
Algemene Ledenvergadering

Lancering Solar Orbiter

Sterrenwacht verbouwd

Astrofoto’s van leden
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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  
Anton Valks (penningmeester),  
073-5478655, antonvalks@xs4all.nl 
Urijan Poerink, (public relations), 
06-20289013,  poerinku@planet.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
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Activiteiten bij Halley, juni t/m september 2020 
 

Bijeenkomsten Werkgroep Actieve 
Sterrenkunde (WAS) 
Woensdagavonden, aanvang: 20.00 uur  
10 en 24 juni 
8 en 22 juli 
5 en 19 augustus 
2, 16 en 30 september 
 
Aanmelding verplicht bij Merijn de Ja-
ger: halleyobservatory@gmail.com 
 
Algemene Ledenvergadering 
Vrijdagavond 26 juni, 20.00 uur (zie blz. 
4). 
Aanmelding verplicht bij Yigal Herstein, 
yherstein@gmail.com, uiterlijk 25 juni 

Lessen Cursussen Sterrenkunde 
voor Iedereen 
Dinsdagavonden, aanvang 20.00 uur: 
9 juni  
16 juni  
23 juni  
30 juni  
7 juli  
14 juli  
 
Alleen voor cursisten die zich hadden 
ingeschreven voor de afgelaste cursus 
in maart.  
 
 
 

Lessen Jeugdcursussen Ruimtevaart  
Zaterdagmiddagen, 16.00-17.30 uur: 
13 juni  
20 juni 
27 juni  
 
Alleen voor cursisten die zich hadden 
ingeschreven voor de afgelaste cursus 
in maart. 
 
Lezingen bij Galaxis 
De maandelijkse lezingen van Galaxis 
in Hintham zijn tot nadere order afge-
last. 
Zie de berichtgeving daarover op 
www.galaxis-sterrenkunde.nl  

 
 

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. 

Terug van lang weggeweest:  
koeien in de wei naast 

de sterrenwacht! 

Illustratie voorkant   
De remote-camera van Rob van Mackelenbergh legde prachtig de nachtelij-
ke lancering van de Solar Orbiter vast. Lees meer op blz. 18 en zie de fraaie 
opname van de streakshot van deze lancering op blz. 12. 
 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2020-3:  
1 september 2020 



Van de voorzitter… 
 
 
Beste Halleyleden, 

 

Het is voorlopig de laatste keer dat ik de Halley Periodiek mag 
voorzien van een voorwoord. Ik heb mij twee jaar lang ingezet 
als bestuurslid voor onze vereniging en ik ga de voorzitters-
troon alsook mijn bestuurslidmaatschap overdragen na de Al-
gemene Leden Vergadering. Een nieuwe lichting bestuursle-
den staat te trappelen om aan de slag te gaan. Wij gaan ze 
aan u voorstellen tijdens de ALV.  
 
We hebben een bizarre periode achter de rug sinds het coro-
navirus zich verspreidde in ons land en in het bijzonder in 
onze provincie. Er zullen ongetwijfeld leden zijn die familie of 
vrienden verloren hebben aan het virus of mensen kennen 
wiens geliefden dat lot hebben getroffen. Aan hen mijn 

condoleances. De hele wereld staat stil en toch draait zij door, 
een moeilijke tijd voor ons allemaal. Het enige dat ons hier 
doorheen kan helpen is discipline. Houd afstand van elkaar 
en houd je aan de op dat moment geldende regels. Daarom 
hebben wij ook bijzondere maatregelen getroffen voor de 
ALV. In deze HP zult u daar meer over lezen. 
 
Nu er een behoorlijke daling in het aantal besmettingen met 
het coronavirus te zien is en de maatregelen van het RIVM 
het hervatten van allerlei activiteiten op gepaste wijze toe 
staan, gaan ook wij onze activiteiten langzaamaan hervatten. 
Meer daarover in deze HP. 
 
Tot ziens op de ALV en clear skies! 
Merijn de Jager 

 
 

Halley in coronatijd 
 
Medio maart zijn bij onze sterrenwacht alle ac-
tiviteiten stilgevallen door het coronavirus. De 
pas begonnen Cursus Sterrenkunde voor Ieder-
een en de Jeugdcursus Ruimtevaart zijn ge-
staakt, alle werkgroepactiviteiten, de publieks-
avonden en geplande bezoeken van scholen en andere 
groepen zijn afgelast.  
Toen werd wel besloten de cursussen onder voorbehoud 
in juni te hervatten, hetgeen ook aan de cursisten is mede-
gedeeld.  
 
(Publieks)activiteiten bij Halley 
Volgens de landelijke richtlijnen mogen nu weer publieksactivi-
teiten in de sterrenwacht worden gehouden, maar wel natuurlijk 
met allerlei restricties.  
De cursussen worden hervat, evenals de avonden van de 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde. Ook de Algemene Leden-
vergadering, die aanvankelijk eind april op de agenda stond, 
zal alsnog kunnen plaatsvinden, en wel op 26 juni. De uitnodi-
ging en agenda staan op blz. 4. Vooraf is aanmelden voor de 
ALV verplicht en er zal een limiet gelden op het aantal leden 
dat wordt toegelaten: 20 personen, mogelijk verhoogd tot 30. 
Besloten is de traditionele zomerbarbecue in augustus niet te 
laten doorgaan.  
Het bestuur heeft nog niet besloten wanneer de publieksavon-
den en eventueel ook de zomerse zonnemiddagen weer kun-
nen beginnen. Met scholen en andere groepen worden nog 
geen afspraken gemaakt over bezoeken aan Halley. 
Eerst wordt bekeken wat de ervaringen zijn met de in juni ge-
plande activiteiten en worden natuurlijk ook de landelijke ont-
wikkelingen bij de besluitvorming betrokken. De beschikbaar-
heid van leden speelt eveneens een rol; er zullen leden zijn die 
zich vanwege hun leeftijd en/of gezondheidstoestand voorlopig 
niet kunnen inzetten voor de sterrenwacht.  
Het bestuur zal je via e-mail op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen. Op de website www.sterrenwachthalley.nl en via 
social media wordt ook het publiek hierover geïnformeerd. 
 
Coronamaatregelen 
Leden en cursisten die de sterrenwacht willen bezoeken, moe-
ten zich tevoren hebben aangemeld en krijgen bij aankomst te  
maken met triage, waarbij hun onder meer wordt gevraagd 
naar gezondheidsklachten van henzelf of huisgenoten;  bij ver-
koudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts 
wordt hun verzocht weer naar huis te gaan. 

Voor publieksavonden en -middagen en groepsbe-
zoeken (als die weer doorgang vinden) zal men 
moeten reserveren en vooraf betalen; zo kunnen 
we ook controle houden op het aantal bezoekers, 
dat immers beperkt moet blijven. Bezoekers wor-
den eveneens aan triage onderworpen. 
Met inachtneming van de 1,5-meterregel kunnen in 
het auditorium van de sterrenwacht maximaal 20 

personen plaatsnemen. De rijen stoelen worden verder uit el-
kaar gezet en de stoelen die niet mogen worden gebruikt, af-
geplakt.  
In het planetarium zouden daarentegen slechts vijf personen 
terecht kunnen, inclusief de vrijwilliger. Het planetarium is een 
kleine ruimte die niet optimaal te ventileren is; om die reden is 
besloten het planetarium geheel buiten gebruik te laten. 
In de grote koepel is ook ruimte voor maar vijf personen, maar 
de luchtcirculatie is daar beter. De grote koepel en de telescoop 
aldaar kunnen dus wel worden gebruikt. Bij goed weer kunnen 
(zonne)telescopen op de terrassen worden geplaatst.  
De kleine zaal (tentoonstellingsruimte) wordt zo min mogelijk 
gebruikt; de stoelen en tafels worden uit de zaal verwijderd om 
meer ruimte te maken. 
Er komt een routing om bezoekers ordelijk door het gebouw en 
daarbuiten te geleiden met inachtneming van de 1,5-meterre-
gel. 
 
Hygiëne 
Er worden ook hygiënemaatregelen getroffen. Bij onder meer 
de entree staan desinfecterende middelen voor de bezoekers. 
Voorwerpen die veel worden aangeraakt, worden regelmatig 
schoongemaakt, bijvoorbeeld stoelen, trapleuningen en deur-
knoppen, en knoppen en oculairen van de telescopen. Ook de 
WC’s moeten vaak worden gereinigd om zo veilig mogelijk te 
kunnen worden gebruikt. In al deze zaken wordt voorzien. 
Voorts worden voorlopig geen koffie, thee, limonade, koekjes 
e.d. aangeboden; die kan men desgewenst zelf van huis mee-
nemen. De weinige betaaltransacties die nog in de sterren-
wacht zullen worden gedaan, kunnen voortaan met contactloos 
pinnen worden verricht.  
 
Werkzaamheden sterrenwacht 
In de afgelopen maanden hebben kleine ploegjes leden tal van 
werkzaamheden in de sterrenwacht en de tuin uitgevoerd. Je 
leest er in deze Halley Periodiek meer over. De hele zomer 
door zullen leden hiermee bezig blijven; er is genoeg te doen. 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Ons bestuur nodigt de leden van de Vereniging Sterrenwacht Halley uit voor de Algemene Ledenver-
gadering op vrijdag 26 juni 2020, aanvang 20.00 uur, in Sterrenwacht Halley. Wil je de vergadering bijwonen, dan word 
je vriendelijk verzocht je uiterlijk donderdag 25 juni aan te melden bij secretaris Yigal Herstein, yherstein@gmail.com. 
 

 
Agenda 

 
1. Opening vergadering en vaststelling agenda. 

 
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van 25 april 2019.  
 

3. Ingekomen en uitgaande post 
 
4. Jaarverslag 2019 door de voorzitter; diverse projecten, le-

zingen, cursussen, kijkavonden, jeugdmiddagen en ver-
dere activiteiten. 

 
5. Financieel jaarverslagen van de jaren 2018 en 2019 en 

de begroting voor 2020 door de penningmeester. 
- Verslag kascontrolecommissie.  
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
 

6.  Bestuursmutaties  
Anton Valks en Urijan Poerink zijn statutair aftredend. Zij 
stellen zich herkiesbaar. Ons bestuur heeft penningmees-
ter Bareld Muurling begin dit jaar moeten royeren als be-
stuurslid. U bent daarover geïnformeerd. Zijn functie als 
penningmeester is overgenomen door Anton Valks.  
Merijn de Jager treedt af als bestuurslid en dus ook als 
voorzitter van de vereniging. Na veel wikken en wegen, 
waarbij persoonlijke redenen als gezin en werk de door-
slag gaven, heeft hij dit besloten. Hij blijft zich inzetten 
voor de sterrenwacht. 

Ook Hans Bomers, bestuurslid sinds april 2015, treedt af 
als bestuurslid. Hij zal eveneens als lid/vrijwilliger actief 
blijven in de vereniging. 
Het bestuur stelt de volgende leden kandidaat voor de vrij-
komende bestuursfuncties: 
Suzanne van de Wijdeven, Halleylid sinds 2016. Suzanne 
is de vrijwilligerscoördinator. Zij beheert de agenda van de 
vereniging, maakt afspraken voor groepsbezoeken aan de 
sterrenwacht en zorgt ervoor dat er steeds voldoende vrij-
willigers beschikbaar zijn voor publieksactiviteiten. 
Peter van Dommelen, Halleylid sinds 2016. Peter zit in de 
werkgroep Radiotelescoop en assisteert bij de vele werk-
zaamheden bij de sterrenwacht. 
Hetty Mattaar, Halleylid sinds 2018. Hetty is actief in de 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde en het Halley 2.0-project 
en is vrijwilliger bij publieksactiviteiten. 
 
Kandidaatstellingen zijn mogelijk conform de statuten; tien 
leden kunnen tot de aanvang van de vergadering schrifte-
lijk een voordracht bij het bestuur indienen. 
 

6.  Mededelingen en plannen verenigingsjaar 2020-2021  
Als gevolg van het coronavirus en de daaruit voortvloei-
ende maatregelen zal het nog voor onbepaalde tijd niet 
mogelijk zijn veel mensen tegelijkertijd in de sterrenwacht 
toe te laten. Schoolklassen en andere grote groepen zul-
len voorlopig niet kunnen komen.  
Het landelijke evenement Weekend van de Wetenschap, 
waaraan Halley ieder jaar in oktober meedoet, is afgelast. 
De landelijke Nacht van de Nacht (elk jaar laatste zater-
dag van oktober) gaat vooralsnog wel door. 
Open avonden en middagen, cursussen, lezingen en le-
denactiviteiten kunnen alleen worden gehouden voor een 
heel beperkt aantal mensen. Om dat mogelijk te maken, 
zijn en worden maatregelen genomen om verspreiding 
van het virus te voorkomen.  
Maar er gebeurt toch nog veel bij Halley, ook achter de 
schermen.  
In de afgelopen maanden heeft een verbouwing plaats-
gevonden en is de buitenkant van de sterrenwacht ge-
schilderd. Lees er meer over in deze Halley Periodiek. 
En er wordt doorgewerkt aan het Project Halley 2.0, een 
instrumentenplatform, de radiotelescoop, de grote koe-
pel, de tuin enz. De stand van zaken zal in de vergade-
ring worden besproken. 

  
7.  Aangemelde onderwerpen 
 
9.    Rondvraag en sluiting  
 
 

Halley op Omroep Brabant TV 
 
Kort voor onze sterrenwacht zijn deuren moest sluiten vanwege het 
coronavirus, heeft Omroep Brabant TV op de publieksavond van 6 
maart 2020 opnames bij Halley gemaakt voor het programma Zinde-
rend Zuiden. In dit wekelijkse programma worden altijd evenementen 
van het voorafgaande weekeinde belicht. 
In de aflevering over Halley, uitgezonden op 9 maart, kwamen bezoe-
kers aan het woord en ook de leden Joost Hartman en Nico Snijders. 
Gelukkig was het helder weer en waren onder andere de maan en Ve-
nus mooi te zien. Zie de foto op de achterpagina. 
 

Maatregelen in verband met het coronavirus 
 

De sterrenwacht is zo veel mogelijk coronaproof ge-

maakt. 

De ledenvergadering vindt plaats in het auditorium of 

mogelijk buiten op het terras. In ieder geval zullen de af-

standen tussen de zitplaatsen ten minste 1,5 meter be-

dragen. 

De leden die de vergadering willen bijwonen, moeten 

zich aanmelden bij Yigal Herstein. Er geldt een limiet op 

het aantal leden dat wordt toegelaten: 20 personen, mo-

gelijk verhoogd tot 30 personen. 
 

Voorts wordt iedereen verzocht: 

-  thuis te blijven bij een of meer van deze klachten: ver-

koudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, 

koorts (38 graden of hoger); dat geldt ook als een huis-

genoot deze klachten heeft; 

-  gebruik bij aankomst bij Halley het desinfecterende 

middel dat bij de ingang klaar staat; 

-  houd 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen, ook 

buiten het gebouw. 
 

Neem zelf iets te drinken mee; er worden namelijk geen 

koffie en andere dranken geschonken. 
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Vereniging Sterrenwacht Halley  

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2019 
 
Aanwezige bestuursleden: Hans Bomers, Urijan Poerink, Yigal 
Herstein, Anton Valks, Robert Plat, Merijn de Jager: Afwezig 
met bericht van verhindering: Bareld Muurling 
 
Opening vergadering 
De Algemene Ledenvergadering 2018 wordt geopend, en de 
aanwezigen worden welkom geheten. De agenda wordt 
vastgesteld, er zijn geen aangemelde onderwerpen. 
 
Vaststelling jaarverslag 2017 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 28 april 
2017 wordt vastgesteld; er zijn geen opmerkingen. 
 
Ingekomen en uitgaande post 
Er is geen ingekomen post. 
 
Jaarverslag 2018-2019 
De voorzitter doet verslag van het verenigingsjaar 2018-2019, 
middels een powerpoint-presentatie waarin de hoogtepunten 
worden uitgelicht. De vele cursussen, publieksactiviteiten, 
ontvangst van scholen en andere groepen, en andere 
activiteiten van de Sterrenwacht worden genoemd. Enkele 
cijfers worden getoond die het jaar in vogelvlucht laten zien. 
Voortaan zal het jaarverslag middels een powerpoint- 
presentatie worden gedaan. 
De voorzitter bedankt de vrijwilligers voor de veelvuldige inzet 
om dit allemaal mogelijk te maken. 
 
Financieel jaarverslag 
De penningmeester is wegens ziekte afwezig. Hierdoor heeft 
ook geen kascontrole plaatsgevonden dit zal in de loop van 
2019 plaatsvonden. De ALV gaat hiermee accoord. Wel valt te 
 

melden dat er een positief resultaat bereikt is van € 2.485 over 
heel 2018. Dit is mede te danken aan de positieve resultaten 
van het hoge bezoekersaantal tijdens de maansverduistering 
van juli 2018. Voor komend jaar worden als kascommissie 
gekozen: Werner Neelen, Peter van Dommelen en als 
reservelid Maarten Gijsberts. 
 
Bestuursmutaties 
Yigal, Hans, Bareld en Robert zijn statutair aftredend en 
hebben zich herkiesbaar gesteld. Zij worden bij acclamatie 
herkozen. Hans geeft wel aan dat hij aftredend is als voorzitter. 
Het bestuur zal bij de eerste bestuursvergadering na de ALV 
uit zijn midden een nieuwe voorzitter kiezen. 
 
7 Mededelingen en beleidsplan voor het verenigingsjaar 

2019-2020 
Komend jaar zal de zonnekoepel en montering helemaal 
worden afgemaakt zodat er komend jaar bij de zonnemiddagen 
eindelijk de mogelijkheid zal zijn om beelden van de zon goed 
te laten zien. Ook zal er een begin gemaakt worden met het 
instrumentenplatform en de grote koepel. Yigal presenteert na 
afloop van de vergadering de stand van zaken over project 
Halley 2.0. Omdat er nogal wat vragen zijn over de prioritering 
van vervanging van de en de kijker zal in de loop van het 
komende jaar een aparte informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd over dit onderwerp. 
 
8 Aangemelde onderwerpen 
Er zijn geen aangemelde onderwerpen. 
 
9 Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen, waarna de vergadering wordt gesloten.   
                                                                                                                     

 

Excursie naar Jan Paagman Sterrenwacht 
en Museum Klok & Peel 
 
Op 1 februari togen 18 leden van onze sterrenwacht naar de Jan Paagman Ster-
renwacht in Asten. Het was een tegenbezoek; vorig jaar was een grote delegatie 
van Jan Paagman bij ons te gast. 
 
URIJAN POERINK 
 

Ons gezelschap werd gastvrij ontvan-
gen. Een van de vrijwilligers verzorgde in 
de grote zaal een presentatie van prach-
tige 3D-beelden van Mars, die we met de 
bekende rood-groene brilletjes bekeken. 
Vervolgens zaten we in het ruime zaaltje 
waarin het Pieterse Planetarium staat 
opgesteld. Dat is een indrukwekkend in-
strument. Het planetarium is in 1939 
door de student Ge Pieterse opgebouwd 
uit onder meer blikjes, lampjes en lens-
jes van fietsverlichting. We kregen een 
leuke voorstelling, waarbij maar liefst 
5155 sterren werden geprojecteerd door 
dunne plaatjes met gaatjes erin geprikt. 
De dagelijkse beweging van de sterren-
hemel werd nagebootst en ook de loop 
van de zon, maan en planeten. Dit wer-
kelijke unieke planetarium moet ieder-
een een keer gezien hebben! 

De permanente expositie is eveneens in-
teressant en mooi ingericht. Je kunt er 
allerlei interactieve sterrenkaarten en an-
dere toestellen bedienen. De meeste zijn 
door de leden van de sterrenwacht zelf 
gebouwd. Onder het genot van een kop 
koffie of thee wisselden we ervaringen 
uit, want ook Jan Paagman is een ver-
enigingssterrenwacht, die net als Halley 
op open avonden en op afspraak door 
groepen kan worden bezocht. 
De vrijstaande toren en koepel herbergt 
een 25 cm Celestron-spiegeltelescoop 
van het type Schmidt-Cassegrain. Ook 
die hebben we uitgebreid kunnen bekij-
ken. Daar namen wij onder dankzegging 
afscheid van onze collega’s, waarna we 
de straat overstaken naar het befaamde 
Museum Klok & Peel.  
Dat museum omvat een omvangrijke col-
lectie klokken en uurwerken, waaronder 
astronomische. ‘Peel’ in de naam van 

het museum duidt op de collectie Peel, 
die objecten omvat uit de natuur- en cul-
tuurhistorie van de Peel, het gebied op 
de grens van Brabant en Limburg. Je 
leert en ziet de bewijzen, dat de Peel mil-
joenen jaren geleden aan zee lag. En dat 
hier in de laatste ijstijd, 70.000 jaar gele-
den, mammoeten, wolharige neus-
hoorns en grottenberen liepen. Ook dit 
museum is een aanrader, zeker in com-
binatie met een bezoek aan de Jan 
Paagman Sterrenwacht.  

Het Pieterse Planetarium 
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Nieuwe toiletgroep en garderobe 

Verbouwing sterrenwacht 
 
De sluiting van de sterrenwacht vanwege het coronavirus bood een 
goede gelegenheid een verbouwing uit te voeren, waarvoor het plan al 
een tijd klaarlag: de realisering van een mindervalidentoilet. Meteen is 
ook de buitenkant van de sterrenwacht geschilderd en zijn enkele an-
dere klussen opgepakt. Al dit werk is verricht door Anton Valks met hulp 
van onder andere de leden Daniël Valks, Willem Schot, Peter van Dom-
melen, Cees de Jong, Ferry Bevers, Wim Waegemakers, Marty van Has-
selt, Gerard Schuurmans en Urijan Poerink. Zie de foto’s op pagina 7. 
 
Nieuwe WC’s 
Bij het verschijnen van deze Halley Peri-
odiek is de verbouwing bijna voltooid. 
Het mindervalidentoilet is op de plaats 
gekomen van de garderobe in de zuil 
van de grote toren. Het is tevens het da-
mestoilet geworden. Dat was een flinke 
ingreep, want de toegang tot het nieuwe 
toilet moest worden verbreed. Met een 
enorme zaag werd een deel van de be-
tonnen wand verwijderd.  
Maar daar bleef het niet bij.  
De garderobe is in de plaats gekomen 
van de heren-WC. Deze WC bevindt zich 
nu op de plek van de voormalige opslag-
ruimte/doka en kan via de garderobe 
worden bereikt. Ook het verwezenlijken 
van het herentoilet en de garderobe was 
een behoorlijk klus. Muren en kozijnen 
werden geslecht en op andere plaatsen 
nieuwe wanden en kozijnen opgericht. 
Waterleidingen en rioleringsbuizen wer-
den verlegd en elektra aangepast; daar-
voor gingen Anton en Daniël in de kruip-
ruimte aan het werk. In het mindervali-
dentoilet hangt een trekkoordje waar-
mee alarm kan worden geslagen. 

Nieuwe doorgang naar toren 
En er is meer veranderd. De twee deu-
ren van de kleine zaal naar de grote to-
ren zijn verwijderd en de openingen 
dichtgemaakt. De nieuwe doorgang is 
een deur op de plek waar zich de hoek-
kast bevond.  De apparatuur die in de 
kast stond, is ondergebracht in een 
nieuwe kast in een dichtgemaakte deur-
opening. 
Deuren, toiletpotten, wasbakken, kranen 
en andere materialen 
zijn hergebruikt. Enkele 
deuren die in de loop der 
tijd wat schade hadden 
geleden, zijn door Anton 
hersteld. 
Voorts zijn op de vloeren 
van het halletje en de 
WC’s en de garderobe 
nieuwe tegels gelegd. 
Ook de wanden van de 
WC’s zijn nu betegeld. 
Het damestoilet in de 
kleine toren is verdwe-
nen. Die ruimte is berg-
ruimte geworden. 

Schilderwerk en andere klussen 
Wat dringend nodig was: een schilder-
beurt van de buitenkant van het gebouw. 
Dat karwei is ook opgepakt. De binnen-
deuren en -kozijnen komen nog aan de 
beurt. Voorts zijn bij de entree enkele be-
schadigde plafondplaten vervangen en 
zijn twee mantelbuizen vanuit de kruip-
ruimte naar buiten aangelegd, bestemd 
voor de radiotelescoop. 
 

Tuin 
Ondertussen worden de 
tuin, de terrassen en het 
parkeerterrein niet verg-
eten. Leden onderhou-
den die en sproeien re-
gelmatig. Het buiten-
kraantje is van de gevel 
van de grote toren ver-
plaatst naar een keer-
muurtje aan de kant van 
het zijterras, waar het 
beter bereikbaar is.  

 
 

Wat als de aarde geen bol maar een kubus was? 
 

In onze vorige Halley Periodiek stond in het verslagje van een ‘spreekbeurtkind’ uit Rotterdam dat zij geen antwoord wist 

op de vraag van een klasgenootje wat er zou gebeuren als de aarde niet rond maar vierkant was, dus een kubus. Daar 

hebben wij toen een prijsvraagje voor de Halleyleden van gemaakt. De inzender van de beste of leukste reactie kon een 

aardigheidje winnen.  Winnaar is ons juniorlid Jens van Hasselt uit Heesch, wiens uitleg hierna is geplaatst. 

 

JENS VAN HASSELT – HARRIE SCHRIJVERS 

 

De zwaartekracht zou op zo’n kubusplaneet heel rare effecten 

hebben. De vrouw In het midden van een vlak staat gewoon 

recht maar hoe verder je naar de zijkant loopt hoe meer de 

zwaartekracht scheef gaat te trekken ten opzichte van de 

vlakke bodem. Omdat de zwaartekracht zich naar het massa-

middelpunt (het zwarte rondje) richt. Dus de man die aan de 

rand van de kubus staat, zal voelen dat hij gewoon rechtop 

staat terwijl hij ten opzichte van de vrouw in het midden een 

hoek van ca. 45° maakt (fig. 1).  

Huizen die bij een egale kubus met gladde vlakken aan de rand 

gebouwd worden moeten een extra, driehoekige, fundering 

hebben (fig. 2). En laat mooi zien wat er gaat gebeuren met het 

zeewater. Ook dat wil allemaal naar het zwaartepunt stromen, 

maar wordt tegengehouden door de zeebodem (het vlak van 

de kubus) en daardoor vormt zich vanzelf een ‘waterberg’ met 

de top in het midden boven het zwaartepunt (fig. 3).  

 

Een planeet met een kubusvorm zal, als die maar lang genoeg 

in het heelal staat, door inslagen of verwering net als de erosie 

op aarde langzaam van vorm veranderen. Zo zullen op den 
duur de hoeken van de kubus afbrokkelen en ook de zeebodem 

zal scheuren vertonen. Al die brokstukken worden allemaal 

aangetrokken door het bolletje in het midden van de oorspron-

kelijke kubus waardoor de zwaartekracht daar steeds groter 

wordt: met als resultaat: een RONDE planeet. 

 

Figuur 1 

Werk in uitvoering: de 
nieuwe doorgang naar  
de grote toren. 

Figuur 3 Figuur 2 

Anton Valks betegelt een wand 
van de mindervaliden-WC. 
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Anton en Daniël Valks daalden af naar  
de kruipruimte voor de aanpassing  
van de bekabeling en de leidingen. 

Willem Schot en Urijan 
Poerink voeren het puin af. 

Plaatsing kozijn tussen de 
nieuwe garderobe en het 

herentoilet. 

Sloop van een muur van de 
herentoilet. 

De nieuwe doorgang naar 
de grote toren wordt breder 

gemaakt. 

Ferry Bevers en Cees de 
Jong verplaatsen de buiten-

kraan naar het zijterras. 

Daniël past alle elektra aan. 

Gerard Schuurmans legt 
de nieuwe tegels. 

Wim Waegemakers maakt 
de terrassen schoon. 

Cees de Jong 
schildert de tegels 
van de zwaarte-
krachttoestellen. 

En dan is er koffie!  
Daniël Valks, Wim Waegemakers, 
Marty van Hasselt en Cees de 

Jong. 

Anton Valks sloopt muren, 
met Halleymondkapje op! 

Peter van Dommelen 
vervangt beschadigde 

plafondplaten. 

Marty van Hasselt en  
Daniël Valks leggen  
mantelbuizen aan voor radiotelescoop. 

Willem Schot 
verricht het nodige 

graafwerk. 

Urijan Poerink 
hanteert 
de motormaaier. 

Foto’s: Anton Valks 
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BBB of Bieden op Bibliotheek Boeken 
 
Uit nalatenschappen van overleden leden én van niet-leden van Halley heeft de bibliotheek van 
onze sterrenwacht  een groot aantal boeken en tijdschriften gekregen.  Wat hebben wij met al die 
geschonken boeken gedaan? 
 
HARRIE SCHRIJVERS 
 

Allereerst werd nagegaan 
of een boek al opgenomen 
was in onze bibliotheek. 
Was dat het geval dan werd 
de conditie van het boek 
vergeleken met ons exem-
plaar dat dan, eventueel, 
vervangen werd door het betere exem-
plaar uit de schenkingen. Het andere 
boek werd op de stapel gelegd van afge-
schreven en/of te verkopen boeken. 
Daarop kwamen ook de boeken die na 
beoordeling door bestuursleden van Hal-
ley niet geschikt werden bevonden voor 
opname in onze bibliotheek.  
Boeken uit die reststapel die geschikt 
werden bevonden om uit te reiken als 
prijsje bij kwissen puzzels of spelletjes of 
als cadeautje voor de jarige bij verjaar-
dagspartijtjes e.d. werden apart opge-
borgen. En tenslotte werden de boeken 
geselecteerd die voor verkoop geschikt 
werden geacht om op de eerstvolgende 
boekenmarkt op de sterrenwacht aange-
boden te worden aan de leden van Hal-
ley.  
Wat overblijft van de boekenmarkt werd 
in het verleden in ons witte verkoop-
kastje voor tweedehands boeken ge-
plaatst. Dat kastje staat in de ontvangst-
zaal vlakbij de blauwe bak van ’t zwart 
gat. Ook ‘afgeschreven’ bibliotheekboe-
ken die niet meer geschikt zijn voor ver-
koop via de boekenmarkt worden voor-
zien van een prijsstickertje en in dat 
kastje gezet. Leden én bezoekers van de 
sterren wacht kunnen betalen door het 
aangegeven bedrag in ’t witte ‘spaarpot-

je’ in het midden van het kastje te stop-
pen. Dat was zoals het tot nu toe ging!  
Maar door de grote hoeveelheid verkre-
gen boeken waarbij ook relatief jonge en 
nieuwe boeken zitten die bij tweede-
handsboekenwinkels te koop worden 
aangeboden voor bedragen boven € 25,- 
is besloten die niet op te nemen in het 
verkoopkastje maar aan te bieden aan 
onze leden via deze nieuwe rubriek 
“BBB”: “Bieden op Bibliotheek Boeken”.  
De eerste vier boeken waarop geboden 
kan worden, zijn vermeld in het kader. 
Deze vier boeken zijn zo goed als nieuw 
en waarschijnlijk ongelezen want één 
boek zat nog ingepakt in cellofaan. Ver-
der zijn ze niet voorzien van bibliotheek-
nummers en/of Halley-stempels zoals bij 
de afgeschreven bibliotheekboeken. Al-
leen boek nr. 1 heeft rondom op de zij-
kanten van de bladzijden enkele stem-
pels (bibliotheek sterrenwacht Halley). 

Interesse in een of meerdere van die 
vier boeken? Breng je bod uit!  
Zoek met de ISBN-code op internet bij 
De Slegte, j Bol.com, bij Boekwinkeltje 
e.a. wat daar voor het betreffende boek 
gevraagd wordt en bepaal de prijs die jij 
ervoor over hebt om in bezit te krijgen. 
De opbrengst van de boekenverkoop is 
uiteraard vooral bestemd voor de aan-
schaf van nieuwe boeken, maar ook voor 
printpapier, kantoormateriaal en knutsel-
spullen voor jeugdmiddagen e.d.    
 

Mail de titel van het boek plus het be-
drag dat je wilt betalen vóór 1 JULI  
naar: harrieschrijvers@home.nl  
Na 1 juli krijgen alle bieders bericht en 
met de hoogste bieder wordt door mij 
contact opgenomen over de betaling en 
de wijze van overdracht van het boek of 
boeken, want dat kan natuurlijk ook!                        

 
   

Halley 2.0  

Instrumentenplatform 
  
Een jaar geleden had ik het idee om het instrumentenplat-
form op te zetten en de zonnekoepel af te maken. De zon-
nekoepel is bijna gereed voor gebruik, maar er moeten 
voornamelijk nog wat veiligheidsmiddelen worden aange-
bracht. Vanwege de coronacrisis loopt dit helaas wat on-
voorziene vertraging op maar het nadert zijn einde. 
  
YIGAL HERSTEIN 
 
Tegelijkertijd heb ik een kleiner projectdeel opgestart: het in-
strumentenplatform. Dit platform moest de actuele waarneem-
condities op de sterrenwacht weergeven en het publiek hier-
over informeren. Enkele weken voordat de coronacrisis uitbrak, 
had ik hier een pril begin mee gemaakt met enkele actieve le-
den. Op dat moment hadden we geen idee hoe we dit project 
zouden voortzetten. Toch hebben we het via de moderne me-
dia voortgezet, en hoe! Elke twee weken houden we contact 

met elkaar met Zoom en de vorderingen kunnen we dagelijks 
van elkaar zien. De sfeer in de groep is zeer goed. 
We hopen een demonstratie dit najaar te kunnen presenteren 
aan geïnteresseerden. Het fysieke platform zal hopelijk in het 
voorjaar/zomer van 2021 worden geplaatst. Dan kunt u zelf 
zien of het helder is, of er een verhoogde kans op noorderlicht 
is, hoeveel vallende sterren er te zien zijn etc. 

BBB - Je kunt een bod uitbrengen op deze boeken uit de serie New Scientic:  
 
1. Zwarte Gaten, het idee dat de kosmos veranderde. Marcia Bartusiak (2016)  ISBN: 9 789085715801 
2. Speurtocht naar buitenaards leven  Nane Naninga (2017)      ISBN: 9 789085715993     
 
En deze boeken uit de serie Natuur, Wetenschap en techniek: 
3. Kosmos Harm Habing (2014)        ISBN: 9 789085712411 
4. Bizar Universum David Seargent (2015)   ISBN: 9 789085714941 

Apollo 13 
In april 1970, vijftig jaar geleden, dreigde 
de missie van Apollo 13 op een ramp uit 
te lopen. Onderweg naar de maan ont-
plofte een zuurstoftank van de service 
module (SM), waardoor alle systemen 
aan boord werden uitgeschakeld. De 
maanlanding ging niet door. In de plaats 
daarvan wisten de astronauten Lovell, 
Swigert en Haise met behulp van de on-
beschadigde maanlander veilig, maar op 
het nippertje, op aarde terug te keren. 
Foto: de zwaar beschadigde SM. 
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URIJAN POERINK  
 

JUNI 
 
Di 2 juni – De maan Titan bereikt zijn 
grootste hoekafstand ten oosten van Sa-
turnus, waardoor hij nu gemakkelijk door 
een telescoop te vinden is.  
 
Vr 5 juni – Te 21.25 uur is het maximum 
van een maansverduistering in de bij-
schaduw. Echter, de maan komt pas om 
21.43 uur boven de kim, dus van de eclips 
zal bij ons zo goed als niets te zien zijn. 
 
Zo/ma 7/8 juni – Te 2.42 uur (8 juni) ver-
dwijnt de maan Ganymedes in de scha-
duw van Jupiter. Drie minuten later over-
komt Io hetzelfde. Te 4.14 uur begint Eu-
ropa aan een overgang van de planeet: hij 
gaat dus voor de planeet langs.  
 
Ma/di 8/9 juni - De afnemende maan, Sa-
turnus en Jupiter staan dichtbij elkaar in 
het Zuidoosten. 
 
Wo/do 10/11 juni – De planetoïde 7 Iris 
(+9,3) beweegt rond middernacht minder 
dan 1’ langs de ster SAO 187234 (+6,4) in 
de Schutter. Beide staan enkele uren later 
hoger aan de hemel, waardoor ze beter 
zijn te vinden. Gebruik een telescoop om 
ze op te sporen. 
 
Vr/za 12/13 juni – Te 14 uur (12 juni) is 
Mars in conjunctie met Neptunus, 1°45’ 
ten zuiden ervan. De wijde samenstand is 
in de nanacht te zien.  Te 2 uur (13 juni) 
staat de maan 3° ten zuiden van Mars. 
 
Vr 19 juni – De maan bedekt Venus. Dat 
gebeurt om 9.47 uur, dus overdag. De pla-
neet verdwijnt achter de verlichte rand en 
komt een uur later aan de donkere rand 

weer tevoorschijn. Dat is met een tele-
scoop te volgen. De maan is slechts 4% 
verlicht. Het verlichte deel van Venus is 
eveneens gering (8%), maar zijn schijn-
bare diameter is groot: 52”. De maan staat 
tijdens de eclips vrij hoog aan de hemel: 
47° tot 53°. 
 

JULI  
 
Wo/do 1/2 juli – Tussen 0.11 uur en 2.27 
uur (2 juli) valt de schaduw van de maan 
Io op de wolken van Jupiter.  
Door een telescoop is die als een zwarte 
stip zichtbaar. Het maantje zelf begint om 
0.29 uur aan een overgang over de pla-
neet; het is een wit stipje. Een en ander is 
met een telescoop te volgen.  
 
Za 4 juli - De maan Titan staat vandaag is 
zijn grootste oostelijke elongatie t.o.v. Sa-
turnus. Het een vrij kleine telescoop is hij 
al te zien. 
 
Zo 5 juli – Om 23 uur zien we de maan 3° 
ten zuiden van Jupiter. 
 
Di/wo 7/8 juli – De maan bedekt de ster ε 
van de Steenbok (mag. +4,5). Hij ver-
dwijnt aan de verlichte kant en dat zal niet 
goed te zien zijn. Maar de wederverschij-
ning om 2.43 uur (8 juli) van achter don-
kere rand kun je beter waarnemen, met 
een telescoop. 
 
Do/vr 9/10 juli – De planetoïde 7 Iris (+9,1) 
staat te 2.10 uur slechts 29” ten zuiden 
van de ster 15 van de Schutter (+6,0). Om 
hem te zien heb je een telescoop met 
sterke vergroting nodig.  
 
Za/zo 11/12 juli – Te 22 uur (11 juli) staat 
de maan 2° ten zuiden van Mars. Beide 
zijn dan nog onder de horizon; pas na 1 

uur zijn ze te zien. Bekijk de fraaie samen-
stand in de vroege ochtend van 11 of 12 
juli. 
 
Zo 12 juli – Om 9 uur is de schitterende 
Venus vlakbij de heldere ster Aldebaran 
van de Stier te vinden, op slechts 0°58’ af-
stand. Bekijk de samenstand vóór zons-
opkomst. 
 
Zo/ma 12/13 juli – Rond 0.20 uur (13 juli) 
bereikt de veranderlijke ster Algol in Per-
seus zijn minimale helderheid. Tegen het 
ochtendgloren heeft hij zijn maximale hel-
derheid teruggekregen. 
  
Wo/do 15/16 juli – Om 4 uur (16 juli) staat 
de maansikkel 8° ten zuiden van de Ple-
jaden. Kort daarna verschijnt Venus, 
linksonder de maan. Bekijk de samen-
stand een paar uur eerder, als het nog 
goed donker is.  
 
Do/vr 16/17 juli – Te 3 uur (17 juli) staat 
de maansikkel 3° ten noorden van Alde-
baran en om 9 uur 2,5° ten noorden van 
Venus. Rond 4 uur, als het nog donker is, 
kun je ze alle drie tegelijk zien. 
Vr/za 24/25 juli - Tussen 0.07 uur en 2.24 
uur (25 juli) beweegt de maan Io als een 
wit stipje voor Jupiter langs, van 0.23 uur 
tot 2.40 uur gevolgd door een zwart stipje: 
zijn schaduw. 
 
Di 28 juli – Te 23.12 uur bedekt de maan 
de ster 32 van de Weegschaal (mag. 
+5,6). Hij verdwijnt achter de donkere 
rand. De maan staat dan 14° boven de 
kim. 
 
Di-do 28-30 juli – De kleine meteoren-
zwermen  α-Capricorniden  en   δ-Aquari- 

 

Hemelverschijnselen
 juni t/m september 2020

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek 
zijn ontleend aan de Sterrengids 2020, die in opdracht 
van de KNVWS is uitgegeven door Stip Media. De Ster-
rengids 2020 bevat informatie, waaronder zoekkaartjes 
en tabellen, over de stand van planeten en dwergplane-
ten, zon, maan, planetoïden, meteoren, sterbedekkin-
gen, veranderlijke sterren, telescopen en veel meer. De 
gids ligt voor alle leden ter inzage op de balie van onze 
sterrenwacht. 

Achtergrondfoto: maan bedekt Venus, 
13 augustus 2012. Dean Regas (VS)

Op 19 juni verdwijnt Venus te 9.47 uur achter de verlichte rand van de maansikkel. 
13 juni, rond 3.30 uur: De maan, Mars (M) en 
Neptunus (N) . 
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den-Zuid bereiken ’s nachts hun maxi-
male activiteit. Beide zijn al weken actief 
en blijven dat nog een tijd. Er zijn dus in 
deze periode ’s nachts meer ‘vallende 
sterren’ te zien dan in andere perioden. 
De eerste helft van de nacht zorgt de was-
sende maan nog wel voor wat stoorlicht. 
Meteoren van de twee zwermen vallen 
op, omdat ze relatief traag zijn en vaak 
heel helder en kleurrijk (vuurbollen!). Ze 
kunnen overal aan de hemel verschijnen, 
met dien verstande, dat de α-Capri-
corniden afkomstig lijken uit een punt (de 
radiant) in sterrenbeeld Steenbok en de δ-
Aquariden-Zuid uit een radiant in Water-
man. Wie de sterrenbeelden kent, kan 
dus aan de meteoor zien tot welke zwerm 
die behoort.  
 

AUGUSTUS 
 
Za/zo 1/2 augustus – De bijna Volle Maan 
staat vannacht 2° ten zuiden van Jupiter.  
 
Ma/di 3/4 augustus – We kunnen tussen 
22.11 uur en 0.58 uur het maantje Europa 
als een witte stip voorbij Jupiter zien trek-
ken. Van 23.10 uur -1.58 uur volgt zijn 
schaduw als een zwart stipje. 
 
Di/wo 4/5 en wo/do 5/6 augustus – De 
dwergplaneet Ceres houdt zich op in Wa-
terman en passeert de ster 88 (+3,8). 
In de nacht van 4/5 augustus rond 0 uur 
staat Ceres 6’ ten oosten van die ster. In 
de volgende nacht is hij 6’ ten zuiden van 
de ster 88. Zie het zoekkaartje. Je hebt 
een telescoop nodig om Ceres te vinden. 
 
Za/zo 8/9 en ma 9/10 augustus – Mars is 
’s nachts heel dicht bij de noordelijke rand 
van de maan te vinden. 
 

Zo/ma 9/10 augustus - Tussen 22.04 uur 
en 0.20 uur beweegt de maan Io als een 
wit stipje voor Jupiter langs, van 22.42 uur 
tot 0.59 uur gevolgd door een zwart stipje: 
zijn schaduw. 
 

Wo/do 11/12 augustus – Op 12 augustus 
overdag is de activiteit van de meteoren-
zwerm Perseïden het hoogst. Die ople-
ving krijgen we niet te zien, maar in de 
nachten voor en na het maximum zullen 
veel meteoren van deze rijke zwerm op-
lichten. De afnemende maan gaat die 
nachten kort na middernacht onder, waar-
door de waarneemomstandigheden beter 
worden. 
De eerste Perseïden verschijnen al rond 
17 juli en de laatste kunnen we nog om-
streeks 24 augustus waarnemen. 
Het vluchtpunt of de radiant van de Per-
seïden ligt in het sterrenbeeld Perseus. 
Een Perseïde herken je, door in gedach-
ten het lichtspoor naar achteren te verlen-
gen; dan kom je uit in de radiant. De me-
teoroïden die verantwoordelijk zijn voor 
de Perseïden zijn afkomstig van de ko-
meet 109P/Swift-Tuttle.  
In deze periode zijn ook actief: α-Capri-
corniden en δ-Aquariden-Zuid (zie 28-30 
juli) en κ-Cygniden, met een radiant in de 
Zwaan. Deze zwermen zijn kleiner, maar 
brengen wel trage en vaak heldere en 
kleurige meteoren voort. 
 
Vr/za 14/15 augustus – Te 16 uur (15 au-
gustus) staat de maan 3° ten noorden van 
Venus in Tweelingen. Bekijk de samen-
stand aan de ochtendhemel. 
 
Vr 28 augustus – De dwergplaneet Ceres 
is in oppositie en staat daardoor de hele 
nacht boven de horizon. Zijn helderheid 
beloopt +7,7  en hij kan  al  met een flinke  

verrekijker of kleine telescoop worden ge-
vonden. Ceres komt niet zo hoog boven 
de horizon, maar wil je hem toch opzoe-
ken, gebruik dan het bijgaande zoek-
kaartje.  

 

SEPTEMBER 

 
Zo 6 september – Te 8.11 uur staat Mars 
maar 9’ ten noorden van de maan. Dat is 
bij daglicht, maar mogelijk is Mars (magn. 
-2,0) toch met de verrekijker zien. Bekijk 
het tweetal anders een paar uur eerder. 
 

Vr 11 september – Om 22 uur is Neptunus 
in oppositie. Het staat de hele nacht bo-
ven de kim. Met een telescoop vind je 
hem in de buurt van de sterren φ (magn. 
+4,2) en 96 (+5,6) van de Waterman. De 
achtste en buitenste planeet van ons zon-
nestelsel is een blauwachtig stipje, dat 
zich met een helderheid van +7,6 onder-
scheidt nauwelijks van een ster, dus bij 
het bijgevoegde zoekkaartje is wel handig 
om het te vinden. 
 
Zo/ma 9/10 augustus – Tussen 21.16 en 
23.22 uur glijdt de donkere schaduw van 
de maan Io over het wolkendek van Jupi-
ter. Io zelf is tot 22.19 uur te zien als een 
witte stip die voor de planeet langs trekt.  
 

Do en vr 24 en 25 september – Aan het 
begin van de avonden van beide dagen 
zien we een samenstand van de maan en 
Saturnus. 
 

Zo 27 september – De ster ε van de 
Steenbok (magn. +4,5) verdwijnt te 23.19 
uur achter de donkere maanrand. Dat is 
mooi te volgen met een kleine telescoop. 
 

Di 29 augustus – Tussen 19.58 en 22.48 
uur glijdt de donkere schaduw van de 
maan Europa over het wolkendek van Ju-
piter. Europa zelf is tot 20.11 uur ook te 
zien als een witte stip die voor de planeet 
langs trekt.  
 
 

Lichtende Nachtwolken 
 

In mei, juni en juli zijn ’s nachts soms lich-
tende nachtwolken aan de noordelijke of 
noordwestelijke hemel te zien. Deze wol-
ken bestaan uit stofdeeltjes  op circa 80 
kilometer hoogte, die nog door de zon 
worden beschenen. De zon staat dan tus-
sen 6° en maximaal 16° onder de horizon. 
Gewone wolken zijn veel lager in de 
dampkring en worden niet verlicht. 
Lichtende nachtwolken of Noctilucent 
Clouds (NLC’s) kunnen tot lang na zons-
ondergang zichtbaar zijn, en ook wel en-
kele uren voor zonsopkomst. Zij zien eruit 
als wolkenslierten met een ribbel- of ve-
zelstructuur en een zilverachtige glans. 
Ze zijn heel dun; sterren zijn door die wol-
ken gewoon nog te zien. Vorig jaar wer-
den ze regelmatig waargenomen. 

De dwergplaneet 1 Ceres beweegt het komende halve jaar door de Waterman. Hij maakt een  
retrogade beweging. 
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Neptunus verblijft in 2020 in de Waterman. De stippen en cijfers markeren zijn positie aan het be-
gin van elke maand. Ook deze planeet vertoont een retrogade beweging, net als Mars. 

 
 
 

URIJAN POERINK  
 
Mercurius staat de eerste helft van juni 
aan de westelijke avondhemel, maar zijn 
helderheid neemt af. In juli is de kleine 
planeet een ochtendverschijning laag bo-
ven de oostnoordoostelijke horizon. Op 
22 juli bereikt hij zijn grootste westelijke 
elongatie en op 29 juli komt hij 1,5 uur 
voor de zon op. De beste tijd om hem te 
observeren, met een verrekijker, is van 24 
juli tot 5 augustus. Zijn helderheid is dan 
circa -1.0. Na augustus is Mercurius al-
weer te dicht bij de zon om te kunnen wor-
den waargenomen. Pas eind oktober 
duikt hij weer op in de ochtendscheme-
ring. 

Venus is geen avondster meer. Vanaf om-
streeks 17 juni is zij een ochtendverschij-
ning. Zij komt iedere ochtend steeds vroe-
ger in het oosten op (3 tot 4 uur voor zons-
opkomst) en vervult de komende maan-
den weer haar rol als ‘morgenster’. Haar 
helderheid is altijd vrij constant en schom-
melt rond -4,0. 
De rode planeet Mars komt in juni en juli 
nog na middernacht op, maar de maan-
den daarna wordt hij een avondverschij-
ning. Hij nadert de aarde en wordt daar-
door almaar groter en helderder. Zo is zijn 
helderheid in juli rond -1,0, begin augus-
tus circa -1,3 en eind september ongeveer 
-2,4. De meeste tijd verblijft hij in het ster-
renbeeld Vissen.   

Jupiter en Saturnus zijn op respectievelijk 
14 en 20 juli in oppositie en zijn de ko-
mende maanden dichtbij elkaar te vinden 
in de Boogschutter. Maar ze staan al die 
tijd vrij laag boven de horizon, waardoor 
ze niet zo mooi zijn te observeren. 
 
Uranus krijgen we in juni nauwelijks te 
zien, maar in juli is hij vanaf 3 uur in de 
ochtend met een verrekijker of telescoop 
te vinden in sterrenbeeld Ram. Hij komt 
elke nacht vroeger op; eind september 
verschijnt hij al omstreeks 21 uur boven 
de kim. Zijn helderheid: +6,0.  
 
Neptunus is rond 12 juni in de nanacht 
dichtbij de veel helderder Mars te vinden 
in de Waterman. Ook hij komt elke nacht 
vroeger op, eind augustus al rond 22 uur. 
Op 11 september is hij in oppositie en zien 
we hem de hele nacht.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komeet SWAN 
 
De komeet C/2020 F8 (SWAN) bereikte op 27 mei  het perihe-

lium; het punt van zijn baan dat het dichtst bij de zon ligt.  
 
Zijn afstand tot de zon was toen 64,5 miljoen kilometer. De dicht-
ste nadering tot de aarde (83 miljoen kilometer) was rond 12 mei.  

De baan van de komeet is vrijwel parabolisch; Mogelijk is dit de 
eerste én de laatste keer is dat hij langs de zon scheert. 
Tussen 11 mei en 16 juni 2020 is de komeet voor ons zichtbaar 
aan de ochtendhemel. En we kunnen hem aan de avondhemel 
zien tussen 21 mei en 16 juni 2020. Zijn grootste helderheid be-
haalde hij omstreeks 17 mei; die bedroeg +5,1. Je hebt een tele-
scoop of goede verrekijker op statief nodig om SWAN te zien.  
De komeet is op 25 maart 2020 ontdekt met de Solar Wind Ani-
sotropies-camera (SWAN) van de ruimtetelescoop SOHO. 

De planeten die in augustus 2020 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
 

Juli en augustus: Mercurius in de ochtendsche-
mering. De zon staat nog 6° onder de kim.  

Mars in het sterrenbeeld Vissen. Van septem-
ber tot medio november lijkt hij aan achteruit te 
gaan in zijn omloopbaan. Deze zogeheten re-
trogade beweging komt doordat de aarde snel-
ler beweegt dan Mars en hem inhaalt. 

   De planeten – juni t/m  september 2020 De retrogade beweging van Mars 
Foto: Tunç Tezel  

Komeet SWAN, 2 mei 2020
Foto: Damian Peach11



 

Streakshot van de lancering bij 
Volle Maan van de Solar 
Orbiter op 9 februari 2020.  
Foto: Rob van Mackelenbergh. 
Lees meer op blz. 18. 
Zie ook de voorpagina. 
 



Sterrenstelsels M81-M82 
Het Bodestelsel of M81 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterren-
beeld Grote Beer en is het helderste lid van de M81-groep. M81 bevindt 
zich op een afstand van 12 miljoen lichtjaar. Met het nabije stelsel M82 
kan het met kleine  telescopen waargenomen worden. De foto is op 29 fe-
bruari 2020 in Veghel gemaakt door Kristof Piotrowski en Ines Jonkers.  
Belichtingstijd: 1 uur en 17 minuten. 
 

   
  

Komeet PANSTARRS 
De periodieke komeet C/2017 T2 (PANSTARRS) bereikte het perihelium op 5 mei 2020. Hij werd ontdekt in de eerste helft 

van oktober 2017.  Het object heeft een vrijwel parabolische baan, en dit was waarschijnlijk de eerste (en mogelijk enige) 
keer dat het langs de Zon scheerde. PANSTARRS bevond zich tijdens het perihelium op een afstand van 243 miljoen km van 

de zon en op 255 miljoen km van de aarde. Foto: Kristof Piotrowski, 7 februari 2020 Oss. Totale belichtingstijd: 52 minuten.  
 

Volle  Maan (‘supermaan’),  7-8 april 2020 

Kortste afstand: 356.966 km 
.  

Foto:  
Rob van Mackelenbergh 

.  
 

 Komeet SWAN (pijl) in Perseus, nacht van  
20/21 mei 2020. Foto: Casper ter Kuile.  

Meer over de komeet: zie blz. 11 
.  
 



Halleyleden op bezoek  

Stichting Sterrenwacht Almere (SSA) 
 
Met Pieter van Vorstenbosch, Robin Nieuwenkamp, Pepijn Jansen en Yigal Herstein in een auto 
gepropt, ga ik donderdagavond 27 februari op weg naar Almere met de spiegels van onze 
Takahashi- en Jones-Birdtelescopen in de kleine koepel. Die spiegels zijn goed verpakt in door 
Pepijn gemaakte degelijke kisten en zo gaan ze veilig in Pieters kofferbak mee. Ze hebben een 
nieuw spiegellaagje nodig om er de volgende tien jaar weer tegen te kunnen. Na tien jaar gebruik 
moet dit onderhoud gebeuren om mooie foto’s en beelden op te leveren. Sterrenwacht Almere 
beschikt over de apparatuur om zo’n laag op te dampen. 

 
HETTY MATTAAR 
 
Middenin het centrum van Almere Haven is de sterrenwacht gehuisvest 
bovenin een theater. Ze hebben daar een mooie ruimte om in te kunnen 
werken en cursussen te geven en tevens een groot dakterras met vrij 
uitzicht op het zuiden, waar ze hun verschillende telescopen kwijt 
kunnen voor de heldere momenten. 
Verschillende leden van de SSA vertellen wat ze allemaal doen in 
Almere en we hebben een uitgebreide rondleiding gekregen.  
Eerst wordt één van de spiegels behandeld met Green River, dit is een 
mengsel van 30% zoutzuur met kopersulfaat, zodat het aluminium-
laagje weg geëtst wordt. Omdat de dampen hiervan giftig zijn, wordt het 

geheel afgedekt met huishoudfolie. Aan het 
einde van de avond is de spiegellaag bijna 
helemaal opgelost.  
Er zijn slechts enkele leden die ermee 
mogen werken. Er komt een nieuw laagje 
zuiver aluminium op de spiegel. Hierna 
wordt er als bescherming siliciumoxide op 
gedampt. Als dat klaar is kunnen we de 
spiegels weer afhalen. 
Verder is er veel meetapparatuur aan-
wezig.  
De SSA geeft onder andere cursussen 
spiegels slijpen en beschikt over apparatuur 
om te bepalen of een spiegel de juiste vorm heeft.  
Al met al een gezellige, leerzame en geslaagde avond.  
De opnieuw opgedampte spiegels worden teruggeplaatst in de Takahashi en de 
Jones Bird in de kleine koepel. 
 

Dichtstbijzijnd zwart gat 
 

Astronomen van onder meer de Europese Zuidelijke Sterrenwacht vonden een 
zwart gat op slechts duizend lichtjaren van de aarde; het dichtstbijzijnde tot nu toe. 
Het zwarte gat, maakt deel uit van het drievoudige systeem HR 6819 dat met het 
blote oog te zien is in sterrenbeeld Telescoop. De astronomen denken dat nog veel 
meer van dit soort zwarte gaten ontdekt kunnen worden. Een der twee zichtbare 
sterren van HR 6819 draait eens in de veertig dagen om een onzichtbaar object, 
terwijl de tweede ster zich op ruime afstand van dit centrale paar bevindt.  De ont-
dekking van het ‘stille’, onzichtbare zwarte gat in HR 6819 kan helpen verklaren 
waar al zwarte gaten zich schuilhouden. Zenitonline, Eddy Echternach 

Het opdampapparaat wordt uitgelegd door Ed Jansen.  

Een behandelde spiegel. 

Aan het einde van de avond is de spiegellaag bijna 

helemaal opgelost.  

Boven en rechts: met deze instrumen-

ten worden de brandpuntsafstand en 

de vorm van de spiegel bepaald. 

Het opdampapparaat. 

De SSA is gevestigd in dit gebouw aan de Markt, Almere.  

Het drievoudige systeem 

HR 6819 met de banen van 

de twee sterren en (bij pijl) 

het zwarte gat. 
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Zwaartekracht  
 
De zwaartekracht is erg belangrijk zowel voor onze inzichten in het heelal, als 
voor de gewone dingen waardoor je met je hier met beide benen op de grond 
staat. Voor ons als nieuwsgierige amateurastronomen is de zwaartekracht ech-
ter vooral verrassend en vaak anders dan je verwacht. 
 
WILLEM SCHOT 
 
Enkele voorbeelden. 
We hebben in de tuin van de sterren-
wacht een demonstratie met gewichten 
om daardoor het verschil in zwaarte-
kracht tussen de aarde de maan, Mars, 
Jupiter en de zon te voelen. Het idee is 
dat alle 5  voorwerpen dezelfde massa 
hebben van 7,5 kg. In het gewone taal-
gebruik zeggen we dan ook het gewicht 
op aarde is 7,5 kg.  
 
We gebruiken dan de eenheid voor 
massa, de kg, ook als eenheid voor ge-
wicht. Het lijkt misschien raar, maar vol-
gens de natuurkunde is dat onjuist en 
moeten we het gewicht meten met New-
tons (N), de eenheid voor kracht. Immers 
de massa is overal hetzelfde, maar het 
gewicht hangt af van de zwaartekracht 
volgens W = m.g dus gewicht (W) is 
massa (m) maal zwaartekracht (g). Die 
zwaartekracht echter is lastig, want die is 
overal anders. Ook al tussen verschil-
lende plaatsen op aarde zijn er verschil-
len in zwaartekracht. Bij een oude defini-
tie stelde men de g vast op 9,80665 m/s2. 
Bij deze gestandaardiseerde g, kan het 
gewicht dezelfde eenheid (kg) hebben 
als de massa. Als men echter gaat we-
gen met veerkracht, of elektronische 
weegschalen blijkt dat de lokale verschil-
len in de zwaartekracht (g) toch een pro-
bleem zijn. Die verschillen op aarde zijn 
wel veel kleiner dan tussen de andere 
planeten, maar toch belangrijk genoeg 
om rekening mee te houden. Als je bij-
voorbeeld 1000 gram goud koopt in Sin-
gapore, waar de g = 9,776 dan is dat 
1005 gram goud in Oslo (g = 9,825). Je 
kan daarmee gemakkelijk € 200 ver-

dienen en dat is goudeerlijk volgens de 
natuurkunde, omdat  men  de kg  als 
maat  voor gewicht gebruikt. Je moet dan 
wel zeggen dat je het goud per gewicht 
verkoopt en dus niet per massa. De ver-
schillen in de zwaartekracht, of valver-
snelling in m/s2, kortweg g kunnen heel 
precies gemeten worden door appara-
tuur in satellieten. Dat is weer iets wat je 
niet verwacht, want in die satellieten is er 
gewichtsloosheid. De achtergrond daar-
van is echter dat de gewichtsloosheid in 
satellieten niet betekent afwezigheid van 
zwaartekracht. Nee op een hoogte van 
ca 400 km is de zwaartekracht van de 
aarde nog 90% van die op het oppervlak. 
De satelliet is echter in vrije val in zijn 
draaiende beweging rond de aarde. 
Daardoor is er niets te merken van veel 
effecten van de zwaartekracht in de sa-
tellieten. De snelheid waarmee de satel-
liet om de aarde draait wordt echter wel 
bepaald door de zwaartekracht en  
door verschillen in de snelheid van de 
satelliet nauwkeurig te meten kan men 
de subtiele verschillen in de zwaarte-
kracht op het oppervlak van de aarde in 
kaart brengen. Deze verschillen in de 
zwaartekracht zijn voor een groot deel 
het resultaat van de draaiing van de 
aarde om haar as en de afplatting van de 
aarde. Vandaar het verschil van 0,5% 
dat samenhangt met de geografische 
breedte, zoals tussen Oslo en Singa-
pore. Daarnaast zijn echter verschillen in 
massa en dichtheid in de aarde van be-
lang. Daardoor kan je met zwaarte-
krachtsmeting ook iets te weten komen 
over verschillen in massa en dichtheid 
van het materiaal onder het oppervlak 
van de aarde en de andere planeten. 
De gemiddelde of globale zwaartekracht  

   
aan het oppervlak van de planeten, zoals 
we dat met de gewichten in de tuin laten 
zien, is ook een belangrijk gegeven voor 
een bepaalde planeet. Het is met de ge-
wichten in de tuin wel ongeveer wat je 
verwacht op basis van je kennis over de 
omvang van deze hemellichamen. De 
massa van 7,5 kg met dus een gewicht 
van 7,5 kg bij een g van gemiddeld 9,807 
m/s2 op aarde heeft op de maan een ge-
wicht van 1,25 kg bij een g = 1,63 m/s2; 
op Mars weegt het 2,83 kg; op Jupiter 19 
kg en op de zon 209 kg. Op veel andere 
planeten, die niet meedoen in onze tuin, 
blijkt echter dat het lokale gewicht heel 
anders is dan je verwacht. Zo is Satur-
nus veel groter dan de aarde en bijna zo 
groot als Jupiter.  
Toch weegt de massa van 7,5 kg op Sa-
turnus  maar  weinig  meer  dan  op aar 
de: 8 kg. Op Uranus weegt deze massa 
zelfs minder dan op aarde: 6,76 kg, ter- 
wijl die planeet toch veel groter is dan de

 
 

Straal  in  
aardstralen  

Volume in  
aardvolumes 

Massa in  
aardmassa's 

Dichtheid  
in g/cm3   

Zwaartekracht (g) aan  
oppervlak in m/s2    

Lokaal gewicht  
van massa 
7,5 kg 

zon 109,2 1.302.296 333.043 1,41 274 209 kg 

maan 0,272 of 1/3,7 0,0202 of 1/49,4 0,0123 of 1/81 3,34 1,63 1,25 kg 

Mercurius 0,382 of 1/2,6 0,056 of 1/17,9 0,055 of 1/ 18,11 5,43 3,7 2,83 kg 

Venus 0,95 0,85 0,81 5,24 8,87 6,73 kg 

aarde 1 1 1 5,52 9,81 7,5 kg 

Mars 0,533 0,15 of 1/6,6 0,107 of 1/9,3 3,93 3.74 2,82 kg 

Jupiter 11,21 1275 318 1,33 24,79 19,0 kg 

Saturnus 9,45 726 95 0,687 10,45 8,0 kg 

Uranus 4,01 62 14,5 1,27 8,86 6,76 kg 

Neptunus 3,88 57 17,1 1,64 11,1 8,52 kg 
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aarde. Hoe kan dat nu? Het antwoord 
moeten we zoeken bij de zwaarte-
krachtswetten van Newton.  
Het blijkt dan dat de zwaartekracht g te 
berekenen is met de formule g = G. M/r2 

Hierin is g de zwaartekracht; G is de gra-
viteitsconstante; M is de massa van de 
planeet en r is de straal van de planeet, 

of de halve diameter. Voor ons betekent 
dat dus dat je de massa van de planeet, 
zon of maan moet delen door het kwa-
draat van de straal om de zwaartekracht 
aan het oppervlak te vinden. Je ziet dus 
dat een grotere omvang van de planeet 
zorgt voor een grotere straal en dus een 
kleinere zwaartekracht, wat je niet ver-
wacht. Een grotere massa geeft wel een 
grotere zwaartekracht. Die massa zit 
echter volgens deze wetten in een punt 
in het centrum van de planeet. De zwaar-
tekracht neemt af met het kwadraat van 
de afstand tot dit punt. Dat is dus voor de 
zwaartekracht aan het oppervlak de 
straal van de planeet. Het is dus goed 
om eens wat meer gegevens van de pla-
neten, zon en maan, die met de zwaar-
tekracht samenhangen, naast elkaar te 
zetten. Met deze tabel kan je een aantal 
dingen berekenen. Door de cijfers voor 
de massa te delen door het kwadraat 
van de straal van de planeet en het 

resultaat te vermenigvuldigen met 9,81 
of 7,5 vind je de waardes van de g aan 
het oppervlak, respectievelijk het lokale 
gewicht van de planeten, zon en maan. 
De dichtheid vind je door de massa te 
delen door het volume en het resultaat te 
vermenigvuldigen met 5,52. Deze dicht-
heid is eigenlijk ook een belangrijke fac-
tor voor de zwaartekracht. Het valt op dat 
de dichtheid van de aarde het grootst is. 
Bij de gasplaneten zijn er door de grote 
afplatting van deze planeten aanzienlijke 
verschillen tussen de straal door de pool 
en door de evenaar. De gegevens van 
de equatoriale straal bleken te kloppen 
met de gegevens van de zwaartekracht 
aan het oppervlak die in de literatuur 
staan, wat mij nogal verbaast. Ik heb dus 
de gegevens van de equatoriale straal 
hier ingevuld, maar wel de gemiddelde 
straal gebruikt voor de berekening van 
de volumes.         

 

 

Maan in de bijschaduw, 
schijngestalten maan  

 
De avond van 10 januari 2020 was helder en de Volle Maan 
stond hoog aan de hemel. Wie goed keek en wist wat er ge-
beurde, zag na achten een donkere veeg aan de onderrand 
van de maan. Er was een maansverduistering in de bijschaduw 
gaande. Hoewel die dus nauwelijks zichtbaar was, besteedden 
de media die dag er merkwaardig genoeg veel aandacht aan. 
Maar de eclips is wel mooi te zien op de foto’s van Maarten 

Geijsberts en Kristof Piotrowski.  Zie blz. 17. 
Tijdens het maximum van de eclips om 20.10 uur was 90% van 
de maanschijf in de bijschaduw.  
 
Halve maan en maansikkel 
Simon van Leverink maakte in zijn woonplaats Noord-Schar-
woude scherpe beelden van de maan in Eerste Kwartier 
(avond 30 april 2020) en Laatste Kwartier (vroege ochtend 15 
mei 2020). Hij gebruikte geen telescoop maar een telelens. Jan 
Tromp heeft beide foto’s samengevoegd. Zie blz. 17. 
Op 26 april 2020 schoot Edwin van Schijndel een mooie plaat 
van de drie dagen oude maan. Zie blz. 17. 

 
 

 

Angelo van den Dobbelsteen   Grave 

Masja van Loy ’s-Hertogenbosch 

Ines Jonkers Veghel 

Wim Hartman Drunen 

Francine Orsel ’s-Hertogenbosch 

Patrick Molenaar Oss 

Saar van Dinther Geffen 

Solange van der Vliet Veldhoven 

Ronnie van der Heijden Heerewaarden 

Amon Sauer ‘s-Hertogenbosch 

Sterrenwhap 

 

Wat is dat voor een heldere ster die elke avond in het westen 

schittert? Waar en wanneer kan ik Jupiter tussen de sterren vin-

den? Hoe kan ik een foto van de sterrenhemel maken? 

Deze en nog veel meer vragen over de sterrenhemel kun je nu stel-

len aan leden van onze sterrenwacht. Dat kan via whatsapp. Je 

krijgt dan snel een duidelijk antwoord.  

Ook technische vragen over bijvoorbeeld astrofotografie of advie-

zen wat betreft observatiemethoden en locaties kunnen zij ant-

woorden. De Sterrenwhap is een initiatief van Kristof Piotrowski. 

 

Wat heb je nodig? 

Een smartphone met whatsapp, een heldere avond en zicht op de 

sterrenhemel. 

 

Hoe kom ik er in? 

Je komt erin op de smartphone met de link https://chat.whats-

app.com/L2Sddbxfb3UH0X0UapxcWp 
 

Venus  
Edwin van Schijndel heeft Venus, die al maanden aan de westelijke avondhemel schittert, 
weken lang gevolgd. Doel: zo lang mogelijk doorgaan met het fotograferen van de steeds 
smaller wordende sikkel. Hij hield consequent dezelfde vergrotingsfactor aan met het 
cammen, zodat we Venus ook groter zien worden. De seeing was enkele malen goed. 
Zie de reeks opnamen op blz. 17. Alle opnamen zijn gemaakt door een 150 mm Intes MK 
67 Maksutov-telescoop. Camera: ZWO ASI 290 MM voorzien van een UV-filter van 
Baader om te proberen wat details in de atmosfeer vast te leggen. Bij de opnamen is de 
camera in een TeleVue 2,5x powermate gezet, waarmee op een brandpunt van f25 is 
gecamd. Foto links: voor deze opname van Venus (17 april 2020) is een TeleVue 5x 
powermate gebruikt. 16



 

Maan, 26 april 2020 
TSA 120 ASI 290 

Foto: Edwin van Schijndel 
Zie blz. 16 

Venus - cameragegevens: 290 mm MK 67 290 mm f25 - foto’s: Edwin van Schijndel - zie blz. 16  

De maansverduistering 
in de bijschaduw  

van 10 januari 2020 
Foto’s: Maarten Geijsberts 

Zie blz. 16 

12 april 2020 4 mei 2020 9 mei 2020 14 mei 2020 17 mei 2020 

Maan in bijschaduw, 10 januari 
2020 - foto: Kristof Piotrowski 

Eerste en  
Laatste Kwartier 
Foto’s: Simon van Leverink 

Zie blz. 16 

Eerste Kwartier, 30 mei 2020. 
Foto van Roy Keeris, bewerkt 
met de app Snapseed om veel 

details te verkrijgen. 
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Geslaagde lancering  

ESA’s Solar Orbiter 
 
Voor het eerst zullen de polen van de Zon onderzocht wor-
den door een ruimtevaartuig, en wel de Europese Solar Or-
biter. Ik was bij de lancering op 9 februari 2020. The Solar 
Orbiter is een samenwerking tussen ESA en NASA en gaat 
de Zon en zijn noord- en zuidpool bestuderen en de in-
vloed van de Zon op het ruimteweer.   
 
ROB VAN MACKELENBERGH 
 

Op zondag 9 februari was het zover. 
Toen werd de Solar Orbiter gelanceerd 
vanaf lanceerplatform 41 op Air Force 
Station met een Atlas V 411-raket.  Deze 
raket van 57,6 meter hoog heeft twee 
hoofdmotoren, namelijk van het RD-180 
type en één booster. Er is 10 jaar aan 
deze ruimtesonde gewerkt door verschil-
lende landen, waaronder Nederland. De 
Solar  Orbiter zal verschillende keren 
langs de planeet Venus vliegen en één 
keer weer langs de Aarde. Hij maakt zo 
gebruik van de gravitatie van beide pla-
neten om uiteindelijk ongeveer in een 
baan rond de polen van de Zon te ko-
men. Een signaal van de sonde naar de 
Aarde duurt maximaal 16,5 minuut en 
maximale afstand tussen de sonde en de 
Aarde is 300 miljoen kilometer.  
Na aankomst in november 2021 start de 
Solar Orbiter zijn missie en zal hij 22 
rondjes om de Zon afleggen. De kortste 
afstand tot de Zon wordt 42 miljoen kilo-
meter. De sonde heeft 10 instrumenten 
aan boord. In het hitteschild zit een luikje 
om de Zon te fotograferen; dit is ook 
uniek. Het geheel weegt 1800 kg. 
Na me voor deze lancering aangemeld 
te hebben bij NASA, kreeg ik vrij snel 
toestemming en lag mijn badge op Ken-
nedy Space Center weer klaar. Op KSC 
waren activiteiten gepland op 7, 8 en 9 
februari. Op vrijdag 7 februari vond de 
eerste briefing plaats met vertegenwoor-
digers van NASA, ESA en ULA (United 
Launch Alliance). Een tweede briefing 
was die dag met wetenschappers die 
aan Solar  Orbiter gewerkt hebben. Za-
terdag 8 februari werden we vervoerd 
naar een plaats op Air Force Station om    

  
de zogenaamde roll-out te zien van de 
raket met Solar Orbiter. Hierbij worden 
raket en lanceertoren op een rails uit het 
gebouw gereden naar lanceerplatform 
41. We konden dat op 1,5 km afstand 
mooi volgen en het weer was ook prima. 
Vroeg op de zondagochtend 9 februari 
werden we naar het lanceerplatform ver-
voerd om onze remote-camera`s te 
plaatsen. Bij aankomst op het ULA-ter-
rein werd ons verteld dat het verboden is 
om geluidssensoren te gebruiken die op 
afstand zijn te bedienen. Men mag alleen 
tijdsensoren of, zoals ik, geluidssensor 
gebruiken die werken als de raketmoto-
ren worden gestart. Iedereen zocht een 
plek om zijn apparatuur te plaatsen. Na-
dat we daarmee klaar waren, hadden we 
wat tijd over om rond te lopen en foto`s 
te maken van de raket met Solar Orbiter.  
Op zondagmiddag woonde ik een inte-
ressante en leuke bijeenkomst bij van 
ESA in het hotel van Homewood suites 
by Hilton in Cape Canaveral. Er waren 

veel personen aanwezig die betrokken 
zijn bij het project, onder wie Prof. Gün-
ther Hasinger, ESA Director of Science, 
en  Dr. Thomas Zurbuchen, NASA Asso-
ciate Administrator, Science Mission Di-
rectorate en ook Mr. César García Marir-
rodriga, ESA Project Manager voor Solar 
Orbiter, en Dr. Daniel Müller, ESA Pro-
ject Scientist voor Solar Orbiter.  
Op zondagavond 9 uur werden we vanaf 
een verzamelpunt voor buitenlandse me-
dia naar de press-site gebracht om de 
lancering bij te wonen. Solar Orbiter zou 
om 11.03 uur vertrekken. De sonde kon 
gelanceerd worden tussen 5 en 23 febru-
ari vanwege de stand van de planeten en 
het lanceervenster was elke dag twee 
uur. Als de lancering niet door zou gaan 
in die periode, om wat voor reden ook, 
zou men lang moeten wachten voordat 
de planetenstand opnieuw gunstig zou 
zijn. Maar 9 februari zag er qua weer erg 
goed uit en er waren geen technische 
problemen meer, zo werd gezegd. Die 
waren er wel even, want de lancering 
stond eerst gepland op 5 februari.  
Op de press-site werd het behoorlijk druk 
en zochten we een plek uit om de ca-
mera`s op te stellen. Deze keer had ik 
gekozen om een ‘streak-shot’ te maken. 
Dat is maar één foto die gemaakt wordt 
door een camera op statief lang open te 
zetten; dan krijg je het raketspoor of af-
gelegde pad van de raketlancering.  
Alles stond klaar, en uiteindelijk hoorden 
we de aftelling 5,4,3,2,1 en GO SOLAR 
ORBITER. Met een geweldig gebulder 
en een gigantische lichtkogel – de hele 
omgeving werd verlicht - vertrok de raket 
schitterend. Het is altijd een klein beetje 
gokken of de camera goed staat om 
deze zogenaamde streakshot te maken 
want je kunt tijdens de opname de ca-
mera niet meer verplaatsen. Solar Orbi-
ter bleef klimmen en klimmen, recht om-
hoog, en ik dacht: als die maar in beeld 
blijft want anders is foto mislukt. Uitein-
delijk boog de raket net onder de Volle 
Maan af; het was erg gaaf om dat live te 
zien, ook omdat veel mensen aldaar 
klapten en riepen GO GO Orbiter. De ra-
ket was lang te volgen omdat het geluk-
kig zeer helder was. Uiteindelijk doofde 
het licht van de motoren en stopte ik mijn 
camera. De foto was zeer geslaagd en 
ook de foto’s van mijn remotecamera bij 
het lanceerplatform waren goed. Het 
was dus weer een geslaagde lancering 
en trip! Op naar de volgende lancering!  

Kennedy Space Center, persconferentie van NASA, ESA en ULA. 

De Solar Orbiter boven op de raket. 

De remote-camera van Rob legde feil-
loos de nachtelijke lancering van de 
Solar Orbiter vast. 
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Chinese Yutu-2 ‘kijkt’ 40 meter diep de maan in 
 
Uit metingen van het Chinese maanwagentje Yutu-2, onderdeel van de maanmissie 
Chang’e-4, blijkt dat de korst aan de achterkant van de maan veel transparanter is voor 
radiogolven dan die aan de voorkant. 
 
De signalen die het radarinstrument van de maanlander de bodem in stuurde drongen 40 meter 
de bodem in, terwijl bij de vorige Chinese maanmissie, die zich aan de voorzijde van de maan 
afspeelde, een drie keer zo kleine diepte werd bereikt. 

De  Chang’e-4 landde op  3 januari  2019 in de  180 kilometer grote krater Von Kármán, op  het zuidelijk halfrond van de maan. 
Twaalf uur na de landing rolde Yutu-2 van de lander af, om met zijn radarinstrument de maanbodem te onderzoeken. 
Uit de radargegevens die daarbij zijn verzameld, leiden wetenschappers af dat de ondergrond ter plaatse bestaat uit zeer poreus, 
korrelachtig materiaal met ingebedde rotsblokken van uiteenlopende afmetingen. 
Vermoed wordt dat deze mix een overblijfsel is uit de begintijd van ons zonnestelsel, toen er regelmatig meteorieten en grotere 
‘ruimtestenen’ op de maan insloegen.  Eddy Echternach, Zenitonline.nl, maart 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voor het eerst sinds 2011 kan Amerika weer zijn eigen astronauten met een eigen raket naar het ISS brengen! 
Op 30 mei 2020 was het eindelijk zover. Robert Behnken en Douglas Hurley vormden de bemanning van de Crew Dragon van 
de SpaceX Falcon 9. Na 19 uur, op 31 mei, meerden zij de capsule aan aan het ISS. Daar zullen zij 110 dagen verblijven, voor 
zij weer met de Crew Dragon terugkeren naar de aarde.  Als deze missie succesvol verloopt, staat de volgende al in augustus op 
het programma. 
De Crew Dragon is zo ontworpen, dat hij herbruikbaar is, evenals de Falcon-9-boosters. Maar voorlopig zal de NASA alleen 
nieuwe Crew Dragons en Falcon-9-booster inzetten, tot SpaceX de veiligheid van hergebruik heeft aangetoond.  
 
 

Zonachtige sterren smolten samen tot één witte dwerg 

 
Volgens een internationaal team van astronomen zou de opvallend zware witte dwergster 
WDJ0551+4135 weleens een samenvoeging van twee kleinere witte dwergen kunnen zijn. Hij is 
daarbij net ontsnapt aan een supernova-explosie (Nature Astronomy). Witte dwergen zijn de overblijfselen van sterren 
zoals onze zon, die hun nucleaire brandstof hebben verbruikt en hun buitenste lagen hebben afgestoten. 
 
De meeste van deze objecten hebben 
ongeveer 0,6 maal de massa van onze 
zon, maar de 150 lichtjaar verre witte 
dwerg WDJ0551+4135 is bijna twee-
maal zo ‘zwaar’. 
Uit de snelheid waarmee hij zich door de 
Melkweg verplaatst kan worden afgeleid 
dat het een oud object moet zijn. 
Oudere sterren hebben namelijk een 
snellere baanbeweging dan jongere, en 
deze witte dwerg beweegt 99 procent 
sneller dan zijn soortgenoten. 
De ster is dus oud en massarijk, en ver-
toont ook nog eens een afwijkende che-
mische samenstelling: zijn atmosfeer be-
staat uit een mengsel van waterstof en 
koolstof, terwijl deze normaal gesproken 
ofwel uit waterstof óf uit een mengsel 
van helium en koolstof zou moeten 

bestaan. Het is nauwelijks voorstelbaar 
dat een witte dwerg met deze eigen-
schappen op de gebruikelijke manier uit 
één zonachtige ster is voortgekomen. 
Daarom denken de astronomen dat hij 
het eindproduct is van een compact dub-
belstersysteem. 
Vermoed wordt dat toen de eerste ster 
van de dubbelster aan het einde van zijn 
leven opzwol, de andere ster in diens 
buitenste lagen terechtkwam en naar 
binnen toe spiraalde. Met de tweede ster 
gebeurde vervolgens hetzelfde. Uitein-
delijk zijn de beide witte dwergen zo 
dicht naar elkaar toe gespiraald dat ze 
met elkaar versmolten. 
Om dit scenario te laten werken is het 
wel noodzakelijk dat beide witte dwergen 
ongeveer evenveel massa hadden. 

Bovendien moet deze massa onder de 
0,7 zonsmassa hebben gelegen. Een sa-
menvoeging van twee witte dwergen van 
0,7 zonsmassa of meer zou namelijk in 
een supernova-explosie hebben gere-
sulteerd. 
Hoe oud WDJ0551+4135 precies is laat 
zich moeilijk vaststellen. Door het fusie-
proces is de afkoeling van de witte dwerg 
als het ware gereset. Geschat wordt dat 
de samensmelting ongeveer 1,3 miljard 
jaar geleden plaatsvond. Maar de oor-
spronkelijke witte dwergen kunnen al 
vele miljarden jaren daarvóór hebben 
bestaan. Eddy Echternach, Zenitonline.nl, 
maart 2020 

Yutu-2  

NASA lanceert weer astronauten, samen met SpaceX

Screen shots uit live-uitzendingen  
lancering op NASA TV,  
30 en 31 mei 2020 
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Impressie van superreus 

Betelgeuze 

  
Staat rode reuzenster Betelgeuze op 
ontploffen? Een fikse afname in de 
helderheid van de ster wees op een 
mogelijk op handen zijnde super-
nova-explosie. Nu blijkt echter dat de 
ster de afgelopen tijd niet bijster veel 
koeler is geworden. Als dat echt zo is, 
dan laat het vuurwerk nog even op 
zich wachten. 
  
Eigenlijk is het antwoord op de openings-
vraag van dit stukje gewoon ‘ja’. Allerlei 
metingen laten onomstotelijk zien dat 
Betelgeuze aan zijn laatste levensfase is 
begonnen. Ergens in de komende 
100.000 jaar zal een grandioos kosmisch 
vuurwerk het definitieve einde van de 
reuzenster inluiden. Maar ja, ‘ergens in 
de komende 100.000 jaar’ kan morgen 
zijn, maar ook over 100.000 jaar. 
  
Titaniumoxide 
Eind 2019 registreerden astronomen 
een ongewoon sterke daling in de hoe-
veelheid sterlicht dat Betelgeuze uit-
straalde. De ster verloor 40 procent van 
zijn gebruikelijke helderheid. Mogelijk 
was heet materiaal uit het binnenste van 
de ster aan het oppervlak gekomen en 
vervolgens afgekoeld. Als dat inderdaad 
het geval was, dan zou de supernova-
explosie weleens op het punt van begin-
nen kunnen staan. 
Inmiddels is de rode reus weer (iets) in 
helderheid toegenomen en komen on-
derzoekers met een alternatieve verkla-
ring voor de dimming. Astronomen den-
ken dat de dimming het gevolg kan zijn 
van door de ster zelf uitgestoten stof. 
De astronomen komen tot deze verkla-
ring nadat ze de temperatuur van de ster 
hadden gemeten. In het spectrum van 
het licht  van  Betelgeuze  keken ze naar 
‘gaten’ die het gevolg zijn van absorptie 
door  titaniumoxide.  Dit molecuul  houdt     

zich op in de bovenste laag van koele 
sterren en blokkeert bepaalde lichtfre-
quenties. De gaten die zo in het spec-
trum ontstaan, kun je gebruiken om de 
temperatuur van de ster uit te rekenen. 
 

Afschudden 
Wat blijkt? De gemiddelde oppervlakte-
temperatuur van Betelgeuze was op 14 
februari 2020 zo’n 3325 graden Celsius.    
Dat is slechts 50 tot 100 graden koeler  
dan de temperatuur die een groep on-
derzoekers, waaronder ook Levesque 

en Massey, maten in 2004, lang voordat 
de ster in helderheid begon af te nemen. 
De recente dimming van Betelgeuze 
moet  dus wel een andere oorzaak heb-
ben. Levesque en Massey zoeken die in 
een fenomeen dat wel vaker optreedt bij 
rode reuzen. Om de zoveel tijd schudden 
die namelijk een gedeelte van hun bui-
tenste lagen van zich af. 
‘Rode reuzen doen dit om de haverklap; 
het is een normaal deel van hun levens-
cyclus’, aldus Levesque. ‘Ze verliezen 
van tijd tot tijd materiaal van hun opper-
vlak en dat condenseert vervolgens rond 
de ster in de vorm van stof. Terwijl het 
stof afkoelt en verstrooit, absorberen de 
stofdeeltjes een gedeelte van het licht 
dat onze kant op komt.’ 
  

Verbod 
Verbod Als deze nieuwe analyse klopt, 
dan moet het wel heel raar lopen wil Be-
telgeuze binnenkort ontploffen. Maar 
van uitstel komt in dit geval geen afstel. 
In het heelal geldt voorlopig geen vuur-
werkverbod. We zullen alleen wat meer 
geduld moeten hebben. 
  
https://newscientist.nl/, 10 maart 2020

 

 

Piloot capsule Endeavour 

Maanreiziger Al Worden overleden 
 
De Amerikaanse astronaut Alfred (Al) Worden is op 18 maart 2020 op 88-jarige leeftijd overleden. Hij 
was de piloot van de commandocapsule Endeavour van de maanmissie Apollo 15. Tijdens deze 13-
daagse missie in juli 1971 daalden zijn collega’s David Scott en James Irwin met de maanlander Fal-
con af naar het oppervlak, waar zij op 30 juli neerkwamen op een kleine vlakte tussen de Mons Hadley 
en Hadley Delta in het Apennijnengebergte op de 26ste breedtegraad van het noordelijke halfrond.  
 
URIJAN POERINK 
 
Niet ver van de landingsplaats bevindt 
zich Rima Hadley of Hadley Rille, die 
door de astronauten zou worden be-
zocht. Deze rille is een mogelijk door vul-
kanisme gevormd en tientallen kilome-
terslang kanaal, iets ten oosten van de 

krater Archimedes en aan de rand van 
Mare Imbrium (Zee der Regens). 
Het uitstapje naar Rima Hadley was mo-
gelijk dankzij de Lunar Roving Vehicle 
(LHR). Apollo 15 was de eerste maan-
missie, waarbij een maanwagen werd 
meegenomen. Daarmee reden de astro-
nauten ruim 27 kilometer rond met een 

maximumsnelheid van 13 km/u.  
Het extra gewicht van de maanwagen 
zorgde ervoor, dat de Apollo 15 het 
zwaarste voertuig was dat de aardbaan 
verliet. Het gevolg was wel dat de baan 
instabiel was, maar toch voldoende om 
naar de maan te vliegen en uit het zwaar-
tekrachtveld van de aarde te geraken.  

De helderheid van Betelgeuze is in een jaar afgenomen. In december 2019 is een deel van 
het sterlicht gedimd (foto’s: Very Large Telescope). 

De enorme afmeting van Betelgeuze in ver-
houding tot ons zonnestelsel. 
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Het verblijf van Scott en Irwin op de 
maan duurde maar liefst 67 uur. Ze 
maakten drie maanwandelingen van in 
totaal circa 18,5 uur. Al die tijd bleef Al 
Worden rondjes om de maan draaien; 74 
om precies te zijn. Bij elke omloop zag hij 
de aarde achter de maanschijf tevoor-
schijn komen. Op een zeker moment 
was zijn afstand tot de aarde 360.000 ki-
lometer en bevonden zijn collega’s zich 
3.600 kilometer van hem vandaan. Daar-
mee kwam zijn naam in het Guinness 
Book of Records terecht, want hij was 
toen de meest afgezonderde mens ooit. 
Nimmer eerder was een aardse sterve-
ling zo ver van de mensheid verwijderd   
als Al Worden. Maar hij vond het niet erg: 
"three wonderful days in a spacecraft all 
 

by myself", zei hij later. Hij was gewend 
om als militaire vlieger alleen te zijn.  

Nadat Scott en Irwin met de stijgraket 
van de Falcon van de maan waren ver-
trokken, kwam er weer een spannend 
moment: de koppeling aan de Ende-
avour. Daarvoor was Worden verant-
woordelijk. Het ging allemaal goed, 
waarop het drietal koers zette naar de 
aarde. Maar voordat zij zich aan de aan-
trekkingskracht van de maan onttrokken, 
brachten zij een subsatelliet in een baan 
om de maan. Dat was nooit gedaan op 
deze wijze. Tot hij in februari 1972 op de   

maan stortte, deed de subsatelliet metin-
gen aan onder meer het magnetisch veld 
van de maan, en bracht hij het zwaarte-
krachtveld van de maan in kaart.  

Kort daarna verbrak Worden opnieuw 
een record. Op de terugvlucht naar de 
aarde met Scott en Irwin verliet hij de En-
deavour  voor  een  ruimtewandeling. Ze     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
waren toen nog 300.000 kilometer van 
de aarde. 
Eerdere ruimtewandelingen vonden al-
tijd plaats op een enkele honderden kilo-
meters hoogte in een baan om de aarde; 
nooit zo ver weg. 
Waarom ging hij naar buiten? Om be-
lichte fotofilmrollen uit de camera’s te ha-
len, die in de wetenschappelijke-instru-
mentenmodule aan de zijkant van de En-
deavour waren geïnstalleerd. Astronau-
ten van de later missies Apollo 16 en 17 
ondernamen op de terugweg om de-
zelfde reden zo’n gevaarlijke extravehi-
cular activity.  
Dit was de enige ruimtereis van Al Wor-
den, maar hij was wel reserve-capsule-
piloot van zowel Apollo 9 als Apollo 12. 

 
 

.  

Links: Kunstenaarsimpressie van de ruimte-
wandeling van Al Worden (links) en astronaut 
James Irwin (rechts).  
Rechts: Astronaut Al Worden haalt fotofilm-
rollen uit de camera’s aan de buitenkant van 
de Endeavour.  
 

Venus bij De Zeven Zusters  
 
Venus stond op 3 april in de Plejaden, ook wel  ‘De Zeven Zusters’ 
genoemd. Rondom deze heldere planeet konden we al met het blote 
oog een wolkje van sterren zien.  
 
WILLEM SCHOT  
 
Een bijzonder beeld dat slechts één keer in de acht jaar te zien is. Deze 
keer was de samenstand extra mooi en riep die bij mij associaties op naar 
liefde en vrouwelijkheid. Deze warme krachten kunnen we als mensen van 
de aarde in deze kille coronatijd wel gebruiken. 
Jacob Kuiper gaf deze bespiegeling op de samenstand:  
“Nu we in ons dagelijks leven allemaal geconfronteerd worden met de co-
ronacrisis, zien we ook hoe mensen elkaar in moeilijke tijden proberen te 
steunen. “Vele tienduizenden mensen werken in de zorg. Ze proberen met 
veel liefde en passie hun taak  te verrichten in zorginstellingen en zieken-  

huizen. Troost en steun 
geven aan mensen die hun 
geliefde verloren hebben, 
is soms moeilijk maar ook 
heel belangrijk. Kleine kin-
deren die hun opa of oma 
hebben verloren, troosten 
we soms door hen te ver-
tellen dat ze nu niet meer 
hier zijn, maar wel tussen 
de sterren aan de hemel. 
Die beide woorden, liefde 
en sterren, vinden we nu 
heel symbolisch terug in de 
passage van Venus door 
de Plejaden. Wat is er 
mooier dan juist in deze 
dagen daar extra bij stil te 
staan.” 
 

Halleylid Jacob Kuiper maakte op in zijn 
woonplaats Steenwijk bijgaande fraaie 
opname van Venus in de Plejaden. 

4 april, 21.48 uur - Foto: Casper ter Kuile, De Bilt. 
Canon 5D Mark III met 2.8/200 mm optiek op  
AstroTrac volgmontering.  
Belichtingstijd 5 s; diafragma F/3.2; ISO-400. 

3 april - Foto: Willem Schot. Nikon 7100 met telelens 
280 mm; belichtingstijd 1,6 s; ISO 1600  

2 april - Foto: Jacob Kuiper.
Venus en de Plejaden tussen de 

Grote en Kleine Kerk van Steenwijk.
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Nieuwe Marsrover heet Perseverance 
 

De Marsrover die komende zomer in het kader van de NASA-ruimtemissie 
Mars 2020  wordt  gelanceerd,  heet Perseverance  (‘Volharding’).  De naam is be- 

dacht door de middelbare scholier Alexander Mather uit Virginia, winnaar van de op-
stellenwedstrijd ‘Name the Rover’.   

Perseverance is de nieuwste in een reeks van Amerikaanse ‘Marswagentjes’, die in 1997 begon met 
Sojourner.  Daarna volgden de ‘tweeling’ Spirit en Opportunity (2004) en Curiosity (2012).  Van deze vier is 

alleen laatstgenoemde nog in bedrijf. ‘Robot-wetenschapper’ Perseverance weegt ruim een ton. Zijn belangrijkste taak is het 
zoeken naar sporen van (vroeger) microbisch leven. Ook zal hij klimaat- en geologisch onderzoek doen en bodemmonsters 
verzamelen die door een toekomstige Marsmissie moeten worden opgehaald. 
Als alles volgens plan verloopt zal de nieuwe Marsrover op 18 februari 2021 op de planeet Mars landen.  
Eddy Echternach, Zenitonline.nl, maart 2020 
 
 
 

Grote exoplaneet lijkt geschikt voor leven 

 
Het lijkt erop dat de omstandigheden op exoplaneet K2-18b geschikt kunnen zijn voor (het ontstaan van) leven. 
Tot die conclusie komen astronomen van de universiteit van Cambridge (VK) op basis van modelberekeningen (Astro-
physical Journal Letters). 
 
Planeet K2-18b is al in 2015 ontdekt in 
gegevens van de Kepler-satelliet. 
Maar hij trok pas echt de aandacht toen 
twee onderzoeksteams in 2019 meldden 
dat zijn atmosfeer behalve waterstof ook 
flinke hoeveelheden waterdamp bevat. 
De exoplaneet is 124 lichtjaar van ons 
verwijderd, is 2,6 keer zo groot als de 
aarde en heeft 8,6 keer zoveel massa. 
Verder is bekend dat hij zich in de ‘leef-
bare’ zone rond zijn ster bevindt, waar de 
temperaturen zodanig zijn dat er water in 
vloeibare vorm kan bestaan. Tot nu toe 
was echter onduidelijk hoe omvangrijk 
zijn atmosfeer is en hoe de omstandig-
heden daaronder zijn. 
Gezien de grote afmetingen van K2-18b 
zou het zowel kunnen gaan om een klei-
nere versie van de planeet Neptunus als 
om een grotere versie van de aarde. 
Een ‘mini-Neptunus’ heeft naar verwach-
ting in omvangrijke atmosfeer van water-
stof waar een oceaan van water onder 
schuil kan gaan. Maar als dat waterstof-
omhulsel te dik is, zouden temperatuur 
en druk aan het oppervlak van dat water 
ongeschikt zijn voor leven. 
Volgens de Britse astronomen laten mo-
delberekeningen echter zien dat het wa-
terstof-omhulsel niet per se heel om-
vangrijk hoeft te zijn. 
De gegevens over de grootte, massa en  
atmosferische samenstelling van K2-18b 

wijzen erop dat het wel meevalt met de 
hoeveelheid waterstof. 
Het waterstofomhulsel  zou  maximaal  6 
procent van de planeetmassa voor zijn 
rekening nemen, en misschien zelfs veel 
minder. Daaruit volgt dat K2-18b best 
eens een oceaanwereld zou kunnen zijn 
met een atmosfeer  waarin  druk  en tem-
peratuur gelijk zijn aan die op aarde. 
Onlangs bevestigde een team van Penn  
State  University  (VS)  het bestaan  van 
kandidaat-exoplaneet  G 9-40b, die  ook 
is opgespoord met de Kepler-satelliet.    
 

 
 
 

 
Deze 90 lichtjaar verre planeet is ruw-
weg tweemaal zo groot als de aarde en 
heeft 12 keer zoveel massa. 
Over de samenstelling van zijn atmos-
feer is nog niets bekend, maar ook dit   
kan theoretisch een leefbare oceaanwe-
reld zijn.                                  
Eddy Echternach, Zenitonline.nl, maart 2020, 
afbeelding: Björn Benneke, De Volkskrant

 
 

Zomerzonnewende al op 20 juni  
 
De  astronomische zomer op het noordelijke halfrond begint bijna elk jaar op 
21 juni.  
Alleen in een schrikkeljaar, dus ook in 2020, is de zomerzonnewende of het zomer-
solstitium op 20 juni. Om precies te zijn te 22.44 MEZT.  
Dan bereikt het middelpunt van de zonneschijf de lengte 90°00’00” op de ecliptica 
en zijn grootste noordelijke declinatie +23°26’11” (recht boven de Kreeftskeerkring). 
De lente-evening of equinox vond dit jaar plaats op 20 maart en de herfstevening is 
op 22 september. De winterzonnewende is in 2020 op 21 december, 11.02 MET.  

     aarde                  K2-18b 
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Foto’s achterkant - Op 27 februari stonden de maansikkel en Venus dichtbij elkaar. Jeugdlid Lenn van Schadewijk was die avond bij de 
Eifeltoren en liet zich met dit tweetal vereeuwigen. Begin januari verbleven Felix Bettonvil en zijn gezin op La Palma. In het dorpje Puntal-
lana ontdekten zij een cafeetje met de welluidende naam…. Bar Halley!  Dat werd dus een fotomoment voor Dušan, Felix en Uroš! 
Joost Hartman krijgt microfoon om voor het TV-programma Zinderend Zuiden van Omroep Brabant te vertellen over Halley (zie blz. 4). 

Wie het weet… oplossing vorige puzzel          
 
HARRIE SCHRIJVERS  
 
In de ‘Wie het weet…’ van januari 
2020 ging het om de namen van er-
kende sterrenbeelden, waarvan, ten-
zij anders aangegeven, de eerste let-
ter nodig was voor de puzzel. Zo was 
de eerste letter de B van Boogschutter, 
want die schiet met een ander sterren-
beeld: Pijl.  De O was van het sterren-
beeld Orion, waarin de ster Betelgeuze, 
de grote rode reus, de gekleurde vriend 
van Klein Duimpje is. De derde letter was 
de E omdat die drie maal in Betelgeuze 
zit. Nr. 4 was de K van de Kleine Beer, 
het knuffeldiertje waarin zelfs vier maal 
de letter e zit. De E is van Eenhoorn, een 
soort toeter! De vissen van het sterren-
beeld met die naam komen natuurlijk niet 
graag in het Net, een ander sterren-
beeld. Een Microscoop is de tegenhan- 

ger van een telescoop. En Andromeda 
begint en eindigt met de letter A. Nr.9 is 
de Raaf, de steeldief onder de sterren-
beelden, een Kompas is een soort rich-
tingaanwijzer, maar ook de naam van 
een sterrenbeeld en de elfde letter is van 
het sterrenbeeld Tweelingen, en dat wa-
ren de Grote en Kleine Beer geweest als 
ze op dezelfde dag ‘geboren’ waren.  
 

Wie de elf gevonden letters (hierboven 
vetgedrukt en onderstreept) achter el-
kaar zette las: BOEKENMARKT, en die 
oplossing verwees naar de informatie, 
elders in het blad, over de op 31 januari 

en 1 februari gehouden boekenmarkt in 
de sterrenwacht.  Die overigens zeer 
matig werd bezocht!  Maar dat is een an-
der verhaal: lees op blz. 8 van dit blad 
wat de sterrenwacht met de uit nalaten-
schappen verkregen boeken gaat doen, 
waaronder enkele zeer fraaie, vrij nieu-
we exemplaren!   
 
Het was Gerold Ceelen uit Liempde 
wiens naam na de trekking als winnaar 
van deze ‘Wie het weet…’ uit de bus 
kwam. 

 
 

Wie het weet… nieuwe puzzel          
 
Deze ‘wie het weet’ gaat over de namen die door de Internati-
onale Astronomische Unie zijn toegekend aan hemellichamen. 
Naast een nummer hebben sterrenstelsels, sterren, planeten, 
exoplaneten, manen, kometen, astroïden en planetoïden vaak 
ook een eigen naam. Zo is de planetoïde ‘10982 Poerink’ ver-

noemd naar ons aller bestuurslid Urijan Poe-
rink en ‘19140 Jansmit’ niet naar de Volen-
damse zanger maar naar de Nederlandse 
geoloog en paleontoloog Jan Smit. Ook kun-
nen hemellichamen vernoemd zijn naar voor-
werpen, dieren, planten en maaksels van 
kunstenaars. ‘17521 Kiek’ bijvoorbeeld, heeft 
te maken met fotografie. De achternaam van 

een zekere Israël David, een fotograaf uit Leiden, die leefde 
van 1811 tot 1899, was ‘Kiek’ en ‘kiekjes’ noemen wij nog 
steeds de foto’s die iemand maakt.  Zo zou je ook de beroemde 
Stier op een schilderij van Paulus Potter in dit rijtje hemellicha-
men kunnen noemen. Maar het sterrenbeeld Stier bestond al 
ver vóór Paulus geboren was. Daarom moet men in onder-
staand namenlijstje zoeken naar personen die ooit een plane-
toïde naar zich vernoemd kregen, maar van wie ook hemelli-
chamen vernoemd zijn naar de bedenksels of maaksels of uit-
vindingen van de betreffende personen. En om het niet té 

gemakkelijk te maken staan er natuurlijk 
ook namen van personen in het lijstje die 
NIET voldoen aan de voorwaarde dat er 
een planetoïde met zijn of haar naam door 
de ruimte zwerft.  
 
Het namenlijstje 
Carel Fabritius, Piet Mondriaan, Paulus Potter, Johannes Ver-
meer, Cornelis Dribbel, Rembrandt van Rijn, Herman Brood, 
Koningin Beatrix, Dick Bruna, Jeroen Bosch, Peter Paul Ru-
bens, Paul Delvaux, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Pie-
ter van Vollenhoven, Jan Steen, Frans Halsema, Jacob Jor-
dans, Karel Appel, Vincent Icke en Boudewijn de Groot. 
 
Wie de hemellichamen kan vinden, mag het uiterlijk 1 juli 
a.s. mailen naar: harrieschrijvers@home.nl 
maar zet er ook het nummer van de planeto-
ide bij.  
In het oktobernummer van ons Halley Perio-
diek lees je of je de winnaar bent geworden 
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, 
bijvoorbeeld een draaibare sterrenschijf of 2 vrijkaartjes voor 
een publieksavond bij Halley, om uit te delen aan familie, vrien-
den of bekenden!  

 
  

Halley op Duurzaamheidsmarkt  
 
Op zaterdag 1 februari bemande Maarten Geijsberts (foto) na-
mens onze sterrenwacht een kraam op de Duurzaamheids-
markt van Gennep. Die werd heel goed bezocht, beter zelfs 
dan de organisatoren hadden verwacht. Ook Halleylid Werner 
Neelen was op de Duurzaamheidsmarkt; hij stond in de stand 
van de gemeente Gennep. De Halleystand trok veel belang-
stelling. Maarten gaf uitleg over lichtvervuiling en de bewust- 
wording hiervan en legde uit dat duurzaamheid verder gaat dan 
alleen het ‘leggen van een zonnepaneel’.   
 

Je kunt immers ook nadenken over 
de inzet van verlichting. Menig be-
zoeker had hier eigenlijk nooit echt 
bij stil gestaan. Daarnaast ver-
toonde Maarten een doorlopende 
presentatie die hij had gemaakt 
over energie in het heelal. In de 
stand werd natuurlijk ook reclame 
gemaakt voor de sterrenwacht. Be-
zoekers kwamen erachter dat Halley eigenlijk niet zo heel ver 
van Gennep vandaan staat en dat een bezoek zeker de moeite 
waard zou zijn. Het bleek dus een nuttige middag te zijn.
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Wat de leden inbrengen


