
1 
MIRA Ceti - juli - september 2001  

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen -  tel:  02 / 269 12 80 

Internet: http://www.mira.be/    -  fax: 02 / 269 10 75 

Verschijnt driemaandelijks: juli-september 2001 

Afgiftekantoor: Grimbergen 1 

•  Jaargang 5 nr 3 • 

Verantwoordelijke uitgever: Felix Verbelen 

Bosstraat 9, 1910 Kampenhout 

Periodieke uitgave van Volkssterrenwacht MIRA vzw. 

Belgie - Belgique 

P.B. 

1850 Grimbergen 

2/2676 



2 MIRA Ceti - juli - september 2001  
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Het abonnement op MIRA Ceti 
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bedrag te storten op rekening-
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STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden 

door 1000 BEF of meer te stor-

ten op postcheque-rekening 000

-0772207-87. U ontvangt dan 
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voor het jaar waarin de storting 

plaatsvond. Let wel: dit bedrag 

staat helemaal los van het ge-

wone lidmaatschap/abonne-
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Lieve Meeus is al enkele jaren 

een fervent zonnewaarneemster. 

Een hoge zonneactiviteit, een 

scherpe en contrastrijke tele-

scoop, een heel goede zonnefil-

ter en een flinke dosis tekenta-

lent resulteerden in deze prachti-

ge waarneming van de Zon op 

24 mei laatstleden.  

Die dag waren er tien zonne-

vlekkengroepen zichtbaar, waar-

van de grootste (NOAA 9463) 

in detail getekend werd. 

 

Het gebruikte materiaal was een 

102 mm f/6.5 apochromaat-

lenzenkijker van Vixen, bij een 

vergroting van 73x. De gebruik-

te filter was een AstroSolar van 

Baader, even goedkoop maar 

beduidend beter dan de bekende 

Mylar-velletjes.  

Meer beelden van deze groep 

vindt u in onze Beeldgalerij. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA sprak met… Prof. Waelkens 7 

ISS. Bouw en evolutie (deel 1) 12 

Sterrenkunde in de Provence 15 

Het commerciële oog van de ruimtevaart 20 

De Venusovergang 22 

Strip: Prof. Sterrekens 24 

Verslag jongerencursus 26 

Bespreking CD-Rom “Atlas van het zonnestelsel” 28 

Beeldgalerij 30 

Hemelkalender 32 

JONGERENCURSUS STERRENKUNDE 

20-24 augustus 

Ben je tussen 9 en 14 en kijk je 

vol verbazing naar de wereld 

om je heen? 

 

Wil je graag  

- meer weten over Aarde, Maan, 

Zon, planeten en sterren? 

- sterrenbeelden leren kennen? 

- astronomische proefjes doen? 

- astrosurfen op het internet? 

 

Kortom, heb je zin om vijf on-

vergetelijke dagen te beleven? 

Dan organiseert volkssterren-

wacht MIRA speciaal voor jou 

een jongerencursus tijdens de 

week van 20 tot 24 augustus. 

In een toffe sfeer bieden wij jou 

een boeiend en gevarieerd ster-

renkundig programma aan, 

waaraan jij zelf ook actief kan 

meewerken. 

 

Laat gauw iets van je horen als 

je graag met ons mee wil doen, 

want we beperken ons tot 20 

deelnemers! 

 

Voor meer inlichtingen: 

Francis Meeus 

Telefoon: 02 / 269.12.80 

E-mail: francis@mira.be 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele maanden zijn we 

op MIRA gestart met een sys-

teem van werkgroepen voor de 

leden en vrijwilligers. Hiermee 

willen we niet enkel het werk op 

MIRA efficiënter verdelen, 

maar ook de service en de 

dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om beter in contact te komen 

met MIRA, de werking van de 

sterrenwacht en het beschikbare 

materiaal. 

In deze rubriek willen we u dan 

ook telkens informeren over de 

werking en de realisaties van de 

diverse werkgroepen. Wie weet 

voelt ook u zich aangesproken 

om deel uit te maken van één of 

meerdere van deze groepen? 

Ook al eens omschreven als de 

werkgroep “PC‟s en internet”. 

Deze werkgroep zorgde er in de 

maanden voor de opening van 

de nieuwbouw voor dat er in het 

ganse gebouw (ook de oude 

gedeelten en de koepels) net-

werkaansluitingen kwamen (100 

mbit voor de specialisten). 

Daarna wierp de werkgroep zich 

op de vernieuwing van het com-

puterpark, zowel voor het admi-

nistratief gedeelte, de voor-

drachtzaal als de bibliotheek. 

Ook een aantal andere lokalen 

zullen op tijd en stond hiermee 

uitgerust worden. 

Sinds januari kan men in alle 

lokalen profiteren van een snelle 

internettoegang, terwijl de werk-

groep natuurlijk ook instaat voor 

het onderhoud en vooruitgang 

van onze eigen website. Ook 

werkt men aan een programma 

voor de werking van de biblio-

theek, één van de vele vormen 

van kruisbestuiving tussen de 

verschillende werkgroepen. 

Verantwoordelijke is Tom De 

Mulder (tom@mira.be) 

Informatietechnologie 

Sinds januari heeft de MIRA-

bibliotheek vaste openingsuren 

(woensdag van 14-18h, vrijdag 

van 19-22h). Hiervoor doen we 

uitsluitend een beroep op de 

vrijwilligers van deze werk-

groep. Deze werkten ook aan 

een nieuwe classificatie voor de 

boeken (in overleg met onze 

collega‟s van de andere volks-

sterrenwachten), terwijl onder-

tussen natuurlijk de nieuwe aan-

winsten verwerkt werden. 

Dé grote karwei voor de volgen-

de maanden wordt nu het uit-

werken van een trefwoordensys-

teem en het toepassen ervan op 

de boeken en nadien ook de 

tijdschriftenartikels. 

Verantwoordelijken zijn Geer-

t r u i  C o r n e l i s 

(Geertrui@mira.be) en Ton 

Smits (ton.smits@euronet.be) 

Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum 

Materiaal verslijt, telescopen 

moeten onderhouden worden, 

nieuwe experimenten moeten 

bedacht én ontwikkeld worden,

… 

Heeft u goede ideeën, twee 

rechterhanden of gewoon wat 

vrije tijd en goede wil, dan kan 

ook u helpen bij deze werk-

groep. 

 

Op dit ogenblik is de Schmidt-

Cassegrain–telescoop voor on-

derhoud en nazicht terugge-

bracht naar de producent. De 

leden van de werkgroep profite-

ren van de gelegenheid om de 

montering van deze kijker volle-

dig na te zien en er een extra 

kijker bij te plaatsen. 

Nadien zal alle aandacht uitgaan 

naar de realisatie van een 

Telescopen, instrumen-

ten en onderhoud 

“optisch experimentarium”: de 

oude inkomhall wordt helemaal 

verbouwd, en de leden van de 

werkgroep zullen een hele reeks 

publieksvriendelijke experimen-

ten en maquettes bouwen. 

 

De zomer is echter het aangewe-

zen tijdstip voor de hoognodige 

jaarlijkse onderhoudsbeurt: koe-

pels, telescopen, experimenten 

en meteostation rekenen op uw 

hulp voor een grondige kuis-

beurt. Voor dit laatste neemt u 

best contact op met de vaste 

medewerkers. 

De coördinatie van de werk-

groep zelf is echter in handen 

van François Thijs. 

Dit is uiteindelijk waar het alle-

maal om draait. De werkgroep 

sterrenkunde biedt aan alle le-

den de kans om op regelmatige 

basis samen te komen, om te 

babbelen over ons aller hobby, 

om de nieuwste sterrenkundige 

actualiteit te bespreken, om we-

derzijdse ervaringen en waarne-

mingstips uit te wisselen, en 

natuurlijk om met eigen materi-

aal of de vele toestellen van 

MIRA waarnemingen te ver-

richten. 

 

De werkgroep vergadert elke 1ste 

en 3de woensdag van de maand, 

telkens om 20h (18/7, 1/8, 15/8, 

5/9, 19/9, 3/10,…). 

In de eerste vergaderingen zal 

de nadruk gelegd worden op het 

leren kennen en leren werken 

met de diverse instrumenten op 

MIRA.  

 

Als coördinatoren treden voor-

lopig Ton Smits en Jozef Schur-

mans op. 

Alle leden van MIRA zijn wel-

kom op de samenkomsten van 

de werkgroep Sterrenkunde, 

ongeacht leeftijd of ervaring. 

Sterrenkunde is immers veel 

Sterrenkunde 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI - SEPTEMBER 2001 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de 

“museum-onderdelen” van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

nieuwe interactieve sterrenkaart, 

de tentoonstellingszaal, de expe-

rimenten,...). 

 

Ook de tijdelijke tentoonstelling 

kan er bezocht worden (op dit 

ogenblik een expo over Mars). 

Vanaf 8 september wordt deze 

vervangen door de VUB-

tentoonstelling “Wandeling 

doorheen het Zonnestelsel” die 

er zal opgesteld staan. 

 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van MI-

RA staan natuurlijk steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt 100 

BEF, maar is gratis voor leden 

van MIRA en van andere ster-

renkundige verenigingen. 

WOENSDAGNAMIDDAG 

De essentie van de volkssterren-

wacht blijft natuurlijk het rond-

leiden van al wie in sterrenkun-

de en aanverwanten geïnteres-

seerd is. De werkgroep rondlei-

dingen groepeert die vrijwilli-

gers die een handje toesteken 

tijdens de dagelijkse rondleidin-

gen of tijdens waarnemings-

avonden of opendeurdagen. 

Daarenboven werken de leden 

ook nieuwe ideeën uit die nuttig 

kunnen zijn voor de rondleidin-

gen, vaak in interactie met de 

werkgroep “Telescopen, instru-

menten,…”. 

Rondleidingen 

De éénmanswerkgroep Herwig, bezig de laatste hand te leggen aan 

de grote muurschildering van het zonnestelsel. Op het ogenblik van 

dit schrijven ontbraken enkel nog de Saturnus-ringen. 

De vier Vlaamse Volkssterren-

wachten organiseren in augustus 

een reeks waarnemingsavonden, 

in samenwerking met de Franse 

sterrenkundeverenigingen (naar 

aanleiding van de jaarlijkse TV-

uitzending “La nuit des étoiles” 

op France2). 

Op de avonden van donderdag 

9, vrijdag 10 en zaterdag 11 

augustus kan u van 22h tot 01h 

terecht op MIRA. 

Bij het begin van de avond zul-

len we de stilaan kleiner wor-

dende Mars nog kunnen waarne-

men, terwijl we nadien over-

stappen op de klassieke zomer-

objecten en misschien ook wel 

een blik werpen op de verre 

Uranus of Neptunus. Aan de 

zomerhemel wemelt het natuur-

lijk van de kunstmanen, maar 

hét onderwerp van die avonden 

zijn de vallende sterren: enkele 

dagen later valt het maximum 

van de Perseïden! 

En het beste nieuws: toegang 

GRATIS voor iedereen! 

LA NUIT DES ETOILES 

9-10-11 augustus 

Zaterdag 8 en zondag 9 septem-

ber houdt MIRA zijn jaarlijkse 

opendeurdagen. Op zaterdag is 

de sterrenwacht geopend van 

14h tot 22h en op zondag van 

10h tot 18h.  

 

Tijdens dit opendeurweekend 

wordt de tentoonstelling 

“Wandeling door het zonnestel-

sel” voorgesteld aan het publiek.  

Deze is het resultaat van een 

samenwerking tussen de VUB 

(meer bepaald het departement 

astrofysica van prof. Van Rens-

bergen) en de Vlaamse Volks-

sterrenwachten. 

 

Zaterdag staat er vanaf 19h ook 

een waarnemingsavond op het 

programma. Vroeg op de avond 

(en hopelijk ook de rest van het 

weekend) kunnen we nog de 

Zon waarnemen, nadien volgen 

de typische zomer– en herfstob-

jecten.  

OPENING NIEUW WERK-

JAAR, 8-9 september 
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EEN KIJKJE BIJ DE COLLEGA’S 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

tel. (050)39 05 66 

fax (050)39 32 44 

e-mail: beisbroek@unicall.be 
http://www.urania.be/beisbroek/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

tel. (03)455 24 93 

fax (03)454 22 97 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/  

• Individuele bezoekers zijn 

welkom op vrijdagavond om 

20h. De rondleiding start om 

20h15. Bij helder weer kan u 

waarnemen met de telescopen 

van Urania. Indien het bewolkt 

is, krijgt u een rondleiding door-

heen de sterrenwacht. 

 

• Maandag 16 tot vrijdag 20 

juli 2001: Astrokids. Een ster-

renkundekamp voor kinderen 

van 7 tot 11 jaar. 

 

• Zondag 12 tot zondag 26 

augustus 2001: Sterrenpracht in 

een Bedoeïenen nacht!.  

Een reis naar de Sinaï woestijn 

in Egypte waar men 's nachts 

kan genieten van een prachtige 

sterrenhemel en overdag kan  

gaan zwemmen met de wilde 

dolfijn Oleen.  

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel. (089)30 79 90 

fax (089)30 79 91 

e-mail:  
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Gezinsvoorstelling Millenni-

um - iedere woensdag om 15h00 

en 16h30, elke vrijdag om 

20h00 en elke zondag om 16h00 

en 17h00  

• Jeugdvoorstelling: Spike 

Codex - Zondag 15h00.   

• Donderdag 27 sep., 20 h: 

voordracht over « Geschiedenis 

der Sterrenkunde ».  Het eerste 

luik van een serie van drie. Toe-

gang gratis, i.s.m. UPV-VUB. 

• 3 juli: kinderhappening - 

prijs voor de hele namiddag 

150,- BEF  

• Jeugdwerkgroep Descartes 

komt elke 2de zondag (14u-17u) 

en elke 4de zaterdag (18u-21u) 

van de maand samen. 

• Volwassenwerkgroep Ven-

delinus komt elke 3de zaterdag 

van de maand samen van 14u tot 

17u. 

• Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief komt elke 1ste donderdag 

van de maand samen. 

• Op zondag 16 september is 

Volkssterrenwacht Beisbroek en 

het recreatiegebied er omheen 

één der mogelijke halteplaatsen 

tijdens de jaarlijkse fiets– en 

wandelhappening “Kroenkelen 

rond Brugge”. 

Openingsuren: 10-18h 

• Opendeurdagen op 15 sep-

tember (19 tot 23h) en 16 sep-

tember (10h tot 18h) 

Nuit des étoiles: 

De vier Vlaamse Volksterren-

wachten doen dit jaar ook mee 

aan “La nuit des étoiles”, een 

organisatie van enkele Franse 

sterrenkundeverenigingen in 

samenwerking met de TV-

zender France2. 

Het evenement krijgt stilaan 

Europese allures: niet enkel 

België maar ook Italië, Spanje 

en Tunesië verlenen hun mede-

werking. 

De activiteit is gespreid over 9, 

10 en 11 augustus, maar u infor-

meert best eerst bij de betrokken 

sterrenwachten betreffende hun 

openingstijden.  
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Wie het schitterende idee heeft 

om tijdens de komende herfst- 

en wintermaanden het gure 

Vlaanderen te ruilen voor een 

zonniger oord kan misschien 

ook eens overwegen het Canari-

sche eiland La Palma te bezoe-

ken. Het is immers niet voor 

niets dat een aantal Europese 

landen op het hoogste punt al-

daar een indrukwekkend tele-

scopenpark hebben opgericht. 

Sinds kort hoort bij het selecte 

kransje op de Roque de los 

Muchachos ook de Vlaamse 

Mercator-telescoop thuis. De 

geestelijke vader van en drijven-

de kracht achter dit project is de 

Leuvense hoogleraar Christoffel 

Waelkens.  

Deze 46-jarige West-Vlaming is 

sinds 1996 hoofd van het Insti-

tuut voor Sterrenkunde van de 

K.U. Leuven en bepaalt in die 

hoedanigheid in belangrijke 

mate mee de oriëntatie van het 

sterrenkundig onderzoek hier te 

lande. Ook in niet-academische 

middens wordt professor Wael-

kens erg gewaardeerd voor zijn 

interessante uiteenzettingen over 

sterrenkunde. Hij geeft regelma-

tig lezingen en schreef ook het 

zeer lezenswaardige boekje “De 

kode van de kosmos” (uitgeverij 

Lannoo). 

 

Op MIRA krijgen we van jonge-

ren al wel eens de vraag voorge-

schoteld: hoe word je nu eigen-

lijk professor in de sterrenkun-

de? Dus, Professor, mijn eerste 

vraag aan u luidt: hoe bent u 

sterrenkundige geworden? 

Toen ik naar de universiteit trok 

om te studeren aan de faculteit 

wetenschappen, was dat duide-

lijk met de bedoeling sterren-

kundige te worden. En aange-

zien er in Vlaanderen geen apar-

te studierichting sterrenkunde 

bestaat, heb ik moeten kiezen 

tussen natuurkunde en wiskun-

de. Dat zijn immers de twee 

studierichtingen waarin sterren-

kunde ingebed zit. In die tijd 

vond ik dat wel wat vervelend, 

maar nu ik zelf prof ben zie ik 

zeker de voordelen van dit sys-

teem: het is immers een goede 

zaak studenten voor je te krijgen 

die al behoorlijk wat kennis 

hebben van wiskunde en/of na-

tuurkunde vooraleer ze aan ster-

renkunde beginnen te doen. In 

de kandidaatsjaren heb ik beide 

samen gedaan, en vanaf de li-

centies heb ik geopteerd voor 

natuurkunde. Toen ik echter 

mijn eindwerk in de theoretische 

natuurkunde maakte, was het 

voor mij lang niet meer zo dui-

delijk of ik nog wel echt sterren-

kunde wilde doen. Dat had ze-

ker ook te maken met het feit 

dat sterrenkunde in Leuven 

vooral heel wiskundig werd 

benaderd. Op zich heb ik daar 

niets op tegen, integendeel zelfs. 

Maar het is net die band met de 

fysische werkelijkheid die ster-

renkunde zo interessant maakt, 

en dat leek aan het Instituut voor 

Sterrenkunde te ontbreken.   

 

Dus u had bijna andere dan ster-

renkundige paden bewandeld? 

Ja, maar eens afgestudeerd 

bleek dat men juist op dat mo-

ment in Leuven overwoog om 

ook meer observationele projec-

ten aan de wat al te wiskundige 

benadering  van sterrenkunde te 

wi l len toevoegen.  Deze 

“opening” is toch zeker ook de 

verdienste van professor Smey-

ers, mijn voorganger aan het 

hoofd van het Instituut voor 

Sterrenkunde. Hij was een man 

met visie, die ook op de hoogte 

was van mijn grote belangstel-

ling voor zowel natuurkunde als 

Francis Meeus 

PROF. CHRISTOFFEL WAELKENS 

MIRA Ceti sprak met ...  

Professor Waelkens bij een foto van de VLT op Cerro Paranal  in Chili. 

Als voorzitter van het programmacomité bij de ESO was hij vier jaar 

lang verantwoordelijk voor het toewijzen van wetenschappelijke projec-

ten aan de verschillende instrumenten. 
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astronomie. En zo werd mij dus 

aan de K.U. Leuven de kans 

geboden om mij vol enthousias-

me te wijden aan hetgeen ik 

eigenlijk het liefst wou doen: 

creatief aan de slag gaan om iets 

op te bouwen en zo ook mijzelf 

te bewijzen in een materie die 

mij eindeloos interesseerde.  

 

Alles verliep blijkbaar heel vlot 

voor u om professor in de ster-

renkunde te worden? 

Nu, je wordt uiteraard niet 

meteen professor. Ik stel zo dik-

wijls vast dat er meer geroepe-

nen zijn dan uitverkorenen. Om 

te beginnen is er van al diegenen 

die uiteindelijk prof worden 

maar een kleine minderheid 

sterrenkundige. Ik sta er trou-

wens eerlijk gezegd van te kij-

ken hoeveel collega‟s aan de 

universiteit mij op een onbe-

waakt moment vertellen dat ze 

eigenlijk ook wel sterrenkundi-

ge hadden willen worden.  

Voorts stellen wij ieder jaar 

weer vast bij abituriëntendagen, 

infobeurzen enz. dat er steeds 

veel jongeren geïnteresseerd 

zijn om sterrenkundige te wor-

den, maar dat voor een behoor-

lijk deel van hen het universitai-

re niveau van wiskunde en fysi-

ca uiteindelijk te hoog ligt. Maar 

diegenen die echt iets in hun 

mars hebben moeten het zeker 

aandurven. Wij zijn als klein 

land verbonden aan de grote 

internationale sterrenwachten en 

het internationale ruimteonder-

zoek, dus iemand met de nodige 

intelligentie en creativiteit vindt 

zeker zijn weg. Jongeren af-

schrikken om sterrenkunde te 

doen is zeker wel het laatste dat 

ik wil doen! Van de twaalf stu-

denten die bij mij gedoctoreerd 

hebben is meer dan de helft in 

het sterrenkundig onderzoek 

actief. Ook de anderen zijn doc-

tor in de wetenschappen, en met 

een dergelijk diploma kan je 

vele richtingen uit. Je hebt im-

mers geleerd op een creatieve 

manier problemen op te lossen. 

Dergelijke personen vinden ge-

garandeerd een uitdagende job. 

Bovendien zijn er, naast profes-

sor worden, nog andere moge-

lijkheden om professioneel met 

sterrenkunde bezig te zijn. Je 

kan b.v. met een onderzoeks-

mandaat aan een sterrenwacht 

gaan werken of iets gelijkaar-

digs. Maar er moet toch steeds 

ook een zekere aanleg voor wis-

kunde en voor wetenschappen 

zijn.   

 

Hoe bepaal je of je planeetwe-

tenschapper wordt, of zonneon-

derzoeker, of kosmoloog, of …?    

Persoonlijk heb ik niet echt kun-

nen kiezen wat ik qua onder-

zoek juist zou gaan doen. Je 

komt immers tijdens je studies 

in een bepaald instituut terecht 

met een bepaalde onderzoeks-

traditie. Een doctoraat maken 

betekent competitief onderzoe-

ken en daarbij kan je niet impro-

viseren, je moet kunnen terug-

vallen op de sterke punten van 

de groep waarin je werkt. Dat 

impliceert over het algemeen dat 

de discipline waarin je als on-

derzoeker aan de slag kan en het 

type onderzoek dat je kan ver-

richten min of meer afgelijnd is.  

In Leuven is het onderzoek 

meer toegespitst op de structuur 

en evolutie van sterren, terwijl 

men in Gent b.v. meer met de 

dynamica van melkwegstelsels 

bezig is. Aangezien er een goe-

de verstandhouding bestaat tus-

sen de groepen sterrenkunde aan 

de Vlaamse universiteiten, kun-

nen studenten of onderzoekers 

bijgevolg gemakkelijk overstap-

pen van de ene universiteit naar 

de andere als dat beter strookt 

met hun studievoorkeur of als er 

zich geleidelijk in hun interesse-

sfeer een accentverschuiving 

voordoet. Wat best begrijpelijk 

is, want een mens moet immers 

niet zijn ganse leven hetzelfde 

doen.     

 

Eén van de belangrijke onder-

zoeksdomeinen op het Leuvense 

Instituut voor Sterrenkunde is 

asteroseismologie. Wat houdt 

dat onderzoek juist in? 

Wij onderzoeken trillingen van 

sterren. Sterren zoals onze Zon 

trillen met kleine amplitudes, 

terwijl andere sterren trillingen 

vertonen met vrij grote amplitu-

des. Er zijn tussengevallen en 

ook sterren die trillen in veel 

verschillende modi. Hoe meer 

verschillende trillingswijzen, 

hoe beter, want hoe meer infor-

matie je over de structuur van de 

Via moderne onderzoeksinstrumenten is het mogelijk om in het inwendige 

van sterren allerhande trillingswijzen op te sporen. Op de illustratie zien 

we een trillingsmodel van de Zon. 
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ster in kwestie krijgt. Maar over 

het algemeen zijn sterren met 

veel trillingswijzen en heel klei-

ne amplitudes zeer moeilijk te 

detecteren. Concreet zoeken wij 

naar sterren met zoveel mogelijk 

trillingswijzen, die toch zodanig 

zijn dat we ze ook nog kunnen 

beschrijven.   

 

Sinds wanneer noemt men dit 

soort onderzoek asteroseismolo-

gie?  

In de jaren zestig sprak men 

over de studie van veranderlijke 

sterren. Toen was men ook al 

bezig via wiskundige analyses 

met het bestuderen van multipe-

riodiciteit bij sterren. Maar al 

die technieken om op basis van 

trillingen werkelijk het sterin-

wendige te reconstrueren, zijn 

pas echt van de grond beginnen 

komen toen men eind jaren zes-

tig ook bij de Zon trillingen 

begon te ontdekken. Het betrof 

bovendien zodanig veel trillin-

gen, dat men heel gedetailleerde 

modellen over het inwendige 

van de Zon kon reconstrueren. 

Geleidelijk bleek dit alles ook 

voor het onderzoek van sterren 

zeer interessant te zijn. De evo-

luerende technologie maakte het 

nadien mogelijk om ook bij ster-

ren kleine amplitudes te detecte-

ren. Dat was trouwens het on-

derwerp van mijn doctoraat be-

gin jaren tachtig. We hebben 

vervolgens een groep sterren 

geïnventariseerd die interessant 

zijn op het gebied van astero-

seismologie. En dat onderzoek 

neemt nu een steeds grotere 

vlucht. 

 

Hoe verloopt de internationale 

samenwerking tussen de ver-

schillende wetenschappelijke 

centra die zich met sterrenkunde 

bezig houden?  

Dat is werkelijk één groot klu-

wen, of beter nog: een echt net-

werk. Wat zeker te maken heeft 

met het feit dat sterrenkundigen 

steeds slechts een kleine fractie 

uitmaken van het ganse acade-

mische wereldje. Het is dus best 

mogelijk om niet alleen natio-

naal, maar zelfs wereldwijd alle 

collega‟s te kennen die zich met 

het zelfde kleine onderzoeksdo-

mein bezig houden. En dat is 

natuurlijk zeer interessant en 

nodigt uit om grensoverschrij-

dend te werken. Bovendien is 

sterrenkunde per definitie een 

universeel onderwerp, sterren 

zijn immers absoluut niet aan 

landsgrenzen gebonden. Ook het 

ruimteonderzoek en de instru-

menten op de grote sterrenwach-

ten zijn een internationale aan-

gelegenheid. Daar ontmoeten 

astronomen mekaar en werken 

ze met velen samen. En wat 

zeker ook meespeelt is het inter-

net. Op gebied van communica-

tie via het web, het uitwisselen 

van gegevens en het beschikbaar 

stellen van databanken neemt 

sterrenkunde duidelijk het voor-

touw. Er zijn dankzij dit medi-

um ook zeer nauwe en vlotte 

contacten mogelijk tussen alle 

mogelijke onderzoekers en on-

derzoeksinstellingen.  

 

De Very Large Telescope in 

Chili is momenteel het parade-

paardje van de ESO (European 

Southern Observatory). U hebt 

met dat project wel één en ander 

te maken? 

Zoals je weet bestaat de VLT uit 

vier telescopen met elk een spie-

gel uit één stuk met een diame-

ter van 8,2 m. Eventueel kunnen 

de vier telescopen gecombi-

neerd worden tot één 16,4 m 

telescoop. Er zijn wereldwijd 

nog grote telescopen, maar de 

VLT is wel de grootste waar 

wij, Europeanen, toegang toe 

hebben. Bovendien wordt de 

VLT van de hele generatie reu-

zentelescopen als de meest per-

formante beschouwd. Dat heeft 

enerzijds te maken met het feit 

dat de VLT wellicht op de meest 

ideale locatie op Aarde opge-

steld staat, maar zeker ook met 

het gesofistikeerde wetenschap-

pelijk instrumentarium waarmee 

het telescopencomplex is uitge-

rust. De vier telescopen kunnen 

gecombineerd worden tot één 

groot instrument, maar dat zal 

slechts een fractie van de tijd 

gebeuren. Het betreft toch in de 

eerste plaats vier 8,2 m telesco-

pen. Waarom meteen vier der-

gelijke toestellen? Wel, om te 

beginnen kan je uiteraard vier 

keer meer astronomen gelukkig 

maken dan met één enkele grote 

telescoop. Maar met vier tele-

scopen heb je ook steeds een 

volledig gamma instrumenten 

die permanent ter beschikking 

staan. En de onderzoeksprojec-

ten voor telescoop 1 zijn anders 

dan die voor telescoop 2, 3 of 4. 

Dat is de eigenlijke rijkdom van 

de VLT. Met de zeer hoge ge-

voeligheid van de waarnemings-

De Roque de los Muchachos op La Palma met (van l. n. r.) de Isaac New-

ton Telescope (2,5m), de Mercator Telescope (1,2m), de Jacobus Kap-

teyn Telescope (1m), de Liverpool Telescope (2m), en de William Her-

schel Telescope (4,2m), met tussenin enkele dienstgebouwen. 
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instrumenten is het mogelijk om 

weer een stuk dieper in het heel-

al te kijken, zodat we nu onge-

veer aanbeland zijn in de fase 

van het universum waarin ster-

renstelsels ontstaan. Wanneer de 

vier telescopen samengevoegd 

worden, beschikt de VLT over 

een heel groot spiegeloppervlak 

met een behoorlijk grote diame-

ter. Het is bijgevolg mogelijk 

om lichtzwakke objecten te be-

studeren, maar ook om een zeer 

hoge hoekresolutie te halen en 

naar kleine details te kijken. Dat 

gaat dan van het onderscheiden 

van planeten bij sterren tot het 

gedetailleerd waarnemen van 

zeer zwakke sterren binnen ons 

melkwegstelsel of ook individu-

ele sterren in andere sterrenstel-

sels, alsook kernen van sterren-

stelsels.  

 

En hoe bent u bij dit project 

betrokken, Professor?  

De VLT is eigenlijk de enige 

echt grote telescoop waar wij als 

Instituut voor Sterrenkunde toe-

gang toe hebben voor een aantal 

van onze wetenschappelijke 

projecten. Zelf ben ik tot eind 

vorig jaar bij de ESO, en dat 

gedurende vier jaar, voorzitter 

geweest van het programmaco-

mité. Dat is een internationale 

commissie die bepaalt welke 

wetenschappelijke projecten 

uitgevoerd kunnen worden met 

welke telescopen. En net op het 

moment dat de VLT voor het 

eerst in gebruik werd genomen 

bevond ik mij op de berg Pa-

ranal waar het telescoopcom-

plex opgesteld staat. Dat was 

vanzelfsprekend een memorabel 

moment.  

 

Critici zullen opwerpen dat we 

hier te maken hebben met geld-

verslindende projecten die 

slechts interessant zijn voor een 

handvol mensen. 

Er wordt inderdaad behoorlijk 

wat geld uitgegeven om derge-

lijke projecten te realiseren, en 

als je het vanuit dat perspectief 

bekijkt is sterrenkunde een ex-

treem geprivilegieerde discipli-

ne. Maar laat mij meteen duide-

lijk stellen dat dit geld niet 

wordt gegeven omdat wij het zo 

vriendelijk vragen. Er zit zeker 

ook een economische finaliteit 

achter. Als er zoiets bestaat als 

een Europees ruimteagentschap, 

of als er in ons land een ministe-

rie van wetenschapsbeleid be-

staat, dan is dat steeds met de 

bedoeling aan industrieel beleid 

te doen. Men ziet de ESA 

(European Space Agency) als 

een middel om hoogwaardige 

technologie te ontwikkelen. En 

sterrenkundige projecten zijn 

steeds weer een uitdaging om 

nieuwe technologieën te ontwik-

kelen. Dit alles blijft voortduren 

omdat men blijkbaar tot de con-

clusie komt dat de hele operatie 

rendabel is en er dus op langere 

termijn meer winst gemaakt 

wordt dan dat er geld ingestoken 

wordt.  

Die industriële finaliteit is na-

tuurlijk niet de hoofdbekommer-

nis van ons, wetenschappers, 

maar ze past wel mooi in de 

doelen die wij ons gesteld heb-

ben. En aangezien het vaak de 

creativiteit van sterrenkundigen 

is die uitdagingen levert om de 

technologie te blijven verbete-

ren, bevinden wij ons in een 

situatie waar ik mij eerlijk ge-

zegd niet ongemakkelijk bij 

voel. Maar ik zal zeker ook 

nooit vergeten dat wij als astro-

nomen bevoorrecht zijn omdat  

de maatschappij ons de kans 

geeft van onze liefhebberij ons 

beroep te maken. En dat impli-

ceert dan meteen dat het ook aan 

ons is om voor diezelfde maat-

schappij iets terug te doen.  

 

Een belangrijk project van het 

Instituut voor Sterrenkunde is de 

Mercator-telescoop op La Pal-

ma. Waarom is het voor jullie 

zo belangrijk om daar een eigen 

telescoop ter beschikking te 

hebben? 

Waarom nog een Mercatortele-

scoop als je daar in Chili al iets 

staan hebt als de VLT? Een te-

rechte vraag. Hier op het insti-

tuut onderzoeken wij heel speci-

fiek veranderlijke sterren zoals 

b.v. Mira. Zoals aardbevingen 

een ideaal middel zijn om het 

inwendige van de Aarde te be-

studeren, zo leveren trillingen 

van sterren heel veel informatie 

op over de inwendige structuur 

van sterren en de evolutie ervan. 

En op dat onderzoeksdomein 

hebben wij één van onze hoofd-

accenten gelegd. Stel nu dat wij 

de lichtcurve van Mira willen 

bestuderen, dan moeten we ze-

ker niet hopen om daarvoor van 

de VLT gebruik te kunnen ma-

ken. Die zou je b.v. wel kunnen 

De Mercator-telescoop met de bijhorende infrastructuur maakt het voor 

Vlaamse universiteiten mogelijk eigen wetenschappelijke projecten uit te 

voeren, en dat vanaf wellicht de beste locatie op het noordelijk halfrond.    
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Enkele links op het internet: 

http://www.ster.kuleuven.ac.be/ 

http://www.eso.org/ 

http://www.mercator.iac.es/ 

http://www.iac.es/gabinete/orm/

orm1.htm 

http://ngst.gsfc.nasa.gov/ 

gebruiken om te proberen de 

schijf van Mira in beeld te bren-

gen of om de begeleider te zien 

en de stofwolken tussen beide 

componenten. Maar het dagen 

of maanden lang volgen van de 

variabiliteit van Mira, daar is 

geen sprake van met de VLT. Je 

krijgt die misschien één, twee of 

drie nachten toegewezen. Het 

zou trouwens ook geen zin heb-

ben om heel grote telescopen 

voor dergelijk onderzoek in te 

schakelen. Daarvoor zijn kleine-

re telescopen ook zeer geschikt. 

Bovendien beschikt de Merca-

tortelescoop over een ccd-

camera met een gevoeligheid 

die honderd maal groter is dan 

die van de beste fotografische 

instrumenten uit de jaren zestig. 

Op die manier is onze telescoop 

b.v. veel gevoeliger dan de Hale

-telescoop op Mount Palomar 

toentertijd.  

Op de internationale sterren-

wachten concentreert men zich 

de laatste jaren ook meer en 

meer op heel grote projecten, 

wat logisch is. En daardoor 

staan ook de kleinere instrumen-

ten minder vaak ter beschikking 

van onderzoekers die zich met 

minder grote projecten bezig 

houden. Trouwens, op lokaal 

niveau kan je vaak beter, effici-

ënter en flexibeler opereren dan 

dat alles via het supranationale 

niveau dient te gebeuren. Daar-

om hebben wij geopteerd voor 

het Mercatorproject, waardoor 

het mogelijk wordt onze eigen 

onderzoeksprogramma‟s te rea-

liseren. Als wij soms tijd op de 

VLT toebedeeld krijgen, dan is 

dat vaak een voortvloeisel van 

projecten die met een kleine 

telescoop begonnen zijn. Een 

eigen niche hebben in de markt 

maakt je dus zeker wel competi-

tief om ook met grote instru-

menten aan de slag te kunnen.   

 

Wat zijn ten slotte volgens u op 

het gebied van sterrenkunde de 

belangrijkste evoluties van de 

laatste decennia? 

Het is alleszins een evolutie in 

continuïteit geweest, met nu en 

dan toch heel verrassende mo-

menten. Eén van de grootste 

ontdekkingen van de laatste 

jaren is toch zeker het bestaan 

van exoplaneten bij andere ster-

ren. Het betreft één van de oud-

ste vragen in de sterrenkunde, 

en vandaag mogen we meema-

ken dat deze kwestie plots expe-

rimenteel hanteerbaar is. Nu is 

het wel zo dat hetgeen ontdekt 

werd helemaal anders is dan 

men zich had voorgesteld. En 

dat gebeurt zo vaak in de ster-

renkunde: op een pertinente 

vraag volgt een antwoord dat 

altijd veel rijker is dan voorzien.  

Op het vlak van de hoge ener-

gieastrofysica was de ontdek-

king van kosmische gammaflit-

sen (Gamma Ray Bursts) ook 

erg verrassend. Wat niet weg-

neemt dat deze gigantische ex-

plosies uiteindelijk ook best 

passen in het gehele astronomi-

sche verhaal, zodat de ontdek-

king ervan helemaal geen indi-

catie is dat we op een verkeerd 

spoor zouden zitten.  

Voor de globale evolutie dient 

er zeker gewezen te worden op 

de enorme vooruitgang qua as-

tronomische data, zowel wat 

betreft de kwaliteit als de analy-

semogelijkheden ervan. Dit alles 

dankzij grotere telescopen en 

veel betere instrumenten. Ik 

herinner mij nog de beginperio-

de van de ESO omstreeks 1970, 

toen er daar in Zuid-Amerika 

diende gewerkt te worden met 

instrumenten die men nu niet 

eens meer in een museum zou 

durven plaatsen. Momenteel 

staat Europa aan de top met o.a. 

het schitterend instrumentarium 

van de VLT. Er zijn dus echt 

wel zo veel meer en betere ge-

gevens voorhanden dan twintig 

of dertig jaar geleden, waardoor 

men tegenwoordig astronomi-

sche vragen veel grondiger kan 

aanpakken en tot veel preciezere 

inzichten kan komen. Het heelal 

ziet er veel rijker en gevarieer-

der uit dan voorheen voor mo-

gelijk werd geacht, maar ook 

voor onderzoeksdomeinen zoals 

het ontstaan en de evolutie van 

melkwegstelsels is er enorm 

veel progressie gemaakt.  

Wat fundamenteel astronomi-

sche concepten betreft past alles 

nog netjes in de natuurkundige 

theorieën die door Einstein en 

co al aan het begin van de twin-

tigste eeuw  werden vooropge-

steld. Er is sindsdien dus niet 

meteen een echt nieuwe fysica 

ontdekt, maar wel werd meer en 

meer de enorme rijkdom duide-

lijk die de fysische wetten in 

zich hebben en ook de diversi-

teit die ze toelaten. Het beeld 

van het ons omringende univer-

sum wordt dus steeds rijker en 

rijker, maar toch nog best te 

snappen voor wie vertrouwd is 

met de moderne wetenschappen.  

 

Professor, ik dank u voor dit 

interview. 

Kosmische gammaflitsen (Gamma 

Ray Bursts) behoren tot de energie-

rijkste lichtbronnen in het univer-

sum. De illustratie is een „artist‟s 

impression‟ van dit gigantische 

fenomeen (copyright: Lynette Cook 

- http://www.spaceart.org/lcook/

astro.html) 
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Raf Meysmans 

ISS:  
Bouw en evolutie, deel 1 

Als opvolging van mijn artikel 

in Mira Ceti van maart-april 

1999 volgt er nu een serie arti-

kels over de eigenlijke bouw 

van het internationale ruimtesta-

tion ISS. 

In het vorige artikel heb ik voor-

al het accent gelegd op hoe het 

station tot stand kwam,wie er-

aan deelnam,wat de verwachte 

kosten waren en werd er aan-

dacht besteed aan de eerste twee 

lanceringen. 

 

Logistieke missie. 

Na het samensmelten van de 

eerste twee modules stond de 

eerste logistieke missie klaar 

voor vertrek. Deze werd uitge-

voerd door de Discovery STS-

96 op 27 mei 1999. Aan boord 

bevonden zich zes Amerikanen 

en één Rus. Deze vlucht had de 

Spacelab aan boord. Dit is een 

module die zich achteraan in het 

vrachtdek van de shuttle bevindt 

en de nodige apparatuur kan 

opbergen voor dergelijke mis-

sies.  Er zou nieuwe apparatuur 

door de astronauten geïnstal-

leerd worden en een herbevoor-

rading plaatsvinden.  

Er werden ook een aantal EVA's 

(Extra Vehicular Activity) uit-

gevoerd, de zogenaamde ruimte-

wandelingen. Dit hield in dat 

een Russische kraan 'Strela',( het 

Russisch voor 'Pijl'), werd ge-

monteerd op de Zarya. Het nut 

van deze kraan is vrij logisch. 

Met de tijd gaan er nog zwaar-

dere stukken de ruimte in maar 

die zijn te gevaarlijk om ver-

plaatst te worden door de mens. 

Deze worden dan vastgeklonken 

aan de kranen die op hun beurt 

de stukken gaan verplaatsen. 

Deze EVA duurde meer dan 

zeven uur en werd uitgevoerd 

door Tamara Jernigan. 

 

Op vrijdag 19 mei 2000 stond 

de tweede logistieke missie 

klaar. Deze werd uitgevoerd 

door de Atlantis STS-101 met 

zeven astronauten aan boord. In 

feite bestond deze uit ongeveer 

dezelfde opdrachten als de eer-

ste logistieke missie. 

Het grote verschil was echter 

dat deze vlucht het ruimtestation 

ISS klaarmaakte voor het in 

ontvangst nemen van de Zvez-

da, het tweede Russische ele-

ment. 

Verder werden er enkele herstel-

lingen uitgevoerd en werd alle 

apparatuur voor een laatste keer 

gecontroleerd. 

 

Russische bijdrage 

Dit is misschien een wat vreemd 

lijkende titel, maar het bevat de 

volledige waarheid. Met het 

lanceren, op 12 juli 2000, met 

de Russische Proton-raket, werd 

na twee jaar de Zvezda in de 

ruimte gebracht. Dit is een zui-

ver Russische bijdrage aan het 

ISS. Dit was geen onbelangrijke 

lancering. De module deed 

dienst als woonverblijf voor de 

eerste drie astronauten die er de 

eerste paar maanden zouden 

verblijven.  

Eens in de ruimte gebracht 

duurde het twee weken voor hij 

zich kon koppelen met de eerste 

twee modules die al twee jaar 

onbemand door de ruimte vlo-

gen. 

Op dinsdagnacht 26 juli 2000 

was het dan zover.De Zvezda 

koppelde zich volautomatisch 

vast aan de eerste constructie. 

Zoals eerder vermeld, bevat 

deze module de eerste verblijfs-

ruimte van het station. Verder 

bevond er zich ook nog het le-

vensonderhoudsysteem, com-

municatiesystemen, vluchtcoör-

dinatie, dataverwerking, voort-

stuwing, elektriciteit, enz. Dit 

wil zeggen dat vanaf dit mo-

ment het station volledig zelf-

standig kon vliegen. Later zou-

den veel van deze elementen 

aangevuld of vervangen worden 

door Amerikaanse elementen. 

Deze module had ook nog een 

extra koppelpoort voor het in 

ontvangst nemen van een Pro-

gress-vrachtschip. 

Op 9 augustus 2000 werd een 

Progress vrachtschip met succes 

gekoppeld met het ISS. Aan 

boord had het wetenschappelij-

ke instrumenten, brandstof en 

voorraden voor de nieuwe be-

manning. 

 

Laatste voorbereiding. 

De laatste voorbereiding be-

stond uit nog twee Shuttle-

vluchten die cruciaal waren voor 

de ontvangst van de eerste drie-

koppige bemanning. 

Op 18 februari maakte de Nasa-

top bekend dat er een extra lo-

gistieke vlucht zou worden uit-

gevoerd door een Space Shuttle. 

Dit werd dan de Atlantis STS-

106 die een parallelmissie uit-

voerde met STS-101. 

Aan boord bevonden zich zeven 

astronauten die zich vooral be-

zig hielden met het laden van 

het ISS. Op het programma 

stond ook een EVA, verricht 

door astronaut Edward T.Lu en 

de Rus Yuri L. Malenchenka. 

Zij moesten enkele aanpassin-

gen verrichten na aankomst van 

de Zvezda-module. 

Het station werd nu finaal klaar-

gemaakt voor de eerste perma-

nente bemanning. 

De tweede, en laatste missie, 

werd uitgevoerd door de Disco-

very STS-92. 

Dit ging om de 100ste lancering 

van een Shuttle. De missie werd 

echter geplaagd door hevige 

wind waardoor ze steeds werd 

uitgesteld. Nadien bleken er ook 

nog eens mechanische proble-
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men bij te komen waardoor de 

lancering voor vier dagen werd 

uitgesteld. 

Op donderdag 12 oktober 2000 

was het dan zover. De Disco-

very werd gelanceerd met in 

zijn laadruim een geïntegreerde 

vakwerkstructuur, de Z1, en een 

op druk gebrachte koppelpoort. 

De bemanning bestond uit zes 

Amerikanen en één Japanner. 

Op zondag 15 oktober, de dag 

na het koppelen met ISS, werd 

een nieuw element vastgemaakt 

aan het station. De Japanse as-

tronaut Wataka slaagde erin om 

de Z1-structuur vast te maken 

met de Canadese manipulatie-

arm. Deze structuur werd voor-

lopig op de Unity aangebracht 

waarna bij een volgende missie 

de eerste Amerikaanse zonnepa-

nelen werden aangebracht. Deze 

leverden dan de eerste elektrici-

teit aan het station. Bij de verde-

re opbouw werd deze structuur 

overgebracht naar zijn definitie-

ve bestemming. Bij het plaatsten 

kwam er echter een kink in de 

kabel. Enkele camera's aan 

boord van de Discovery waren 

uitgevallen waardoor de bevesti-

ging aan Unity een huzarenstuk-

je werd. 

Later werd nog een koppelpoort 

aan de andere kant van de Unity 

geplaatst waaraan zich in de 

toekomst nog Shuttle's kunnen 

koppelen. 

 

Eerste bemanning. 

Expedition 1 is een feit. Op 

dinsdag 31 oktober 2000 vertrok 

vanop Baikonour, in Kazach-

stan, een Soyouz-capsule met 

drie bemanningsleden aan 

boord. 

Het gaat om de Amerikaanse 

Commandant Bill Shephard, de 

Soyouz-commandant Joeri Gid-

zenko en boordwerktuigkundige 

Sergei Krikalev. 

Intussen had de Progress zich 

losgekoppeld van het ISS om 

plaats te maken voor de Soyouz. 

Op donderdag 2 november 2000 

koppelden ze zich met succes 

aan het station. Meteen begon-

nen ze alles klaar te maken om 

hun intrek te nemen in het ISS. 

Daar zullen ze verblijven tot 24 

februari waarna een Shuttle hen 

mee naar de aarde zal nemen. 

Bill Shephard werd dus de com-

mandant van deze eerste missie. 

Met de leeftijd van 47 jaar was 

hij de oudste van de drie. Hij 

was bovendien kapitein bij de 

US Navy. Hij was adjunct-

directeur  van het  ISS-

programma van 1993 tot 1996 

voor hij een functie kreeg als 

commandant aan boord van het 

ISS. Hij heeft reeds vier ruimte-

vluchten achter de rug met een 

totale duurtijd van 440 uren. 

Joeri Gidzenko, 35 jaar was de 

commandant van de Soyouz-

capsule. Hij was Luitenant-

kolonel bij de Air Force Russia. 

Dit werd zijn tweede ruimte-

vlucht en hij heeft al 180 uren 

doorgebracht in de ruimte. Hij 

was eveneens de commandant 

van de Euromir-'95 missie. Aan 

boord bevond zich toen de Duit-

ser Thomas Reiter.  

Sergei Krikalev, 38 jaar, zal zijn 

vierde vlucht maken. Hij heeft 

reeds meer dan 1 jaar en drie 

maanden in de ruimte doorge-

bracht en 7 ruimtewandelingen 

op zijn naam staan. 

 

De drie bemanningsleden waren 

sinds eind 1996 in training nabij 

Star City, Rusland. 

Ondertussen doet hun Soyouz-

capsule dienst als noodsloep 

voor een eventuele evacuatie. 

 

Eerste ontmoeting. 

Op 1 december 2000 vertrok de 

Shuttle Endeavour STS-97 rich-

ting bouwterrein. 

Er vloog een vijfkoppige be-

manning mee en de geïntegreer-

de vakstructuur waar de zonne-

panelen zich aan bevonden. 

Eveneens gingen er een reeks 

van radiatoren mee de ruimte in. 

Op zondag 3 december begon-

nen de astronauten dan met het 

vastkoppelen van een gedeelte 

van de zonnepanelen. Het ging 

om de grootste zonnepanelen 

die ooit in de ruimte zijn ge-

bracht. Ze waren 72 meter lang, 

35 meter breed en wogen 15,750 

kilogram en kostten 28 miljard 

frank. Eens ontplooid, hebben 

we een stukje lichtvervuiling 

bij. Ze worden na Venus, de 

maan en de ster Sirius het hel-

derste object aan de hemel. 

In het begin verliep alles vrij 

vlot maar bij de installatie van 

het tweede paneel weigerde 

deze zich uit te rollen. Na een 

reeks van commando's vanuit 

Artistieke voorstelling van de twee eerste modules van het ISS. Na 

jaren van plannen maken en plannen herwerken was het in december 

1998 eindelijk zover en kon de Amerikaanse Unity aan de Russische 

Zarya gekoppeld worden.  
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het veer ontplooide deze zich 

dan toch. 

Gedurende al deze tijd zijn bei-

de bemanningsleden niet met 

elkaar in contact geweest. Dit 

gebeurde pas op 9 december. Op 

10 december maakte de Endea-

vour zich alweer los en zette 

koers naar de aarde. 

 

Energie. 

In de ruimte is de zon vaak de 

enige bron van energie. Daarom 

wordt er in gevallen zoals deze 

massaal gebruik gemaakt van 

zonnepanelen. Hierop bevinden 

zich zonnecellen die vastzitten 

op de panelen,waaruit dan de 

elektriciteit wordt gehaald. Nu, 

het omzetten, de distributie, e.d. 

zorgt voor veel overbodige 

warmte en dit kan eventueel 

leiden tot oververhitting van de 

toestellen. Daarom wordt er 

gebruik gemaakt van radiatoren 

die afgeschermd zijn van de zon 

en die de overbodige warmte 

rechtstreeks de ruimte in kunnen 

stoten. 

Natuurlijk komt het ruimtestati-

on ook wel eens terecht in de 

schaduw van de aarde. De ener-

gie die opgevangen wordt door 

de zonnepanelen, wordt in her-

laadbare batterijen opgeslagen. 

In het hele station zal trouwens 

een gelijkspanning zijn van 

120V. 

 

In een volgende artikel zullen 

we het hebben over de volgende 

vijf lanceringen.  

 

Bron: 

EOS: International Space Stati-

on. 

MIRA-publicaties en -verkoop 

Vorige editie berichtten we reeds over de ver-

nieuwde versies van de MIRA-publicaties 

“Sterrenkunde met de verrekijker” en “Telescopen 

en hun gebruik”. 

 

Nu is ook de derde bestseller op MIRA opnieuw 

uit: “Sterrenkunde voor beginners” geeft een 

vlot geschreven introductie tot de astronomie. De 

vorige editie was immers al enkele jaren uit, en 

gezien de snelle evolutie van de sterrenkunde de 

laatste jaren werd besloten deze volledig te her-

schrijven, en te voorzien van de nieuwste en beste 

beeldjes. 

 

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA: 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" 50,-  (+ verz.) 

• Telescopen en hun gebruik 250,-  (+ verz.) 

• Sterrenkunde met de verrekijker 250,-  (+ verz.) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Sterrenkunde voor beginners 200,- (+ verz.) 

• Kometen 250,-  (+ verz.) 

• Mars, een fascinerende planeet 250,-  (+ verz.) 

• Mensen op de Maan 50,-  (+ verz.) 

• Radio en Astronomie 250,-  (+ verz.) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze 

“winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL  390,-  (+ verz.) 

• Draaibare sterrenkaart  F  260,-  (+ verz.) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden 750,-  (+ verz.) 

 

En vergeet vooral ook niet de VVS-Hemelkalender 

2001! Deze “astronomische almanak” is eigenlijk 

onmisbaar voor elke amateur-astronoom, zelfs in 

deze computertijden. 

Kostprijs: 350,- (+ eventuele verzendingskosten) 

December 1997: in het Marshall Space Flight Center in de VS werd 

hard gewerkt aan twee modules voor het internationale ruimtestation. 

Links het luchtsluisgedeelte, rechts de woonmodule voor het ISS. 
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Philippe Mollet 

ZON, ZEE EN... STERREN: 

Sterrenkunde in de Provence 

Voor veel Belgische en Neder-

landse amateur-astronomen lijkt 

de Provence zowat het astrono-

mische paradijs op Aarde. 

Nochtans is het zeker niet de 

meest perfecte waarnemings-

plaats: er zijn genoeg locaties te 

vinden waar het donkerder is 

(misschien zelfs in de Ardennen 

of op de Hoge Venen), waar de 

“seeing” of luchtonrust beter is 

(hoog in de bergen, op Palma,

…), of zelfs waar het aantal 

heldere nachten hoger ligt 

(Namibië, Chili…). Weinig 

plaatsen scoren echter even 

goed voor al deze factoren sa-

men, en liggen daarenboven nog 

eens op een goede dagrit afstand 

van België of Nederland. 

U kan dus ‟s morgens vroeg 

vertrekken met een autokoffer 

bomvol telescopen (sleur dat 

maar eens mee met het vlieg-

tuig!), en ‟s avonds met grote 

waarschijnlijkheid genieten van 

een schitterende sterrenhemel. 

 

En we staan duidelijk niet alleen 

met die mening: amateurs zowel 

als professionelen erkennen 

sinds lang de kwaliteiten van de 

Provencehemel, waardoor hier 

geleidelijk één der grootste con-

centraties aan observatoria ter 

wereld kwam te staan. Dit arti-

kel biedt dan ook maar een klei-

ne, sterk persoonlijk getinte 

greep uit het astronomische aan-

bod van de Provence. Veel le-

zers zullen dit kunnen aanvullen 

met andere sterrenwachten of 

interessante locaties. 

 

 

Astrotoerist 

 

Ook niet-waarnemers komen 

ruimschoots aan hun trekken: 

een hele rits professionele ob-

servatoria in de Provence zijn 

min of meer vlot toegankelijk 

voor het publiek. Daarnaast zijn 

er voor de enthousiastelingen 

nog een aantal interessante be-

zienswaardigheden (monumen-

ten, musea,…) met een sterk 

astronomische inslag.  

En voor de eigenlijke waarne-

mers bestaan er een aantal 

“vakantiesterrenwachten”, ter-

wijl iedereen natuurlijk ook 

gewoon met eigen materiaal kan 

waarnemen. Heel wat collega-

amateurs of sterrenkunde-clubs 

trekken jaarlijks een weekje of 

zo naar ginder, en er zijn dan 

ook genoeg locaties waar de 

hotelier of gîte-uitbater niet 

vreemd meer opkijkt wanneer u 

pas rond de middag terug wak-

ker wordt!  

 

 

De OHP en het Centre d'as-

tronomie 
 

De OHP (Observatoire de 

Haute Provence, actief sinds 

1943) is natuurlijk de bekendste. 

Deze is gevestigd net buiten het 

d o r p j e  S a i n t - M i c h e l -

L‟Observatoire in de Alpes de 

Haute-Provence (tussen Manos-

que en Forcalquier). 

Vanuit de verte ziet het complex 

er uit als een mooie verzameling 

gigantische champignons, stra-

lend wit onder de Provence-zon. 

Van dichterbij zien we een in-

drukwekkende reeks telescoop-

koepels, waarvan de grootste 

een 193 cm spiegeltelescoop 

herbergt. Deze laatste is zowel 

inzetbaar als Cassegrain, als 

Newton of met een Coudé-

focus. Het is de op één na groot-

ste kijker in Frankrijk: enkel de 

beroemde “2 meter” op de Pic-

du-Midi gaat hem vooraf.  

De laatste jaren wordt er sterk 

geïnvesteerd in elektronica: 

computersturing vanzelfspre-

kend, maar natuurlijk ook CCD-

camera‟s en een spectrograaf 

(Elodie!). Met deze laatste werd 

ook het recentste grote wapen-

feit van de OHP gerealiseerd: de 

ontdekking van de eerste exop-

laneet (rond de ster 51 Peg) door 

de Zwitserse gastastronomen 

Mayor en Queloz. 

Het publiek kan er elke woens-

Een karakteristiek beeld van de OHP: enkele stralend witte koepels 

verscholen tussen het groen van de lage eiken-vegetatie. 
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dagnamiddag (14h) terecht voor 

een wat oubollige film- en dia-

voorstelling, gelukkig gevolgd 

door het bezoek aan de impres-

sionante grote telescoop. 

 

In de zomermaanden wordt het 

echter veel boeiender, wat voor-

al te danken is aan de samen-

werking met het plaatselijke 

Centre d'astronomie, gelegen 

op een plateau aan de andere 

kant van het dorp. Deze 

“Volkssterrenwacht” werd in 

1998 gecreëerd, o.a. omdat het 

publiek een beetje op zijn astro-

nomische honger bleef zitten na 

een bezoek aan de OHP.  

Met een gemiddelde van 2400 

tot 2800 uren zonneschijn per 

jaar hoeft het niet te verbazen 

dat er een magnifieke heliostaat 

geplaatst is: deze krijgt er bijna 

dubbel zo veel waarne-

mingsuren als zijn broertje op 

MIRA-Grimbergen! Het beeld 

wordt via een vernuftige combi-

natie van lenzen en spiegels 

geprojecteerd op een groot 

scherm in de auditoriumzaal, 

waar tegelijk ook video- en 

computerbeelden kunnen ver-

toond worden. ‟s Avonds ligt de 

nadruk natuurlijk op de sterren-

hemel: languit in het gras lig-

gend worden de bezoekers geïn-

troduceerd in de beginselen van 

de sterrenkunde en de hemelori-

ëntatie. Vandaar is het dan een 

kleine stap naar de spectaculaire 

beelden doorheen de grote 60 

cm-newtonkijker (waar trou-

wens ook een protuberansenkij-

ker op gemonteerd staat). 

De Observatoire de la Côte 

d’Azur 
 

De Observatoire de la Côte 

d’Azur, op de Mont Gros te 

Nice, is bekend omwille van 

zijn 76 cm lenzenkijker, maar 

meer nog omwille van de koepel 

waarin deze kijker staat. De 

grootste telescoopkoepel van 

Europa werd eind 19de eeuw 

gebouwd door de beroemde 

architecten Garnier (die ook de 

Opera in Parijs tekende) en Eif-

fel (van… jawel!). Het is trou-

wens naar alle waarschijnlijk-

heid de enige sterrenwacht die 

prijkt op een bankbiljet. Contro-

leert u maar eens de 200 FFr-

biljetten (haast U, vooraleer de 

Euro ze verdringt…) 

Het geheel kwam er onder im-

puls van de schatrijke bankier 

Raphaël Bischoffsheim, die 

trouwens van Nederlandse af-

komst was. 

Deze prachtkoepel is echter niet 

de enige merkwaardige con-

structie op de Mont Gros: vlak-

bij staat ook de 40 cm Coudé-

refractor. Bijzonder aan de kij-

ker zelf is dat het oculair steeds 

op dezelfde plaats blijft, onge-

acht de kijkrichting van het in-

strument zelf. Dat wordt gereali-

seerd door middel van twee 

spiegels, waardoor er een ge-

knikte (“coudé”) lichtweg ont-

staat. Het geheel staat echter 

niet in een koepel, maar in een 

grote wegrijdbare constructie. 

Dé blikvanger in het Centre d‟astronomie van Saint-Michel-

L‟Observatoire is zeker deze immense heliostaat: een vlakke spiegel 

met een diameter van 1,20 meter (midden) weerkaatst het zonlicht 

naar een driehoekige opening in het gebouw. Via enkele lenzen en 

spiegels wordt dan een 160 cm groot beeld van de Zon op een scherm 

geprojecteerd. Foto Yves Verbrugge 

Deze sterrenwacht is geld waard… De Franse 200 fr-biljetten zijn 

gewijd aan Gustave Eiffel, en tonen ook een kleine afbeelding van de 

Bischoffsheim-koepel, op de Mont Gros. 
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Te bezoeken: elke zaterdagna-

middag, 15h. 

 

Door de nabijheid van de grote 

stad wordt dit materiaal natuur-

lijk niet of nauwelijks meer ge-

bruikt. Veel belangrijker is dan 

ook het departement CERGA 

(Centre de Recherche en Géody-

namique et Astrométrie) op het 

Plateau de Calern, een tiental 

kilometer ten noorden van de 

parfumstad Grasse. Hier doet 

men o.a. aan telemetrie (vooral 

het bepalen van de –

veranderende- afstand Aarde-

Maan mbv een laserstraal) en 

interferometrie. Vooral de GI2T 

(Grand Interféromètre à 2 Téle-

scopes: twee toestellen die er 

uitzien als gigantische Griekse 

vazen) is een bekend beeld, 

maar ook de laserstraal naar de 

Maan is een foto die in vele 

publicaties opduikt. 

 

Te bezoeken : elke zondagna-

middag, 15h30, van mei tot sep-

tember 

De rondleidingen gebeuren tel-

kens door amateurs, leden van 

de plaatselijke astro-vereniging 

PARSEC. Zij zijn ook de uitba-

ters van de ASTRORAMA, op 

de dichtbij gelegen Col d‟Eze. 

Op deze prachtige locatie met 

uitzicht op de Middellandse Zee 

staat een soort volkssterren-

wacht waar in de zomermaan-

den zowat elke avond wat te 

beleven is.  

 

 

Het Wendelen-monument, 

Montagne de Lure 

 

Dat de Provence een sterrenkun-

dig paradijs is, blijkt al langer 

geweten te zijn. En het was nota 

bene “iemand van bij ons” die 

dit voor het eerst concretiseerde! 

Godfried Wendelen (ook Wen-

delin genaamd, of -zoals de ge-

lijknamige krater op de Maan- 

Vendelinus) was een Jezuïet uit 

Herk-de-Stad die ook enkele 

jaren in de Provence werkzaam 

was als leraar aan diverse colle-

ges. Hij plaatste er in 1613 het 

eerste Franse observatorium (de 

term dient hier wel ruimer geïn-

terpreteerd te worden dan enkel 

een “sterren”wacht), op de top 

van de Montagne de Lure. Op 

die plaats heeft de Franse over-

heid nu een gedenkteken ge-

plaatst. 

En op wandelafstand van het 

mo n u me n t ,  v l a kb i j  h e t 

(bescheiden) skistation staat er 

ondertussen wel degelijk een 

heuse clubsterrenwacht: het 

Observatoire de Saint-Etienne-

les-Orgues, dat uitgebaat wordt 

door de Société Astronomique 

de la Montagne de Lure. In de 

koepel staat een 40 cm-

telescoop waarvan de spiegel 

een wel heel merkwaardige 

voorgeschiedenis heeft: hij werd 

ontworpen door de nationale 

marine, om vanop afstand de 

nucleaire proeven op Mururoa te 

bekijken. Er was wel een kleine 

modificatie nodig om hem ster-

renkundig bruikbaar te maken, 

wat helaas nogal een gekrast 

uitzicht opleverde… 

 

 

Digne en Sisteron 

 

De streek tussen Digne en Siste-

ron is een interessante vakantie-

bestemming: je snuift er reeds 

de authentieke Provence-sfeer 

op, terwijl ook het gebergte 

(Haute-Provence, Alpen) nooit 

ver weg is. Wetenschappers 

kunnen hier een droomvakantie 

meemaken. Het geologisch 

museum is uniek in de wereld: 

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

“binnen”gedeelte, hoog boven 

Digne uittorenend, zijn er in de 

wijde omgeving diverse onder-

afdelingen en vooral buitenloca-

ties (een rotswand vol ammonie-

ten, het restant van een ichty-

osaurus,…). Trouwens: de gan-

se streek is uitgeroepen tot geo-

logisch reservaat! Voor astrono-

men zal vooral de “dépendance” 

in Sisteron de aandacht trekken: 

het is een klein museumpje (één 

grote zaal), gewijd aan het on-

derwerp “Tijd”. Een slinger van 

Foucault, een gigantisch water-

uurwerk, maar ook tal van astro-

nomische artikelen zijn er te 

bezichtigen. 

 

In het vlakbij gelegen plaatsje 

Champtercier stond de geboor-

tewieg van de astronoom Pierre 

Gassendi (1592-1655). Nu staat 

er een clubsterrenwacht, uitge-

baat door de vereniging Cati-

Scorpius, die vooral in het zo-

merseizoen heel wat publieksac-

tiviteiten organiseert. 

De persoonlijke collectie van 

Gassendi stond trouwens aan de 

wieg van het stedelijk museum 

in Digne: het bevat een interes-

sant maar bont allegaartje van 

Met recht een monumentale koepel geheten, niet alleen wegens zijn 

afmetingen (het metalen gedeelte alleen al weegt 100 ton!) maar ook 

wegens zijn architectuur. 



18 MIRA Ceti - juli - september 2001 

onderwerpen. Voor astronomen 

zal vooral een originele tele-

scoop van Leon Foucault onze 

aandacht trekken: een soort 

vroege voorouder van de huidi-

ge generatie dobsonkijkers (een 

transportabele houten zelfbouw-

kijker). 

 

 

Waarnemer 

 

Voor de waarnemer is er natuur-

lijk heel wat keus, zolang er 

maar op afstand van de grote 

steden gebleven wordt. Bij 

voorkeur worden ook de iets 

hoger gelegen streken opge-

zocht: de eigenlijke Haute Pro-

vence of de uitlopers van de 

Alpen (Mercantour,...). 

Volgens statistieken van de 

OHP zouden gemiddeld 220 

nachten per jaar goed tot excel-

lent zijn voor sterrenkundigen. 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog 

heel wat nachten die gedeeltelijk 

of grotendeels helder zijn 

(gemiddeld 50 per jaar). Op de 

Mont-Chiran (met nog een iets 

beter micro-klimaat) rekent men 

dan ook op zo‟n 290 bruikbare 

nachten per jaar. Vooral de 

maanden juli-september geven 

het meest kans op helder weer, 

terwijl het in de wintermaanden 

dan weer wat minder is. 

 

Hou echter als waarnemer wel 

rekening met de mistral 

(gemiddeld zo’n 45 nachten per 

jaar): deze wind moet zich van 

noord naar zuid doorheen de 

Rhône-vallei persen en wint 

daardoor flink aan snelheid en 

kracht. Wanneer hij waait (wat 

vaak verschillende dagen kan 

duren) kan de telescoop enkel 

gemonteerd worden in de 

“windschaduw” achter een ge-

bouw. Detailbeelden mag je dan 

wel vergeten, te meer omdat ook 

de luchtturbulentie dan bedui-

dend toeneemt.  

Maar de mistral blaast wel alle 

bewolking weg, dus tijdens en 

vooral na de mistral staat er 

vaak wel een kraakheldere he-

mel! 

 

 

Puimichel 

 

Wie als Vlaming de woorden 

“sterrenkunde” en “Provence” 

in de mond neemt, denkt natuur-

lijk direct aan Puimichel, waar 

ons aller Dany Cardoen zijn 

droom realiseerde. Deze inboor-

ling van de Westhoek (voorwaar 

een vruchtbare astronomische 

streek!) trok begin jaren ‟80 

naar dit kleine dorpje op het 

plateau de Valensole. Met veel 

vallen en opstaan bouwde hij er 

op de heuveltop net buiten het 

dorp een sterrenwacht met een 

s c h i t t e r e n d e  1 0 6  c m -

newtonkijker. Sindsdien weten 

vele Europese amateurs de weg 

naar Puimichel te vinden, hoe-

wel het gebruik van het materi-

Het aantal uren zonneschijn per jaar, in stappen van 100 uren. In de 

Franse Ardennen ontvangt men nauwelijks 1500 uren Zon, in de Pro-

vence loopt dit op tot 2900 uur. Bron: MeteoFrance 

Een klassieker: een groep Vlaamse amateurs poserend voor de koepel 

met de 106 cm-reuzenkijker te Puimichel. Hier gaat het natuurlijk om 

een groep MIRAnezen tijdens een waarnemingskamp in de Provence. 

Dany zelf is de gespierde kerel links van het midden. 
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aal en de waarnemingssites niet 

steeds even evident blijkt. Voer 

voor straffe verhalen natuurlijk, 

waarop elke Puimichel -

bedevaarder u dan ook kan trac-

teren! 

 

 

Mont Chiran 

 

Afgedankt door de pro‟s, herre-

zen dankzij de amateurs. Zo kan 

je de geschiedenis van de Mont 

Chiran-sterrenwacht schetsen. 

In de jaren ‟60 werd deze afge-

legen bergtop (1905 meter) tus-

sen Digne en Castellane weer-

houden als één der beste astro-

nomische locaties op Frans 

grondgebied, wegens zijn uit-

zonderlijke combinatie van aan-

tal heldere nachten en stabiliteit 

van de lucht. Een tijdelijke ster-

renwacht werd gebouwd om de 

site verder te testen. Helaas be-

sliste de begroting er anders 

over: de geplande grote 3,6 me-

ter-telescoop werd uiteindelijk 

een internationaal project op 

Hawaii (de CFHT) en de ster-

renwacht-annex-koepel kwam 

leeg te staan. 

In 1989 werd de draad terug 

opgenomen, toen een lokaal 

comité het complex uitrustte 

met een 30 cm-kijker, en de 

faciliteiten openstelde voor klei-

ne groepen bezoekers. Maxi-

Patrick Lagrange (de vaste medewerker op de Mont Chiran) en enke-

le bezoekers. Rechts ziet u zijn collega: gelieve ‟s nachts niet op zijn 

staart te trappen 
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Referenties: 

 

OHP: http://www.obs-hp.fr/ 

Centre d'astronomie de Saint-Michel-L’Observatoire :  

http://astroclub.net/mercure/centre.astro/ 

Observatoire de la Côte d’Azur: http://www.obs-nice.fr/ 

CERGA: http://www.beyond.fr/sites/cerga.html 

Mont Chiran: Observatoire Astronomique du Mont-Chiran, Mr. Patrick 

Lagrange, Tel.: 00 33 4 92 34 23 93 

Astrorama : http://www.astrorama.net/ 

SIRENE: http://www.obs-sirene.com/ 

Kim Van Huynegem 

HET COMMERCIELE OOG VAN DE RUIMTEVAART 

Al van in het begin van het 

ruimtevaarttijdperk wordt de 

Aarde vanuit de ruimte in de 

gaten gehouden. Of het nu is 

voor militaire doeleinden of 

gewoon om te weten welk weer 

het zal worden, feit is dat er 

boven ons hoofd tientallen 

camera‟s hangen die ons zelf net 

niet,  maar onze omgeving wel 

perfect kunnen fotograferen. 

Aanvankelijk waren het vooral 

weersatellieten die gelanceerd 

werden, toestellen die gaande-

weg steeds nauwkeuriger het 

weer konden bepalen. Het duur-

de echter niet lang vooraleer die 

camera‟s ook iets anders dan 

wolken begonnen te registreren. 

De kwaliteit van de camera‟s 

verbeterde snel en ook de kwali-

teit en resolutie van de foto‟s 

werd beter. De twee wereld-

grootmachten, de V.S. en de 

U.S.S.R., richtten satellieten op 

mekaar om op die manier te 

speuren hoe het bij de concur-

rentie gesteld was op het gebied 

van militaire oorlogsvoering. De 

spionagesatellieten waren gebo-

ren. 

 

Spionagesatellieten 

Er werden ophefmakende din-

gen ontdekt met dergelijke spio-

nagesatellieten. Zo spoorden de 

maal een tiental bezoekers kun-

nen te voet (enkele uurtjes ste-

vig doorstappen) of eventueel 

met de wagen (hoewel niet aan 

te bevelen) de top bereiken. De 

leefomstandigheden zijn er 

spartaans, maar wie stoort zich 

daaraan met een dergelijke he-

mel? 

SIRENE 

En dat het goed gaat met de 

sterrenkunde in de Provence 

mag blijken uit het volgende: 

net voor het afsluiten van dit 

artikel vernamen we dat er op 

het Plateau d'Albion een nieuwe 

vakantie-sterrenwacht geopend 

werd. Hij werd gebouwd op het 

terrein van een vroegere nucle-

aire lanceerbasis (de enige in 

Frankrijk trouwens), waarbij de 

commandopost werd omge-

bouwd tot onderkomen voor de 

astronomen. De naam SIRENE 

verwijst hier trouwens naar: SIlo  

REhabilité pour Nuits Etoilées. 

Op dit ogenblik staan er al een 

600 mm, een 400 mm en enkele 

“kleinere” telescopen ter be-

schikking van de bezoekers, 

maar de grote klappers komen 

er vanaf midden juli. Dan instal-

leert men er immers een protu-

beransenkijker, een immense 

240 mm lenzenkijker en vooral 

de gigantische 1 meter spiegel-

telescoop (natuurlijk een realisa-

tie van Dany Cardoen). Eind 

september zullen we er meer 

over weten, aangezien de locatie 

vlakbij Cruis ligt, waar het jaar-

lijkse waarnemingskamp van 

Nota van de redactie: 

Bovenstaand artikel verschijnt ook in Heelal, het maandblad van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) 

In de bijbel heette het nog “Zwaarden omsmeden tot ploegscharen”, 

maar in 2001 is het uitgewerkt als “Nucleaire lanceerbasissen ombou-

wen tot sterrenwacht”. In afwachting van de één-meter-telescoop is deze 

60 cm het grootste toestel bij SIRENE.  

Foto Geert Vandenbulcke 
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Amerikanen in 1961 raketlan-

ceerinstallaties op in Cuba die 

daar door de Russen werden 

gebouwd. Dit ontaardde in een 

internationaal incident dat bijna 

een nieuwe wereldoorlog tot 

gevolg had. Het nut van de spio-

nagesatelliet werd bijgevolg 

snel duidelijk en er werden er 

steeds meer de ruimte ingescho-

ten. Ook China kwam op de 

proppen met spionagesatellieten 

en de Fransen maakten de SPOT 

tot spionagesatelliet. En een-

maal dat de Space Shuttle ope-

rationeel was konden nog meer 

landen satellieten in een baan 

om de Aarde brengen. De Ame-

rikanen evenwel hadden intus-

sen al antisatelliet-satellieten in 

omloop gebracht. Een ruimte-

oorlog leek eraan te komen… 

Geleidelijk begon het in de ba-

nen rond de Aarde behoorlijk 

druk te worden met de vele spi-

onagesatellieten en antisatelliet-

satellieten.  

Sommige satellieten werden 

natuurlijk ook nog voor andere 

doeleinden gebruikt: zo is het 

onderzoek van de Aarde vanuit 

de ruimte vooral bekend gewor-

den door de Amerikaanse ERTS 

(Earth Resources Technology 

Satellite), later de Landsat. Der-

gelijke spionagesatellieten had-

den helemaal niets met oorlog 

of militaire doeleinden te ma-

ken.  

 

Commercieel uitgebaat 

De foto‟s die door de Landsat 

werden gemaakt werden te koop 

aangeboden tegen een zacht 

prijsje: van 150 BEF voor een 

zwart-wit foto tot 350 BEF voor 

een kleurenfoto. Het bedrijf dat 

de foto‟s verkocht maakte jaar-

lijks honderd miljoen frank 

winst. In 1977 werden al aan 

meer dan honderd landen Land-

sat-foto‟s verkocht. De ontvang-

stations van de Landsat werden 

door bedrijven overgenomen en 

vanaf dan werden de spionage-

satellieten commercieel uitge-

baat. Er waren toen evenwel 

alleen nog maar foto‟s beschik-

baar met daarop hele landen of 

weerfoto‟s, niet meteen iets om 

van achterover te vallen. Met de 

allerbeste spionagesatellieten 

was het op dat moment slechts 

mogelijk objecten te onderschei-

den die meer dan één vierkante 

kilometer groot waren. 

 

Ikonos 

In oktober 1999 werden door  

een Amerikaans bedrijf, Space 

Imaging, de eerste beelden ge-

toond van een nieuwe generatie 

spionagesatellieten. De resulta-

ten waren ronduit verbluffend. 

Het bedrijf had de Ikonos-2, de 

eerste commerciële spionagesa-

telliet, in een baan om de Aarde 

gebracht, en de beelden die Iko-

nos voortbracht waren haar-

scherp: het was mogelijk objec-

ten te onderscheiden met een 

diameter van 1 meter doorsnede.  

Mensen erop onderscheiden kan 

nog net niet, zodat we nog maar 

één stap verwijderd zijn van het 

mekaar met spionagesatellieten 

kunnen bespieden. Met Ikonos 

werd het gat in de markt heront-

dekt, want heel wat mensen 

zagen foto‟s van hun bedrijf of 

van hun huis vanuit de ruimte 

wel zitten. De foto‟s zijn dit-

maal niet goedkoop, tussen 650 

BEF en 13.000 BEF, maar een 

dergelijk bedrag is ook geen 

onoverkomelijke struikelsteen 

voor een origineel kiekje. 

De nieuwe generatie spionage-

satellieten zijn dus een ware 

revelatie op het gebied van kwa-

liteitsfoto‟s vanuit de ruimte. 

Hoewel je er nog geen mensen 

kan op waarnemen, zijn deze 

gedetailleerde foto‟s verbluf-

fend, zelfs bijna angstaanjagend. 

Aangezien tegenwoordig bijna 

alles te koop is, zullen dergelij-

ke foto‟s veelal voor commerci-

ële doeleinden worden gebruikt. 

Uiteraard zullen er in de toe-

komst ook nog meer spionage-

satellieten voor louter militaire 

doeleinden komen. De ruimte is 

immers het ultieme medium om 

de vijand te bespieden en te 

bestrijden, want een zicht over 

de hele Aarde heb je pas als je 

onze planeet verlaat. 

Dit zwart-witbeeld toont de grote piramides van Gizeh in Egypte. De 

Ikonos-satelliet is in staat beelden te produceren met een resolutie van 

slechts één meter. 
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Carl Hertling 

DE VENUSOVERGANG:  
Enkele bijzonderheden bij een zeldzaam fenomeen 

De eerste Venusovergang die 

ooit werd waargenomen was die 

van 4 december 1639. De vol-

gende waren die van 6 juni 1761 

en 3 juni 1769.   

Blijkbaar doen deze fenomenen 

zich voor in paren, want de vol-

gende (en voorlopig laatste) 

Venusovergangen die werden 

waargenomen waren die van 9 

december 1874 en 6 december 

1882.  

Wij zijn een gelukkige genera-

tie, want het volgende paar is 

voor 8 juni 2004 en 5 juni 2012. 

De Venusovergang van 8 juni 

2004 begint om 05h20 UT en 

eindigt om 11h25 UT. 

Voor de volgende „edities‟ kun-

Zoals iedereen wel weet doen 

zonsverduisteringen zich voor 

wanneer de Nieuwe Maan in het 

eclipticavlak tussen de Zon en 

de Aarde doorbeweegt, zodat de 

drie objecten precies op één lijn 

komen te staan.  

Afhankelijk van de afstanden 

tussen Zon, Maan en Aarde en 

van waar we ons op het aardop-

pervlak bevinden krijgen we een 

ringvormige, partiële of totale 

zonsverduistering te zien. Twee 

zonsverduisteringen per jaar is 

de normale frequentie van het 

fenomeen.  

  

Het is ook iedereen bekend dat 

er binnen de baan van de Aarde 

nog twee planeten om de Zon 

cirkelen: Mercurius en Venus. 

En zo gebeurt het van tijd tot 

tijd dat Mercurius of Venus pas-

seren tussen de Aarde en de 

Zon, en dan te zien zijn als een 

kleine, donkere stip, die over de 

schijf van de Zon beweegt. In 

dat geval spreken we niet van 

een verduistering (eclips) , maar 

van een overgang (transit).  

 

In tegenstelling tot Mercurius-

overgangen, die zich vrij regel-

matig voordoen (de vorige Mer-

curiusovergang dateert van 15 

november 1999, de volgende 

zijn voor 7 mei 2003, 8 novem-

ber 2006 en 9 mei 2016),  zijn 

Venusovergangen werkelijk 

zeldzame evenementen.   

 

Waaraan is dit te wijten? Zowel 

aan het feit dat Venus en de 

Aarde een ellipsbaan om de Zon 

beschrijven met een verschillen-

de excentriciteit1 (Venus: 0,007 

tgov. Aarde: 0,017), als aan het 

feit dat het omwentelingsvlak 

van beide planeten een andere 

inclinatie2 heeft t.o.v. de eclipti-

ca (Venus: 3,39° tgov. Aarde: 

0,00°).  

nen we meteen al onze kleinkin-

deren en achterkleinkinderen op 

de hoogte stellen dat die zullen 

plaats hebben op 10 december 

2117 en op 8 december 2125. 

Daarna is het voor 11 juni 2247 

en 9 juni 2255. Enzovoort.  

 

Wat stellen we nu vast? Er zit 

blijkbaar een regelmatige cyclus 

in al die Venusovergangen, en 

wel als volgt:  

- een paar, binnen een periode 

van 8 jaar, in de eerste helft 

van december; 

- 130 jaar later gevolgd door 

een ander paar in de eerste 

helft van juni; 

- 113 jaar later gevolgd door 

A
a
rd

e
3 / °

1

4
8 / °

1

4

Venus

Zon

Transit treedt op

Transit treedt op

Aangezien de omwentelingsbanen van Venus en de Aarde een hoek ma-

ken van 3,39° t.o.v. elkaar, kunnen Venusovergangen zich alleen maar 

voordoen wanneer beide planeten gelijktijdig aan dezelfde kant van de 

Zon staan op die plaatsen waar de banen mekaar kruisen. 

1874

2004

1761

1882

2012

1769

Het traject van 

Venus over de 

zonneschijf tij-

dens de vier laat-

ste en de twee 

komende Venus-

overgangen.  
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een nieuw paar, opnieuw in 

de eerste helft van december; 

- 130 jaar later gevolgd door 

een ander paar in de eerste 

helft van juni; 

- etc.  

 

Een ander opmerkelijk feno-

meen is de overgangszone waar 

Venus voorbijtrekt over de zon-

neschijf. Die van 1639 gebeurde 

over het zuidelijk deel van de 

Zon, net zoals die van 1761. In 

1769 was het noordelijk deel 

van de Zon aan de beurt, en dit 

was ook het geval in 1874. 

Steeds verder volgens hetzelfde 

patroon: twee noordelijke over-

gangen worden gevolgd door 

twee zuidelijke. Terug twee 

noordelijke, daarna twee zuide-

lijke, etcetera.  

 

 

Gezien de zeldzaamheid van de 

Venusovergangen kunnen we in 

dit verband dus wel spreken van 

een „soms-zelfs-niet-eens-in-een

-mensenleven-fenomeen‟. Ten-

zij we natuurlijk zo lang zouden 

leven als de patriarch Methusa-

lem, die volgens het boek Gene-

sis van het Oude Testament 969 

jaar oud werd. Dan zouden Ve-

nusovergangen maar gewone 

hemelverschijnselen zijn! 

Nog niet waargenomen Venusovergang: 

07/12/1631 

 Eerst waargenomen Venusovergang: 

04/12/1639 zuidelijk deel 

+ 130 jaar  

06/06/1761 zuidelijk deel                

 

+ 8 jaar 

+ 130 jaar 

03/06/1769 noordelijk deel 

+ 113 jaar 

09/12/1874 noordelijk deel              

 

+ 8 jaar 

+ 113 jaar 

06/12/1882 zuidelijk deel  

+ 130 jaar 

08/06/2004 zuidelijk deel                

 

+ 8 jaar 

+ 130 jaar 

05/06/2012 noordelijk deel  

+ 113 jaar 

11/12/2117 noordelijk deel              

 

+ 8 jaar 

+ 113 jaar 

08/12/2125 zuidelijk deel 

+ 130 jaar 

11/06/2247 zuidelijk deel                

 

+ 8 jaar 

+ 130 jaar 

09/06/2255 noordelijk deel  

 
 

2 de inclinatie van een planeet-

baan betreft de hoek tussen dit 

baanvlak en een referentievlak, in 

ons zonnestelsel gewoonlijk het 

eclipticavlak 

Eén van de 1.700 fotoplaten die er wereldwijd gemaakt werden tijdens de 

Venusovergang van 1882. Bovenaan links zien we Venus over de zonne-

schijf trekken. 

Noten: 

 
1 de excentriciteit van een ellips-

baan bepaalt welke de precieze 

vorm is van die ellips en hoezeer 

de afwijking is t.o.v. een cirkel 

die een excentriciteit heeft met 

waarde 0.  
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Geertrui Cornelis—Philippe Mollet 

PROF. STERREKENS 

Aflevering 1: De Perseïden 

Mag ik mij even voorstellen: ik 
ben professor Sterrekens, astro-
noom van beroep én tevens een 
rijk man. Hoe ik zo rijk gewor-
den ben leg ik u graag uit. 

Vorig jaar vertrok ik rond 10 au-
gustus met de wagen naar de Pro-
vence. 

Ik had al het noodzakelijke ma-
teriaal bij de hand: veldbed, 
slaapzak, warme kledij,...  

Vooral tijdens de nachten van 11, 12 en 13 
augustus lag ik op uitkijk naar de vele tien-
tallen vallende sterren die aan de hemel op-

Die van half augustus 
lijken allemaal uit Per-
seus weg te flitsen. 
Soms kun je er meer 
dan 100 per nacht zien. 

Eigenlijk zijn het allemaal 
minuscule stofdeeltjes, meestal 
afkomstig van een komeet. 

Al die stofdeeltjes die de komeet achter 
laat vormen na lange tijd een band van 
stof in het zonnestelsel. Nu en dan be-
weegt de Aarde doorheen zo’n stofband. ’s 
Nachts zijn er dan extra veel vallende 
sterren te zien, die ook nog eens uit het-
zelfde deel van de hemel lijken te komen.  

En hoe ben ik nu zo’n rijk man gewor-
den? Wel, zoals je weet mag je voor 
elke vallende ster die je ziet een wens 
doen. Na 100 vallende sterren ben ik 
er mee gestopt: ik had genoeg bij el-
kaar gewenst om de rest van mijn 
leven niet meer te hoeven werken... Ei

nd
e !

!  
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Prof. Sterrekens is een geleerd 

man, zijn uitleg over de Perseï-

den klopt dus als een bus. Wie 

rond half augustus bij helder 

weer de moeite doet om de 

nachthemel in het oog te houden 

zal zeker een heleboel schitte-

rende vallende sterren kunnen 

waarnemen.    

Maar wat hij vertelt over de 

manier waarop hij rijk geworden 

is, laat ons dat maar met een 

flink korreltje zout nemen. 

Waarschijnlijk heeft zijn rijk-

dom meer te maken met een 

erfenis, of heeft de man simpel-

weg geluk gehad bij de loterij of 

iets dergelijks. Zelf hebben we 

al eens meer dan 700 vallende 

sterren op één nacht gezien, en 

toch moeten we nog elke dag 

komen werken op MIRA. 

 

Meteoroïden, meteoren en 

meteorieten  

Hetgeen we vallende sterren 

noemen zijn inderdaad slechts 

brokjes stof en gruis (we noe-

men die “meteoroïden”) die aan 

hoge snelheid in de aardatmos-

feer (de lucht rond de Aarde) 

terecht komen. Door die hoge 

snelheid wrijven ze mega-hard 

met de lucht, waardoor ze gloei-

end heet worden (net zoals wan-

neer je heel hard in je handen 

wrijft!) 

Daardoor worden ze meer dan 

1000 graden warm, en schieten 

ze opeens in brand: we zien een 

vallende ster (een “meteoor” om 

geleerder te klinken). 

Enkel de allergrootste stukjes 

(groter dan 1 centimeter) ver-

branden niet helemaal. Als je 

héél veel geluk hebt kan je zo‟n 

brokstukjes terugvinden in je 

tuin: dat heet dan een meteoriet.  

 

Voornaamste meteorenzwer-

men 

Elke nacht kan je wel een paar 

vallende sterren zien, als je maar 

lang genoeg kijkt (als er geen 

wolken zijn natuurlijk). Maar 

sommige nachten hebben we 

meer succes, wanneer we een 

zwerm vallende sterren tegenko-

men. Zoals Professor Sterrekens 

al uitlegde: meteoroïden zijn 

stukjes stof en steentjes afkom-

stig van een komeet. Als die te 

dicht bij de Zon komt zal de 

buitenkant een beetje afsmelten. 

Al dat stof en die steentjes blij-

ven achter, en vullen de baan 

van de komeet. 

 

En de aarde vliegt elk jaar door 

enkele van die komeetbanen: 

dan kun je tientallen tot honder-

den vallende sterren per nacht 

zien. Hiernaast staan de belang-

rijkste datums. De Perseïden 

zijn misschien wel de bekendste 

meteorenzwerm, maar zeker niet 

de enige! 

De derde kolom is echter een 

beetje bedrieglijk: deze geeft het 

aantal vallende sterren die te 

zien zouden zijn onder perfecte 

omstandigheden. Zelfs de beste 

waarnemers zullen tevreden zijn 

als ze er ongeveer een kwart van 

kunnen zien. 

 

Radiant: 

Vallende sterren tellen is een 

leuke hobby. Nog leuker is al 

die vallende sterren ook te gaan 

tekenen op een sterrenkaart: al 

die streepjes die je getekend 

hebt lijken weg te wijzen van 

hetzelfde stukje hemel. In wer-

kelijkheid vliegen al die meteo-

roïden evenwijdig doorheen het 

zonnestelsel, maar voor de 

waarnemer lijkt het alsof ze 

allemaal wegvliegen uit hetzelf-

de punt.  

Dat kan je het best vergelijken 

met een spoorweg: wanneer je 

midden tussen de sporen staat 

(wel oppassen dat er geen trein 

langskomt!) dan lijkt het of ze in 

de verte naar elkaar toe lopen. 

In werkelijkheid echter blijven 

ze natuurlijk steeds even ver van 

elkaar: anders zou elke trein 

ontsporen! 

 

Dat punt waar de meteoren van 

een bepaalde zwerm vandaan 

komen heten we de radiant. Bij 

de Perseïden ligt dat natuurlijk 

in het sterrenbeeld Perseus, bij 

de Geminiden is dat in de Twee-

lingen, bij de Leoniden in de 

Leeuw, enz… 

Naam van de 

zwerm 

Grootste  

Activiteit 

Aantal 

per uur 

Boötiden 3 januari 40-100 

Lyriden 22 april 15-20 

Eta Aquari-

den 

4 mei 20-50 

Delta Aqua-

riden 

29 juli 20 

Perseïden 12 augustus 50-100 

Orioniden 22 oktober 25 

Tauriden 3 november 12-15 

Leoniden 17 november 10-15 

Geminiden 14 december 50-80 

Ursiden 22 december 10-20 
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Francis Meeus 

KINDEREN (BIJNA) BAAS OP MIRA 

Jeugdcursus paasvakantie 2001 

Van maandag 2 tot vrijdag 6 

april werd Volkssterrenwacht 

MIRA onveilig gemaakt door 21 

jeugdige enthousiastelingen van 

9 tot 14 jaar, die er één week 

Paasvakantie voor over hadden 

om zich te komen verdiepen in 

de fascinerende wereld van ster-

renkunde en ruimtevaart. Onder 

de leiding van enthousiaste me-

dewerkers werd het jonge grut 

een tjokvol programma voorge-

schoteld, van 9 uur ‟s ochtends 

tot 16 uur 30 ‟s namiddags. De 

middagpauzes waren dan ook 

steeds een welverdiend rustpunt, 

en de meeste deelnemers waren 

tegen het einde van de laatste 

dagactiviteit wel aan stoppen 

toe. Maar wat ze in de tussentijd 

presteerden, was dan ook niet 

niks. Er waren zes gewone cur-

susgedeelten over ruimtevaart, 

het zonnestelsel, sterren en ster-

renstelsels, en een inleidend en 

afsluitend gedeelte. Daarnaast 

werden er zonnewaarnemingen 

gedaan, en op dat vlak werden 

de deelnemers extra verwend: ze 

konden nog net kennismaken 

met zonnevlekkengroep NOAA 

9393, de grootste van de laatste 

tien jaar, vooraleer deze door de 

rotatie van de Zon de volgende 

dagen achter de zonnerand ver-

dween. Kleine en grote telesco-

pen kwamen aan bod, en de 

jongeren mochten zich zelfs 

even aan het spiegelslijpen wa-

gen. Het astrosurfen was een 

schot in de roos, en ook de ex-

perimenten en  groepswerkjes 

verliepen geanimeerd en brach-

ten iedereen nieuwe inzichten 

bij. Af en toe een quiz, astropuz-

zel of computerspel en de 

woensdagse filmnamiddag zorg-

den voor de nodige (ont)

spanning. De hemelmechanica 

kwam uitvoerig aan bod via het 

MIRA-planetarium, het leren 

werken met een draaibare ster-

renkaart, computersoftware en 

een bezoek aan het planetarium 

op de Heizel.  

Afgezien van twee schrammen 

vielen er verder geen blessures 

te noteren, de schade aan gebou-

wen en materiaal was onbe-

staande, en na een grondige 

poetsbeurt zag de sterrenwacht 

er even proper uit als na een 

grondige poetsbeurt. Wat ook 

logisch is.   

 

Bedankt Bart, Brice, Ruben, 

Tom, Astrid, Heleen, Kasper, 

Bart, Maya, Vera, Laura, Wou-

ter, Robin, Christoffe, Stepha-

nie, Tiny, Wim, Tim, Mira, Kim 

en Pieter voor jullie enthousiaste 

aanwezigheid en niet aflatende 

ijver en belangstelling.  

Wij hopen jullie wat wijzer ge-

maakt te hebben en jullie liefde 

voor sterrenkunde nog vergroot 

te hebben. En jullie weten dat 

jullie voortaan steeds welkom 

zijn op MIRA.  

 

Bedankt Wim om mee deze 

jongerencursus op poten gezet te 

hebben en omwille van die vijf 

dagen onverdroten inzet van ‟s 

morgens tot ‟s avonds ter meer-

dere eer en glorie van ons aller 

Volkssterrenwacht MIRA en 

bovenvermelde kindertjes.  

 

Maar zeker ook bedankt Myri-

am en Philippe voor de morele 

en materiële steun vóór, tijdens 

en na de jongerencursus, be-

dankt Raf, Frank, Bruno, Fred-

dy, Tim en Carl voor jullie 

daadwerkelijke medewerking en 

het enthousiasme waarmee dit 

gebeurde. En bedankt ook aan 

alle anderen die op één of ande-

re manier een steentje hebben 

bijgedragen tot het welslagen 

van dit hele project.   

 

Tot slot even een andere klok 

laten horen. Enkele citaten ge-

plukt uit het evaluatieformulier 

dat de cursisten zelf konden 

invullen:  

 

Wat vond je van de jongeren-

cursus in het algemeen? 
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- Heel leerrijk maar ook heel 

tof 

- Leuk en interessant behalve 

X en X (twee namen van 

medecursisten die soms met 

papierpropjes durfden te 

schieten)  

- Soms wat saai, maar in het 

algemeen leerrijk 

- Heel tof 

 

Welke onderdelen vond je het 

leukst en waarom? 

- Filmpjes 

- Experimenten 

- Spelletjes op de computer 

- Alles 

- Planetarium 

- Groepswerkjes 

- Zonnewaarnemingen 

- Strips lezen tijdens de mid-

dagpauze 

- De filmnamiddag 

- Het deel over telescopen, 

want ik wil zelf ook een 

specialist worden 

 

Welke onderdelen vond je het 

minst leuk en waarom? 

- Astrosurfen, omdat het een 

stom groepje was 

- Soms wat te veel theorie 

- Sommige jongens die vooral 

wilden opvallen 

- Alles was saai 

- De film was wat moeilijk 

- Als we moesten stil zijn 

- De computerspelletjes omdat 

de groep dan te opgewon-

den raakte 

Vind je dat je deze week vol-

doende hebt bijgeleerd, en ken 

je nu veel meer van sterrenkun-

de dan vijf dagen geleden? 

- Ja (unaniem) 

 

Is je belangstelling voor sterren-

kunde toegenomen? 

- Ja (bijna iedereen) 

- Die was al groot 

- Neen, ik ben niet gek (één 

iemand) 

 

Mochten er in de nabije toe-

komst op MIRA voor jongeren 

speciale activiteiten ingericht 

worden, zou je daar dan graag 

aan deelnemen? 

- Ja (bijna iedereen) 

- Als ik tijd heb  
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Hugo Van de Velde 

BESPREKING 
CD-rom: “ Atlas van het Zonnestelsel ” 

Onderwerp: Atlas van het Zonnestelsel (versie 1.0, geprodu-

ceerd 01.03.00) 

Uitgeverij: United Soft Media & Xamba Software © 1999, 2000 

Nederlandse versie: Academic Service © 2000 

Prijs: ong. 1700 BF 

Systeemeisen: Pentium 100 (of gelijkwaardig), Videoresolutie 

800 x 600, 32 meg Ram, 4x cd-rom lezer, Win 9.x met Internet 

Explorer 4 en DirectX 7. 

Getest op: AMD Athlon 1000, 384 meg Ram, GeForce 2 MX, 

34x cd-rom lezer, Windows 98 SE - UK met DirectX 8.0 

Uitgever van deze Nederlands-

talige versie van "Atlas of the 

Solar System" is Academic Ser-

vice, het bedrijf dat ons ook 

reeds de Nederlandstalige versie 

van het uitstekende Redshift 3 

bracht. Benieuwd of dat vol-

doende is als garantie voor een 

goed product, onderwierpen we 

ook dit blinkende schijfje eens 

aan een kritisch onderzoek. 

 

Zoals hierboven vermeld zijn de 

systeemvereisten vrij beschei-

den. Internet Explorer 5 en Di-

rectX 7 worden trouwens mee-

geleverd. Deze cd-rom werd 

trouwens ook kort getest op een 

Pentium 166 MMX met 48 meg 

ram en een 34x cd-rom lezer. 

Op beide PC's werd ervoor ge-

kozen om zo weinig mogelijk 

bestanden op de harde schijf te 

installeren. Daar dit op geen van 

beide systemen echter een sto-

rende invloed had op de presta-

ties, heeft het dus weinig zin om 

een maximum aan bestanden te 

installeren en zo enkele honder-

den megabytes aan kostbare 

harde schijf-ruimte in beslag te 

nemen. 

 

De installatie zelf verloopt zon-

der eigenlijke problemen, maar 

toch zijn er ook nu weer enkele 

schoonheidsfoutjes. Het meest 

vervelende, maar niet ernstige, 

is dat men er bij het opstarten 

telkens weer attent wordt op 

gemaakt dat DirectX 7 nodig is, 

maar niet aanwezig. Vermoede-

lijk "ziet" het programma dus 

het wel aanwezige en recentere 

DirectX 8 niet. En alhoewel 

men er kan voor kiezen om deze 

melding niet meer weer te ge-

ven, blijft ze toch telkens weer 

verschijnen. 

 

Verder vindt men in de installa-

tiefolder een zip-bestand 

"support.exe" welk alleen een 

stel verouderde stuurbestanden 

voor beeld en geluid bevat, en 

dus gerust mag gewist worden. 

Ten slotte mag Windows niet op 

"Grote Fonts" ingesteld zijn, 

anders lopen op sommige pa-

gina's tekst en beelden door el-

kaar. 

 

Het programma start vrij snel 

op, waarna men een fraai ope-

ningsscherm te zien krijgt met 

afbeeldingen van onze Zon en 

planeten. Na een simpele muis-

klik op de naam van een planeet 

siert een 3D-beeld ervan het 

scherm. Links heeft men dan 

een lijst van de kenmerken die 

gelabeld zijn op deze 3D-

voorstelling. De lijst varieert 

echter van totaal niets (Pluto, 

Uranus, Saturnus), over weinig 

(Neptunus, Jupiter), tot uitge-

breid (Mars, Aarde, Venus, 

Mercurius). Bij de uitgebreide 

lijsten kan men trouwens ook 

selecteren op het soort kenmerk 

(b.v.: bergketens, valleien, kra-

ters, rivieren...). Wanneer zo'n 

label dan aangeklikt wordt, 

krijgt men meer informatie over 

het oppervlaktekenmerk in 

kwestie. Een minpuntje is wel 

dat men in de praktijk dikwijls 

heel precies op het (kleine) witte 

puntje naast de naam moet klik-

ken opdat het infovenster zich 

zou openen. 

 

Door middel van de muis en 

navigatieknoppen onderaan het 

scherm kan heel vlot in- en uit-

gezoomd worden op de 3D-

beelden, en kan men deze tevens 

naar hartelust verschuiven of 

roteren (Pas Op! Dit laatste kan 

verslavend werken). In "Help > 

Over" vindt men trouwens voor 

elk 3D-beeld de maximum-

resolutie die gehaald wordt. 

Tevens kan men een baanbewe-

ging starten, maar daar dit 

slechts een simulatie is van een 

blik vanaf een ruimtesonde in 

een baan om het object, is dit 

mijns insziens een vrij overbodi-

ge functie. 
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Niet alleen van de planeten zijn 

3D-beelden voorhanden, maar 

ook van een groot aantal manen. 

Al deze voorstellingen zijn mooi 

uitgevoerd - voor Venus zijn ze 

b.v. gebaseerd op de radarbeel-

den van de Magellan-missie - en 

zorgen dus voor een effectieve 

meerwaarde van dit product. 

Over alle objecten in het Zonne-

stelsel wordt echter ook nog 

meer uitgebreide informatie 

verstrekt. Ook het Zonnestelsel 

op zich en de kometen en plane-

toïden komen aan bod. 

 

Alles wordt op een verzorgde 

manier voorgesteld en is vrij 

uitgebreid. Hyperlinks door-

spekken de tekst om de weg te 

tonen naar meer informatie over 

aangehaalde onderwerpen. Waar 

dit van toepassing is brengen 

klikbare ikoontjes de gebruiker 

rechtstreeks naar de juiste plaats 

op het bijhorende 3D-beeld. De 

tekst wordt verder opgefleurd 

met foto's die doorgaans van 

goede kwaliteit zijn, en door een 

simpele klik kunnen uitvergroot 

worden. Wel spijtig is dat de 

uitleg bij sommige afbeeldingen 

soms wat te summier of ondui-

delijk is. Zo zou het bijvoor-

beeld interessant zijn om bij 

luchtfoto's van inslagkraters een 

kleine schaalaanduiding te vin-

den. Ronduit vervelend is echter 

dat wanneer men terugkeert naar 

een informatiepagina, na even 

een afbeelding uitvergroot te 

hebben of een link naar een 3D-

beeld gevolgd te hebben, men 

telkens weer bovenaan deze 

pagina terechtkomt. 

 

De startpagina, die men trou-

wens steeds vlot kan bereiken 

door de "Thuis-toets" in de balk 

bovenaan het scherm, toont on-

deraan nog een aantal knoppen 

die de toegang tot de informatie 

op deze cd-rom vergemakkelij-

ken. De knop "Inhoud" geeft 

ons zoals de naam het laat ver-

moeden een mooi overzicht van 

alle besproken objecten met hun 

onderverdelingen.  

 

Via "Gegevens" kan men voor 

elk object vlot de voorhanden 

zijnde data oproepen. Alles is 

heel overzichtelijk in tabellen 

gegoten (fysische eigenschap-

pen, baanparameters, atmosferi-

sche samenstelling...), en verge-

zeld van afbeeldingen en grafie-

ken. Dat een enkele link niet 

werkte valt door de vingers te 

zien. 

 

"Onderzoek" geeft dus vanzelf-

sprekend, mooi geordend per 

planeet, een handig overzicht 

van de onderzoeken. Dit kan 

gaan om de ruimtemissie's, maar 

voor de Aarde krijgt men b.v. 

informatie over het gebruik van 

luchtfotografie en over weeron-

derzoek. Alle beeldmateriaal is 

dan weer vlot toegankelijk via 

de toets "Afbeeldingen". 

 

Niet zo geslaagd is de sectie 

"Virtuele Vluchten". Op Mars 

kan dit voor de Olympus Mons 

en Ius Chasma, op Venus voor 

de Beta Regio en Aphrodite 

Terra, en op Aarde voor de baai 

van San Fransisco. Dat laatste 

landschap vergeleek ik voor de 

aardigheid even met de weerga-

ve in het spel "Flight Simulator 

2000", waar de weergave van 

bepaalde gebieden ook geba-

seerd is op satellietfotografie. 

En in dit geval bracht het spel 

het er stukken beter van af dan 

de educatieve software. 

 

Een heus minpunt is wel het 

gebrek aan een update-

mogelijkheid via het Internet. 

Alhoewel men in principe via de 

"Online-knop" toegang krijgt tot 

een website waar men o.a. upda-

tes zou moeten kunnen down-

loaden, werkt dit in de praktijk 

niet. Op de webpagina in kwes-

tie wordt men automatisch door-

verbonden met de pagina voor 

"Atlas of the Solar System", de 

Engelse versie dus. Geen pro-

bleem, ware het niet dat de aan-

geboden patches alleen met die 

Engelse versie werken. Data-

updates waren (nog?) niet be-

schikbaar. Toch wel merkwaar-

dig voor een product dat al een 

tijdje op de markt is. 

 

Hou er dus rekening mee dat 

sommige informatie die ver-

strekt wordt ook niet helemaal 

meer klopt. Maar dat geldt na-

tuurlijk ook voor andere cd-

roms. Daar waar Jupiter volgens 

deze atlas nog 16 manen heeft, 

houdt men het voor Saturnus 

dus voorzichtigheidshalve maar 

bij "een groot aantal manen". 

Waarschijnlijk zag men al een 

aantal nieuwe manen hangen... 

 

Al bij al toch een product dat 

zeker de moeite waard is, en 

niet alleen voor de amateur-

astronoom een mooie aanvulling 

kan zijn op de collectie.  
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BEELDGALERIJ 

De evolutie van een gigantische 

zonnevlekkengroep.  

Deze drie fantastisch gedetailleer-

de tekeningen (van respectievelijk 

21, 22 en 24 mei laatstleden) tonen 

de veranderingen die zonnevlek-

kengroep NOAA 9463 onderging 

op enkele dagen tijd. 

Ze werden gemaakt door Lieve 

Meeus met een 102 mm f/6.5 apo-

chromaat lenzenkijker en Baader-

zonnefilter. Zie ook de afbeelding 

op de voorpagina. 

21/5/2001 

22/5/2001 

24/5/2001 

Ter vergelijking dit 

overzichtsbeeld, ge-

maakt op 22 mei. 

Hiervoor gebruikte 

Chris Van den Bossche 

een digitale camera 

(Canon powershot G1) 

achter het 26 mm ocu-

lair van zijn 220 mm 

dobson-kijker.  

De kijker werd afgedia-

fragmeerd tot 90 mm, 

en op die opening 

kwam dan nog eens een 

“klassiek” velletje 

Mylar-filter. 
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Een transit van de Rode Vlek over Jupiter. De beeldjes werden gemaakt met een Philips Vesta-webcam (zie het arti-

kel hierover in MIRA Ceti 2001/1). De opnames dateren van 16 januari, respectievelijk om 21h40, 21h43 en 22h21. 

Telkens werd een filmpje van ongeveer 15 seconden opgenomen, waaruit dan nadien een 50-tal van de beste afzon-

derlijke frames werden uitgepikt en samengevoegd. 

Opname: Philippe Mollet, 250 mm f/20 Kutter op MIRA 

En nog enkele CCD-beelden 

van Bart Declercq, m.b.v. 150 

mm f/5 Newtonkijker en een 

HX516-camera. De beelden zijn 

telkens minstens 3/4 uur belicht. 

 

- links: NGC4565 in Coma Ber-

enices is één der knapste «edge-

on» spiraalmelkwegstelsels, die 

we dus letterlijk van op de zij-

kant bekijken. 

- rechts: ook M106 staat in dezelfde 

buurt (de Jachthonden meer bepaald). 

Dit stelsel bekijken we onder een hoek 

van ca. 30°. 

- links: en dit is NGC 4725, een 

balkspiraal in Coma Berenices. 

Duidelijk zijn de kort opgewonden 

spiraalarmen te zien die het stel-

sel zo‟n karakteristiek uitzicht 

geven. 
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Philippe Mollet 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Het derde kwartaal van het jaar 

omvat natuurlijk vooral de zo-

mermaanden, en eindigt met de 

eerste dagen van de astronomi-

sche herfst. Deze start dit jaar 

op 23 september, om 1h01 zo-

mertijd. Dit tijdstip heet natuur-

lijk de herfstevening (equinox): 

dan bereikt de Zon declinatie 0°, 

en gaat ze dus van de Noordelij-

ke hemelhelft terug naar de zui-

delijke. 

Theoretisch is dan dag en nacht 

exact even lang (“equi” betekent 

gelijk, “nox” staat voor nacht). 

 

In de praktijk zal de dag echter 

net ietsje langer zijn. Daar zijn 

twee redenen voor: 

- door de schemering lijkt het al 

dag nog voor de Zon boven de 

horizon staat 

- door de straalbreking zien we 

de Zon reeds boven de horizon 

staan nog voor ze daadwerkelijk 

opgekomen is. 

 

Daarom moet men de equinoxen  

eerder beschouwen als de dagen 

waarbij de Zon even lang boven 

als onder de horizon staat (als 

we die straalbreking dan even 

vergeten). 

 

Ook de Zon zelf is nog steeds 

verbazend actief, zodat ons mis-

schien nog een paar spectaculai-

re poollichten te wachten staan. 

Tijdens de voorbije maanden 

waren er een paar heel grote 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2001 

Datum Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Begin astro-

nomische 

schemering 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

1 Jul  5h33 21h59 ----- ----- N23° 06'  1.017 

8 Jul  5h38 21h55 ----- ----- N22° 29'  1.017 

15 Jul  5h46 21h50 ----- ----- N21° 32'  1.016 

22 Jul  5h54 21h42 2h35 ----- N20° 18'  1.016 

29 Jul  6h04 21h32 3h08 ----- N18° 47'  1.015 

5 Aug  6h14 21h21 3h33 ----- N17° 00'  1.014 

12 Aug  6h25 21h08 3h56 23h37 N15° 00'  1.013 

19 Aug  6h35 20h55 4h16 23h14 N12° 49'  1.012 

26 Aug  6h46 20h40 4h34 22h53 N10° 27'  1.011 

2 Sep  6h57 20h25 4h50 22h32 N07° 58'  1.009 

9 Sep  7h08 20h10 5h06 22h12 N05° 22'  1.007 

16 Sep  7h19 19h54 5h20 21h53 N02° 42'  1.005 

23 Sep  7h30 19h38 5h33 21h35 S00° 00'  1.003 

30 Sep  7h41 19h22 5h45 21h18 S02° 44'  1.001 

Datum  Maanfase 

05 juli Volle Maan 

13 juli Laatste kwartier 

20 juli Nieuwe Maan 

27 juli Eerste kwartier 

4 augustus Volle Maan 

12 augustus Laatste kwartier 

19 augustus Nieuwe Maan 

25 augustus Eerste kwartier 

2 september Volle Maan 

10 september Laatste kwartier 

17 september Nieuwe Maan 

24 september Eerste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in lokale zo-

mertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten 

schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon 

staat meer dan 6° onder de hori-

zon 

• Nautische schemering: de Zon 

staat meer dan 12° onder de hori-

zon 

• Astronomische schemering: de 

Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind 

mei niet meer het geval. 
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zonnevlekkengroepen waar te 

nemen, groot genoeg om met 

het blote oog gezien te worden.  

Op een bepaald ogenblik kon-

den enkele van onze jongere 

waarnemers niet minder dan 5 

vlekken tegelijkertijd met het 

blote oog waarnemen. Je doet er 

dus best aan om die eclipsbrille-

tjes van vorig jaar terug van on-

der het stof te halen. 

 

Deze hoge zonnevlekkenactivi-

teit is natuurlijk maar één uiting 

van het zonnemaximum. Ook de 

zonnewind vertoonde vaak een 

hoge activiteit, met als mooiste 

bewijs de spectaculaire noorder-

licht-vertoning tijdens de nacht 

van 6 op 7 april laatstleden 

(waarover meer in dit nummer). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ter herinnering voor wie syste-

matisch zonnevlekken wil waar-

nemen: het eenvoudigste maat-

getal voor de zonnevlekkenacti-

viteit is het Wolfgetal. Men be-

komt dit door het aantal zonne-

vlekkengroepen met 10 te ver-

menigvuldigen, en daarbij het 

totaal aantal vlekken op te tel-

len. In formulevorm:  

R = f + 10 g 
 

In de loop van haar maandelijk-

se beweging aan de hemel, komt 

de Maan natuurlijk telkens weer 

in de buurt van heldere sterren 

of planeten. Voor beginnende 

amateur-astronomen zijn dit ide-

ale gelegenheden om de eerste 

stappen in de hemeloriëntatie te 

zetten. De tabellen hiernaast ge-

ven enkele data. 

 

lijn Zon-Mercurius ook een gro-

te hoek maken met de horizon, 

zodat de planeet hoog genoeg 

komt te staan. 

De volgende gelegenheid hier-

voor valt midden juli: omstreeks 

9 juli moet het mogelijk zijn de 

planeet in de ochtendscheme-

ring te bespeuren, laag boven de 

noordwestelijke horizon. Pro-

beer best eerst met de verrekij-

ker. 

 

Venus begint stilaan weer de 

show te stelen als ochtendster. 

Zeker in juli en augustus is het 

een prachtige verschijning, die 

meer dan 3 uur voor de Zon op-

komt. Ook in september is ze 

nog zichtbaar, hoewel ze dan 

stilaan naar de ochtendscheme-

Datum Positie 

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

2 jul 6° onder 
Antares  

( Sco) 

3 jul -7° rechts Mars 

17 jul -6° rechts 
Aldebaran  

( Tau) 

17 jul 4° rechts Saturnus 

17 juli 2° rechts Venus 

18 juli 2° links Jupiter 

19 juli 5° rechts Mercurius 

26 juli -7° rechts Spica ( Vir) 

30 juli 6° onder Mars 

13 aug 3° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

13 aug 3° links Saturnus 

15 aug 2° rechts Jupiter 

16 aug 4° links Venus 

26 aug -7° 
Antares  

( Sco) 

27 aug -5° Mars 

10 sep 
Bedek-

king! 
 Tauri 

(Hyaden) 

10 sep -3° 
Aldebaran  

( Tau) 

12 sep 6° rechts Jupiter 

15 sep -4° Regulus ( Leo) 

22 sep -7° 
Antares  

( Sco) 

25 sep -2° Mars 

ZOMERTIJD: 

Tot het laatste weekend van okto-

ber geldt in België de zogenaam-

de “dubbele zomertijd”. Onze 

uurwerken lopen dan ongeveer 2 

uur voor op de zonnetijd. De win-

tertijd (vanaf zondag 29 oktober) 

loopt dan maar ongeveer één uur 

voor . 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt 2  uur: 

Zomertijd = UT + 2h 

Samenstanden van de Maan met 

een ster of planeet vormen een 

ideale gelegenheid voor de begin-

nende waarnemer om deze laatste 

terug te vinden. 

U zal wel merken dat het steeds 

dezelfde heldere sterren zijn die 

opduiken: diegene die binnen een 

zone van  6° boven en onder de 

ecliptica. 

 

Heel interessant is vooral 10 sep-

tember: dan wordt één van de 

sterren in de Hyaden (sterren-

beeld Stier, vlakbij Aldebaran) 

bedekt door de Maan. De noorde-

lijke grens van de bedekkingszone 

loopt van Doornik over Ronse, 

tussen Wetteren en Aalst, nabij 

Dendermonde naar het noordwes-

ten van Antwerpen.  

Ten zuiden van die lijn zal de ster 

een tijdlang (tot enkele tientallen 

minuten) bedekt worden. Waarne-

mers exact op die lijn zien een 

rakende sterbedekking, waarbij 

de ster afwisselend aan– en uit-

floept naargelang ze achter de 

kraters aan de maanrand ver-

dwijnt. 

De bedekking start in Grimbergen 

omstreeks 2h42 zomertijd, op de 

ochtend van 10 september. Als het 

weer enigszins meezit zal het fe-

nomeen ook rechtsreeks te volgen 

zijn op de website van MIRA. 

2: DE PLANETEN 

 

Mercurius, de moeilijkste van de 

vijf klassieke planeten, is enkel met 

het blote oog waar te nemen onder 

de gunstigste omstandigheden: 

wanneer hij het verst links 

(avondverschijning) of rechts 

(ochtendverschijning) van de Zon 

staat. Maar zelfs dan is Mercurius 

nog enkel in de schemering zicht-

baar. Daarom moet bovendien de 



34 MIRA Ceti - juli - september 2001 

MERCURIUS 

Datum Ondergang 

Mercurius 

1 juli 4h46 

8 juli 4h26 

15 juli 4h20 

22 juli 4h34 

29 juli 5h11 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 juli 4h43 

15 juli 4h01 

29 juli 3h19 

12 aug. 2h37 

26 aug. 1h54 

9 sept. 1h10 

23 sept. 0h24 

VENUS 

Datum Opkomst Ve-

nus 

1 juli 3h10 

8 juli 3h03 

15 juli 2h58 

22 juli 2h56 

29 juli 2h58 

5 aug. 3h02 

12 aug. 3h10 

19 aug. 3h22 

26 aug. 3h36 

2 sept. 3h53 

9 sept. 4h12 

16 sept. 4h31 

23 sept. 4h51 

30 sept. 5h12 

Mercurius is met voorsprong de moeilijk-

ste planeet van de klassieke vijf. Er wordt 

beweerd dat zelfs Copernicus op zijn 

sterfbed verzuchtte nooit deze snelste pla-

neet gevonden te hebben. 

De planeet wordt vaak helderder dan de 

helderste sterren, maar verdrinkt helaas 

steeds in de avond– of ochtendscheme-

ring.  Om ze waar te nemen moet men dan 

ook tijdstippen van grootste elongatie (het 

verst “links” of “rechts” van de Zon) 

uitkiezen, en bij voorkeur in een seizoen 

waarbij de ecliptica tamelijk schuin staat 

op de horizon. 

Een goede gelegenheid doet zich voor 

omstreeks midden juli. Dan komt ze „s 

morgens ongeveer anderhalf uur voor de 

zon op. Probeer de planeet eerst met de 

verrekijker te pakken te krijgen, en dan 

lukt het vaak ook met het blote oog. 

Een ideale gelegenheid doet zich voor 

tijdens de ochtend van 19 juli: dan staat 

ze nauwelijks 4° linksonder het ragfijne 

sikkeltje van de Maan, en 7,5° linksonder 

van de heldere Jupiter. 

De reuzenplaneten Jupi-

ter en Saturnus waren 

tot eind mei nog zicht-

baar aan de avondhe-

mel, maar verdwenen 

dan in de schemering. 

Maar vanaf half juli 

staan ze reeds terug aan 

de ochtendhemel: eerst 

Saturnus, en dan een 

goed uur later ook Jupi-

ter. 

Rechts: de wisselende schijngestal-

ten én afmetingen van Venus op 1 

juli, 1 augustus en 1 september. 

Haar schijnbare diameter neemt af 

van 19 boogminuten tot minder dan 

13 boogminuten. De helderheid 

daarentegen neemt nauwelijks af in 

die periode (van m -4.1 naar -3.9). 

Venus is verweg de makkelijkste 

planeet om terug te vinden: het is 

het helderste puntje aan de hemel, 

en prijkt deze drie maand promi-

nent aan de oostelijke ochtendhe-

mel. 
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MARS 

Datum Ondergang Culmina-

tiehoogte 

Helder-

heid 

Diameter  

(boogminuten) 

1 juli 3h41 12° -2,2 20” 

8 juli 3h07 12° -2,0 20” 

15 juli 2h36 12° -1,9 19” 

22 juli 2h08 12° -1,7 18” 

29 juli 1h42 12° -1,6 17” 

5 aug. 1h20 12° -1,4 16” 

12 aug. 1h00 12° -1,2 15” 

19 aug. 0h42 12° -1,1 15” 

26 aug. 0h26 12° -1,0 14” 

2 sept. 0h13 12° -0,8 13” 

9 sept. 0h01 12° -0,7 12” 

16 sept. 23h51 13° -0,6 12” 

23 sept. 23h44 13° -0,5 11” 

30 sept. 23h39 13° -0,4 11” 

SATURNUS 

Datum Ondergang  

1 juli 3h44 

15 juli 2h54 

29 juli 2h04 

12 aug. 1h13 

26 aug. 0h21 

9 sept. 23h25 

23 sept. 22h31 

Mars op 1 juli, 1 augustus en 1 september.  

Tijdens de volgende maanden is Mars nog steeds makkelijk 

zichtbaar (aan de avondhemel nu), op voorwaarde dat u een 

vrij uitzicht hebt op het zuiden en omgeving. De planeet is na-

melijk helder genoeg, maar komt helaas nooit hoog boven de 

horizon. Waarnemers in zuidelijker streken zijn dan ook sterk 

in het voordeel, en de mooiste (amateur-)beeldjes van Mars 

zullen dan ook uit Australië, Zuid-Amerika en de zuidelijke 

staten van de VS komen. 

Let ook op de fasen van Mars: vanaf augustus is in de tele-

scoop duidelijk te zien dat het verlichte schijfje niet helemaal te 

zien is. 

Alle afbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeetschijfjes dus 

rechtstreeks met elkaar vergelijken. 
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ring verhuist. 

De planeet is zo helder dat ze 

niet kan gemist worden: het is 

het helderste puntje aan de he-

mel.  

Ze zorgt ook voor enkele opval-

lende samenstanden: 

• op de ochtend van 15 juli staat 

ze nauwelijks 3/4° van Satur-

nus (die wel 4 magnitudes 

zwakker is). Een prachtig ge-

zicht in een telescoop, bij een 

vergroting van ongeveer 40 

keer. 

op de ochtend van 6 augustus 

is het dan de beurt aan Jupiter 

om in de buurt te komen. De 

afstand tussen beide bedraagt 

dan iets meer dan een graad. 

Ook de dagen ervoor en erna 

zal dit een opvallend duo vor-

men. 

 

Ondanks zijn lage stand boven 

de horizon is Mars in juli en 

augustus nog steeds prominent 

aanwezig aan de nachthemel. In 

september wordt het wat moei-

lijker, maar ook dan gaat de pla-

neet nog meer dan vier uur na 

de Zon onder. 

Zijn helderheid neemt stilaan af, 

maar deze maanden overtreft hij 

toch nog alle “echte” sterren aan 

de hemel. Gekoppeld aan zijn 

opvallend oranje kleur maakt dit 

van Mars een object dat niet te 

missen is. 

De lage stand en de bijhorende 

atmosferische turbulentie maakt 

echter dat er weinig detail zal te 

zien zijn doorheen de telescoop. 

Zelfs omstreeks de oppositie-

datum (13 juni) konden met on-

ze toestellen hoogstens een paar 

donkere gebieden waargenomen 

worden op het planeetschijf-

je.En omdat we bijna loodrecht 

op de draaiingsas van Mars ke-

ken, waren zelfs de zo opvallen-

de poolkappen niet zichtbaar. 

Maar dat laatste verandert stil-

aan de volgende maanden. 

 

Jupiter verschijnt nu weer stil-

aan aan de ochtendhemel, en 

komt elke dag weer vroeger op. 

Het is dan na Venus het helder-

ste object aan de hemel.De pla-

neet bevindt zich nu in de Twee-

lingen. 

 

Dit voorjaar stonden de twee 

reuzenplaneten nog in elkaars 

buurt, maar Jupiter verwijdert 

zich nu duidelijk van de tragere 

Saturnus. Deze staat nog steeds 

in de Stier, en vormt daar zeker 

in juli een mooie compositie 

met de Hyaden, een mooie open 

sterrenhoop rond de oranje ster 

Aldebaran (de hoofdster van de 

Stier). Omstreeks 15 juli krijgt 

ze daar zoals gezegd het gezel-

schap van de veel helderder Ve-

nus. De helderheid van Saturnus 

is trouwens gelijk aan die van de 

helderste sterren die dan zicht-

baar zijn: Capella, Wega of Arc-

turus. 

Een heel mooie planetensamenstand doet zich voor tijdens de och-

tendschemering  van 13 juli. Dan staat Jupiter nauwelijks 2° boven 

Mercurius, terwijl 20° meer naar het westen ook Saturnus en Venus 

vlak bij elkaar staan.  
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Probeer deze zomer ook eens 

Uranus te zien: deze haalt mag-

nitude 5.7 en is dus onder een 

donkere hemel zeker met het 

blote oog zichtbaar (en zoniet 

dan haalt u er maar de verrekij-

ker bij). Een geschikt zoekkaart-

je (zie vorige pagina) is natuur-

lijk een vereiste. 

De posities van de planeten 

in het zonnestelsel tussen 1 

juli en 1 september: 

• boven: de binnenplaneten 

• onder: de buitenplaneten 

 

Heel opvallend zijn de ellip-

tische banen van Mercurius 

en Pluto, maar ook van 

Mars. Bij Mercurius wordt 

het effect nog versterkt door-

dat zijn baan tamelijk gekan-

teld staat op het ecliptica-

vlak. 

Let ook op de posities van 

Mars en Aarde: op 1 juli 

staan ze nog dicht bij elkaar 

(68 miljoen kilometer) maar 

tegen  
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3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Komeet C/2001 A2 (LINEAR). 

Voor één keer een komeet die 

de hooggespannen verwachtin-

gen inlost. Hij werd begin dit 

jaar ontdekt, en ging door zijn 

perihelium op 24 mei laatstle-

den.Volgens de voorspellingen 

ging hij omstreeks 25 juni mag-

nitude 4.0 halen, helaas wel diep 

aan de zuidelijke hemel. Vanaf 

dan voerde zijn baan hem snel 

noordelijker, en er werd gehoopt 

dat hij nog helder genoeg zou 

zijn om ook ons wat spektakel te 

bieden. 

Onvoorspelbaar als kometen nu 

eenmaal zijn, begon zijn helder-

heid begin april plotseling een 

stuk voor te lopen op de voor-

spellingen, zodat hij op zijn best 

ongeveer magnitude 3.3 haalde. 

De reden was vlug duidelijk: de 

kern bleek omstreeks die perio-

de in minstens drie stukjes uit-

een gevallen te zijn, waardoor er 

aan een veel hoger tempo stof, 

gruis en gas vrijkwam en de ko-

meet dus veel helderder werd. 

In het zuidelijk halfrond was de 

komeet in die periode prima 

zichtbaar met het blote oog. Tim 

Polfliet, één van onze meest er-

varen waarnemers, kon hem op 

20 juni waarnemen vanuit Zam-

b ia  (zo nsve rd u i s t e r ings -

expeditie): “de komeet was in 

de Walvis te zien met het blote 

oog, iets zwakker dan de Andro-

medanevel. Met een 12x50 kon 

de rechte plasmastaart van 3 à 4 

tal graden prachtig bewonderd 

worden.” 

 

Toekomst: vanaf begin juli zal 

de komeet ook bij ons terug 

zichtbaar worden aan de och-

tendhemel. Hij beweegt zich 

dan van de Vissen doorheen de 

kop van Pegasus richting Vulpe-

cula en Sagitta.  Vooral de eer-

ste helft van juli loont het zeker 

de moeite om de staartster met 

een verrekijker op te zoeken. 

Begin juli is het nog wachten tot 

2h ’s ochtends vooraleer hij bo-

ven de horizon komt, maar van-

af 10 juli is hij reeds de ganse 

nacht van de partij.  

Nadien neemt trouwens zijn hel-

derheid zienderogen af. Volgens 

de voorspellingen zou hij op 1 

juli magnitude 4.2 halen, tegen 

10 juli is dat reeds 4.9 gewor-

den, maar op 20 juli zakt het 

reeds naar magnitude 6.0. 

OPGELET: gezien de komeet al 

behoorlijk verbrokkeld is, zou 

het wel eens kunnen dat hij te-

gen die tijd volledig tot gruis 

vergaan is, zodat er niets meer 

overblijft voor de waarnemers. 

Dan zou hem hetzelfde lot be-

schoren zijn als komeet LINE-

AR (C/1999 S4) vorige zomer 

(zie MIRA Ceti 2000/3). 

 

Verder kijken we natuurlijk 

reikhalzend uit naar komeet 

C/2000 WM1 LINEAR, die in 

december binnen het bereik van 

verrekijkers zou moeten komen 

(en misschien nipt met het blote 

oog). Maar helaas verdwijnt hij 

dan onder de horizon, zodat ook 

deze komeet weer op zijn best 

zal zijn in het zuidelijk halfrond. 

Voor gedetailleerde kaarten en 

gegevens heet van de naald kan 

je best terecht op de “Comet 

Ob s e r va t io n  Ho me  P a -

ge” (http://encke.jpl.nasa.gov/). 

Het traject van komeet LINEAR C/2001 A2 gedurende de maand juli 

(boven) en een detailkaartje voor het tweede deel van de maand (onder). 
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Je kan dergelijke opzoekingen 

uiteraard ook in ons eigenste 

bibliotheek- en documentatie-

centrum komen verrichten, waar 

je ook op het internet terecht 

kan.  

 

 

Wie meteoren en zomer zegt, 

vult automatisch aan met Perse-

ïden. Deze zwerm is inderdaad 

veruit de bekendste, en dat niet 

alleen omwille van zijn activiteit 

(samen met de Geminiden in 

december vormen ze waar-

s c h i j n l i j k  d e  a c t i e f s t e 

“regelmatige” zwerm). Het feit 

dat hij middenin de zomer

(vakantie) valt zal hier ook niet 

vreemd aan zijn. 

De Perseïden vormen dan ook 

een klassieke gratis attractie op 

vele scouts– en chirokampen. 

De zwerm is trouwens over een 

relatief lange periode actief: het 

maximum valt op 12 augustus, 

maar reeds vanaf 20 juli valt een 

zekere activiteit te bespeuren. 

Opvallend is wel dat na het 

maximum de activiteit zeer snel 

afneemt. 

 

Dit jaar zal de Maan vooral het 

tweede deel van de nacht wat 

storen:  op 12 augustus is ze net 

50% verlicht (Laatste Kwartier). 

 

In die periode zijn er echter nog 

een aantal andere zwermen ac-

tief, zodat niet steeds uit te ma-

ken is of een bepaalde meteoor 

nu wel of niet een Perseïde is. 

De belangrijkste van die zwer-

men zijn de Kappa Cygniden 

(maximum omstreeks 17 augus-

tus) en vooral de Delta Aquari-

den (maxi-mum omstreeks 28 

juli). 

Ook deze laatsten kunnen toch 

voor enkele tientallen meteoren 

zorgen, zeker tijdens het tweede 

deel van de nacht wanneer de 

Eerste Kwartiers-maan onder is. 

 

 

4: DEEP-SKY 

 

De Zomermelkweg 

Ditmaal belichten we hier geen 

apart sterrenbeeld, maar een gi-

gantisch stuk hemel. Hoewel het 

gebied tussen Cassiopeia en Ori-

on in de winter ook best indruk-

wekkend is, is het toch in de zo-

mer dat we vanuit onze streken 

het mooiste en meest gevulde 

stuk melkweg kunnen bewonde-

ren. 

 

Niet alleen is dit melkwegge-

deelte zelf heel indrukwekkend 

(zeker op een donkere locatie, 

waar het de volledige hemel 

overspant, van oost naar west), 

maar bovendien zitten er een 

hele waslijst interessante objec-

ten – zowel op het niveau van 

het blote oog, de verrekijker als 

de telescoop.  

 

Het interessantste deel strekt 

zich uit van de Boogschutter 

(waar het centrum van de melk-

weg zich bevindt) en de Schor-

pioen, over het Schild en een 

deel van de Slang, tot aan de 

voet van de Arend.  

Dan volgt er een iets minder 

“dichtbevolkt” gebied in de 

Arend, de Pijl en de Dolfijn, om 

terug intenser te worden vanaf 

het Vosje (Vulpecula), de 

Zwaan en uiteindelijk de Hage-

dis. 

 

Heel opvallend is ook de 

“Great Rift”, die loopt van de 

kop van de Zwaan (Denebola) 

of zelfs de staart ervan (Deneb) 

doorheen de rechtervleugel van 

de Arend naar de staart van de 

Slang. Het is eigenlijk een don-

kere stofband die het zicht op de 

achterliggende melkwegdelen 

belemmerd, waardoor plaatse-

lijk enkel de voorgrondsterren 

zichtbaar zijn. Enkele waarne-

mers omschrijven de Melkweg 

in dat gebied daarom als een gi-

gantische “wasknijper”. 

 

 

Sagitarius: 

In de Angelsaksische literatuur 

omschrijft men dit sterrenbeeld 

als “de theepot”, en onder die 

vorm is het ook veel makkelij-

ker te herkennen dan de klassie-

De zomermelkweg is zeker het meest spectaculaire deel van de hemel. Op 

een donkere waarneminsgplaats overspant hij dan de ganse hemel, van 

de Boogschutter in het zuiden tot Perseus in het noorden. Let op de smal-

le strook rechts van de Arend (linksonder van het midden) die zich door-

heen de Melkweg wurmt. Dit is de “Great Rift”. 
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ke “centaur-met-boog”. Heeft u 

trouwens al het lepeltje gezien, 

dat er linksboven van hangt? 

 

De Boogschutter komt in België 

helaas nooit hoog boven de ho-

rizon, net zoals de Schorpioen 

overigens. Profiteer dan ook van 

zuidelijke zomerse vakanties om 

dit gebied optimaal te bestude-

ren, want het wemelt hier van de 

nevels en open sterrenhopen (en 

combinaties van beide trou-

wens). 

Je kan hier letterlijk de “astro-

toerist” uithangen: zwiep eens 

rond met de verrekijker en je 

valt van de ene verbazing in de 

andere. Wie alleen maar wil ge-

nieten van het zicht heeft hier 

geen sterrenkaart nodig. 

 

M8, M20 en M21 vormen een 

prachtige  zicht in de verrekij-

ker.  

M8 is de Lagunenevel, en is 

duidelijk langgerekt. Met de 

verrekijker zijn al enkele afzon-

derlijke sterren te zien. Met een 

grotere kijker valt mooi de don-

kere band op die dit nevel– en 

sterrenhoopcomplex zijn naam 

bezorgde. Het geheel heeft dan 

een beetje de vorm van een let-

ter S. Probeert u eens om M8 

ook met het blote oog te zien? 

M20 is dan weer de Trifidnevel: 

deze wordt doorsneden door niet 

minder dan drie donkere stof-

banden, die in het midden sa-

menkomen. Op foto‟s valt op 

hoe de eigenlijke Trifid een rode 

nevel is (met in het midden trou-

wens een drievoudige ster) met 

vlek ernaast een fel contraste-

rende blauwe nevel. 

M21 is het zwakste van de drie. 

In tegenstelling tot beide andere 

bevat hij enkel een open sterren-

hoop, zonder nevel. 

 

Kruipen we nog wat hoger door-

heen de melkweg, dan komen 

we achtereenvolgens bij  M24, 

M18, M17 en M16 uit. 

M24 is een behoorlijk heldere 

en grote sterrenhoop: ongeveer 

één graad breed en 3/4 graad 

hoog.  Vaak wordt hij verward 

met NGC 6603, dat eigenlijk 

maar een klein en geconcen-

treerd stukje is van de volledige 

sterrenhoop.  Reeds met een 

verrekijker is er heel wat struc-

tuur te zien in deze grote cluster. 

M18 is duidelijk de zwakste van 

het viertal, maar toch zichtbaar 

in de verrekijker. Het is een re-

delijk arme sterrenhoop. 

Met M17 halen we dan weer het 

zware geschut boven. Dit is de 

Zwaannevel, en inderdaad is er 

met een iets grotere telescoop 

(en zeker mits gebruik van spe-

ciale filters) de vorm van een 

zwaan of van een cijfer “2” te 

zien. Hij kan nipt met het blote 

oog gezien worden, en in de 

verrekijker steekt hij heel mooi 

af tegen de sterrenrijke melk-

wegachtergrond. 

M16 uiteindelijk is de helderste 

van het rijtje. Het is de fameuze 

Arendnevel die wereldberoemd 

werd door die prachtige Hubble-

foto. Het is weer een combinatie 

van nevel en sterrenhoop. Het 

centrale deel (met de sterren-

hoop) wordt ook wel de Star 

Queen genoemd. 

 

Scorpius: 

Van de Schorpioen kunnen we 

in België enkel de kop met de 

klauwen zien, en het einde van 

de staart. Het volstaat om naar 

het zuiden van Frankrijk te trek-

ken om hem in zijn volle glorie 

te zien. 

De opvallendste ster is zeker 

Antares (), een oranje reus die 

zijn naam (“gelijk aan Ares”) 

ontleend aan de kleurgelijkenis 

met de planeet Mars (Ares ijn „t 

Grieks). Ongeveer één graad 

rechts ervan staat M4, een 

mooie bolvormige sterrenhoop. 

Het is een redelijk groot geval 

(bijna de diameter van de Maan 

aan de hemel) dat al zichtbaar is 

in de 50 mm-verrekijker. Door 

de nabijheid van Antares is het 

natuurlijk een makkelijk te vin-

den object. In de telescoop ver-

toont het een wat onregelmatig 

uitzicht. Er is een duidelijke 

centrale verheldering en het lijkt 

alsof  er een streep doorheen het 

midden loopt. 

 

Vier graden naar rechtsboven 

komen we terug een bolhoop 

tegen. M80 is helaas meer dan 

twee magnitudes zwakker, en 

ligt maar nipt binnen het bereik 

van een gewone verrekijker. 

 

Rechts van Antares staan de 

klauwen van de Schorpioen, 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2001, Jean 

Meeus, VVS 2000. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 7.0. Project Pluto 

• Dance of the Planets. ARC 

Software 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

Herkent u ook de figuur van een theepot in de Boogschutter? Een hint: 

het linkergedeelte is het handvat, het rechterdeel de teut, terwijl boven-

aan een driehoekig dekseltje staat.  

hoewel op de alleroudste ster-

renkaarten eigenlijk de sterren 

van de huidige Weegschaal hier-

voor gebruikt werden. 

Het zijn de sterren ,  en die 

een mooi verticaal rijtje vormen, 

hoewel natuurlijk minder duide-

lijk als de drie gordelsterren van 

Orion. Normaal halen ze respec-

tievelijk magnitude 2.6; 2.3 en 

2.9 en wijken dus weinig van 

elkaar af. Maar sinds vorige zo-

mer is  (Dschubba) ongeveer 

een halve magnitude helderder 

geworden zodat de klassieke 

figuur van de Schorpioen er nu 

een beetje raar uitziet. Be-

nieuwd hoelang deze bizarre 

opflakkering zal blijven duren… 

 

Helemaal de andere kant op ko-

men we bij M6 en M7 uit, twee 

prachtige open sterrenhopen in 

het gebied tussen de staart van 

de Schorpioen en de teut van de 

Boogschutter.  

Ze passen samen in het beeld-

veld van een 7x50-verrekijker, 

waarbij M6 door zijn compacte-

re vorm de helderste lijkt te zijn. 

Onder heel goede omstandighe-

den zijn beide ook al met het. 

blote oog zichtbaar. 

Met de 7x50-verrekijker zijn er 

trouwens in M6 slechts enkele 

sterren afzonderlijk te zien, ter-

wijl dat er met hetzelfde instru-

ment bij de veel ruimere M7 ze-

ker een achttal zijn. 

Het mooiste beeld van M7 krijgt 

men met een zogenaamde “rich-

field” kijker. In een 114 mm f/4 

newton in de Pyreneeën was de 

sterrenhoop bij 18x vergroting 

(3,5 graden beeldveld) een mag-

nifiek zicht, zeker omdat hier-

mee ook duidelijk de sterrenrij-
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De sterrenhemel in september 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 23h, op 1 oktober om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in augustus 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus  om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 23h, op 1 september om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in juli 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 23h, op 1 augustus om 21h zomertijd,... 
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Uit sympathie: 

LORO N.V. 


