 Cursus SvI, les 6 
13 december 20.00 Filmavond 
18 december  20.00 Bijeenkomst WAS 
18 december 20.00 Lezing bij Galaxis 
20 december  20.00 Publieksavond  
21 december  20.00  Jeugdavond  

 
 
 
 
 

  
 

Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Secretaris Maarten Geijsberts, 
06-22378209, mageijsberts@hotmail.com 
Overige bestuursleden Urijan Poerink 
(voorzitter),  Anton Valks (penningmeester),  
Ferry Bevers, Lambert van den Heuvel, 
Marinus van Ginkel 
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze: 
NL28 RABO 0120 0673 15 
ANBI Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), de Stichting Maashorst On-
dernemers en de Toeristisch Recreatie-
ve Vereniging Bernheze. 

 Illustratie voorkant – Het Ensemble TRIFID geeft op zaterdag 16 november 
twee voorstellingen bij onze Sterrenwacht Halley, met veel muziek en lezin-
gen van een sterrenkundige. In deze Halley Periodiek lees je er veel meer 
over. 
Bestel kaartjes en kom op 16 november naar Halley! 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2020-1:  
1 december 2019. 

Verdeling leden per gemeente 
Het Jaarverslag 2018-2019 in de Halley 

Periodiek 2019-3 bevatte een diagram uit 
2017 van de verdeling van de  Halleyleden 

per gemeente. Maar de namen van de  
gemeenten waren weggevallen. Bij deze 

alsnog het complete diagram. 
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Leuke Vrijwilligersmiddag 
 
Elk jaar zijn Halleyleden die zich inzetten voor de sterren-
wacht, en hun partners welkom op een ‘vrijwilligersmiddag’.  
Dit jaar troffen zij elkaar op 21 september bij Handboog- 

vereniging Landmans Unie 1843 in  
Schijndel, waar onder deskundige  
begeleiding flink werd gestreden om de 
eer en een fles wijn.  

 Een leuke middag die werd afgesloten met 
een hapje en een drankje.  

 De beste boogschutter? Anton Valks!  

Van de voorzitter… 
 
Beste Halleyleden, 

  
Wat een bewogen tijd hebben we alweer 
achter de rug sinds de Algemene Leden- 

vergadering. Het jubileum van 50 jaar maanlanding op 20 juli 
en de jubilea van 35 jaar Vereniging Halley en 30 jaar Ster-
renwacht Halley. Alle drie hebben we op bescheiden wijze ge-
vierd tijdens de zomerbarbecue met een flesje knalwijn! De 
zomerbarbecue blijft altijd een leuk moment om elkaar onder 
het genot van een hapje en een drankje te spreken en ik wil 
de zomerbarbecue een succes noemen ondanks het feit dat 
we dit jaar afscheid hebben moeten nemen van Ambiance 
Catering. We hebben genoten, maar we hebben Ambiance 
wel gemist! Helaas is dat niet het enige wat we definitief moe-
ten missen sinds deze zomer. Na een buitengewoon moeilijke 
periode is Halleylid Hanneke Luxemburg overleden op 11 juli. 
Hanneke heeft zich vele jaren voor onze sterrenwacht inge-
zet. Met name op het gebied van de planning en regelmatig 
ook op publieksavonden en -middagen. Wie zijn hoofd opheft 
naar de sterrenhemel zal ongetwijfeld een moment aan haar 
denken.  
  

De tijd schrijdt rap voort want op 11 november dit jaar is er na 
slechts drie-en-een-half jaar weer een Mercuriusovergang. Op 
9 mei 2016 hebben we de Mercuriusovergang schitterend 
kunnen zien. De zon stond hoog en de hemel was voor het 
grootste deel van de tijd kraakhelder. In november is dit uiter-
aard afwachten. Maar grijp je kans, want de volgende over-
gang is pas in 2032! Op 6 november houdt onze vaste gast-
docent Niels Nelson een lezing over dit onderwerp. Verder 
mag ik kond doen van een zeer heuglijk feit: de zonnekoepel 
nadert, op nog wat klein sleutelwerk na, haar voltooiing. Yigal 
Herstein besteedt verder aandacht aan dit onderwerp elders 
in de HP. Ik wil mijn uitdrukkelijke felicitaties overbrengen aan 
iedereen die hier aan bijgedragen heeft!  
  
Zoals altijd wijs ik graag op de agenda. Houd onze agenda in 
de gaten want de cursus Sterrenkunde voor Iedereen staat 
binnenkort weer op de agenda. Wie zich in wil schrijven kan 
zich tot Werner Neelen richten. We hebben op 16 november 
een kleine zeldzaamheid op het programma staan: Een mid-
dag- en avondconcert van Sounds of Interstellar Space. We 
zijn erg benieuwd! 
  
Clear Skies, 
Merijn de Jager 

   
 Van de  
Penningmeester… 

 
Contributiebetaling 
Een bekend onderwerp om mee te begin-

nen, maar dat zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Begin juli, 
na afsluiting van het tweede kwartaal, moest nog een (te 
groot) aantal leden de contributie over 2019 betalen. Ik heb 
deze leden hierover gemaild, een aantal heeft nu inmiddels 
betaald. Maar te veel leden moeten nog steeds aan hun ver-
plichting voldoen. Het zou fijn zijn dat in de loop van deze  

  

   
 
maand alle achterstallige contributies betaald zouden worden. 
Nog mooier zou het zijn wanneer zij voortaan via automatisch 
incasso gaan betalen. Een machtigingsformulier is eenvoudig 
te regelen, ik mail het graag even naar eenieder toe. Gemak 
voor de leden, maar ook gemak voor de penningmeester. 
 
Even een korte update over het lopende jaar: we zijn financi-
eel gezond. De bezoekersaantallen zijn goed; de publieks-
avonden worden goed bezocht, de zonnemiddagen in augus-
tus trokken veel belangstelling, scholen en groepen weten 
ons te vinden, dus daarover geen klagen. 
 
Bareld Muurling 
 

 

 

 

Stan Bottema Oss 

Judith van Geelkerken Uden 

Tobias Dijkhuizen Heesch 

Hugo van der Zanden Heesch 

Daniëlle Coenders  

en Pepijn Jansen Wijchen 

Frans Scholtens Son en  

Breugel

Anton Valks 

Joke Burgers 
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Weer een indringer in ons zonnestelsel opgemerkt 

Komeet Borisov 
 
Op 30 augustus 2019 observeerde de Oekraïense amateursterrenkundige Gennady Bo-
risov een object in ons zonnestelsel, dat zich vreemd gedroeg. Het vliegt namelijk te snel 
om door de zon te worden ingevangen. En dat zou kunnen betekenen, dat het om een 
indringer uit de interstellaire ruimte gaat. Het object – een komeet - heeft inmiddels de 
naam C/2019 Q4-Borisov gekregen. Opmerkelijk is, dat dit de tweede bezoeker van buiten 
het zonnestelsel is in korte tijd. In 2017 was het de mysterieuze ‘Oumuamua die de ster-
renkundige wereld in beroering bracht. Niet eerder was namelijk een interstellair object 
in ons zonnestelsel waargenomen. 
 

De oorsprong van C/2019 Q4 Borisov is 
nog onduidelijk, maar zeker is, dat het 
om een komeet gaat. Anders dan 
‘Oumuamua wordt dit object, vermoede-
lijk met een doorsnede van enkele kilo-
meters, door een coma omringd; dat is 
een ijle wolk van stof en gas die ontstaat 
als het ijzige oppervlak van een komeet 
door het zonlicht wordt opgewarmd. Die 
coma maakt, dat C/2019 Q4 helderder is 
dan ‘Oumuamua en eerder kon worden 
ontdekt. Bovendien biedt de coma de 
mogelijkheid om spectografisch de che-
mische samenstelling van de komeet te 
bestuderen. 
Op 7 december 2019  is de kortste af-
stand tussen C/2019 Q4 Borisov en de 
aarde: 290 miljoen kilometer. Het onder-
zoek aan de komeet kan pas half oktober 

echt goed beginnen, wanneer de positie 
van de komeet ten opzichte van het ver-
blindende licht van de zon gunstiger is. 
De Amerikaanse astronoom Quanzhi Ye 
van de Universiteit van Maryland raakte 
gefascineerd door een van de kenmer-
ken van de komeet: zijn excentriciteit. 
Als de excentriciteit van een object nul is, 
draait hij in een perfecte cirkel rond zijn 
thuisster. Hoe meer een omloopbaan in 
één richting wordt uitgerekt, des te meer 
nadert hij de waarde van één. Als een 
komeet of planetoïde een excentriciteit 
van groter dan één heeft, betekent het 
dat het object langs een boogvormig tra-
ject eenmalig door ons zonnestelsel 
schiet. Volgens het Minor Planet Center 
heeft de excentriciteit C/2019 Q4 een 
waarde van meer dan drie. 

Volgens Ye is het niet waarschijnlijk dat  
C/2019 Q4 aan de rand van ons zonne-
stelsel is gevormd en op een of andere 
manier in zijn huidige baan op weg naar 
de interstellaire ruimte is gestoten. Voor 
zo’n sterke koersverandering zou de ko-
meet dichtbij een zwaar object moeten 
zijn gekomen, zoals een planeet. Maar 
voor zover de astronomen weten, kwam 
C/2019 Q4 binnen het zonnestelsel nooit 
in de buurt van zo’n zwaargewicht. De 
planeten die rond de zon draaien, doen 
dat allemaal in ongeveer hetzelfde schijf-
vlak, terwijl C/2019 Q4 met een hoek van 
44 graden op het zonnestelsel lijkt neer 
te duiken. “Daarom denken we dat 
zwaartekrachtsverstoringen vrijwel on-
mogelijk zijn,” zegt Ye. 
www.nationalGeographic.com 

In herinnering 

Hanneke Luxemburg 

 

Op 11 juli overleed Hanneke Luxemburg, een enthousiast en actief lid van onze vereniging.  
Sommige Halleyleden werden verrast door dit nare nieuws, andere wisten al dat het hele-
maal niet goed ging met Hanneke. Het overlijden van haar moeder, enkele jaren later ge-
volgd door haar vader, zorgde bij haar voor toenemende twijfel over haar bestaansrecht. Ook 
het overlijden van haar tweelingbroertje toen het twee dagen oud was, had haar meer ge-
daan dat iemand had kunnen vermoeden. De neerwaartse spiraal die zich daarna inzette, 
kon helaas niet meer doorbroken worden.  
Hanneke werd begin 2006 lid van de sterrenwacht; haar echtgenoot Bart Verdonk was dat al 
enkele jaren. Van meet af aan zette zij zich in voor de vereniging: zij hielp bij publieksactivi-
teiten en andere evenementen, kwam met leuke ideeën en wist anderen te enthousiasmeren 
en te stimuleren. Altijd opgewekt en goedlachs, zo kenden we haar. Maar haar sombere kant 
zagen we niet; die hield zij verborgen.  
Hanneke en Bart waren reislustig. Ze bezochten tal van landen en dikwijls was een totale  

zonsverduistering het reisdoel, zoals die in Bulgarije en Zimbabwe. Samen met andere Halleyleden gingen zij op ‘eclips-
expedities’ naar Spanje, Egypte, China en Nebraska (VS). 
Naast vrijwilliger bij Halley was Hanneke ook een actief lid van het IVN in ’s-Hertogenbosch. Namens het IVN schreef zij 
voor De Bossche Omroep korte verhalen over de natuur. 
Hanneke nam begin 2015 van Ferry Bevers belangrijke taken over: het beheren van de agenda van de vereniging, het be-
antwoorden van voicemails en e-mails met betrekking tot publieksactiviteiten, het inroosteren van leden voor de open avon-
den en middagen en voor het ontvangen van groepen. Allemaal veel werk, waar je bijna dagelijks mee bezig bent, maar 
Hanneke deed het met plezier en nauwgezet. Maar vorig jaar kon zij het niet meer aan; zij moest deze taken tot haar spijt 
aan anderen overdragen. Zij liet zich niet meer zien bij de sterrenwacht, maar zij bleef bijna tot het laatst toe alles bij Halley 
op de voet volgen.  
Hanneke is 55 jaar geworden. Op 17 juli, de dag na de maansverduistering, vond de uitvaart plaats. Een grote afvaardiging 
van Halley was aanwezig bij de drukbezochte plechtigheid.  
Hanneke is niet meer, dat is een groot gemis voor onze vereniging en haar leden, maar in de eerste plaats natuurlijk voor 
Bart en haar familie. Wij wensen Bart op deze plaats nogmaals heel veel sterkte toe met dit verlies. 
 
De besturen van de Vereniging Sterrenwacht Halley en de Stichting Sterrenwacht Halley 

Opname van de komeet Borisov, 
gemaakt met verschillende kleu-
renfilters. Foto: Gemini Observa-
tory/NSF/AURA. 
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OKTOBER 

 

Vrijdag 4 oktober, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Zaterdag 5 oktober, 14.00-16.00 uur 
Jeugdmiddag i.k.v. Weekend van de 
Wetenschap 
 
Zaterdag 5 oktober, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond i.k.v. Weekend van de 
Wetenschap 
 
Woensdag 9 oktober, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 18 oktober, 21.00-23.00 uur  
Publieksavond  
 
Woensdag 23 oktober, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Zaterdag 26 oktober, 20-22.00 uur 
Nacht van de Nacht 
 
Vrijdag 1 november, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
 
Zaterdag 2 november, 20.00-21.00 uur  
Jeugdavond voor jeugdleden en 
jeugdcursisten 
 
Woensdag 6 november, 20.00-22.30 uur 
Lezing over de Mercuriusovergang  
Op maandagmiddag 11 november be-
weegt Mercurius voor de zon langs. 
Niels Nelson vertelt in de lezing over 
Mercurius en Urijan Poerink over de 
Mercuriusovergang. (zie ook blz. 12). 
 

Vrijdag 8 november, 20.15 uur  
Filmavond  

Voor de liefhebbers van Kuifje draaien 
in het auditorium twee films: Raket Naar 
De Maan en Mannen Op De Maan. De 
filmavond is alleen toegankelijk voor 
Halleyleden. Entree: kosteloos. 
 
Maandag 11 november, 13.00-17.00 uur 
Kijkmiddag, Mercuriusovergang 
Bij Halley zal dit weinig voorkomende 

verschijnsel met de telescopen te volgen 
zijn, mits het natuurlijk onbewolkt is. Op 
blz. 9 meer informatie over de Mercuri-
usovergang.   
 
Vrijdag 15 november, 20.00-22.00 uur  
Publieksavond 
 
Zaterdag 16 november, 20.00-23.00 uur  
Concert Sounds of Interstellar Space 
Lees er meer over op blz. 6 en 11. 
 
Woensdag 20 november, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
 

DECEMBER 
 
Woensdag 4 december, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 6 december,  20.00-22.00 uur  
Publieksavond  
 

Vrijdag 13 december, 20.15 uur  
 Filmavond  

In het auditorium wordt de sciencefiction-
film Avatar (2009) vertoond. 
De filmavond is alleen toegankelijk voor 
Halleyleden. Entree: kosteloos. 
 
Woensdag 18 december, 20.00 uur 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het 
eerst, mail dan even naar Merijn de Ja-
ger, halleyobservatory@gmail.com. 
 
Vrijdag 20 december, 20.00-22.00 uur 
Publieksavond  
 
Zaterdag 21 december, 20.00-21.00 uur  
Jeugdavond voor jeugdleden (en evt. 
jeugdcursisten)  
 

  

 

 

 
 

Lezingen  

 
De KNVWS-vereniging Galaxis organi-
seert bijna elke maand  een lezing, die 
voor iedereen toegankelijk is.  
Lezingen in het najaar: 
woensdag 16 oktober, 20.00 uur - drs. 
Edwin Mathlener: De toekomst van ons 
zonnestelsel 
woensdag 20 november, 20.00 uur - 
prof. Henny Lamers: Hubbles mooiste; 
bijzondere opnamen van de ruimtetele-
scoop Hubble 
woensdag 18 december, 20.00 uur: dr. 
ir. Wieger Wamel: Is er water op de pla-
neet Mars en is het eventueel bruikbaar 
voor de mens? 
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 5246 
GA Hintham. 
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toe-
gang; niet-leden betalen € 7,50. 

 
Meer informatie: 

www.galaxis-sterrenkunde.nl 
 

  
Stem op Sterrenwacht Sonnenborgh 

‘Het heelal binnen handbereik’ 
 
Museum-Sterrenwacht Sonnenborgh in 
Utrecht werkt aan een uniek programma 
over sterrenkunde voor kinderen en vol-
wassenen die slechtziend zijn of blind. 
  
Speciaal voor hen ontwikkelt Sonnenborgh 
Het heelal binnen handbereik. Dat geeft een 
inleiding op de sterrenkunde, waarbij de na-
druk op ervaren ligt. De hemellichamen zijn 
letterlijk te voelen, het heelal is te horen, de 
grootsheid fysiek te ervaren. Sonnenborgh 
ontwikkelt dit programma samen Oogvereni-
ging Utrecht.  
Met Het heelal binnen handbereik is Sonnen-
borgh een der drie genomineerden voor de 
RAAK Stimuleringsprijs 2019. Een vakjury se-
lecteerde de finalisten, het publiek heeft stem-
recht en bepaalt wie de winnaar is.  
Stem dus op sterrenwacht Sonnenborgh en 
maak sterren kijken toegankelijk voor blinden 
en slechtzienden!  
Met je stem draag je bij aan de ontwikkeling 
van het eerste (!) sterrenkundige programma 
voor visueel beperkten in ons land. Na lance-
ring van het project kunnen ook andere ster-
renwachten in Nederland er gebruik van ma-
ken. Met de prijs kan Sonnenborgh het project 
geheel uitvoeren zoals beoogd.  
Stem vóór tot 7 oktober via https://raakstimu-
leringsprijs.nl/deelnemers/sonnenborgh/. 

Wat is er te doen bij Halley? 
Alle activiteiten zijn voor leden gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.  
Belangstelling? Je bent van harte welkom. Niet in het overzicht zijn vermeld 
cursussen en rondleidingen van groepen die op afspraak worden ontvangen. 

Foto: LIPDUB Vinkelse 
schoolverlaters,  

12 augustus 2019 
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Op zaterdag 16 november hebben we bij Halley een bijzondere voorstelling die een 

sterrenkundige lezing van een gastspreker combineert met live-muziek met een  

'ruimtelijke' tintje. De voorstelling, die wordt verzorgd door het ensemble TRIFID, is van 

16.00-19.00 uur en wordt herhaald van 20.00-23.00 uur. 
 
Sounds of Interstellar Space is een beleving: onderge-

dompeld worden in de mysterieuze wereld van het uni-

versum, waarbij muziek en wetenschap samensmelten. 

Accordeonist Rik Cornelissen, vibrafonist Vincent Hou-

dijk en contrabassist Maciej Domaradzki vormen het 

ensemble TRIFID. Zij gaan op tournee met hun nieuwe 

programma Sounds of Interstellar Space. Het titelstuk 

is geschreven op basis van recent door de NASA en ESA 

opgevangen golven in de buurt van Saturnus.  

De première van de voorstelling is op 11 oktober 2019 

in Space Expo in Noordwijk. Aansluitend volgen er 

voorstellingen in sterrenwachten, planetaria, ruimte-

vaartmusea en collegezalen van universiteiten in heel 

Nederland. 

 

Te gast bij Halley 

Op zaterdag 16 november zijn zij bij onze Sterrenwacht 

Halley te gast. Bij Halley worden de lezing verzorgd 

door Leon Houben (zie kader). 

De avond bij Halley wordt (bij helder weer) afgesloten 

met waarnemen door de grote telescoop.  

 

De voorstelling begint dichtbij onszelf, op Aarde.  

Er wordt ingezoomd op de plek waar we ons op dat 

moment bevinden, waar je wordt meegenomen op reis 

tot ver buiten de rand van ons zonnestelsel.  

De spreker vertelt over de sterren, planeten en de fe-

nomenen achter de composities. En de muzikanten la-

ten hun interpretatie klinken. De muziek van Sounds of 

Interstellar Space klinkt onderzoekend en ruimtelijk en 

is beïnvloed door zowel klassieke muziek, jazz als 

tango.  

Lyrische muziek vol improvisatie, met het heelal als ba-

sis voor alle composities. Groter kan je inspiratiebron 

niet zijn. 

Twee voorstellingen 

Zaterdag 16 november bij Halley. 

Eerste voorstelling 16.00 – 19.00 uur 

Tweede voorstelling: 20.00 – 23.00 uur  

(herhaling).  

Kaartjes zijn via internet te bestellen (zie kader). 

  

Meer informatie over TRIFID: http://trifidmusic.com  

16 november 16 november 16 november 16 november ----    ConcertConcertConcertConcertenenenen    van TRIFID van TRIFID van TRIFID van TRIFID bij Halleybij Halleybij Halleybij Halley    

Sounds of Interstellar Sounds of Interstellar Sounds of Interstellar Sounds of Interstellar SSSSpacepacepacepace         
    

Kaartjes bestellen 

 

Kaartjes voor de voorstelling bij Halley zijn al te 

boeken via www.soundsofinterstellarspace.nl. 

Ook voor Halleyleden geldt, dat zij langs deze weg 

een kaartje moeten verkrijgen, maar zij krijgen kor-

ting. 

Voor Halleyleden geldt een prijs van € 16,02 (incl. 

servicekosten).  Je ontvangt via e-mail een kortings-

code, die je bij het bestellen van het kaartje kunt 

gebruiken. 

Niet-leden betalen € 19,54 (incl. servicekosten). 

Lezing Luisteren naar licht 

 

Als promovendus in de radio-

sterrenkunde luistert Leon 

Houben dagelijks naar de 

ruimte in de hoop het geluid  

op te vangen van een nieuw sterrenkundig feno-

meen, genaamd fast radio bursts. Nog niet zo een-

voudig met alle herrie die wij mensen maken. Het 

onderdrukken van die herrie is dan ook zijn groot-

ste uitdaging om de zwakke geluiden uit het heelal 

waar te nemen. Voor zijn onderzoek wordt geen 

gebruik gemaakt van plaatjes, zoals die van de  

Hubble Space Telescope. Sterker nog, Leon Houben 

kijkt niet eens door telescopen naar de hemel, 

maar luistert alleen. In zijn lezing Luisteren naar 

Licht legt hij uit hoe dat gebeurt en leer je dat je 

zelf ook dagelijks luistert naar licht. 

De naamgever van het ensemble dat het concert 

geeft is de Trifidnevel. Deze nevel is te vinden in het 

sterrenbeeld Schutter. Trifid is Latijn voor ‘drievou-

dig’ en is op de nevel van toepassing omdat die is 

verdeeld in drie lobben. 
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De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, 

die in opdracht van de KNVWS is uitgegeven door Stip Media. 
 

  

URIJAN POERINK  
 

OKTOBER 
   
Di 3 oktober – Om 22 uur staat de maan 
slechts 1° ten noorden van Jupiter: een 
conjunctie. Maar rond dat tijdstip zakken 
ze allebei onder de horizon, dus bekijk het 
tweetal een paar uren tevoren in de 
avondschemering in het zuidwesten. 
 
Za 5 oktober – Te 23 uur zie je de maan 
1° ten zuiden van Saturnus.  
 
Za/zo 5/6 oktober – de veranderlijke ster 
Algol (ster β in Perseus) begint om 19.30 
uur in helderheid af te nemen tot om 0.30 
uur (6 okt.) is bereikt. Daarna neemt de 
helderheid weer toe tot  om 5.30 uur (6 
okt.). Het gehele helderheidsverloop is 
met het blote oog te volgen. 
 
Wo 9 oktober – De hele avond zie je de 
vier grote Jupitermanen ten oosten van de 
planeet staan, in de volgorde Io, Europa, 
Ganymedes en Callisto. Dit alles is al met 
een kleine telescoop zichtbaar. 
 
Ma/di 21/22 oktober – Vannacht is het 
hoogtepunt van de activiteit van de mete-
orenzwerm Orioniden. Elk uur zul je wel 
enkele Orioniden kunnen waarnemen. Ze 
verschijnen overal aan de sterrenhemel, 
maar verleng je hun lichtspoor in gedach-
ten naar achteren, dan kom je uit in de ra-
diant van de zwerm; die ligt in Orion, niet 
ver van Betelgeuze. Orioniden zijn snel en 
hebben vaak een nalichtend spoor. Het 
stof dat verantwoordelijk is voor deze 
zwerm is afkomstig van de beroemde Ko-
meet van Halley.  
De komende maanden, tot 10 december, 
is ook de Tauridenzwerm actief, met een 
radiant in Stier. Ze onderscheiden zich 
van de Orioniden door hun snelheid en 
kleur; ze zijn traag en oranjekleurig. Dik-
wijls zijn ze ook zo helder, dat er sprake is 
van een vuurbol of bolide. 
 
Vr 25 oktober – Om 19 uur passeert de 
planetoïde 162082 de aarde op een af-
stand van slechts 6,2 miljoen kilometer. 
Zijn helderheid wordt dan echter niet meer 
dan +12 of +13. Wie hem met een grote 
telescoop wil vinden, kan de efemeriden 
opzoeken op ss.jpl.nasa.gov. 
 
Vr/za 25/26 oktober – De veranderlijke 
ster Algol in Perseus begint om 21 uur (25 
okt.) in helderheid af te nemen tot om 2.06 

uur (26 okt.) het minimum is bereikt. 
Daarna neemt de helderheid weer toe tot 
7 uur (26 okt.). Het gehele helderheids-
verloop is met het blote oog te volgen. 
 
Za 26 oktober – Te 19 uur is de maan in 
conjunctie met Mars, maar de Rode Pla-
neet is dan een ochtendobject laag in het 
oostzuidoosten. Op 26 oktober ’s och-
tends zie je de maan nog boven Mars 
staan en op de ochtend van 27 oktober 
eronder. 
 

NOVEMBER 

 
Vr 1 november – Om 19.39 uur verdwijnt 
de ster 24 van Boogschutter (magn. +5,5) 
achter de donkere maanrand. Je vindt de 
maan (24% verlicht) op 9° hoogte in het 
zuidwesten.  
 
Za 2 november – de maan is te 8 uur in 
conjunctie met Saturnus, maar dan staan 
ze voor ons onder de kim. Bekijk de sa-
menstand de avond ervoor of erna. 
 
Ma 4 november – Al met een kleine tele-
scoop zie je de hele avond de vier groot-
ste manen van Jupiter ten westen van de 
planeet staan. 
 
Vr 8 november – Om 16 uur staat Mars 3° 
ten noorden van de helderste ster in 
Maagd, Spica, maar op dat tijdstip kunnen 
we ze niet zien. Bekijk de twee in de och-
tendschemering in het oostzuidoosten. 

Ma 11 november – Mer-
curiusovergang. Tussen 
13.35 uur en zonsonder-
gang zien we de planeet 
Mercurius voor de zon langs bewegen, 
hetgeen niet een alledaags verschijnsel 
is. Gedurende de overgang is Sterren-
wacht Halley voor iedereen geopend. 
Lees meer op blz. 9. 
 
Vr 15 november – Om 23.21 uur komt de 
ster η van Tweelingen (+3,5) na afloop 
van een bedekking achter de donkere 
maanrand tevoorschijn. De maan is voor 
88% verlicht en staat op 37° hoogte in het 
oosten. 
 
Zo/ma 17/18 november – de veranderlijke 
ster Algol begint om 18.48 uur (17 nov.) in 
helderheid af te nemen tot om 23.42 uur 
(17 nov.) het minimum is bereikt. Daarna 
neemt de helderheid weer toe tot 4.36 uur 
(18 nov.). Het gehele helderheidsverloop 
is met het blote oog te volgen. 
 
Zo 24 november – Te 15 uur is Venus in 
conjunctie met Jupiter. Ze staan dan 1°24’ 
uit elkaar. Maar pas vanaf 17.30 uur kun 
je proberen de samenstand heel laag in 
het zuidwesten te observeren. Gebruik 
een verrekijker. 
 
Vr 28 november – In de avondschemering 
staat de maansikkel  nabij Venus en Jupi-
ter, laag boven de zuidwestelijke horizon.   
 

 

Hemelverschijnselen  - oktober t/m december 2019 

Mercurius-
overgang     

Op 24 november gaat de maan Mars (Ma) voorbij en op 25 november Mercurius (Me). Bekijk de 
samenstanden ’s morgens rond 7 uur. 
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De planeten – oktober t/m december 2019 

DECEMBER 
 
Do 5 december – Om 19.11 uur schuift de 
maan voor de ster 33 van Vissen (+4,6), 
die aan de donkere maanrand verdwijnt. 
 

Wo 11 december – te 6 uur is Venus in 
conjunctie met Saturnus, 1°49’ ten zuiden 
ervan. Het tweetal kunnen wij dan niet 
zien. Bekijk de samenstand de avond er-
voor of erna, kort na zonsondergang in 
zuidwesten. 
 

Za 14 december – Een de grootste mete-
orenzwermen bereikt te 20 uur zijn maxi-
male activiteit. Het gaat om de Gemini-
den. De radiant of het vluchtpunt van alle 
Geminidenmeteoren ligt nabij de heldere 
ster Pollux van Tweelingen. Rond het 
maximum zouden wel meer dan 60 Gemi-
niden per uur kunnen verschijnen. Echter, 
het is net volle maan geweest, dus de felle 
maneschijn zal menig meteoor overstra-
len. Geminiden zijn vrij traag; ze dringen 
met een snelheid van 35 km/s de damp-
kring binnen. 
 
Ma 23 december – Te 3 uur is de maan in 
conjunctie met Mars, Bekijk het tweetal 
als het een paar uur later in het zuidoos-
ten opkomt. 
 
Ma 23 december – Rond 3 uur is het 
hoogtepunt van de Ursiden, een kleine 
meteorenzwerm met een radiant in Kleine 
Beer. De maan zal niet storen, dus als het 
goed donker is, kun je elk uur enkele Ur-
siden waarnemen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2019, die in opdracht van de KNVWS 
is uitgegeven door Stip Media. De Sterrengids 2019 bevat informatie, waaronder zoekkaartjes en tabellen, over de stand van 
planeten en dwergplaneten, zon, maan, planetoïden, meteoren, (rakende) sterbedekkingen, veranderlijke sterren, telesco-
pen en veel meer. De gids ligt voor alle leden ter inzage op de balie van onze sterrenwacht. 
 
URIJAN POERINK  
 
Mercurius is in oktober en de eerste helft 
van november niet zichtbaar. Daarna zal 
hij tot medio december in de ochtend-
schemering boven de oostzuidoostelijke 
horizon te vinden zijn. Gebruik daarvoor 
zo nodig een verrekijker. 
Venus vertoont zich evenmin in oktober 
en begin november. Dat doet hij pas na 10 
november, kort na zonsondergang in het 
zuidwesten. Zij komt steeds vroeger op; 
na 10 december zakt zij meer dan twee 
uur na de zon onder de kim. 
Mars is een tijdje weg geweest, maar 
staat vanaf midden oktober aan de och-
tendhemel. Eind oktober zie je hem al 
bijna twee uur voor zonsopkopkomst in 
het oosten. Hij bevindt zich dan in Maagd.  
Zijn magnitude is nog slechts +2, maar 
Mars wordt in de loop der weken helder-
der omdat hij de aarde nadert. Hij komt 
elke ochtend vroeger op. In december is 
hij in sterrenbeeld Weegschaal. 
De zichtbaarheid van Jupiter neemt af. 
Begin oktober staat hij in het zuidwesten, 

waar hij niet lang na de zon ondergaat. Hij 
houdt zich in Slangendrager op, maar 
schuift in november de Boogschutter is. 
Begin december is hij nog even in de 
avondschemering te zien, maar dan ver-
dwijnt hij een tijd uit het zicht.  
Saturnus (ca. +0,5) is ’s avonds te zien in 
Boogschutter, tussen zuid en zuidwesten. 
Hij gaat steeds vroeger onder: eind no-
vember al rond 19.15 uur. Na medio de-
cember is hij ’s nachts niet meer te zien. 
Uranus (+6,0) is op 28 oktober in opposi-
tie en staat dan dus gehele nacht aan de 
hemel. Na deze datum zal hij elke nacht 
iets vroeger ondergaan. Hij staat in Ram.  
Neptunus (+7,7) is in oktober bijna de hele 
nacht te observeren in Waterman, maar 
ook hij duikt de komende maanden elke 
nacht iets vroeger de kim. Hij staat dichtbij 
de ster φ van Waterman (mag. +4,2). 

Bloei vroeg aards leven  
  
Leven op aarde kon ruim 470 miljoen jaar 
geleden bloeien als gevolg van twee op el-
kaar botsende planetoïden; de resulterende 
stofwolk blokkeerde het zonlicht op aarde.  
Door deze afname van zonlicht koelde de 
aarde af en ontstond een ijstijd, waarin leven 
op aarde kon bloeien, schrijven wetenschap-
pers in Science Advances. 
De botsing vond plaats in de planetoïdengor-
del. Eén rotsblokken was ongeveer 150 kilome-
ter groot. De botsing vulde het binnenste van 
het zonnestelsel, waar de aarde ook in ligt, met 
stof. Deze gebeurtenis, die een ijstijd tot gevolg 
had, vond plaats in het ordovicium-tijdperk. 
Toen leefden er vooral waterdieren, en moge-
lijk ook insecten en planten. Tijdens het ordovi-
cium vond echter de Great Ordovician Biodiver-
sity Event (GOBE) plaats: een explosieve groei 
van organismen. Naar schatting verviervou-
digde het aantal soorten zeedieren tijdens de 
GOBE, die zou zijn ontstaan door de ijstijd die 
werd veroorzaakt door ruimtestof. Mogelijk 
zorgde het stof ook voor het vruchtbaarder wor-
den van de oceanen, waardoor organismen in 
de zee groeiden en daardoor koolstofdioxide uit 
de atmosfeer haalde, wat het afkoelen van de 
planeet nog meer zou stimuleren. www.nu.nl 

Op 29 december te 3 uur is de maan in conjunctie met Venus (V). De avonden daarvoor en 
daarna zien we het tweetal na zonsondergang laag in het zuidwesten staan. 
  
 

Ordovicium 
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De Mercuriusovergang van 11 november  

 
URIJAN POERINK 
 

Mercurius is een nietig zwart stipje tegen 
de achtergrond van de zon. Het is zo 
klein, dat we dat niet met het blote oog en 
een eclipsbril kunnen zien.  
De afstand van Mercurius tot de zon is 
gemiddeld bijna 58 miljoen kilometer en 
op 11 november 2019 is zijn afstand tot 
de aarde circa 101 miljoen kilometer. 
Mercurius draait in 88 dagen een rondje 
om de zon. Hij is de kleinste planeet (di-
ameter 4.878 kilometer) van ons zonne-
stelsel. 
De baanvlakken van de aarde en Mercu-
rius maken een hoek met elkaar en daar-
door zien wij niet bij elke omloop van de 
planeet een Mercuriusovergang. Een 
overgang treedt alleen op als de beide  
planeten  tegelijkertijd in de buurt van de 
snijlijn of knoop van deze baanvlakken 
staan. Pas dan staan de aarde, Mercu-
rius en de zon precies op één lijn en is er 
sprake van een overgang. 
Per eeuw doen zich 13 of 14 Mercurius-
overgangen voor, telkens in mei of no-
vember. Alleen in die maanden bevindt 
de aarde zich in de knoop van het baan-
vlak van Mercurius. De perioden tussen 
de novemberovergangen duren 7, 13 of 
33 jaar en die tussen de mei-overgangen 
13 of 33 jaar. 
 
Overgangen in 2003, 2006 en 2016 
Deze eeuw hebben zich al drie Mercuri-
usovergangen voorgedaan: op 7 mei 
2003 (waargenomen bij onze sterren-
wacht), 8 november 2006 (niet te zien 
vanuit ons land) en 9 mei 2016 (ook bij 
Halley waargenomen). 
 
Overgangen in 2032, 2039 en 2049 
Na 11 november 2019 moeten we tot 13 
november 2032 wachten tot er weer een 
Mercuriusovergang is. Die zal ook vanuit 
ons land te volgen zijn, evenals de over-
gangen van 6 november 2039 en 7 mei 
2049. 
 
De planeetovergangen van 1631 
De eerste gedocumenteerde waarne-
ming van een Mercuriusovergang dateert 
van 1631. Een overgang die door de be-
faamde sterrenkundige Johannes Kepler 
(1571-1630) was uitgerekend en bekend- 

gemaakt. Zijn berekeningen waren voor 
een groot deel gebaseerd op observaties 
van de Deense sterrenkundige Tycho 
Brahe (1546-1601).  
Kepler zelf maakte dit voor de weten-
schap nieuwe fenomeen niet meer mee, 
maar diens oproep aan alle astronomen 
in Europa om vanaf 5 november 1631 en-
kele dagen de zon te observeren, had 
succes.  
De Franse filosoof, wetenschapper en 
wiskundige Pierre Gassendi in Parijs 
deed precies wat werd gevraagd en na 
twee dagen observeren, op 7 november, 
ontwaarde hij een nietig stipje op de zon, 
dat hij na enige twijfel identificeerde als 
Mercurius. Dat had hij goed gezien.  

Geen enkele an-
dere astronoom 
had de overgang 
ook waargenomen. 
Een bijzonder toe-
val was, dat nog 
geen maand later 
een veel zeldza-
mere planeetover-

gang plaatsvond. Die van Venus op 6 de-
cember 1631. Ook deze Venusovergang 
had Kepler correct berekend, maar was 
niet vanuit Europa te zien (het was hier 
nacht). Zover bekend heeft niemand de 
overgang opgemerkt.  
Mercuriusovergangen zijn minder zeld-
zaam dan Venusovergangen. Ze komen 
Ze komen ongeveer vier maal vaker voor. 

 
Bekijk de Mercuriusovergang veilig 
De Mercuriusovergang is niet met het 
blote oog en door een eclipsbril te zien. 
Daarvoor is de planeet te klein. 
Heb je een telescoop of verrekijker, dan 
is er de veilige projectiemethode om de 
zon en de Mercuriusovergang te obser-
veren. Richt de kijker op de zon en pro-
jecteer het beeld op een wit vel papier of 
karton (zie tekening).  
Voer deze methode wel heel voorzichtig 
uit, want als zonlicht via de kijker in je 
ogen valt, loop je oogletsel op. Houd dus 
ook kinderen goed in de gaten in de buurt 
van de telescoop of verrekijker. 
Kijk in ieder geval niet met een eclipsbril 
op je neus door een verrekijker of tele-
scoop naar de zon. Het geconcentreerde 
zonlicht brandt meteen een gat in de bril 
en beschadigt je ogen! 
 
 

Op maandagmiddag 11 november 2019 beweegt Mercurius, 
vanaf de aarde gezien, voor de zon langs. Daar kunnen we 
in ons land getuige van zijn, als het niet bewolkt is. Het gaat 
om een hemelverschijnsel, dat niet vaak voorkomt: een Mer-
curiusovergang.  
De Mercuriusovergang begint te 13.35 uur en eindigt na 
zonsondergang; de afloop krijgen we dus niet te zien. Onze 
sterrenwacht is gedurende de overgang tot zonsondergang 
voor leden en andere belangstellenden geopend. De zonne-
telescopen worden ingezet om dit bijzondere fenomeen 
mooi en veilig te kunnen volgen. 

De Mercuriusovergang van 9 mei 2016. De donkere stip onder het midden is Mercurius. Edwin 
van Schijndel maakte deze foto met zijn Hα-telescoop. 

Pierre Gassendi 
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Links: Een (uitvergrote) opname van Saturnus met de manen Titan en Dione 
links van de planeet en Tethys en Rhea rechts. Met een sluitertijd van  
6 seconden en  ISO = 3200 is de planeet overbelicht. Let op de kleur van Titan. 
Met het programma Stellariium kun je de stand van de manen vinden op het 
moment van deze foto: 30-08-2019 om 23.19 uur. De foto is gemaakt met een 
C9,25-telescoop en een Nikoncamera. Foto: Willem Schot. 

Onder: Bolhoop M22, als afscheid van de zomer. Hij is een der helderste 
bolhopen, maar hij staat laag aan de hemel in de Boogschutter. Afstand: 10.400 
lichtjaren. M22 telt tienduizenden sterren en twee stellaire zwarte gaten. De foto 
is gemaakt met een C9,25-telescoop en een Nikoncamera. ISO = 1250. 
Sluitertijd: 30 seconden. Foto: Willem Schot. 

Lancering van de Falcon Heavy op 25 juni 2019 
vanaf Kennedy Space Center, gefotografeerd door 
Rob van Mackelenbergh met zijn remote-camera.

Zie ook blz. 13.



Cursus ‘Sterrenkunde 
voor Iedereen’ 
 
De cursus wordt bij Halley gehouden 
en bestaat uit zes lessen op de dins-
dagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 
en 10 december, telkens van 20.00– 
22.30 uur. 
 
De cursus wordt verzorgd door Niels 
Nelson, Werner Neelen, Bareld Muurling 
en enkele andere Halleyleden.  
Belangstelling voor sterrenkunde is vol-
doende om aan deze cursus mee te 
doen; speciale kennis is niet vereist.  
In de cursus wordt onder meer aandacht 
besteed aan het waarnemen van de ster-
renhemel, de planeten, de maan, mete-
oren, meteorieten, planetoïden en kome-
ten, de zon en de sterren, melkwegen en 
het heelal.  
Bij helder weer wordt waargenomen met 
de C14-telescoop in de grote koepel.  
 
Cursusgeld: €  55 (voor niet-leden: € 60). 
De prijs omvat een mooi beginnersboek 
over het waarnemen van de sterrenhe-
mel, geschreven door onder meer de be-
kende weerman Frank Deboosere. 
 
Meer informatie en aanmelden: Werner 
Neelen, info@SterrenwachtHalley.nl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcursus  
Sterrenkunde 

 
De jeugdcursus is voor kinderen van 
8-12 jaar en bestaat uit vier lessen. 
Die lessen zijn op de zaterdagmidda-
gen 26 oktober en 2, 9 en 23 novem-
ber, telkens van 16.00-17.30 uur.  
Thema van de cursus: onze zonne-
stelsel. 
 
De kinderen hoeven niet al een andere 
cursus bij onze sterrenwacht te hebben 
gevolgd.  
Deze cursus is een eerste kennismaking 
met sterrenkunde. Het thema van deze 
cursus is: ons zonnestelsel. 
Er wordt dus van alles verteld over de 
zon, de planeten, dwergplaneten, plane-
toïden, kometen, meteoren (“vallende 
sterren’) en meteorieten. Daarvoor ma-
ken we onder andere gebruik van het 
planetarium. Bij helder weer bekijken we 
de Zon met een heel speciale zonnetele-
scoop. En in de laatste les lanceren we 
waterraketten! 
 
Cursusgeld  voor  de vier  lessen samen: 
€ 7,50 (voor niet-leden: € 15,--).  
 
Meer informatie en aanmelden: Werner 
Neelen, info@SterrenwachtHalley.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke  
Activiteiten 
 

De komende maanden staan onder 
meer deze activiteiten op de KNVWS-
kalender: 
  
6 oktober – Open Dag ESA-ESTEC.  
Wie altijd al eens een kijkje in de keuken 
van de Europese ruimtevaart heeft willen 
nemen, komt naar de ESA Open Dag in 
Noordwijk. Het testcentrum van ESA 
opent zijn deuren voor het publiek. 
Op de Open Dag bij ESTEC ontmoet je 
astronauten en missie-experts, ontdek je 
hoe ESA de ruimte op aarde nabootst 
voor experimenten en testen en leer je 
over technologie die vanuit de ruimte-
vaart een toepassing op aarde heeft ge-
kregen. ESTEC is de grootste vestiging 
van de ESA. Hier worden nieuwe mis-
sies bedacht en getest voordat ze de 
ruimte in gelanceerd worden. 
De KNVWS is met een stand vertegen-
woordigd op deze open dag. 
www.esa.int/ESA/ 
 
9 november – 114de Astrodag te Goirle.  
De AstroDag is een jaarlijks terugke-
rende dag waarop amateurastronomen 
elkaar ontmoeten en met lezingen hun 
ervaringen en resultaten laten zien. 
Op deze dag reikt de KNVWS de jaar-
lijkse Dr. J. van der Biltprijs uit aan een 
verdienstelijke amateurastronoom. En 
de KNVWS reikt de Hugo van Woerden-
prijs uit. Dat is een aanmoedigingsprijs 
voor jongeren onder de vijfentwintig jaar, 
die laten zien inzicht te hebben in een 
weer- of sterrenkundig onderwerp. 
http://astrodag.nl/ 
 
11 november – Mercuriusovergang 
Veel sterrenwachten zijn ’s middags voor 
publiek geopend voor dit bijzondere fe-
nomeen. Halley ook: zie blz. 9. 
 
Op de KNVWS-website vind je de 
agenda’s voor 2019 van tal van (ama-
teur)organisaties in Nederland en België 
op het gebied van sterrenkunde, weer, 
klimatologie en ruimtevaart.  
www.sterrenkunde.nl/knvws/agenda 
 
 

Filmavonden  
 
8 november, 20.00 
uur voor de liefheb-
bers van Kuifje: twee 
tekenfilms van elk 45 
minuten: Raket Naar 
De Maan en Mannen 
Op De Maan. 
 

13 december, 20.00 
uur - sciencefictionfilm 
Avatar uit 2009 (her-
haling). 

6 november - Lezing over Mercurius 
 

Niels Nelson vertelt over Mercurius en de interessante  
onderzoeksresultaten van de Mercuriusmissies MESSENGER  
en BepiColombo. Urijan Poerink blikt vervolgens  
vooruit op de Mercuriusovergang van 11 november. 
De lezing begint om 20.00 uur. 

Rabo Clubsupport - oproep aan leden van Rabobank 

Steun Halley: Stem op Halley! 
 

Onze sterrenwacht doet dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport. 

Ben je lid van de Rabobank Oss Bernheze? Dan kun je van 27 september  

t/m 11 oktober stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting. 
 

De Rabobank keert ieder jaar een deel van zijn winst 

uit aan verenigingen en stichtingen. Dit jaar gaat het 

om een bedrag van € 300.000,--. 

Circa 525 clubs uit de regio Oss-Bernheze doen mee aan de Rabo ClubSupport. 

Op www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers lees je welke clubs dat 

zijn. 

Het stemadvies van onze vereniging is natuurlijk: STEM STERRENWACHT HALLEY! 

Hoe meer stemmen wij vergaren, des te hoger is het bedrag dat de bank aan 

Halley toekent. 
 

Ben je nog geen Rabobanklid?  

Dan kun je lid worden via www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/lid-worden. 

Leden van de Rabobank worden door de bank geïnformeerd over de Rabo 

ClubSupport en hoe zij een stem kunnen uitbrengen. 
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Verslag van Rob van Mackelenbergh  

Ontsnappingstoren voor 
Orioncapsule getest 
   
Op 2 juli 2019 werd op Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS) in Florida de 
ontsnappingstoren getest voor de nieuwe raket van NASA, te weten Space 
Launch System (SLS).  Dat is een serie toekomstige Amerikaanse draagraketten 
voor de lancering van zware vrachtladingen en bemande ruimtevaartmissies 
naar andere planeten, manen en planetoïden. 
  
ROB VAN MACKELENBERGH 
 
Ik heb mij aangemeld voor die testlance-
ring en na enkele weken kreeg ik toe-
stemming om die bij te wonen.  De test 
werd gehouden op lanceerplatform 46 
van de CCAFS. Het Launch Abort Sys-
tem (LAS) of reddingssysteem moet er-
voor zorgen, dat astronauten zich met de 
ontsnappingstoren of -raket in veiligheid 
kunnen brengen, mocht er tijdens de lan-
cering iets fout gaan.  

 
Het was een cruciale test. Voor deze test 
zette men een gebruikte rakettrap in, na-
melijk de eerste trap van de zoge-
naamde Peacekeeper ICBM. De ont-
snappingstoren heeft drie motoren nodig 
om de capsule los te trekken van de ra-
kettrap en daarna te draaien en de Ori-
oncapsule los te koppelen zodat de as-
tronauten veilig kunnen landen met be-
hulp van parachutes. Het geheel was 28 
meter hoog en als deze test met succes 
zou verlopen zou dit de weg openen 
naar de testvlucht naar de maan en terug 
eind 2020 of in 2021; dat is dan de Arte-
mis-1-missie. Tijdens de persconferentie 
werd verteld dat een lancering naar de 
maan moeilijk en gevaarlijk is. Mark Ki-
rasich, program-manager van Orion, 
legde uit dat bij deze testvlucht geen pa-
rachutes gebruikt worden, omdat die al 

uitgebreid zijn getest en goedgekeurd.  
  
Het is een dure proefneming, want de 
kosten belopen maar liefst 250 miljoen 
dollar.  Doordat  de capsule, de eerste 
trap en ontsnappingstoren te pletter zul-
len slaan in de Atlantische Oceaan wordt 
er, voordat dat  gebeurt, razend snel en-
kele datarecorders weggeschoten vanuit 
de capsule. Die worden dan uit de oce-
aan  opgepikt. Deze sondes blijven 

drijven en zijn gehuld in fel oranje ge-
kleurde verpakking om het opsporen te 
vergemakkelijken. Een animatievideo tij-
dens de persconferentie liet zien hoe de 
testvlucht zal verlopen. De crash-snel-
heid zou ongeveer 480 km per uur zijn. 
De hele test zou drie minuten duren en 
was gepland op 2 juli te 7 uur in de och-
tend. Vanaf 7 uur hadden ze vier uur de 
tijd om te lanceren. De raket zou onge-
veer een hoogte van een kleine 10 km 
bereiken voordat het reddings-systeem 

in werking zou treden. Het weer 
was erg goed en op 1 juli ‘s mid-
dags ging ik met andere en fo-
tografen in twee bussen naar 
lanceerplatform 46 om vlakbij 
de test raket onze remote-ca-
mera`s te plaatsen. Onderweg 
passeerden we lanceerplatform 
36 van Kennedy Space Center. 
Daar wordt op dit moment hard 
gewerkt aan een nieuw lanceer-
platform voor Blue Origin van 
het ruimtevaartbedrijf van Ama-

zon.com-oprichter Jeff Bezos. Een half 
uur na vertrek vanaf de perssite arriveer-
den we bij de Peacekeeper ICBM.  Ze 
waren er nog volop aan het werk. We 
kregen een uur de tijd om onze camera`s 
met geluidssensor op te stellen. Die sen-
sor activeert de sluiter van de camera 
zodra de raketmotoren worden ontsto-
ken. Ik plaatste mijn camera verticaal zo-
dat ik veel kon vast leggen. 
Het was behoorlijk warm en we hadden 
ruim de tijd om nog foto’s te maken van 
de raket. Voor ons, fotografen, stond de 
zon niet echt gunstig: te veel tegenlicht 
helaas. Maar het was toch een geweldig 
uitzicht!  
 

De volgende dag gingen we al vroeg 
weer met de bussen op pad naar 
CCAFS. Ik had me aangemeld  voor een 
plek op het dak van een gebouw aldaar 
om getuige te zijn van de lancering. Veel 
media stonden op het strand bij het 
plaatsje Port Canaveral. Op het dak 
stond ook personeel van de luchtmacht-
basis. 
Rond half 7 had ik mijn camera opge-
steld waarna het wachten was op de 
count-down. 
Dankzij  een geluidsinstallatie konden 
we het aftellen horen. Het was bijna zo-
ver, camera in de aanslag en toen klonk 

het: 5,4,3,2,1 Zero and GO! En weg was 
de testraket. Prachtig!  
Aanvankelijk werd gezegd dat de raket 
zeer snel zou gaan maar dat viel erg 
mee. We konden het goed volgen, want 
het was gelukkig nagenoeg onbewolkt. 
En daar klom de Peacekeeper ICBM ver-
der en verder, tot een rookpluim zicht-
baar werd, ten teken dat het ontsnap-
pingssysteem de capsule lostrok. We za-
gen de eerste trap langzaam zakken, ge-
volgd door weer een rookpluim, waarna 
de capsule heel mooi los te zien was. De 
capsule, de eerste trap en de ontsnap-
pingstoren vielen elk in hun geheel naar 
beneden. Zelf volgde ik de eerste trap 
want die brandde nog wat na; ik zag hem 
een enorme crash op het water maken: 
wat een plons zeg! De rest verdween 
ook in de oceaan. Het was een ongelo-
felijke ervaring om het mee te maken. 
Later werd op een persconferentie ver-
klaard dat het er tot nu goed uitzag en 
dat de test was geslaagd. Alle twaalf 
sensoren waren binnen een uur terugge-
vonden.  
Mijn eigen missie was ook geslaagd: al 
mijn foto`s, ook die van de remote-ca-
mera bij het lanceerplatform, waren  ge-
lukt. Mijn trip was dus weer succesvol.  
Op naar de bemande lanceringen over 
een paar jaar! 
 
 
 
 

 

Het Launch Abort System op het lanceerplat-
form 46 (foto: Rob van Mackelenbergh) 

De werking van het Launch 
Abort System. 

 

Foto achtergrond: lancering van de Peace-
keeper ICBM. De remotecamera van Rob 
van Mackelenbergh stond op een paar hon-
derd meter afstand van het lanceerplatform. 
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Nieuws Halley 2.0  

Zonnekoepel en montering 
  

De laatste edities is er weinig geschreven voor de Halley Periodiek over Halley 
2.0. Toch is er heel veel gebeurd afgelopen maanden. 
  
YIGAL HERSTEIN 
  

Allereerst is het doek van de zonnekoe-
pel vervangen. Dit plan hadden we al 
een tijdje. Het oude doek liet zeer veel 
licht door. Ook bleef hierdoor de warmte 
in de koepel hangen. Dit had tot gevolg 
dat insecten wel de weg in de koepel 
konden vinden, maar er niet meer uit 
kwamen. De bekende ophopingen van 
insecten waren het gevolg. 
Een telefoontje met de leverancier van 
het doek leerde ons dat het geleverde 
doek massief wit was. Een oplossing die 
ze zelf suggereerden was om een doek 
te leveren dat aan de buitenkanten wit 
was, maar in het midden zwart. Hierdoor 
zou er geen licht ontsnappen, zou het 
lekker koel blijven en de ruimte niet meer 
aantrekkelijk zijn voor insecten.  
Ook zijn er waterkeringen en vogelpin-
nen op de koepel aangebracht. Deze zijn 
zo bevestigd dat die maar beperkt te zien 
van de buitenkant, maar effectief zijn al 
deze aanpassingen vrijwel zeker. On-
danks dat de vernieuwde koepel al een 
flinke storm en hoosbui heeft overleefd, 
blijft die nog steeds geheel insecten- en 
waterdicht! De echte vuurdoop komt ui-
teraard dit najaar als de insecten zullen 
overwinteren en dan een goede plek uit-
zoeken, maar ik heb er goed vertrouwen 
in dat het helemaal goed gaat komen. 
Daarnaast is de zonnekoepelmontering 
teruggekomen van Herman ten Haaf. 
Ruim een jaar is er keihard gewerkt om 
de montering helemaal af te maken. Er 
zijn onder andere overal eindscha-
kelaars overal opgezet en encoders in- 
en afgesteld, motoren op een betere ma-
nier bevestigd, speling uit de montering 
gehaald enz. 
Op 3 juli is uiteindelijk de monte- ring bij 
Herman opgehaald en dezelfde middag 
nog met een kraan in de zonnekoepel 
gehesen. Alles moest kloppen zodat er 
geen fouten gemaakt worden aan de-
montering. Een te grote onbalans zou 
namelijk de montering blijvend kunnen 
beschadigen. Om dit te voorkomen, is 
het scenario tevoren doorgesproken en 
pas toen iedereen goed wist wat de plan-
nen waren, is alles in gang gezet. 
De uitvoering verliep vlekkeloos. De 
montering is heelhuids met de bekabe-
ling in de zonnekoepel gehesen en de 
bekabeling is aangesloten. Op het mo-
ment van schrijven zijn we aan het testen 
of alle functionaliteiten de reis hebben 
overleefd en we zijn nog geen grote pro-
blemen tegen gekomen. 
Binnenkort zullen de zonnetelescopen 
en de camera’s in de koepel worden 

teruggeplaatst en worden, instructies ge-
schreven en gegeven voor de gebrui-
kers. Als dit allemaal is gedaan, kunnen 
naar verwachting komend voorjaar de 
eerste waarnemers aan de slag met de 
zonnekoepel zodat we leden en publiek 
kunnen laten genieten van de zonne-
beelden overal op de sterrenwacht.  
Komende maanden gaan enkele andere 
deelprojecten van start, waaronder het 
instrumentenplatform. Met verschillende 
instrumenten kunnen op elk gewenst 
moment de waarneemcondities worden 
bekeken. Zo moet het weer gemeten 
worden, en dient een allsky-camera bij te   
houden hoe bewolkt het is en of er mete-
oren te zien zijn. In het laatste geval 
moet hij beelden van die meteoren vol-
automatisch opslaan. Voorts zullen de 
helderheid van de lucht en de kans op 
noorderlicht worden gemeten en vanaf 
een internetsite uit te lezen zijn. De voor-
bereidingen om dit mogelijk te maken, 
zijn nu in volle gang.  
  

Van harte bedankt voor jullie grote inzet: 
Anton Valks, Bart van Schaijk, Bob Vis-
ser, Cees Schuurmans, Gerard Schuur-
mans, Hetty Mattaar, Marc Fokker, Mari-
nus van Ginkel, Rob Boumans, Robin 
Nieuwenkamp en Tim Overgaauw. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Klussen bij 
Halley 
 

Deze zomer is ook 
hard gewerkt aan 
onder meer de an-
dere koepels en de 
radioschotel (die 
zijn schoonge-
maakt door Cees 
de Jong, foto bo-
ven) en in de tuin, 
(foto rechts met 
Willem Schot). 
Op 18 september 
is onder leiding van 
Anton Valks be-
gonnen met het 
vervangen van de 
houten buitenwand 
van het auditorium 
door een kunststof-
fen wand. Doelen: 
betere isolatie en 
daarmee bespa-
ring energiekosten, 
en besparing on-
derhoudskosten. 
Rechtsmidden: 
Cees Schuurmans 
en Peter van Dom-
melen verwijderen 
de houten wand.  
Ook de kleine koe-
pel is onderhanden 
genomen.  
De schuif is eruit 
gehaald om de 
tandheugel te kun-
nen vernieuwen. 
Rechtsonder: de gedemonteerde schuif 
van de kleine koepel is voorzien van een 
nieuwe tandheugel. Bij de koepel: Willie 
van den Broek.  

Boven: met een kraan wordt de montering in 
de zonnekoepel getakeld.  
Linksonder: De aangepaste montering met de 
telescopen in de koepel met nieuw doek. 

25 juni: de zonnekoepel wordt voorzien van 
een nieuw doek. 
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Apollo 12 landde naast maanverkenner Surveyor 3 
 
Nog geen vier maanden na de historische landing van Neil Armstrong en Edwin Aldrin op de maan, was de missie van 
Apollo 12 in volle gang. Die werd uitgevoerd door Pete Conrad (commandant), Alan Bean (piloot maanlander) en Richard 
Gordon (piloot commandomodule). De lancering van Apollo 12 was op 14 november 1969 en verliep niet vlekkeloos. 
Door het slechte weer werd na het vertrek het radiocontact met de grond twee keer verbroken, gevolgd door computer-
problemen, die gelukkig snel konden worden verholpen.   
 
Bij de maan aangekomen, koppelde de 
maanlander (‘Intrepid’ genaamd) los van 
de commandocapsule (‘Yankee Clip-
per’). De landing vond plaats in Oceanus 
Procellarum (Oceaan der Stormen). De 
NASA koos deze locatie, omdat daar al 
de maanverkenner Surveyor 3 stond, die 
2,5 jaar eerder een zachte landing had 
gemaakt. Deze onbemande lander (en 
andere maanverkenners) was voorzien 
van een TV-camera, thermometers, ra-
darreflectiemeters en een graafarm om 
in de bodem te ‘wroeten’. Onderzoekers 
wilde zoveel mogelijk van het maanop-
pervlak te weten komen, voordat de eer-
ste mensen daar zouden rondwandelen.   
De Intrepid kwam op slechts 180 meter 
afstand van de Surveyor terecht. De as-
tronauten liepen er naartoe en  demon-
teerden een camera, kabels, bodem-
monsterschep en twee stukken van het 
aluminium buizenframe van de Surveyor 
en namen die mee.  Zo kwamen later op 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aarde onderzoekers te weten, dat de 
Surveyor de extreme temperaturen goed 
had overleefd. En niet alleen de Sur-
veyor:  ook  enkele  bacteriën aan boord  

hadden het luchtledige van de maan 
goed doorstaan, ondanks alle maatrege-
len voorafgaand aan de lancering om 
alle bacteriën te doden. 
Meteen na de landing stelden de astro-
nauten een uitklapbare S-bandantenne 
op, teneinde rechtstreeks TV-beelden 
naar de aarde te kunnen zenden. Maar 
tot TV-uitzendingen kwam het niet, want 
bij het begin van de maanwandelingen 
richtte astronaut Alan Bean de camera 
per ongeluk op de zon, waardoor het toe-
stel onklaar raakte. 
De twee astronauten bleven 31,5 uur op 
de maan, tijdens welke zij twee maal een 
maanwandeling maakten van elk bijna 
vier uur. Ze keerden terug naar de Yan-
kee Clipper, met 34 kilogram aan maan-
stenen in hun bagage.  
Op 24 november plonsden de maanrei-
zigers in de zuidelijke Stille Oceaan, 
waar ze werden opgepikt door het vlieg-
dekschip USS Hornet. 

 

 

 

 

Het embleem van de 
Apollo-12-missie, met de 
‘Yankee Clipper’ tegen de 
achtergrond van de maan 

en vier heldere sterren. 
Drie sterren staan voor 
de astronauten Conrad, 
Bean en Gordon en de 

vierde ster eert het 
‘vierde bemanningslid’ 

Clifton C. Williams.  
Williams was oorspron-
kelijk aangewezen als de 
piloot van de maanlan-

der, maar hij stierf bij een 
vliegtuigongeluk. Zijn 

plaats werd ingenomen 
door Alan Bean. 

Op weg naar huis maakten de astronauten 
van Apollo 12 een bijzonder verschijnsel mee: 
een totale zonsverduistering. Niet door de 
maan, maar door de aarde. Zij filmden die met 
een 16-mm-camera. 
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Scepsis over ‘exomaan’  
 
De kans dat er een ‘reuzenmaan’ om exoplaneet Kepler-
1625b cirkelt, is flink afgenomen.  
 
Bij twee nieuwe analyses van de beschikbare gegevens van de 
helderheid van de ster waar de planeet, en dus ook zijn ver-
meende maan, omheen draait zijn geen duidelijke aanwijzin-
gen gevonden voor het bestaan van de exomaan. 
Het mogelijke bestaan van de exomaan werd in oktober 2018 
gemeld door twee astronomen van de Columbia University.  
Een eerste aanwijzing werd gevonden in de gegevens van de 
Amerikaanse Kepler-satelliet, die honderden exoplaneten ont-
dekte door nauwkeurige metingen te doen aan de helderheden 
van sterren. Daarbij viel op dat het helderheidsverloop van de 
ster Kepler-1625 enkele intrigerende onregelmatigheden ver-
toonde. Vervolgwaarnemingen met de Hubble-ruimtetelescoop 
leken dat te bevestigen. Een helderheid-dip die optrad toen de 
exoplaneet Kepler-1625b voor zijn ster langs schoof, werd en-
kele uren later gevolgd door een tweede, minder sterke helder-
heidsafname. Met de nodige slagen om de arm stelden de as-
tronomen dat die tweede dip wel eens veroorzaakt zou kunnen 
zijn door een maan ter grootte van Neptunus. Kepler-1625b 
zelf is ongeveer zo groot als Jupiter.  
De twee nieuwe analyses trekken het bestaan van die reusach-
tige exomaan in twijfel. Een team van het Harvard-Smithsonian 
Centre for Astrophysics komt tot de conclusie dat het helder-
heidsverloop van Kepler-1625 volledig verklaarbaar is zonder 
dat er een exomaan wordt bijgesleept.  
Het Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung en 

collega’s heeft de Kepler- en 
Hubble-gegevens door compu-
tersimulaties gehaald die uit-
gingen van situaties met en 
zonder maan. Weliswaar ko-
men ook zij tot de conclusie dat 
er een maan in het spel zou 
kunnen zijn, maar statistisch gezien is de kans daarop wel heel 
klein.  
Wat resteert is een andere aanwijzing voor het bestaan van de 
exomaan. De planeetovergang die met de Hubble-ruimtetele-
scoop werd waargenomen kwam vijf kwartier eerder dan voor-
speld. Deze versnelling kan door de aantrekkingskracht van 
een forse maan zijn veroorzaakt. Helemaal van tafel is de maan 
van Kepler-1625b dus nog niet. Maar alleen overtuigende ver-
volgwaarnemingen kunnen uitsluitsel geven over zijn bestaan. 
Eddy Echternach, Zenitonline, mei 2019 
 

 

Lipdub bij Halley 
 

Schoolverlaters van groep 8 uit Vinkel hebben tijdens de kin-
dervakantieweek bij Sterrenwacht Halley een prachtige lipdub 
gemaakt. Het thema dit jaar was ‘magisch’ en daarvoor is de 
sterrenwacht inderdaad een geschikt locatie. Gehuld in het 
blauw stonden op verschillende plaatsen in en buiten het ge-
bouw kinderen te zingen (playbacken) terwijl een cameraman 
al filmend langskwam. Benieuwd naar het resultaat?  Kijk en 
luister naar de video op https://vimeo.com/353704027 
Zie ook de foto op de achterpagina van dit blad. 

 
BESTEL  NU  ALVAST  DE  GROTE ‘STERRENGIDS  2020                    
Voor leden van Halley en Galaxis: € 23,95 
(Niet-leden betalen de winkelprijs van € 25,95)  
De gids is jaarboek én naslagwerk in één en is eigenlijk onmisbaar voor elke beginnende en gevor-
derde amateursterrenkundige!  Je treft er, van dag tot dag, alle voorspelbare hemelverschijnselen die 
in 2020 waar te nemen zijn met het blote oog, met verrekijker of door de telescoop. Met duidelijke 
sterrenkaarten en vele prachtige foto’s en tekeningen. Verder zijn er afzonderlijke hoofdstukken over 
sterren, planeten, zon, maan, ruimtevaart, kometen, vallende sterren, sterbedekkingen enz. en adres-
sen van tal van organisaties.  

 
 
OF  BESTEL  DE KLEINE  GIDS: ‘STERREN & PLANETEN 2020’  
Deze gids kost: € 13,50                                                                 
Ook deze gids geeft voor elke maand in 2020 een overzicht van de voornaamste hemelverschijnselen  
die met het blote oog, een verrekijker of kleine telescoop of te zien zijn.     
Verder bevat de gids voor elke maand in 2020 duidelijke sterrenkaarten met daarop de posities van de 
maan, planeten en sterrenbeelden aan de hemel. Deze kleurrijke gids is uitstekend geschikt voor de 
beginnende amateursterrenkundige.  
                                      

Wijze van voorlopige bestelling                        
Bovenstaande prijzen gelden alleen voor de bestellers die hun gids persoonlijk komen afhalen bij Sterrenwacht Halley op 
een publieksavond, werkgroepbijeenkomst of tijdens een andere activiteit op de sterrenwacht. Ook kan dat op 20 november 
in ‘De Biechten’ in Hintham, tijdens de lezing van Galaxis. Wil je de gids per post thuisgestuurd krijgen dan moet je rekening 
houden met extra verzendkosten. Dat geldt ook voor de gidsen die vóór het einde van het jaar nog niet afgehaald zijn.  

 
  Wijze van bestellen: 
  1  -  Stuur, nog geheel vrijblijvend, vóór  20 oktober a.s.  een mailtje naar harrieschrijvers@home.nl  
  2  -  Geef op of je de grote ‘Sterrengids’ en/of de kleinere gids ‘Sterren en Planeten’ wilt bestellen. 
  3  -  Geef ook aan of je die zélf komt ophalen of láát ophalen bij Sterrenwacht Halley of in de Biechten. 
  4  -  Als wij de bestelde gids moeten opsturen dan graag naam, adres en postcode mailen. 

 
Je krijgt direct daarna bericht terug met daarin dan de definitieve prijs plus de wijze van betaling. 

Je bestelling is pas definitief als de betaling is verricht vóór 1 november. 
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Dit jaar eerste bemande vlucht Blue Origin 
  
Ruimtevaartorganisatie Blue Origin van Jeff Bezos lanceerde op 2 mei 2019 vanuit West-Texas een onbe-
mande raket ter voorbereiding van de eerste bemande vlucht later dit jaar. 
Het werd de elfde testvlucht en de vijfde waarbij de herbruikbare raket na een kort verblijf in de ruimte weer 
een zachte landing op aarde maakte.  
 
De lading aan boord van de raket bestond uit 38 experimenten, waaronder die voor scholen, universiteiten 
en overheidsinstellingen. 
Het uiteindelijke doel van Blue Origin is het brengen van toeristen in de ruimte. Heel diep in de ruimte komen 
de toeristen niet. De raketten reiken tot een hoogte van 100 kilometer; daar kunnen de passagiers enkele 
minuten gewichtloosheid ervaren, waarna ze weer snel terugkeren naar de aardbodem. 
 
De eersten die op deze wijze de ruimte in gaan, zijn waarschijnlijk medewerkers van Blue Origin, maar het 
bedrijf hoopt natuurlijk dat daarna betalende passagiers volgen. Niemand weet nog wat een kaartje kost, 
maar geschat wordt dat men voor een retourtje ruimte rond $ 200.000 (€ 178.000) zal moeten neertellen. 
 
MIT Technoglogy Review, 3 mei 2019 

 
 
 
 

Water aangetroffen in monsters van planetoïde Itokawa 
 
Onderzoekers van Arizona State University hebben als eersten metingen gedaan van het water in materiaal dat rechtstreeks 
afkomstig is van het oppervlak van een planetoïde.  
 
De onderzochte monsters zijn afkomstig 
van planetoïde Itokawa en zijn in 2005 
opgepikt en naar de aarde gebracht door 
de Japanse ruimtesonde Hayabusa, de 
voorloper van de ruimtesonde die zich 
momenteel nabij de planetoïde Ryugu 
bevindt. 
De wetenschappers hebben de minus-
cule bodemmonsters, vijf in getal, onder-
zocht met een gevoelige massaspectro-
meter. Uit dat onderzoek blijkt dat twee 
van de deeltjes relatief veel water bevatten. De isotopische sa-
menstelling van dat water lijkt sterk op die van aards water. Vol-
gens de wetenschappers wijst dat laatste erop dat een aanzien-
lijk deel van al het water op aarde afkomstig is van dit soort pla-
netoïden, die de naam hebben nogal droog te zijn.  
 

Zoals het er nu naar uitziet, zou echter 
wel eens de helft van al het water in de 
aardse oceanen van planetoïden als 
deze afkomstig kunnen  zijn.  
Itokawa is een pindavormige planetoïde 
met een lengte van ongeveer 540 meter 
en een breedte van 200 tot 300 meter. 
Waarschijnlijk is hij een restant van een 
grotere planetoïde die bij meerdere bot-
singen betrokken is geweest. Hoewel de 
nu onderzochte monsters van het opper-

vlak van Itokawa zijn opgepikt, zaten ze vermoedelijk ooit diep 
onder het oppervlak van de ‘moederplanetoïde’. Dat de deeltjes, 
ondanks de hun voorgeschiedenis van botsingen en de inwer-
king van zonnestraling, nog zoveel water bevatten komt als een 
verrassing. Eddy Echternach, Zenitonline, mei 2019 

 

Indiase maanmissie mislukt 

 

De zachte landing van de Indiase maanmissie Chandrayaan 
2 is op 6 september 2019 mislukt. India wilde een lander la-
ten neerkomen op het zuidelijke deel van de maan, wat nog 
niet eerder door een maanlander gedaan is.  
 

Op een hoogte van 2,1 kilometer boven de grond werd het con-
tact met de lander echter verbroken. Het toestel kwam met een 
snelheid van 60 kilometer per seconde op de maanbodem neer; 
te snel om nog op tijd af te kunnen remmen. 
De missie bestond uit een landingsvoertuig met de maanrover 
Pragyan en een satelliet die om de maan zou draaien.  
Drie landen hadden eerder een succesvolle zachte maanlan-
ding: de Sovjet Unie, de Verenigde Staten en China. De Sovjet 
Unie liet als eerste een door mensen vervaardigd voorwerp op 
de maan neerkomen. Dat was de Luna 9, die in februari 1966 
een zachte landing maakte. De Amerikanen presteerde hetzelfde in juni 1996 met de Surveyor 
1. China bereikte de maan in december 2013 met de Chang’e 3 en het maanwagentje Yutu.  
Israël had het vierde land kunnen zijn met een geslaagde maanlanding, maar in plaats daarvan 
stortte de lander Beresheet door technische problemen neer op het maanoppervlak.  

Linksboven: Luna 9 
(animatiefoto), 

Rechtsboven: Surveyor 1, 
Rechts: Chandrayaan 2 

(animatiefoto).
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planetoïde verschiet van kleur  
  
In december 2018 ontdekten astronomen dat 6478 Gault, 
een planetoïde die tussen de banen van Mars en Jupiter 
om de zon cirkelt, merkwaardig gedrag vertoonde.  
 
De ‘ruimterots’ bleek twee staarten van stof achter zich aan te 
slepen – net zoals kometen dat doen.  
Onderzoek door een team onder leiding van Michaël Marsset 
en Francesca DeMeo van het Massachusetts Institute of Tech-
nology heeft nu laten zien dat de planetoïde ook bezig is om 
van kleur te veranderen.  

Hij is blauwer geworden – althans in het nabij-infrarode deel 
van zijn spectrum (Astrophysical Journal Letters, 29 augustus).  
Deze verkleuring wordt toegeschreven aan het feit dat de pla-
netoïde het dunne laagje roodachtig stof dat op zijn oppervlak 
ligt ‘uitstoot’.  
Hierdoor krijgen we nu de ‘versere’ onderliggende lagen te 
zien, die blauwer van kleur zijn.  
Mogelijk komt dit doordat Gault heel snel om zijn as draait. Om 
daar zekerheid over te krijgen, zal de rotatietijd van de plane-
toïde moeten worden gemeten.  
Dat kan door gedurende langere tijd de kleine helderheidsver-
anderingen te meten die een ronddraaiend object doorgaans 
vertoont. Eddy Echternach, zenitonline.nl 

  
  

Nieuwe waterkringloop ontdekt op Mars 
  
Onderzoekers van het Moscow Institute of Physics and 
Technology en het Max-Planck-Institut für Sonnensystem-
forschung ontdekten een nieuwe waterkringloop op Mars.  
 
Deze kringloop zorgt ervoor dat Mars nog steeds waterdamp 
kwijtraakt.  
Ongeveer eens in de twee aardse jaren, tijdens de zomer op 
het zuidelijk halfrond van Mars, en alleen dan en daar, gaat er 
een ‘venster’ open waardoor waterdamp uit de lage atmosfeer 
naar de hoge atmosfeer kan opstijgen. Eenmaal daar aange-
komen voeren winden het schaarse gas naar de noordpool.  
Een deel van de waterdamp wordt afgebroken en ontsnapt de 
ruimte in, de rest zakt bij de pool omlaag.  
Miljarden jaren geleden was Mars een planeet met een oceaan 
en rivieren. Van al dat water is maar weinig meer over: zeker 
80% ervan is verdwenen, en dat proces gaat nog steeds door.  
Hoog in de atmosfeer worden watermoleculen onder invloed 
van de ultraviolette straling van de zon gesplitst in waterstof en 
hydroxyl, waarna de waterstof de ruimte in verdwijnt.  
De vraag is hoe dat kan. Het middelste deel van de Marsat-
mosfeer zou, net als de aardse tropopauze, de opstijgende wa-
terdamp moeten tegenhouden.  
Daar is het doorgaans namelijk zo koud dat de damp in ijs  

verandert.  
Uit de computersimulaties 
blijkt nu dat de middelste 
atmosfeer van Mars tij-
dens de zuidelijke zomer 
twee keer per dag ‘lekt’.  
De oorzaak ligt bij de ellip-
tische omloopbaan van de 
planeet. In de huidige situ-
atie valt de zuidelijke zo-
mer ruwweg samen met 
het moment dat Mars zijn 
kleinste afstand tot de zon 
bereikt. Hierdoor is de zui-
delijke zomer beduidend 
warmer dan de noorde-
lijke. Dit heeft tot gevolg dat tijdens de zuidelijke zomer water-
damp op bepaalde tijdstippen kan meeliften met warme lucht-
massa’s en zo de hoge atmosfeer bereikt.  
Tijdens grote stofstormen, zoals die in 2018, wordt dat proces 
nog versterkt. Eddy Echternach, zenitonline.nl 

 

 

 
DeepskyLog voor visuele waarnemers 
  
Astrofotografen leggen hun waarnemingen vast op foto’s.  
Visuele waarnemers doen dat per definitie niet. Toch heb-
ben de meeste van hen ook de behoefte om hun waarne-
mingen vast te leggen.  
 
Vroeger, in het predigitale tijdperk, gebeurde dat in een schrift. 
Hierin werd zo nauwkeurig mogelijk beschreven wat men pre-
cies had waargenomen en vaak werd er ook een schets of een 
nauwkeurige tekening bij de tekst geplaatst.  
Tegenwoordig kan dat allemaal digitaal. Niet alleen kan men 
zo later de eigen waarnemingen nog eens bekijken, maar die 
ook vergelijken met de aantekeningen van andere waarne-
mers. Het instrument bij uitstek hiervoor is DeepskyLog. 
DeepskyLog is oorspronkelijk bedoeld voor het invoeren van 
deepsky-waarnemingen, van objecten die zich buiten ons zon-
nestelsel bevinden zoals open sterrenhopen, bolhopen, ster-
renstelsels en verschillende typen nevels.  
Deepsky-Log werd ruim 10 jaar geleden ontwikkeld door vrij-
willigers uit de Werkgroep Deepsky van de Vereniging Voor 
Sterrenkunde (VVS) uit België, waaronder ook twee auteurs 
(Wim De Meester en Tom Corstjens).  
De database bevat intussen tienduizenden waarnemingen en 
duizenden schetsen en tekeningen, gemaakt door amateuras-
tronomen van over de hele wereld. Het is – met afstand – de 
grootste waarnemingendatabase op dit gebied.  
DeepskyLog wordt inmiddels ook ver buiten België gebruikt.  
Ongeveer een derde van alle ingevoerde waarnemingen is af-
komstig uit Nederland.  
Ook groeit het aantal objecten dat per jaar wordt ingevoerd, 
vooral sinds 2003.  
Steeds meer wordt de waarde van DeepskyLog voor visuele 
waarnemers ontdekt. zenitonline.nl 

Planetoïde 6478 Gault met een korte heldere staart en een veel 

langere en donkere. Foto: NASA, ESA. 

Mars miljarden jaren geleden, met 

oceaan en rivieren. 
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STADSGEDICHT 

 

Han Hansen, Stadsdichter van 
Oss, bezocht een publieks- 
avond van Sterrenwacht Halley,  
en publiceerde op 24 juli 2019 dit 
mooie gedicht in Weekkrant De Sleutel Oss.  
 

JUPITERJUPITERJUPITERJUPITER    

Wat is er mooier dan met je opa  

de hemel afspeuren 

naar manen en sterren 

door een giga kijker. 

Het vinden van Jupiter 

voelt als een nieuwe ontdekking 

tussen de wolken, 

die maar niet willen wijken. 

Luisteren met open mond en kijken 

naar beelden in heldere taal neergezet 

door de sterrenwachter, die vertelt 

over de gevaren en ontdekkingen 

door de mannen die neerdaalden 

op het gewezen stukje aarde 

dat we maan noemen. 

Foto’s achterkant –  Schoolverlaters uit Vinkel, helemaal in het 
blauw, maken een lipdub (zie blz. 16). 
Een fraaie dubbele regenboog, op 26 juni 2019 bij Halley vast- 
gelegd door Yigal Herstein. 
De jaarlijkse BBQ werd weer goed bezocht en was heel gezellig. 
 

 

Wie het weet…  
oplossing vorige puzzel 
                                                                                                                        
HARRIE SCHRIJVERS 
 
De ‘oplossing’ was bij de vorige puzzel al afge-
drukt, maar de opdracht te ontdekken hoe je die 
moest lezen: horizontaal, verticaal, van achter 
naar voren of diagonaal e.d. De pijltjes geven de 
juiste leesrichting aan en die, volgehouden tot de ‘y’, rechts beneden, gaf de volgende boodschap te zien: 
                     

‘Dinsdag zestien juli is er weer een gedeeltelijke maaansverduistering te zien bij hally’ 
(En wie halverwege de gehele tekst al meende gevonden te hebben, vergat de extra ‘a’ in de maan 

En ’hally’ zónder ‘e’ ook te melden.) 
 
Het was Urijan Poerink uit Vught die deze keer als winnaar uit de bus kwam!  En het is ook Urijan die er elk kwartaal voor zorgt 
dat ons Halley Periodiek er professioneel uitziet en dat er natuurlijk ook mooie foto’s van die maansverduistering van 16 juli, 
gemaakt door leden van onze vereniging, een plaats hebben gekregen in ons mooi verenigingsblad.  
 
 

Wie het weet… nieuwe puzzel  

 

Zij waren allebei ooit hoogleraar aan de universiteit in de plaats 
waar zij ook gestorven zijn. De een, die wij voor het gemak 
heer A noemen, stierf echter 193 jaar eerder dan de andere, 
de heer B dus!  
Van heer A is bekend dat hij eerst studeerde aan die universi-
teit waar hij later hoogleraar werd maar tussendoor ook in Lei-
den gestudeerd heeft en via het eiland Hven, Jena en Rostock 
terugkeerde om in laatste 35 jaar van zijn leven in de eerstbe-
doelde universiteitsplaats les te geven in wiskunde, landmeet-
kunde en astronomie.  Sleutelwoorden voor heer A zijn verder: 
maankrater, schilder Johannes Vermeer en Bourtange.  

De heer B was een hoogbegaafde 
jongen, maar omdat hij thuis mee 
moest werken mocht hij niet naar 
school. Door zelfstudie wist hij 
zich echter zodanig te bekwamen 
in de wiskunde dat hij, 15 jaar pas, 
al een 650 pagina’s bevattend 
wiskundeboek uitgaf en een boek-
je over de grondslagen van de as-

tronomie volgde al twee jaar later. Door politieke strubbelingen 
moest hij vluchten, werd later gevangengenomen en verban-
nen maar keerde uiteindelijk terug in de plaats met de univer-
siteit waaraan ook hij, net als heer A, hoogleraar werd. En waar 
hij tot zijn grote vreugde ook na jaren van afwezigheid het in-
strument dat hij eerder vervaardigd had, in redelijk goede staat 
weer aantrof. 
Maar de ‘Wie het weet-vraag‘ is nu 
eens niet wie deze twee heren wa-
ren!  Zowel de heer A als de heer B 
hadden een broer die zich ook inte-
resseerde voor wis- en sterrenkunde. 
Van één broer wordt de naam vaak 
samen genoemd met twee andere 
uitvinders die alle drie streden om de 
eer als dé uitvinder van een bijzonder 
belangrijk instrument erkend te worden. Maar van alle drie wer-
den de patentverzoeken afgewezen.  
De vraag is nu: hoe heet de broer om wie het hier gaat? 
 
 

Wie dat weet mag het mailen naar: harrieschrij-
vers@home.nl en in het januarinummer van ons 
Halley Periodiek lees je of je de winnaar bent ge-
worden van deze ‘Wie het weet….’ en dus van ’t 
boek: ‘Stijn & de Sterren’ van Stijn Meurs (160 
blz.) of van een van de andere prijzen, bijvoor-

beeld een draaibare sterrenschijf of twee vrijkaartjes voor een 
publieksavond bij Halley, om uit te delen aan familie, vrienden 
of bekenden! Maar mail je oplossing vóór 5 december a.s., de 
sluitingsdag voor kopij voor ‘t januarinummer van 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d n  a e n i e e n e l m s u r t e 

i d  z e l   e e d e   n d e   i ij 

s    i u s w e e t e a r t g z b a 

g t  j i     g l k a e s n     h l 

s      r r   e ij a v i i e n   l y 
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Wat de leden inbrengen


