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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de 

Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, 

tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in overleg met de Vlaam-

se minister van Onderwijs en Vorming. 

Uit sympathie: 

LORO N.V. 
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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Francis Meeus, Bruno Raeymae-

kers, Kris Verburgh, Philippe Mol-

let 

 

Correctie: 

Martine De Wit 

 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  

 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 17,50. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  

 

STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden door 

€ 30 of meer te storten op post-

cheque-rekening 000-0772207-87. 

U ontvangt dan een fiscaal attest 

dat geldig is voor het jaar waarin 

de storting plaatsvond. Let wel: 

dit bedrag staat helemaal los van 

het gewone lidmaatschap/

abonnement. 

Wie beide wil combineren krijgt 

een gunsttarief:   € 30  +  € 15  =  

€ 45. 

OP DE VOORPAGINA 

 

Maan in laatste kwartier.  

Deze opname op de voorpagina 

ontstond uit een samenwerking 

tussen MIRA en Canon. Voor 

een persconferentie waarop hun 

nieuwste toestellen werden 

voorgesteld wou men een aantal 

astronomische beelden tonen. 

Daarom kregen wijzelf een 

week lang een tweetal peperdure 

digitale reflexcamera‘s in bruik-

leen om Maan– en Zonsbeelden 

te maken. 

Deze opname werd gemaakt 

door Philippe Mollet, met een 

Canon D60 op een  zelfbouw 

200 mm Newton (brandpuntsaf-

stand 1300 mm). De belich-

tingstijd bedroeg 1/45s. 

Het voordeel van deze camera‘s 

tegenover meer conventionele 

(en goedkopere) versies zijn de 

verwisselbare lenzen. Hierdoor 

kunnen ze dan ook (mits de juis-

te tussenringen) rechtstreeks aan 

de telescoop gekoppeld worden, 

zonder te moeten terugvallen op 

oculairprojectie. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‘s 6 

MIRA Ceti sprak met… Chris Van den Bossche 7 

De grote drie 10 

Webtip 13 

Telescoopbespreking Orion SkyQuest XT8 14 

Beeldgalerij 21 

Hemelkalender 22 

Uitneembare sterrenkaart in ‗t midden  

De formule van het individueel 

bezoek op woensdagnamiddag 

is aan een grondige vernieuwing 

toe, en daarom zijn we sinds 15 

september gestart met het open-

stellen van de ganse sterren-

wacht voor bezoekers. Zij krij-

gen nu niet enkel meer het mu-

seumgedeelte te zien, maar ook 

het waarnemingsterras en het 

experimentarium. Er wordt ook 

voor bewegende beelden ge-

zorgd in de kleine multimedia-

zaal op de gelijkvloerse verdie-

ping. En als extraatje wordt er 

om 14h30 (eventueel ook om 

16h00) een korte uiteenzetting 

gehouden van een twintigtal mi-

nuten over één of ander onder-

deel van hetgeen MIRA te bie-

den heeft. Dat kan een zonne-

Gezocht: gidsen voor woensdagnamiddag 

waarneming zijn, uitleg bij een 

telescoop, het overlopen van de 

vijf belangrijkste sterrenbeelden 

of de werking van de slinger-

proef van Foucault. Het is voor 

dit onderdeel dat wij op zoek 

zijn naar medewerkers die zin 

en tijd hebben om hieraan mee 

te werken. Graag zouden wij, 

net als dit voor de bibliotheek 

het geval is, voor deze activiteit 

een permanentielijst willen op-

stellen. Medewerkers krijgen 

vanzelfsprekend eerst een korte 

opleiding, mede in het kader van 

de werkgroep rondleidingen. 

Wie interesse heeft, aarzel niet 

ons te contacteren. Wij hebben u 

nodig!  
Info: Francis Meeus, fran-

cis@mira.be of 02/269.12.80. 
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Nog eens vermelden dat deze 

werkgroepen er zijn voor én 

door u. Aarzel dan ook niet om 

u er bij aan te sluiten, zowel om 

ons te helpen als om zelf in con-

tact te komen met gelijkgestem-

den. 

De werkgroep informatica staat 

open voor de inbreng van alle 

creatieve leden die graag mee-

werken aan het computerbeheer 

op MIRA of de webstek mee 

willen uitbreiden via het inter-

netklaar maken van allerlei arti-

kels en sterrenkundige info. 

Verantwoordelijken:  

tom@mira.be of bart@mira.be.  

Informatietechnologie 

Woensdagnamiddag en vrijdag-

avond is de bibliotheek van MI-

RA open voor het publiek. De 

medewerkers van de werkgroep 

bibliotheek zorgen voor een 

permanentie. Wil je graag mee-

werken? Laat van je horen. De 

volgende vergadering van de 

werkgroep gaat trouwens door 

op vrijdag 11 oktober, 20h. 

Contact: bel of e-mail naar bi-

blio@mira.be.  

Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum Al wie graag de handen uit de 

mouwen steekt en over enige 

handigheid beschikt is welkom 

om allerlei grote of kleine klus-

jes te verrichten op MIRA met 

als bedoeling de bestaande in-

frastructuur en instrumenten te 

onderhouden en bepaalde ver-

nieuwingen en verbeteringen te 

realiseren. Lopende projecten: 

realiseren optisch experimenta-

rium, vernieuwing oude deel 

sterrenwacht, uitwerken nieuwe 

experimenten, aanpassingen met 

het oog op individueel bezoek 

op woensdagnamiddag, …  

Telescopen, instrumen-

ten en onderhoud 

Wie graag meewerkt aan ten-

toonstellingspanelen, het leden-

tijdschrift MIRA Ceti of andere 

publicaties i.v.m. sterrenkunde 

(theorie en praktijk), kan steeds 

iets laten weten, ter plaatse, via 

telefoon of per e-mail: in-

fo@mira.be. Hij of zij wordt 

met open armen ontvangen in de 

schoot van de werkgroep.  

Elke eerste en derde woensdag 

van de maand kunnen leden van 

MIRA vanaf 20h op de sterren-

wacht terecht om samen met 

gelijkgestemde zielen te werken 

met het aanwezige waarne-

mingsmateriaal en te bespreken 

hoe en wat waar te nemen. 

Volgende samenkomsten: 

2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12, 

18/12. Aanbellen aan de oude 

ingang van MIRA. Spring ge-

rust eens binnen. Verantwoorde-

lijken: Wim Engels en Bart De-

clercq (Bart@mira.be).  

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Vorige werkgroepvergadering 

werd een handleiding bij de 

heliostaat uitgeprobeerd en ver-

fijnd en kregen we van een ex-

pert uitleg over de plasmasfeer 

en de slingerproef van Foucault. 

Volgende vergadering maken 

we grondig kennis met de voor-

drachtzaal op de benedenverdie-

ping, met de bedoeling dat ieder 

zicht zou krijgen op de vele 

mogelijkheden die het multime-

diadeel en de grote sterrenkaart 

daar voor ieder te bieden heeft. 

Voorts werken we een formule 

uit om de formule van woens-

dagnamiddag nog aantrekkelij-

ker te maken. 

Afspraak: maandag 4 november 

om 20h. Iedereen welkom! 

Voor meer info: bel of stuur een 

e-mail naar francis@mira.be. 

Publicaties 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Cursus Praktische 

Sterrenkunde 2003 

Dit jaar liep op MIRA de cursus 

―Theoretische sterrenkunde‖, dus vanaf janua-

ri is het de beurt aan de lessenreeks 

―Praktische sterrenkunde‖. 

Het gaat om een reeks van 15 lessen, telkens 

op woensdag van 18h30 tot 21h. Eerst leren 

we de hemel en de sterrenbeelden herkennen, 

nadien bespreken we het materiaal, en de 

tweede lessenhelft bespreekt de diverse he-

melobjecten. En bij helder weer brengen we 

alles natuurlijk zoveel mogelijk in de praktijk. 

Info? 02/269.12.80 of cursus@mira.be 

mailto:philippe@mira.be
mailto:bart@mira.be
mailto:info@mira.be
mailto:info@mira.be
mailto:info@mira.be
mailto:info@mira.be
mailto:Bart@mira.be
mailto:francis@mira.be
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Van september tot juni: elke 

laatste vrijdag van de maand 

komt onze nationale weerman 

een praatje houden over een 

actueel én boeiend onderwerp.  

 

Deze avonden starten telkens 

stipt om 19h30 met een intro-

ductie door Frank Deboosere, 

die spreekt over een actueel 

onderwerp. Nadien wordt er ook 

nog eventjes aandacht besteed 

aan de actuele sterrenhemel. 

De toegangsprijs bedraagt stee-

vast € 4,50, maar is uiteraard 

gratis voor abonnees en leden. 

 

- Op 25 oktober heeft Frank het 

over een onderwerp dat hem 

nauw aan het hart ligt: 

“Verandert het klimaat?”. 

Wie lang genoeg blijft kan na-

dien nog de Maan en Saturnus 

waarnemen. 

 

- Op 29 november spreekt 

Frank dan over een onderwerp 

dat op het raakvlak tussen weer-

kunde en sterrenkunde ligt: 

“Regenbogen verklaard”. Hij 

zal het dan niet enkel hebben 

over dat bekendste fenomeen, 

maar over tal van andere opti-

sche verschijnselen in de atmos-

feer (halo‘s, bijzonnen,…). 

Nadien verkennen we de herfst-

sterrenbeelden en Saturnus. 

 

- Zaterdag 27 december is de 

laatste Astroclub-avond van het 

jaar. Frank kijkt dan vooruit 

naar het volgende jaar, onder 

de titel ―2003, een boeiend 

jaar voor de sterrenkunde”.  

Vanaf nu zijn de beide reu-

zenplaneten (Jupiter en Sa-

turnus) van de partij, terwijl 

we natuurlijk uitvoerig de 

wintersterrenbeelden verken-

nen. 

ASTROCLUB met Frank 

Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2002 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend voor 

individuele bezoekers.  

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo het 

―museumgedeelte‖ van de ster-

renwacht kan bezoeken (de in-

teractieve sterrenkaart, de ten-

toonstellingszaal, de experimen-

ten, filmvoorstelling...). 

Sinds kort is het aanbod echter 

ruim uitgebreid: ook het waarne-

mingsterras is nu volledig te 

bezichtigen. U kan een blik wer-

pen in de koepels en de tele-

scoopruimte, de instrumenten 

van het weerstation aflezen, de 

hemelmechanica bestuderen in 

de armillairsfeer, en bij helder 

weer waarnemingen verrichten 

van de Zon. Op vaste tijdstippen 

worden er bovendien door de 

vrijwilligers korte uiteenzettin-

gen gehouden bij de diverse 

opstellingen en toestellen.  

 

Tot het einde van het jaar staat  

er ook een tijdelijke tentoonstel-

ling over Frank De Winne, die 

binnenkort de tweede Belgische 

astronaut wordt. 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar er staan vrijwilligers klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt 

slechts € 2,50 en is gratis voor 

leden van MIRA. 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

De vele opendeurdagen en 

waarnemingsavonden vormen 

voor beginnende waarnemers 

een ideale gelegenheid om met 

een reeks verschillende toestel-

len waar te nemen. Niet enkel 

het talrijke materiaal van MIRA 

zelf wordt dan ingezet, maar 

veel vrijwilligers brengen dan 

zelf ook telescopen mee. 

Dit geeft u de kans om objectief 

verschillende types kijkers te  

testen en te vergelijken. 

Zoals elk jaar neemt MIRA ook 

deel aan de jaarlijkse Nationale 

Sterrenkijkdagen, die dit jaar 

doorgaan op vrijdag 8 en zater-

dag 9 november. 

Beide avonden zijn we geopend 

van 18h tot 23h. Het waarne-

mingsgedeelte is gratis, enkel 

wie één der voordrachten wil 

bijwonen betaalt € 2,50 (gratis 

voor leden natuurlijk). 

 

Het eerste deel van de avond zal 

de Maan nog zichtbaar zijn, 

terwijl iets later stilaan ook Sa-

turnus opkomt. Vanzelfsprekend 

zijn ook een heleboel fraaie 

herfststerrenbeelden zichtbaar, 

met daarin de nodige indruk-

wekkende objecten (de Andro-

medanevel, een boel sterrenho-

pen in Voerman en Cassiopeia, 

de Ringnevel,... 

VVS-sterrenkijkdagen 

8-9 november 
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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: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

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/  

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/ 

• Nieuwe planetariumvoorstel-

ling: ―De Aarde. Planeet met 

duizend gezichten‖. 

Elke woensdag (16h), vrijdag 

(20h) en zondag (16h); in 

schoolvakanties (behalve feest-

dagen) ook op dinsdag, donder-

dag en vrijdag (telkens om 15h). 

• Voorstelling ―Er is leven in 

het heelal‖ iedere zondag, 17h. 

• Jeugdvoorstelling: ―Spike 

Codex‖. Elke woensdag en zon-

dag om 15h. In schoolvakanties 

ook op dinsdag, donderdag en 

vrijdag (telkens om 14h). 

• Volwassenwerkgroep Vende-

linus komt elke 3de zaterdag van 

de maand samen van 14 tot 17h. 

• Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief komt elke 1ste donderdag 

van de maand samen. 

• 26 oktober 2002 vanaf 10u: 

Astrodag. Een ganse dag voor-

drachten en workshops over 

amateur-astronomie en telesco-

pen. ‗s Avonds Starparty in 

Zutendaal 

• Vanaf 31 oktober start de 

cursus ―Meetkundige optica‖. 

Vijf donderdagen vanaf 20h. 

Sinds begin 2002 is het nieuwe 

planetarium van Volkssterren-

wacht Beisbroek geopend. 

De vaste voorstellingen gaan 

door op: 

• woensdag : om 15h 

• vrijdag : om 20h30 

• zondag : om 15h en 16h30 

• Tijdens de schoolvakanties zijn 

er extra voorstellingen. 

 

• Zondag 3 november: ruimte-

vaartfeest naar aanleiding van 

de ruimtevlucht van Frank De 

Winne. 

• 4 oktober: start ―Jeugdcursus 

ruimtevaart‖ (20h) 

• 16 oktober: start ―Inleidende 

cursus Sterrenkunde‖ (20h) 

• 23 oktober: start cursus 

―Actuele onderwerpen uit de 

ruimtevaart‖ (20h) 

• 5 november: start cursus Ver-

leden en toekomst van Mars 

• 13 november: start cursus 

―Actuele onderwerpen uit de 

sterrenkunde‖ (20h) 

• 15 november: start cursus 

―Waarnemen voor beginners‖ 

• Elke vrijdagavond is Urania 

geopend voor het publiek. Ie-

dereen kan individueel een be-

zoek brengen aan de sterren-

wacht.  

 

• Maandag 7 tot donderdag 17 

oktober 2002: Poollichtreis 

naar Canada 

 

• Vrijdag 25 oktober tot vrijdag 

1 november 2002: reis naar de 

lancering van Frank De Winne. 

Ter gelegenheid van de lance-

ring kan je met Urania een be-

zoek brengen aan de Russische 

lanceerbasis van Baikonoer te 

Kazachstan.  

 

Ook twee reizen naar de zons-

verduistering van 4 december: 

• Zaterdag 16 november tot za-

terdag 7 december 2002: 

Avontuurlijke kampeersafari 

door Namibië en Botswana. 

 

• Zaterdag 30 november tot za-

terdag 14 december 2002: 

Eclips-hotelreis door Zuid-

Afrika. 
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Francis Meeus 

CHRIS VAN DEN BOSSCHE 

MIRA Ceti sprak met ... 

Toen in 1960 ene Chris Van den 

Bossche het levenslicht zag, was 

het ruimtevaarttijdperk kort te-

voren, in 1957 met de kleine 

Spoetnik, op gang geschoten. 

Ook al waren toentertijd  in het 

landelijke Zeveneken sterren-

kunde en ruimtevaart niet 

meteen de meest besproken on-

derwerpen, toch raakte de jonge 

Chris dankzij de plaatselijke bi-

bliotheek en allerlei weten-

schappelijke programma‟s op tv 

in de ban van technologie en as-

tronomie. Het is dan ook weinig 

verbazingwekkend dat hij op 

professioneel vlak bij de VRT te-

recht kwam, alwaar hij zich als 

technicus gespecialiseerd heeft 

in computertoepassingen op het 

vlak van beeld en geluid in de 

tv-studio‟s. Ook voor de goede 

werking van de weerbericht-

computer staat Chris garant. 

Maar terug naar de sterrenkun-

de en de ruimtevaart.    

 

Welke rol heeft MIRA voor 

jou gespeeld op het vlak van 

sterrenkunde? 

Ik deed op mijn eentje aan ster-

renkunde tot ik op zekere dag 

via het FidoNet, een soort ama-

teur-internet, een kerel leerde 

kennen die zeer veel van ster-

renkunde scheen af te weten en 

verbonden bleek aan Volksster-

renwacht MIRA in Grimbergen: 

Bart Declercq. Voor mij was 

Bart een ideale mentor die me 

veel heeft bijgeleerd en me bo-

vendien wegwijs heeft gemaakt 

op MIRA. Op de volkssterren-

wacht heb ik cursussen gevolgd. 

Ik kwam er ook regelmatig op 

vrijdagavond om met andere 

amateur-astronomen in een ge-

zellige sfeer te discussiëren over 

alle mogelijke aspecten van de 

sterrenkunde. Op een keer trok 

ik mee naar de Ardennen op 

waarnemingskamp. Het is naar 

aanleiding daarvan dat ik toen 

mijn fameuze zwarte kanon heb 

gekocht, een 22 cm f/6 dobson 

met een foeilelijke rioolbuis, 

mar wèl met uitstekende optiek. 

 

Intussen ben jij wel een bedre-

ven waarnemer geworden.  
Ik heb wel wat ervaring, maar 

tegenwoordig staat het waarne-

men bij mij toch op een relatief 

laag pitje. Mijn woonplaats in 

Schaarbeek is nu niet meteen de 

beste locatie om sterren te kij-

ken. Niet alleen wegens de  

lichthinder, maar bovendien is 

mijn hoge rijwoning zodanig ge-

oriënteerd dat ik vanuit mijn 

ommuurde tuintje de zuidelijke 

hemel bijna niet kan zien. Plane-

ten en Maan kan ik alleen maar 

zien als ze heel hoog aan de he-

mel staan. Wel kijk ik af en toe 

naar de Zon. Ook als er zich een 

speciaal hemelverschijnsel voor-

doet, b.v. een heldere komeet, 

wil ik zo‘n buitenkansje niet 

missen.  

Zowat de enige keer per jaar dat 

ik me serieus met zogenaamde 

‗Deep Sky‘ objecten  bezig 

houd is tijdens waarnemings-

kampen met MIRA. We probe-

ren dan in het zuiden van Frank-

rijk onder een echt donkere ster-

renhemel dingen te zien die we 

nog niet eerder of onvoldoende  

bekeken hebben.  

In hartje Brussel zowaar: Chris met zijn „zwarte kanon‟ in actie tijdens 

de avond van 21 juli 2002. MIRA bemande die dag met een groot aantal 

vrijwilligers de stand van de Vlaamse Volkssterrenwachten op de natio-

nale feestdag. 
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Buiten actief waarnemen hou 

jij je ook bezig met de meer 

theoretische sterrenkunde, 

nietwaar? 

Inderdaad, ik ben b.v. uitermate 

geboeid door kosmologie, de 

wetenschap die het heelal in zijn 

totaliteit beschouwt en bestu-

deert. Hoe zit alles in mekaar, 

waar komen we vandaan en 

waar evolueren we naartoe? Dat 

soort vragen dus. Ook de vraag 

of er nog elders in het univer-

sum leven zou zijn intrigeert mij 

ten zeerste. Geregeld surf ik op 

het internet langs allerlei bron-

nen met allerrecentst astrono-

misch beeld- en tekstmateriaal. 

Zo behoren onder andere de 

websites van de Hubble en 

Chandra ruimtetelescopen tot 

mijn favorieten. Vroeger diende 

je het te stellen met één of ander 

bibliotheekboek en een al te 

zeldzame uitzending op tv, soms 

met achterhaalde informatie, 

maar vandaag kan je vanuit je 

luie zetel via enkele muisklik-

ken toegang krijgen tot de meest 

verbluffende astronomische 

kennis. 

 

En dan is er nog het hoofdstuk 

ruimtevaart? 

Van kindsbeen af was ik bijzon-

der geïnteresseerd in ruimte-

vaart. Ik ben net iets te laat ge-

boren om het allereerste begin 

van het ruimtevaarttijdperk te 

kunnen meemaken en boven-

dien hebben mijn ouders pas in 

1972 een tv-toestel gekocht, zo-

dat ik de rechtstreekse beelden 

van Neil Armstrong als eerste 

man op de Maan gemist heb. Ik 

ben er trouwens zeker van dat ik 

als negenjarig jongetje in geen 

geval om drie uur ‘s nachts voor 

tv had mogen zitten om dat his-

torisch moment mee te maken. 

Maar de latere maanvluchten 

heb ik wel rechtstreeks kunnen 

volgen, samen met mijn vader. 

Hij vond dat toch ook wel boei-

end om mensen zo ver van huis 

bezig te zien. Mijn moeder daar-

entegen vond ons een stelletje 

dwazen: zo laat opblijven, ge-

woon maar om naar die maan-

mensen te kijken! En zo is voor 

mij dat hele Apollo-avontuur 

dus meer dan louter dode ge-

schiedenis.  

 

Vanwaar toch dat regelmatig 

opduikende gerucht dat de 

reizen naar de Maan allemaal 

fake waren? 
Ach, dat zijn gewoonlijk men-

sen die ook nog een boel andere 

dingen willen ontkennen, niet 

alleen die maanvluchten. De 

beste bewijzen dat men effectief 

op de Maan is geweest zijn na-

tuurlijk de vele kilo‘s maanste-

nen die de astronauten hebben 

meegebracht. Door alle weten-

schappers die ze onderzocht 

hebben zijn ze als authentiek 

maangesteente erkend.  

Het is wel jammer dat sinds de 

Apollo-vluchten de Maan haast 

volledig uit de belangstelling is 

verdwenen. In 1994 was er nog 

de Amerikaanse Clementine die 

twee maanden rondjes rond de 

Maan heeft gedraaid om foto‘s 

te maken en de samenstelling 

van de bodem verder te onder-

zoeken. Het project Apollo was 

typisch voor de Koude Oorlog. 

Eens de Amerikanen de Space 

Race hadden gewonnen, was de 

kous af. En bovendien was het 

geld op.  

 

Er bestaan intussen toch reeds 

gedetailleerde plannen voor 

bewoonde maanbasissen?  

Plannen genoeg, maar door een 

gebrek aan fondsen worden die 

ook meestal weer snel afge-

voerd. Zo stelt de NASA vaak 

spectaculaire projecten voor, 

maar de realisatie ervan blijkt 

meestal niet haalbaar. Naast de 

vluchten met de Space Shuttle is 

er immers ook het internationale 

ruimtestation ISS waar de Ame-

rikanen aan meewerken en fi-

nancieren. Met als resultaat dat 

van het ganse budget van de 

NASA voor bemande ruimte-

vaart niet één dollarcent over-

blijft voor initiatieven zoals de 

fameuze reis naar Mars en de 

bemande basis op de Maan waar 

men al zo lang van droomt. En 

dat zal zeker niet veranderen zo-

lang er zo gigantisch veel geld 

voor nodig is om één enkel 

ruimteveer naar omhoog te stu-

ren. Tegenwoordig kost zo‘n 

lancering al meer dan 150 mil-

joen dollar, en dan zit er nog 

niets in het laadruim. Voor het-

zelfde geld kan men bvb. een 

onbemande sonde naar Pluto 

sturen. 

 

Zijn er meer betaalbare alter-

natieven op komst, zoals nieu-

we aandrijfmethoden of een 

ruimtelift? 

Ik geloof niet dat een ruimtelift 

er binnen afzienbare tijd zal ko-

men. Het risico lijkt mij trou-

wens ook wel erg hoog. Stel je 

voor dat die 40.000 km lange 

kabel doormidden breekt. Gaat 

die zich als een zweep helemaal 

om de Aarde slingeren waarbij 

in één klap alles wat hij tegen-

komt van het aardoppervlak 

weggeveegd wordt? Het idee al-

leen al is hallucinant. Die ruim-

telift is een even groot droom-

beeld als ruimteschepen die 

door lichtstralen aangedreven 

worden. Maar er zijn wel expe-

rimenten aan de gang met nieu-

we aandrijvingsmethoden voor 

langeafstandsvluchten in de 

ruimte. Zo verloopt momenteel 

het experiment met een ionen-

motor aan boord van het ruimte-

tuig Deep Space 1 zeer bevredi-

gend. Er wordt ook getest welke 

m o g e l i j k h e d e n  p l a s m a -

aandrijving te bieden heeft. Het 

betreft hier telkens wel aandrij-

vingsmethoden die alleen maar 

werken in het vacuüm van  de 

ruimte. Je kan er niet mee vanaf 

het aardoppervlak vertrekken. 

Daar zijn helaas nog steeds ra-

ketten voor nodig. En zolang de 

ruimtevaart raketten nodig heeft, 

zal ruimtevaart een bijzonder 

dure en exclusieve aangelegen-

heid blijven.  

 
Is er in dit verband nog spra-

ke van de fameuze Ameri-

kaanse X-33?  

Dat project is intussen ook ge-

schrapt. De X-33 was bedoeld 

als technologiedemonstratie 

voor een Single Stage To Orbit, 

d.w.z. een ruimtetuig dat in een 
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baan om de Aarde komt zonder 

gebruik te maken van afwerpba-

re rakettrappen of tanks en dat 

door gebruik te maken van een 

revolutionair type raketmotor. 

Het gaat om een motor die niet 

een ronde maar wel een lineaire 

uitlaat heeft, waardoor dezelfde 

raketmotor zowel in de dichte 

atmosfeer als in de ruimte waar 

er helemaal geen lucht is naar 

behoren werkt. Anders moet er 

immers steeds naar een compro-

mis gezocht worden, dit onder 

de vorm van b.v. meertrapsra-

ketten. De X-33 zou als brand-

stof gebruik maken van vloeiba-

re waterstof, opgeslagen in spe-

ciale kunststoftanks i.p.v. in 

zware metalen tanks. Maar de 

proeftank uit speciale compo-

sietmaterialen bleek niet bestand 

tegen de zeer koude waterstof. 

Bovendien bleek ook de raket-

motor zelf, de zogenaamd Line-

air Airospike, nog voor heel wat 

problemen te zorgen met o.a. 

lekkende brandstofleidingen en 

blokkerende turbines. En toen 

werd om budgettaire redenen 

maar beslist om aan het hele 

project een einde te maken. 

Ook al omdat X-33 niet geschikt 

was om ook maar één gram nut-

tige lading in de ruimte te bren-

gen. De opgedane ervaring gaat 

gelukkig niet verloren. Hetzelf-

de lot lijkt de X-38 beschoren, 

een soort ruimtependel die o.a. 

zou gebruikt worden om de be-

manning van het ISS in noodge-

vallen te evacueren.  

Dat is natuurlijk iets dat de Ja-

panse en Europese ruimtevaart-

instanties niet zomaar kunnen 

laten gebeuren, want zonder een 

dergelijk Crew Return Vehicle 

kunnen er zich hoogstens drie 

bemanningsleden aan boord van 

het internationale ruimtestation 

bevinden. Als je bedenkt dat er 

alleen nog maar om het station 

te onderhouden twee en een hal-

ve astronaut manuren nodig 

zijn, dan blijft er slechts een hal-

ve astronaut aan manuren over 

om wetenschappelijke experi-

menten uit te voeren, terwijl dat 

nu net de hoofdbedoeling is van 

het hele project. Voorlopig zal 

men ongetwijfeld blijven ge-

bruik maken van Russische 

Soyuz-ruimtetuigen om toch ge-

durende enkele weken meer 

mensen aan boord van het ISS te 

krijgen. Als er immers twee 

Soyuz aangekoppeld zijn, kun-

nen in geval van nood zes perso-

nen veilig naar de Aarde terug-

gebracht worden.  

 

Wanneer zou de Europese la-

boratoriummodule Columbus 

geïnstalleerd worden?   

Dat zal wel nog enkele jaren du-

ren. Eerst moeten er nog enkele 

onderdelen toegevoegd worden, 

waaronder een koppelingsonder-

deel waaraan diverse andere 

modules gekoppeld kunnen 

worden en de nodige extra zon-

nepanelen om het ganse ruimte-

station van voldoende energie te 

voorzien. Waarschijnlijk zal Co-

lumbus pas in het jaar 2005 of 

daaromtrent volledig geïnstal-

leerd zijn. 

Maar stel dat het hele project 

van het ISS om wat voor rede-

nen dan ook zou mislukken, in 

dat geval heeft de ESA plannen 

om van Columbus een ‗stand 

alone‘ ruimtestation te maken. 

Er zou dan vooreerst een specia-

le module gebouwd en gelan-

ceerd worden met een ‗life sup-

port system‘, een systeem om 

ervoor te zorgen dat er aan 

boord een leefbare atmosfeer is, 

en met zonnepanelen en radiato-

ren. Bij een tweede lancering 

zou de Columbusmodule daar-

aan vastgekoppeld worden. En 

zo zou de ESA een eigen mini-

ruimtestation hebben. 

 

Is de toekomst van het ISS 

dan zo onzeker? 

Zeker nu de Amerikaanse rege-

ring gesteld heeft dat de werken 

aan de Amerikaanse woonmo-

dule en aan dat fameuze terug-

keertoestel stopgezet zijn. Het 

schrappen van die woonmodule 

zou nog kunnen opgevangen 

worden door b.v. één van de 

koppelingsmodules wat om te 

bouwen, zodat die ten dele kan 

dienst doen als woonmodule. 

Maar het knelpunt blijft de te-

rugkeermogelijkheid naar de 

Aarde. In een Soyuz-capsule 

kunnen maar drie personen 

plaatsnemen en bovendien heeft 

zo‘n Soyuz maar een heel be-

perkte houdbaarheidsdatum: na 

ongeveer zes maanden in de 

ruimte zou de betrouwbaarheid 

Als alles volgens plan verloopt vertrekt Frank De Winne op maandag 28 

oktober met een Russische Soyuz naar het internationale ruimtestation 

ISS. De ESA geeft een mooi overzicht op volgende webstek (in het Neder-

lands!): http://www.esa.int/export/esaMI/DUTCH/. Heb je thuis geen in-

ternet, geen nood: kom naar de MIRA-bibliotheek en wij maken van jou 

op korte tijd een echte internaut.  

http://www.esa.int/export/esaMI/Odissea_Mission_ENGLISH/
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ervan serieus beginnen vermin-

deren. Vandaar die regelmatige 

taxivluchten naar en van het 

ruimtestation. Er zijn ook nog 

de  onbemande  Progres -

bevoorradingsvluchten die de 

Russen uitvoeren, maar blijk-

baar is ook daar momenteel 

geen geld meer voor beschik-

baar. En zo zou het wel eens 

kunnen gebeuren dat het ISS bij 

gebrek aan bevoorrading tijde-

lijk zonder bewoners komt te 

zitten. 

 

Hoe is het met Japan gesteld 

op het vlak van ruimtevaart? 

Japan is sinds de Tweede We-

reldoorlog toegetreden tot het 

gild van vredelievende landen 

en oriënteert zich via het ruimte-

vaartprogramma van de NAS-

DA op commerciële en weten-

schappelijke missies. Hun raket-

ten zijn vrij klein en alleen maar 

geschikt om lichte satellieten te 

Kris Verburgh 

DE GROTE DRIE 

In elke tak van de wetenschap 

kan je twee disciplines onder-

scheiden: de theoretische en de 

praktische. Zo ook in de astro-

nomie.  

In dit artikel volgen drie theorie-

ën die de theoretische kant van 

de sterrenkunde hebben ge-

vormd, theorieën die een revolu-

tie in de natuurkundige wereld 

van de twintigste eeuw hebben 

ontketend. Hier volgt een be-

knopte samenvatting van de 

speciale en de algemene relativi-

teitstheorieën en de kwantum-

mechanica.  

 

DE DRIE THEORIEEN 

 

Hoewel de basis van Albert 

Einstein‘s speciale relativiteits-

theorie (SR) voor grote delen 

gebaseerd was op de werken 

van Galilei Galileo en Antoon 

Lorentz, was Einstein diegene 

die de begrippen tijd, massa en 

lengte, zaken die al zoveel eeu-

wen in de empiristische leer 

vastgeroest zaten, helemaal op 

hun kop zette. Dat was in het 

jaar 1905. Elf jaar later, in 1916, 

bracht Einstein zijn algemene 

relativiteitstheorie (AR) uit. 

Deze theorie gooide het dan 

weer over een heel andere boeg. 

Tijd, massa en lengte werden 

deze keer met rust gelaten, maar 

het begrip zwaartekracht kreeg 

vanaf toen een heel andere bete-

kenis. Het toeval wilde dat er 

zich rond diezelfde tijd nog een 

lanceren. Maar de betrouwbaar-

heid ervan is niet wat het zou 

moeten zijn om buitenlandse ge-

ïnteresseerden te kunnen garan-

deren dat hun kostbare satelliet 

in een baan om de Aarde ge-

bracht wordt.   

Voor de goedkoopste en be-

trouwbaarste lanceringen moet 

je tegenwoordig bij de Russen 

zijn: de Soyuz-raket die zij ge-

bruiken is een rechtstreekse af-

stammeling van de raketten die 

de Spoetnik en Yuri Gagarin in 

de ruimte gebracht hebben. Ge-

durende vier decennia werden er 

aan de Soyuz allerlei verbeterin-

gen en verfijningen aangebracht, 

zodat op die manier eigenlijk al-

le fouten eruit zijn gehaald. In 

de beginperiode liepen er wel al 

eens dingen mis mee, maar te-

genwoordig zo goed als niet 

meer. Onze Frank De Winne 

mag er dus best gerust in zijn 

wanneer hij eind oktober boven-

op zo‘n Soyuz mag gaan zitten 

voor zijn ritje naar het ISS ge-

bracht wordt. Maar financieel 

gaat het met de Russische ruim-

tevaartorganisatie zo slecht dat 

ze enkel op basis van hun eigen 

middelen geen ruimtetuigen 

meer kunnen lanceren. En aan-

gezien de Russische ruimtevaart 

enkel nog actief is in opdracht 

van andere ruimtevaartorganisa-

ties en van ruimtetoeristen die 

het verschuldigde bedrag sim-

pelweg uit hun eigen zak beta-

len, is het helaas niet ondenk-

baar dat, net als de Amerikanen, 

ook zij hun deel van het ISS niet 

of slechts gedeeltelijk kunnen 

afwerken.  

 

Waarbij er van de oorspron-

kelijke droom alweer een 

stukje minder dreigt over te 

blijven. In ieder geval bedankt 

voor het gesprek, Chris.  
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gelijkaardige omwenteling in de 

natuurkunde voordeed: de op-

komst van de kwantummechani-

ca. Terwijl de relativiteitstheo-

rieën in staat waren de macro-

kosmos te beschrijven, gaande 

van de zwaartekrachtsinvloeden 

die sterrenstelsels op elkaar uit-

oefenen tot de nauwkeurige 

berekening van de baan van 

Mercurius, mikte de kwantum-

mechanica op de microkosmos, 

de wereld van het kleine. Dank-

zij het genie van Bohr, Schrö-

dinger, Heisenberg, De Broglie, 

Feyman en anderen kon de 

kwantummechanica ondermeer 

voor ons persoonlijk comfort 

zorgen, vermits bijvoorbeeld 

alle digitale communicatieappa-

ratuur volgens kwantummecha-

nische principes werkt.  

 

VANAF 1905 IS TIJD NIET 

MEER WAT HET WAS 

 

De SR is van de drie theorieën 

de meest populaire en bekend-

ste. Deze theorie verklaart  

waarom niets sneller kan gaan 

dan het licht (dat een snelheid 

van 300 000 kilometer per se-

conde heeft) en waarom scien-

cefictionschrijvers verplicht 

waren om zaken te bedenken als 

wormgaten of SDHL (Sneller 

Dan Het Licht)-aandrijvingen 

voor hun ruimteschepen. Ook de 

meest beroemde formule ter 

wereld, E=mc², is afkomstig van 

de SR. De SR vertelt ons dat 

hoe sneller een voorwerp gaat, 

hoe trager de tijd voor dat voor-

werp gaat. Als u bijvoorbeeld 

met de wagen boodschappen 

gaat doen, zal de tijd voor u  

trager verstrijken. U merkt dat 

(gelukkig) niet, omdat uw wa-

gen zo verschrikkelijk traag is. 

Enkel bij zeer hoge snelheden is 

het effect van de vertraging van 

de tijd (tijdsdilatatie) merkbaar, 

maar  deze snelheden zijn zo 

aanzienlijk dat ze niet in onze 

dagelijkse wereld voorkomen. 

Daarom duurde het tot 1905 

alvorens iemand aantoonde dat 

tijdsdilatatie wel degelijk be-

staat. Een voorbeeld :als uw 

wagen, zich voortbewegend aan 

een slakkengangetje van 120 

kilometer per uur, zich plotse-

ling zou optrekken tot een snel-

heid van bijvoorbeeld 250 000 

kilometer per seconde, dan zou 

de tijd voor u de helft trager 

verstrijken! Bij nog hogere snel-

heden zal de tijd nog minder 

vlug voorbijgaan. Wanneer ie-

mand zich voortbeweegt met 

een snelheid van 99,999 procent 

van c, wel, dan zal de tijd voor 

hem 224 keer trager verstrijken. 

Dat wil zeggen dat wanneer hij 

één jaar veroudert, er in werke-

lijkheid 224 jaar verstreken zijn. 

Tijdsdilatatie is dus een onge-

looflijk en wonderbaarlijk ver-

schijnsel, maar op onze planeet, 

waar bijna iedereen zich voort-

beweegt met gemiddeld een 

snelheid van 50km per uur, is 

tijdsdilatatie een verwaarloos-

baar iets.Alleen de klokken in 

navigatiesatellieten die met een 

grote snelheid rondom de aarde 

draaien  kunnen niet ontsnappen 

aan de gevolgen van de SR. 

Voor hen verstrijkt de tijd tra-

ger, bijna niet merkbaar trager, 

maar toch zijn ingenieurs ver-

plicht de klokken iets sneller te 

laten lopen omdat anders sche-

pen of vliegtuigen niet meer 

kunnen vertrouwen op de resul-

taten van de satellieten die hun 

positie op aarde moeten weerge-

ven. Zelfs atoomklokken die 

met een vliegtuig meereizen zijn 

in staat de invloed van de tijds-

dilatatie te meten. Dat blijkt uit 

een beroemd experiment, waar-

bij één atoomklok in de first-

classzetel van een lijnvliegtuig 

werd geplaatst, terwijl een ande-

re op de begane grond bleef. Na 

de vlucht wees een miniem 

tijdsverschil uit dat de tijd in het 

vliegtuig trager verstreek dan 

voor een stilstaande klok op de 

grond.  

 

SAMENGETROKKEN 

 

Snelheid (v) kan wiskundig uit-

geschreven worden als afstand 

(a) gedeeld door tijd (t). De 

snelheid van onze wagen wordt 

immers uitgedrukt in kilometer 

(a) per (/) uur (t). Hieruit volgt 

dat afstand gelijkgesteld kan 

worden aan snelheid vermenig-

vuldigd met tijd (v = a / t  =>  a 

= vt). Afstand of lengte kan dus 

uitgedrukt worden in functie 

van tijd.  

Als een voorwerp zich met een 

zekere snelheid voortbeweegt, 

zal volgens de SR de tijd voor 

dat voorwerp trager verstrijken. 

Wiskundig gezien zal de t in een 

kleiner getal veranderen, waar-

door de afstand ook zal verklei-

nen. Met andere woorden: be-

wegende voorwerpen worden 

korter! Het samentrekken van 

bewegende voorwerpen noemt 

men Lorentz-contractie en ge-

beurt in de richting van de be-

weging zelf. Als iemand zich 

voortbeweegt met een snelheid 

van 258 000 kilometer per se-

conde zal niet alleen de tijd voor 

die persoon de helft trager ver-

strijken, maar zal ook hij (en het 

voorwerp waarmee hij zich ver-

plaatst natuurlijk) de helft in-

krimpen. Dit is géén gezichtsbe-

drog: hij wordt wel degelijk de 

helft kleiner. En hij zal ook de 

helft zwaarder wegen… Dit is 

immers ook een gevolg van de 

SR, of beter gezegd: een gevolg 

van Einstein‘s beroemde formu-

le E = mc². 

 

E=MC² 

 

Energie is massa maal lichtsnel-

heid in het kwadraat of, eenvou-

diger gezegd: energie is massa 

en massa is energie. Aangezien 

de c uit de formule, een al zo 

groot getal, in het kwadraat 

staat, zal een klein brokje massa 

een enorme hoeveelheid energie 

vertegenwoordigen en heeft 

men een ontzaglijk grote hoe-

veelheid energie nodig om een 

beetje massa te creëren. Kort-

om, wanneer de massa van een 

gemiddelde aardling plotseling 

volledig in energie zou omgezet 

worden, zou dit gepaard gaan 

met een explosie 50 000 keer 

krachtiger als de atoombom die 

Hiroshima in puin legde…  

Elk voorwerp dat een zekere 

snelheid heeft, heeft ook bewe-

gingsenergie en zal dus zwaar-
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der worden. Wanneer een voor-

werp zich voortbeweegt met 

0,99999c, zal dat voorwerp zo-

waar 224 keer zwaarder worden, 

waardoor het al een pak moeilij-

ker wordt het verder te versnel-

len. Uiteindelijk zou het onein-

dig zwaar worden wanneer men 

het zou willen voortbewegen 

met de lichtsnelheid. Het is 

daarom onmogelijk iets te laten 

voortsnellen met een snelheid 

die gelijk is aan of groter is dan 

het licht. Enkel het licht zelf 

blijkt deze regel te breken! De 

reden waarom het licht even 

snel als het licht gaat, is dat het 

geen rustmassa heeft. Een pro-

ton, een appel, u of een planeet, 

allemaal hebben deze voorwer-

pen rustmassa, wat gewoon wil 

zeggen dat als hun snelheid nul 

is, ze nog steeds over massa 

beschikken. Licht echter niet. 

Het is energie, dus het heeft wel 

massa, maar zoals al geschreven 

werd: geen rustmassa! Het ver-

krijgt zijn massa juist omdat het 

zo snel beweegt! Als het stil 

gezet zou worden, zou het geen 

licht meer zijn… 

 

ALLES BEHALVE RECHT: 

KRONKELENDE, GOLVEN-

DE EN VERWRONGEN 

RUIMTE 

 

De AR laat de tijd, de lengte en 

de massa voor wat ze zijn, en 

verklaart ons dat zwaartekracht 

niet bestaat. Volgens Einstein is 

de zwaartekracht gewoon maar 

een verschijnsel dat het gevolg 

is van de kromming van de 

ruimte.  

Volgens de AR kromt elk voor-

werp met massa de ruimte om 

zich heen, gaande van het klein-

ste stofkorreltje tot het grootste 

sterrenstelsel van het waarneem-

bare heelal (welk dat ook moge 

zijn). Deze kromming van de 

ruimte zorgt ervoor dat voor-

werpen ‗aangetrokken‘ worden.  

Althans, zo lijkt het, want in 

feite werden de voorwerpen 

gedwongen de gekromde ruimte 

te volgen, hoewel ze liefst ge-

woon in een rechte lijn hadden 

willen doorgaan. U kunt het 

vergelijken met een trein: nor-

maal gezien gaat deze ook altijd 

maar rechtdoor, maar als de 

sporen onder hem draaien, is hij 

eveneens verplicht mee te draai-

en. De ruimte in de buurt van 

grote hemellichamen, zoals pla-

neten of de Zon, is zo gekromd 

dat kleinere hemellichamen, 

zoals planeten of manen, ver-

plicht worden te bewegen in een 

ellipsvormige baan rondom hun 

grotere begeleiders. Het feit dat 

de Aarde al 4,5 miljard jaar 

trouw baantjes rondom de Zon 

draait, is omdat ze verplicht is 

de ellipsvormige kromming van 

de ruimte die de Zon creëert, te 

volgen. U kunt dit het best ver-

gelijken met een knikker die 

vanaf de rand van een kom naar 

het centrum toerolt. Zij (de aar-

de) lijkt te draaien rondom het 

middelpunt van de kom (alias de 

Zon). De kom stelt natuurlijk de 

gekromde ruimte voor. We kun-

nen de AR kort samenvatten 

door de visies van de twee be-

roemdste natuurkundigen naast 

elkaar te plaatsen.  Aan de hand 

van zijn theorie, zou Isaac New-

ton gezegd hebben dat voorwer-

pen volgens gekromde banen in 

een rechte ruimte bewegen, ter-

wijl volgens Einstein voorwer-

pen rechte banen volgen in een 

gekromde ruimte.   

 

Een van de meest opmerkelijke 

gevolgen van de AR is een 

zwart gat. Hoewel Einstein er 

niet echt in geloofde (hij be-

schouwde ze eerder als interes-

sante wiskundige eigenaardig-

heden), volgde het bestaan van 

zwarte gaten uit zijn AR. Vol-

gens de AR kunnen zeer zware 

voorwerpen, samengeperst in 

een oneindig kleine ruimte, de 

ruimte om hen heen zodanig 

vervormen dat er een oneindig 

diepe zwaartekrachtsput ont-

staat, een zwart gat. Deze situa-

tie kan zich voordoen wanneer 

een zware ster in elkaar stort, 

omdat haar brandstof opgebrand 

is en ze geen weerstand meer 

kan bieden aan haar eigen 

zwaartekracht. Dan krijgen we 

zoiets: een zwart gat heeft de 

DE LEER VAN HET KLEI-

NE 

 

De kwantummechanica zag het 

levenslicht op een winterse de-

cemberdag in het jaar 1900, 

toen Max Planck zijn vondst 

wereldkundig maakte. Hij ont-

dekte dat licht, of gelijk welke 

andere elektromagnetische golf, 

enkel uitgestraald of geabsor-

beerd wordt in kleine pakketjes 

energie, die men quanten (soms 

ook quanta) noemt. Gelukkig 

heeft moeder natuur dit zo gere-

geld, anders hadden we ons on-

dermeer elke morgen verbrand 

aan een kop hete koffie. Zoals 

het bij alle grote ontdekkingen 

gaat, wou de natuurkundige 

wereld eerst niet geloven dat 

energie gekwantatiseerd is. Ge-

lukkig kon Albert Einstein defi-

nitief de laatste twijfels omtrent 

licht in pakketjes de wereld uit-

helpen door middel van zijn 

verklaring voor het foto-

elektrische experiment, waar-

voor hij dan ook de Nobelprijs 

kreeg (dus niet voor zijn SR en 

AR!).  

Planck‘s ontdekking zorgde 

ervoor dat het probleem met het 

atoommodel van Rutherford 

opgelost raakte. Dat model ver-

onderstelde dat elektronen op 

dezelfde manier rondom hun 

atoomkern draaien als planeten 

rondom de Zon. Maar een elek-

tron is allesbehalve een planeet 

en daar wrong het schoentje.  

onaangename eigenschap alle 

materie die te dicht in de buurt 

komt naar zijn middelpunt te 

trekken, de singulariteit, waar 

het tot niets verpletterd wordt.  
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Een website die iedereen stilaan 

bij zijn bookmarks zou moeten 

gestopt hebben. Heavens-Above 

is begonnen als een site waar ie-

dereen voor zijn eigen locatie 

overgangstijden kon laten bereke-

nen van de fameuze flitsende Iri-

diumsatellieten en enkele andere 

heldere soortgenoten (ISS, MIR 

toen deze nog ronddraaide,...). U 

hoeft dus geen aparte software 

meer te onderhouden om satel-

lietovergangen te bepalen. Het 

volstaat hiervoor bij een eerste be-

zoek uw coördinaten in te geven 

of te selecteren uit een gigantische 

databank van plaatsnamen, en dit 

op te slaan bij uw bookmarks. 

Sinds enkele maanden kan u hier 

ook verschillende locaties ingeven 

(dus ook MIRA of uw vakantiebe-

stemming). Ondertussen is het ge-

heel uitgegroeid tot een website 

waar u ook actuele sterrenkaarten 

kan laten maken, de positie van 

planeten, planetoïden en kometen 

bepalen, en zoveel meer. 

http://www.heavens-above.com/ 

Webtip: HEAVENS-ABOVE 

Elk geladen deeltje dat beweegt, 

produceert een elektromagneti-

sche golf. Wanneer een elektron 

bijvoorbeeld 10.000 keer per 

seconde op en neer wipt, creëert 

het een radiogolf. Wanneer dat-

zelfde elektron een miljoen bil-

joen keer op en neer gaat, komt 

er een allesdoordringbare en 

hoogenergetische gammastra-

ling vrij. Een elektron dat 

rondom een atoomkern draait, 

beweegt ook en is daarmee ver-

plicht energie af te staan. Hier-

door zouden elektronen geleide-

lijk energie verliezen en uitein-

delijk tegen hun kern botsen, 

met het gevolg dat dit artikel 

nooit was verschenen. Gelukkig 

kwam de kwantummechanica 

met een oplossing: vermits ener-

gie enkel in pakketjes kan uitge-

straald worden, is het voor een 

elektron dat rondom haar kern 

draait onmogelijk haar energie 

geleidelijk af te staan, waardoor 

het ook geen energie kan verlie-

zen. Atomen konden dus blijven 

voortbestaan. Oef!  

 

Een opmerkelijke ontdekking in 

de kwantummechanica was het 

onzekerheidsprincipe van Wer-

ner Heisenberg, de grondlegger 

van de matrixmechanica (de 

matrixmechanica was trouwens 

het gevolg van zijn ontdekking). 

Het onzekerheidprincipe zegt 

dat het onmogelijk is tegelijker-

tijd de positie en de snelheid 

van een deeltje te kennen. Dit is 

een opmerkelijk idee dat steunt 

op een bedrieglijke eenvoud.   

Terwijl u dit artikel leest, weer-

kaatsen miljarden fotonen tegen 

het papier in de richting van uw 

ogen. Eiwitten in uw netvlies 

zullen er dan voor zorgen dat er 

een potentiaalverschil ontstaat 

zodat u deze letters kunt lezen. 

Wanneer we in plaats van letters 

een proton willen zien, kunnen 

we nog altijd beroep doen op 

fotonen. Maar terwijl deze reus-

achtige letters, die uit vele mil-

jarden atomen inkt bestaan vrij-

wel statisch onder een onophou-

delijke fotonenbombardement 

blijven, zal het proton door zijn 

detectiemiddel, het foton, iets 

verschoven zijn. We hebben dus 

wel het proton ‗gezien‘, maar 

we weten wel niet meer waar 

het is. Volgens het onzekerheid-

principe is waarnemen,  versto-

ren. 

Het onzekerheidsprincipe ver-

onderstelt het bestaan van virtu-

ele deeltjes. Deze deeltjes heb-

ben als taak ervoor te zorgen dat 

overal in het universum een 

minimale hoeveelheid onzeker-

heid voorkomt. Ze komen over-

al voor, zelfs in het meest per-

de relativiteitstheorieën en de 

kwantummechanica de laatste 

echte grote omwentelingen in de 

natuurkunde? Of om het met de 

woorden van Stephen Hawking 

te zeggen: is het einde van de 

natuurkunde in zicht? 

Elke snaartheoreticus, of hij nu 

tot het enthousiaste soort be-

hoort of niet, zal zonder enig 

moment van reflectie met kracht 

‗Neen!‘ op deze vraag antwoor-

den. Volgens de snaartheoretici 

heeft de natuurkunde nog heel 

wat verrassingen in petto. Mar-

kante verrassingen die ons zon-

der meer kunnen onthullen 

waarom ons heelal ontstaan is, 

waarom  de materie is zoals ze 

is en hoe onze wereld precies in 

elkaar zit. De antwoorden op 

deze vragen denken ze te vinden 

in de supersnaartheorie.  

fecte vacuüm. Virtuele deeltjes 

verschijnen plots met hun twee-

ën vanuit het niets om dan nog 

voor de natuur het merkt bijna 

meteen weer te verdwijnen door 

middel van annihilatie. Een vir-

tueel deeltjespaar bestaat im-

mers altijd uit een gewoon deel-

tje en zijn antideeltje. Als deze 

bij elkaar komen, vernietigen ze 

elkaar meteen.  

Wanneer virtuele deeltjes op de 

rand van een zwart gat verschij-

nen, is één van de twee in staat 

materie van dat zwarte gat te 

onttrekken. Hierdoor zullen ze, 

hoe onbetekenend ze op het 

eerste zicht misschien lijken, in 

staat zijn de onsterfelijk ge-

waande zwarte gaten sterfelijk 

te maken. Binnen 10100 jaar zul-

len virtuele deeltjes ervoor ge-

zorgd hebben dat elk zwart gat 

in het heelal tot niets verdamp 

tis.  

 

HET EINDE IN ZICHT? 

 

Als laatste volgt nog een pran-

gende vraag: hebben we het nu 

zowat allemaal gehad? Waren 
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Halfweg 2000 besliste ik een 

nieuwe telescoop aan te kopen. 

Na wat rondneuzen op het net 

en lastigvallen van bepaalde 

vaste Mira-medewerkers, be-

sloot ik een Dobson-type aan te 

schaffen: bovenal wilde ik in-

vesteren in een iets grotere spie-

gel, en na een paar jaar worste-

len met de equatoriale monte-

ring van mijn elfje, leek het mij 

ook een aangename afwisseling 

om eens de hemel te verkennen 

met een azimutale montering. 

Met fotografie of doorgedreven 

planeetwaarnemingen hou ik me 

voorlopig nog niet bezig, dus 

hoefde een volgsysteem niet 

echt. 

 

Maar dan natuurlijk kwam het 

probleem: welk type zou ik kie-

zen?  De spiegel zou een 8 inch 

worden (zo‘n 203 mm): al een 

heel stuk meer dan de 110mm 

van het elfje, maar nog vlot be-

taalbaar.  Lang droeg de Star 

Hopper van Celestron mijn 

voorkeur weg: vele amateurs –

waaronder ook een paar Mirane-

zen - hadden reeds goede erva-

ringen gehad met dit type. Bij 

het bladeren in een paar sterren-

kundige magazines kwam ik 

toen bij een artikel in 

Sky&Telescope, januari 2000. 

Erin werden zes 8‖ dobson tele-

scopen besproken: juist wat ik 

nodig had. 

 

Steunende op het artikel, dat een 

lichte voorsprong gaf aan de 

Orion SkyQuest, opteerde ik 

voor dit merk.  Ik bestelde de 

kijker bij de astroshop van Ura-

nia, en een paar weken later was 

ik de - toch wel trotse - eigenaar 

van een nagelnieuwe SkyQuest 

XT8.  Het was eind juli, en dus 

kon ik nog een maand gewoon 

worden aan de aanwinst, voor 

hij zijn eerste grote doop zou 

krijgen tijdens het Mira-

Provencekamp van datzelfde 

jaar. Even wat cijfergegevens: 

diameter 8‖ (203 mm), brand-

puntsafstand 47.2‖ (1198 mm), 

totaal gewicht 22 kg. 

 

Allereerst monteerde ik een gro-

tere zoeker (7x50) ipv het bijge-

leverde 6x30 zoekertje. Dit was 

weliswaar zeer degelijk, maar 

een paar maanden eerder had ik 

de grotere al gekocht op de ATT 

beurs te Essen. Trouwens, deze 

nieuwe zoeker beschikt over een 

45° inkijkhoek. Misschien wat 

ongewoon, maar ik kan je verze-

keren dat het nog zo makkelijk 

is om een object te vinden als je 

beeld ‗normaal‘ staat. Natuur-

lijk, als je dan op de sterren-

wacht terecht waar rechte of 90° 

zoekers primeren, wordt het al-

tijd weer even wennen. 

 

Bij de telescoop worden stan-

daard twee oculairs geleverd: 

een 25- en een 9-mm Plössl 

(1.25 inch diameter, ook een 2 

inch rack-and-pinion versie is 

beschikbaar), bovendien had ik 

onmiddellijk ook één Lantha-

num Vixen oculair en een Bar-

low besteld : ik beschik dus over 

een meer dan voldoend aantal 

vergrotingen. Vang- en hoofd-

spiegel waren uitstekend. Het 

collimeren verliep redelijk vlot. 

Er was wel een beetje speling op 

de oculair-fitting, waardoor deze 

een beetje losjes zat. Verder 

wordt standaard een maanfilter 

en een handig oculairrekje ver-

strekt. 

De Orion SkyQuest XT-8. Let op de nieuwe 45° zoeker en het handige 

oculairrekje.  

Bruno Raeymaekers  

TELESCOOPBESPREKING 
Orion SkyQuest XT8-dobson 
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Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheids-

variatie 

Maximum? 

R Tri Triangulum (Driehoek) Periodieke veranderlijke 266,3 dagen 6,0—11,5 Eind december? 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M33 (Driehoeknevel) Triangulum (Driehoek) Melkwegstelsel 

(spiraalstelsel Sa) 

m 6,2 69x42 boogminuten 2,7 miljoen lichtjaar 

NGC 752 Andromeda Open sterrenhoop m 5,7 50 boogminuten 1.300 lichtjaar? 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M31 (Grote 

Andromedanevel) 

Andromeda Melkwegstelsel 

(spiraalstelsel Sb) 

m 4,3 189 x 62 boogminuten 2,5 miljoen lichtjaar 

M32 Andromeda Melkwegstelsel (elliptisch) m 9,1 8,5 x 6,5 boogminuten 2,5 miljoen lichtjaar 

M110 Andromeda Melkwegstelsel (elliptisch) m 8,9 20 x 12 boogminuten 2,5 miljoen lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Weergegeven periode:  

1 Ceres Walvis Planetoïde m 7,6—8,5 1 oktober– 1 december 

18 Melpomene Walvis Planetoïde m 7,8-9,3 1 oktober– 1 december 
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De horizontale beweging bleek 

iets stroever te lopen dan ik ge-

hoopt had. Gelukkig bood het-

zelfde artikel uitkomst: door 

even de basis uiteen te halen en 

met behulp van een paar plastic 

ringetjes (thuis bleek een fles 

gedistilleerd water voor moe-

ders strijkijzer plots pootjes ge-

kregen te hebben) kon dit glij-

den veel verbeterd worden: het 

is nu niets meer dan een ―One-

touch-operation‖… 

 

Maar het grootste geheim van 

deze telescoop schuilt in de ver-

ticale beweging.  Het grote pro-

bleem bij dobsons is vaak dat 

wanneer men er wat extra ge-

wicht opzet (of wat minder), bij-

voorbeeld een grotere zoeker of 

een zwaar oculair, het even-

wicht nogal snel verkeerd komt 

te liggen, waardoor de telescoop 

niet stabiel meer staat en dus of-

wel achterover slaat, ofwel ver-

ticaal komt te liggen.  Hiertoe 

hadden de ingenieuze mensen 

van Orion een nieuw systeem 

uitgedokterd: aan beide zijden 

van de montering waren twee 

sterke veren aangebracht: deze 

kunnen vlot afzonderlijk, allebei 

of gewoon niet aangespannen 

worden, waardoor de telescoop 

steeds in evenwicht blijft. Zelfs 

met de nieuwe zoeker en het 

zware Nagler-oculair van de 

sterrenwacht bleef de telescoop 

braafjes op zijn doel gericht, ter-

wijl je nog steeds met een zach-

te aanraking de telescoop kan 

bewegen.  

 

Ook leuk: dankzij deze veren 

kan je indien je een beetje om-

zichtig tewerk gaat de telescoop 

als één geheel verzetten: de me-

talen tubus hangt immers vast 

aan de houten basis. Tip: na het 

waarnemen wel steeds controle-

ren of beide veren vasthangen. 

Zonder dit zou je wel eens in 

kosten kunnen vallen. Zorg ook 

dat er geen oculairen meer in 

het rekje zitten. Als je een keer 

dat geluid van metaal op steen 

hebt gehoord, vergeet je dat ge-

garandeerd niet meer! 

 

Ook voor zelfbouwers kan het 

gebruik van deze veren een ver-

ademing zijn: zeer makkelijk in 

gebruik, en zo‘n veren kunnen 

niet echt moeilijk te vinden zijn. 

Dit is reeds met succes uitgetest, 

weeral door bepaalde vaste me-

dewerkers van de sterrenwacht. 

 

Je kan dus duidelijk merken dat 

deze telescoop een uitstekend 

toestel is om een stapje verder 

in de nacht te zetten. Objecten 

zoals M81 en M82, de Orionne-

vel, Andromedanevel en bolho-

pen, alsook de planeten geven 

werkelijk adembenemende zich-

ten. In de Ardennen gaf een 

tochtje door de Virgo Cluster 

een nieuwe betekenis aan het 

woord ‗dichtbevolkt‘. Bij een 

goede nacht is de Cassini schei-

ding in de ringen van Saturnus 

overduidelijk zichtbaar. Ook 

zonnewaarnemingen lukken uit-

stekend: met een mylarvelletje 

is een zonnefilter snel ineenge-

flanst. 

 

Ideale telescoop dus: uitsteken-

Het CorrecTension Friction Optimization Systeem: 

twee veren (één aan elke kant) die de as van de hoog-

tebeweging verbinden met de basis van de telescoop, 

om zodoende voor een uitstekend evenwicht – en 

draagbaarheid – te zorgen.  

De accessoires. Maanfilter en twee oculairs waren 

bijgeleverd, de rest (Lanthanum Vixen oculairs, Bar-

lowlens, UHC filter en kleurenfilterset) werd extra 

aangekocht)  
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Een mooie verzameling beelden van Leo Aerts, gemaakt in de Franse 

Alpen: 

• Linksboven: tekening van de Omeganevel (M17 in de Boogschutter), 

gemaakt met een 203 mm Celestron C8-kijker. Duidelijk is te zien 

waarom deze nevel soms vergeleken wordt met een sierlijke zwaan 

• Linksonder: met hetzelfde toestel werd ook deze Helixnevel waargeno-

men, in het sterrenbeeld Waterman 

• De foto boven toont de grote Lagunenevel en de kleinere Trifidnevel 

(Boogschutter). Opname met een 500 mm f/3.5 flatfield-camera van 

Lichtenknecker, 20 minuten belichtingstijd op Kodak Gold 400 ASA 

de optiek, goede beweeglijkheid 

en draagbaarheid, en je krijgt er 

nog een handige nieuwigheid 

bovenop. 

 

Voor diegenen die voor dezelf-

de keuze staan zou ik in ieder 

geval het voornoemde artikel 

aanraden. Hoewel we nu toch al 

weer 2 jaar later zijn en de types 

hier en daar al verbeteringen 

zullen hebben ondergaan, kan 

het alleen maar nuttig zijn om 

eens de mening van experts te 

lezen. De zelfgemonteerde 7x50 zoeker met 45° inkijkhoek. Hierdoor staat het 

beeld rechtop, wat handig is om te vergelijken met sterrenkaartjes. 

Twee opeenvolgende tekeningen van 

zonnevlekkengroep NOAA 10119, vlak 

voordat hij door de rotatie van de Zon 

achter de rand verdween. De tekenin-

gen werden gemaakt door Lieve Meeus 

met een 102 mm lenzenkijker van 

Vixen, uitgerust met een Herschelpris-

ma.  

Ervaren zonnewaarnemers zijn het er 

unaniem over eens dat dit hulpstukje  

(enkel voor lenzenkijkers) toch een 

lichtjes scherper beeld geeft dan de 

beste objectiefzonnefilter. 
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BEELDGALERIJ 

Links: De noordkant van de Maan. 

Het beeld is een uitsnede uit een grote-

re opname, gemaakt met een Canon 

D60 digitale camera los gemonteerd 

achter de 180 mm f/10 Zeiss-maksutow 

van MIRA. Vergelijk het ook met de op-

name op de voorpagina, die dezelfde 

dag gemaakt werd met de Zeiss-

lenzenkijker. 

 

Onder: nog een mooie maantekening 

van Muriel Wetz. Het toont krater Pla-

to, die trouwens duidelijk opvalt op de 

foto links. 

Plato 

Alpenvallei 

Sinus Iridium 

Archimedes 

Mare Imbrium 

Mare  

Serenitatis 

Aristoteles 

K
au

k
as

u
s 

Eudoxus 

Links: De Crescent-nevel (NGC 6888 in de 

Zwaan, dichtbij Gamma Cygni), een opname 

van Luc Debeck vanuit Grimbergen. 

Deze zeepbel-achtige emissienevel ontstond 

door de botsing tussen de heftige sterrenwind 

van een zogenaamde Wolf-Rayet ster met ma-

teriaal dat die ster al in een vorig stadium 

wegblies. 

Tien belichtingen van elk 240 sec met een  

MX7 StarLight Xpress-CCD-camera en een 

200 mm f/4.4-newton (Orion Optics). 
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Philippe Mollet - Francis Meeus 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Hoewel het zonnevlekkenmaxi-

mum strikt genomen al een tijd-

je achter de rug ligt, bleef de 

Zon de laatste maanden voor 

spektakel zorgen. Regelmatig 

waren er zelfs zonnevlekken-

groepen te zien groot genoeg 

om met het blote oog te worden 

gezien (mits gebruik van een 

geschikte zonnefilter natuurlijk). 

En zeker met de verrekijker zijn 

er nog steeds heel wat interes-

sante vlekken en vlekkengroe-

pen te zien. Let wel: de veiligste 

methode blijft steeds de projec-

tiemethode: gebruik (één helft 

van) de  verrekijker als projector 

om een scherp beeld van de Zon 

te projecteren op een blad papier 

op zo‘n halve meter achter de 

verrekijker. 

 

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 
 

Ook de volgende maanden komt 

de Zon steeds lager aan de he-

mel te staan: op 22 december 

(begin van de astronomische 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2002 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

1 Okt 5h47m 7h42m 19h21m 21h16m - 3 01'  1.001 

8 Okt 5h59m 7h53m 19h05m 21h00m - 5 43'  0.999 

15 Okt 6h10m 8h05m 18h50m 20h45m - 8 21'  0.997 

22 Okt 6h21m 8h16m 18h36m 20h31m -10 54'  0.995 

29 Okt 5h32m 7h28m 17h23m 19h19m -13 18'  0.993 

5 Nov 5h42m 7h40m 17h10m 19h08m -15 32'  0.992 

12 Nov 5h52m 7h52m 16h59m 18h59m -17 34'  0.990 

19 Nov 6h02m 8h04m 16h50m 18h52m -19 21'  0.988 

26 Nov 6h11m 8h15m 16h43m 18h47m -20 51'  0.987 

3 Dec 6h19m 8h25m 16h38m 18h45m -22 02'  0.986 

10 Dec 6h26m 8h33m 16h36m 18h44m -22 52'  0.985 

17 Dec 6h31m 8h39m 16h37m 18h45m -23 20'  0.984 

24 Dec 6h35m 8h43m 16h40m 18h48m -23 25'  0.984 

31 Dec 6h37m 8h45m 16h45m 18h53m -23 07'  0.983 

Datum  Maanfase 

6 okt. Nieuwe Maan 

13 okt. Eerste kwartier 

21 okt. Volle Maan 

29 okt. Laatste kwartier 

4 nov. Nieuwe Maan 

11 nov. Eerste kwartier 

20 nov. Volle Maan 

27 nov. Laatste kwartier 

4 dec. Nieuwe Maan 

11 dec. Eerste kwartier 

19 dec. Volle Maan 

27 dec. Laatste kwartier 

2 jan. Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

oktober, november en decem-

ner. Alle uren zijn gegeven in 

lokale tijd. 

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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winter om 2h14m) staat ze op 

haar allerlaagste declinatie –23°

26’.  Vanuit België betekent dit 

dat ze op de middag nauwelijks 

16° boven de horizon uitkomt. 

Lage stand, maar ook korte da-

gen als gevolg: de Zon staat in 

die periode minder dan 8 uur 

boven de horizon. 

Vanzelfsprekend betekenen kor-

te dagen natuurlijk lange nach-

ten, dus ideaal voor nachtelijke 

waarnemingen. 

 

Vergeet ook niet dat er op 4 de-

cember een totale zonsverduis-

tering doorgaat, helaas enkel in 

Zuidelijk Afrika en een deel van 

Samenstanden van de Maan met een ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende waarnemer om deze laatste terug te vin-

den. U zal wel merken dat het steeds dezelfde heldere sterren zijn die 

opduiken: diegene binnen een zone van  6° boven en onder de ecliptica. 

ZOMERTIJD: 

Vanaf het laatste weekend van 

oktober geldt in België de winter-

tijd. Onze uurwerken lopen dan 

ongeveer 1 uur voor op de zonne-

tijd. De zomertijd (tot zaterdag 28 

oktober) loopt  twee uur voor . 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dan: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

 

Voor een lijst met alle data: 

- http://www.astro.oma.be/

GENERAL/INFO/nli001.html 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samen-

stand met 

ster/

planeet 

22 nov. 3° onder Saturnus 

26 nov. 4° onder Jupiter 

27 nov. 5° onder Regulus 

30 nov. 6° onder Spica 

1 dec. 
ca. 2,5° 

onder 

Mars en 

Venus 

10 dec. 

20h32m 

BEDEK-

KING !! 
 (Tau)

Aquarii 

19 dec. 3° onder Saturnus 

23 dec. 4° onder Jupiter 

24 dec. 4° onder Regulus 

28 dec. 6° onder Spica 

30 dec. 
ca. 3° 

onder 

Mars en 

Venus 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samen-

stand met 

ster/

planeet 

2 okt. 4° onder Jupiter 

3 okt. 5° onder 
Regulus ( 

Leonis) 

5 okt. 4° onder Mars 

5 okt. 5° onder Mercurius 

24 okt. 5° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

26 okt. 2° onder Saturnus 

29 okt. 4° onder Jupiter 

30 okt. 5° onder Regulus 

2 nov. 4° onder Mars 

3 nov. 6° onder 
Spica ( 

Virginis) 

21 nov. 5° onder Aldebaran 

Australië. Wie nog vakantie te 

goed heeft begint best zo snel 

mogelijk te plannen. De meest 

geschikte locaties zijn waar-

schijnlijk het Zuid-Afrikaanse 

Krügerpark en de grensstreek 

tussen Botswana en Zimbabwe. 

Daar duurt de totaliteit ongeveer 

1m20s. 

Een aparte locatie is zeker wel 

het zuiden van Australië. Daar 

gebeurt het verschijnsel bij 

Het traject van de totale zonsverduistering van 4 december 2002. De totaliteit (donkere band) loopt doorheen 

Angola, een smal stripje Namibië, de grens van Botswana met Zimbabwe, het uiterste noordwesten van Zuid-

Afrika (het Krügerpark!) en bereikt in Mozambique de kust. Dan trekt de maanschaduw over de Indische Oce-

aan om bij zonsondergang nog eventjes Australië aan te doen. 
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Mars (links) begint stilaan terug zichtbaar te worden aan de ochtendhemel. Voorlopig is 

het schijfje nog heel klein (nauwelijks 4 boogseconden), maar dat zal vanaf nu gestaag 

toenemen, tot het eind augustus 2003 ongeveer 25 boogseconden zal bedragen. De laat-

ste keer dat we Mars nog zo groot zagen was in 1971!! 

Een gelegenheid om niet te missen dus! 

Jupiter en vooral Saturnus beginnen stilaan weer op te duiken aan de avondhemel. Twee jaar geleden stonden 

ze nog samen in de buurt van de Stier, ondertussen is Jupiter reeds doorheen de Tweelingen opgeschoven naar 

de Kreeft. Zeker vanaf december prijken ze beide de ganse nacht door aan de hemel. 

Dit jaar stonden de ringen van Saturnus vanop Aarde gezien maximaal gekanteld. Vanaf nu zullen we die kan-

teling steevast zien afnemen, tot we in 2009 terug op hun zijkant kijken. 

Alle planeetafbeeldingen op deze twee pagina‘s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de pla-

neetschijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

Venus, 1 december Venus, 1 januari 2003 

Jupiter, 1 november Saturnus, 1 november 

Venus was de ganse zomer door te zien aan de avondhemel, en verdween eind september in de gloed van de 

Zon. Maar vanaf half november is ze terug aanwezig, ditmaal als ochtendster. Vanaf dan zien we het Venus-

schijfje langzaam kleiner worden (55” op 15 november, 44” op 1 december, maar 28” op 1 januari), terwijl 

tegelijk het sikkeltje steeds breder wordt (7,5%  verlicht op 1 januari, 22% op 1 december, 45% op 1 januari). 

Venus is het helderste puntje aan de (oostelijke) ochtendhemel, dus dat kan niet missen. 
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Onder: de posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2002 en 1 januari 2003, beide tekenin-

gen zijn identiek georiënteerd - links: de Aardse planeten, rechts: de reuzenplaneten en Pluto. Voor deze 

laatste tekening is telkens maar één positie weergegeven. Deze planeten bewegen te traag om op enkele maan-

den tijd veel verschil te tonen. Heel opvallend zijn natuurlijk de sterk elliptische banen van Mercurius en Pluto. 

Datum Opkomst 

Venus 

Opkomst 

Mars 

Opkomst 

Jupiter 

Opkomst 

Saturnus 

1 okt.  6h04m 02h27m 22h52m 

8 okt.  6h02m 02h06m 22h25m 

15 okt.  5h59m 01h41m 21h57m 

22 okt.  5h57m 01h18m 21h29m 

29 okt.  4h54m 23h55m 20h01m 

5 nov.  4h52m 23h31m 19h32m 

12 nov. 6h23m 4h50m 23h07m 19h03m 

19 nov. 5h40m 4h47m 22h42m 18h34m 

26 nov. 5h10m 4h45m 22h15m 18h04m 

3 dec. 4h50m 4h43m 21h48m 17h35m 

10 dec. 4h40m 4h41m 21h20m 17h05m 

17 dec. 4h36m 4h39m 20h51m 16h35m 

24 dec. 4h38m 4h37m 20h22m 16h05m 

31 dec. 4h43m 4h35m 19h51m 15h35m 

Tabel: de opkomsttijden van de vier belangrijk-

ste planeten. Alle uren  zijn gegeven in lokale 

tijd (zomertijd tot 28 oktober, wintertijd vanaf 

dan). 

 

Mars en Venus zijn dit najaar aan de ochtend-

hemel zichtbaar (Venus slechts vanaf half no-

vember). Venus is héél opvallend, maar de 

zwakkere Mars is makkelijk terug te vinden 

omdat hij van half november tot eind december 

minder dan 5 graden van Venus verwijderd 

staat. De kaart hieronder toont mooi aan hoe 

beide planeten aan ongeveer hetzelfde  tempo 

bewegen, en daardoor enkele weken in elkaars 

buurt blijven. De ochtend van 1 december staat 

trouwens ook de Maan in de buurt. 

 

Saturnus is het ganse seizoen prominent aan 

de avondhemel te zien, terwijl ook Jupiter stil-

aan vroeger opkomt. Jupiter is op dat ogenblik 

het helderste puntje  aan de hemel (zolang Ve-

nus nog niet op is), maar ook Saturnus hoort bij 

de vijf helderste objecten boven de horizon. 
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zonondergang. De kans op be-

wolking is dan natuurlijk wel 

groter maar een verduisterde 

Zon zien ondergaan is ander-

zijds wel een aparte belevenis. 

 

Ook in de loop van de maanden 

oktober, november en december 

komt de Maan in de buurt van 

enkele heldere hemelobjecten 

terecht. Zie de bijgevoegde tabel 

voor een overzicht. Dat creëert 

telkens unieke gelegenheden om 

planeten of heldere sterren te 

leren vinden. 

 

Een speciale gelegenheid is 10 

december: die avond wordt in 

een groot deel van Europa en 

Noord-Afrika de ster Tau 

Aquarii bedekt door de Maan.  

De ster verdwijnt (gerekend 

voor Grimbergen) om 20h32m 

wintertijd aan de donkere maan-

rand. Een half uurtje later 

(21h07m) komt de ster dan weer 

tevoorschijn aan de verlichte 

maanrand, maar dat is heel wat 

moeilijker zichtbaar door de 

lichtgloed van de maan.  

De ster is van magnitude 4, dus 

zelfs vlak bij de Maan moet ze 

nog zichtbaar zijn met een ver-

rekijker, hoewel voor het waar-

nemen van de eigenlijke  bedek-

king misschien wel meer ver-

groting gewenst is. 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Ook deze herfst  is de situatie 

wat planeten betreft helemaal 

gewijzigd.  

Venus stond de hele zomer door 

als avondster, maar verdwijnt in 

oktober in de gloed van de Zon. 

Pas anderhalve maand later, 

vanaf half november, is ze dan 

terug voldoende van onze ster 

verwijderd om terug zichtbaar te 

worden aan de ochtendhemel. 

Zeker vanaf de laatste week van 

november domineert ze dan de 

ochtendhemel. 

 

Vlakbij staat er echter nog een 

tweede planeet. Mars is mo-

menteel nog maar een heel be-

scheiden object: de planeet haalt 

slechts magnitude 1,6 en ver-

toont een schijfje van nauwe-

lijks 4 boogseconden. Het loont 

echter de moeite om de planeet 

vanaf nu regelmatig eens te be-

kijken met een telescoop, zodat 

u goed voorbereid kan beginnen 

aan de ―Mars 2003‖-campagne. 

Volgend jaar krijgen we immers 

de beste Mars-oppositie sinds 

1971 te zien: de planeet wordt 

eind augustus zowaar 25 boog-

seconden groot! U bent verwit-

tigd... 

Een mooie samenstand doet zich 

voor op 20 november: dan staat 

Mars 3 graden boven Spica (alfa 

in de Maagd). Met ook nog Ve-

nus op zo‘n 6 graden links ervan 

vormt dit een mooi triootje. 

 

Jupiter staat eerst nog wat be-

scheiden aan de ochtendhemel, 

vanaf november komt de planeet 

reeds om middernacht op, en 

eind december kan de heldere 

planeet de ganse nacht door be-

keken worden. Een leuk voor-

uitzicht, wetende dat Jupiter op 

minder dan 10 uur rond zijn as 

draait. Telescoopbezitters kun-

nen dus op één lange winter-

nacht een volledige rotatie van 

de planeet waarnemen! Stuur 

dan zeker uw tekeningen op 

naar MIRA Ceti. En wie zelf 

niet over een kijker beschikt kan 

natuurlijk aansluiten bij onze 

Werkgroep Astronomie. 

 

Saturnus is weliswaar duidelijk 

zwakker dan Jupiter, maar toch 

nog steeds één der helderste 

puntjes aan de hemel. De pla-

neet staat dezer dagen middenin 

de Winterzeshoek, een giganti-

sche figuur aan de hemel ge-

vormd door de sterren Capella 

(Voerman), de oranje Aldebaran 

(Stier), Rigel (aan de voet van 

Orion), Sirius (de allerhelderste, 

in de Grote Hond), Procyon 

(Kleine Hond) en Pollux of Cas-

tor (Tweelingen). 

  

3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Voorlopig geen heldere kome-

ten in zicht voor de volgende 

maanden, maar vanzelfsprekend 

kan daar natuurlijk onverwachts 

verandering in komen. 

Zo werd eind juli komeet Hönig 

ontdekt, die we in september 

(o.a. op het MIRA waarne-

mingskamp) konden waarne-

men, zelfs met kleinere instru-

menten. Kijk voor eventuele up-

dates naar de Comet Observati-

on Home Page bij de NASA: 

(http://encke.jpl.nasa.gov/). 

Of abonneer u op de (gratis) 

elektronische nieuwsbrief van 

MIRA: nieuwsbrief@mira.be. 

 

Dit najaar zijn er twee grote me-

teoorzwermen die de aandacht 

trekken. Vanzelfsprekend zijn er 

de jaarlijkse Geminiden, waar-

van het maximum dit jaar op de 

ochtend of voormiddag van 

(zaterdag) 14 december zou 

moeten vallen. Een koude win-

ternacht vaak, maar het loont 

zeker de moeite. Verwacht u op 

een donkere plaats toch zeker 

aan een veertig– tot vijftigtal 

relatief trage meteoren per uur. 

Kijk best op de ochtend van de 

14de: dan staat de radiant het 

hoogst, naderen we het maxi-

mum én is de sterk storende 

Maan (73% verlicht) net onder-

gegaan. 

 

Daarnaast zijn er ook dit jaar 

waarschijnlijk nog de Leoniden. 

Deze zwerm (stofdeeltjes af-

komstig uit de staart van komeet 

Tempel-Tuttle) is elk jaar om-

streeks 18 november actief, 

maar loont meestal niet echt de 

moeite. Elke 33 jaar echter ver-

toont hij een tijdlang opvallend 

hoge activiteit, om dan de rest 

van de 33 jaar weer stil te val-

len. De voorgaande 4-5 jaar kre-

gen we die periode telkens een 

heel korte maar heftige storm 

(tot duizenden meteoren per 

uur) en ook dit jaar zou het nog 

eens kunnen prijs zijn. 

De voorspellingen beloven twee 

maxima, waarbij we in Europa  

vooral de ochtend van 19 no-

vember op uitkijk moeten staan. 

Men verwacht een uitbarsting 

van meteoren omstreeks 5h win-

tertijd.  

http://encke.jpl.nasa.gov/
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4: VARIABELEN 

 

R Trianguli is een periodieke 

veranderlijke, die elke 266 da-

gen varieert tussen (ongeveer) 

magnitude 6.0 en 11,5. Maar 

zeker die maximale helderheid 

durft wel eens af te wijken, 

waardoor de ster ook al eens 

magnitude 5,5 kan halen. In elk 

geval is de variabele tijdens 

minstens de helft van zijn cyclus 

met een gewone verrekijker te 

zien. Het volgende maximum is 

voorzien eind december, wan-

neer de ster zelf optimaal aan de 

avondhemel staat. Geen excuses 

dus om R Tri niet minstens één 

keer per week waar te nemen. 

Vergeet dan ook niet uw waar-

nemingen door te sturen naar de 

Werkgroep Variabelen van de 

VVS (Eric.broens@skynet.be). 

 

Een algemeen zoekkaartje én 

een omgevingskaartje met 

AAVSO-vergelijkingssterren 

voor deze variabele is te vinden 

op de uitneembare sterrenkaart 

middenin deze MIRA Ceti. Op 

de detailkaartjes staat bij een 

heleboel sterren een getal: de 

exacte helderheid (magnitude) 

waarmee de helderheid van de 

variabele kan vergeleken wor-

den. Telkens werd de decimale 

punt of komma weggelaten om 

verwarring met zwakke sterre-

tjes te vermijden (66 betekent 

dus magnitude 6,6).  

 

 

5: DEEP-SKY 

 

Een mengeling van ―natte‖ en 

―droge‖ gebieden deze keer: on-

deraan de natte sterrenbeelden 

Walvis en Vissen, hogerop de 

drogere collega‘s Driehoek, 

Ram, Pegasus en Andromeda. 

 

Het hoogst aan de hemel staan 

Andromeda en Pegasus.  

Vanzelfsprekend moeten we het 

hier dan hebben over M31, de 

Grote Andromedanevel, maar 

ook over zijn beide begeleiders 

(M32 en M110). Het is verba-

zend hoe makkelijk M31 met 

het blote oog kan gezien wor-

den, zelfs als de hemelachter-

grond niet perfect donker is: 

zelfs vanuit Meise of Grimber-

gen lukt dit regelmatig, maar 

dan wel als Andromeda hoog in 

het zenit staat. 

In de meeste handboeken staat 

M31 nog steeds omschreven als 

de grotere, zwaardere broer van 

ons melkwegstelsel, maar er zijn 

recente aanwijzingen dat hij net 

iets lichter zou zijn. Ons melk-

wegstelsel en M31 vormen de 

twee hoofdcomponenten van de 

Lokale Groep,  een verzameling 

van zo‘n 30 veelal kleine melk-

wegstelsels. 

Met een grote verrekijker is het 

beeld eigenlijk het mooist: on-

der perfect donkere hemels kan 

het object over ca. 3 graden ge-

volgd worden, bijna de helft van 

het beeldveld van een modale 

7x50-binoculair. Met een derge-

lijk toestel is de Andromedane-

vel trouwens het makkelijkst 

terug te vinden: het is dan ook 

een mooie demonstratie van het 

begrip ―Starhopping‖: huppe-

lend van ster tot ster komt men 

bij M31 uit (zie detailkaart mid-

denflap). Zet eerst de heldere 

ster  (beta) And in beeld, en 

beweeg dan de verrekijker naar 

de bovenkant van Andromeda. 

Een half beeldveld verder ko-

men we dan bij de iets minder 

heldere ster  (mu) And uit. 

Herhaal deze stap nogmaals en 

we belanden terug bij een iets 

zwakkere ster:  (nu) And dit-

maal. Plaats deze midden in 

beeld en rechtsboven moet dan 

de wazige gloed van M31 zicht-

baar worden. Vanzelfsprekend 

kan dit patroontje ook gebruikt 

worden om M31 terug te vinden 

met de zoeker van een tele-

De lichtcurve van T 

Trianguli, tussen de-

cember 2000 en sep-

tember 2002. 

Tijdens haar maxi-

mum wordt de ster 

net zichtbaar met het 

blote oog. Een groot 

gedeelte van de 266 

dagen durende perio-

de kan ze met de ver-

rekijker gevolgd wor-

den, maar tijdens het 

minimum is toch min-

stens een 114 mm-

kijker nodig.  

© AAVSO 
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gezien worden, maar dan enkel 

als een puntvormig object vlak 

bij de grote Andromedanevel. 

M32 staat op nauwelijks 24 

boogminuten van de kern van 

M31, en past dus bij redelijke 

vergrotingen samen met zijn 

grote broer in het beeldveld van 

een telescoop. 

M110 is ongeveer even helder, 

maar die helderheid is over een 

groter oppervlak uitgesmeerd 

wat het object veel moeilijker 

zichtbaar maakt. Met een kleine 

telescoop (zeker vanaf 80 mm 

opening) is het object makkelijk 

haalbaar, zeker als de achter-

grond goed donker is. M110 

staat aan de andere kant van 

M31 vergeleken met M32, op  

een duidelijk grotere afstand 

(zo’n 37 boogminuten). 

 

Het sterrenbeeld Driehoek 

(halfweg tussen Andromeda en 

Ram) is tamelijk herkenbaar: 

drie relatief heldere sterren in 

een gelijkbenige driehoek, waar-

bij de ster alfa de smalle hoek 

vormt. 

Het bekendste object in dit klei-

ne sterrenbeeld is natuurlijk 

M33, een gigantisch melkweg-

stelsel op zo‘n 2,7 miljoen licht-

jaar afstand. Dit is echt een 

moeilijke jongen: héél helder 

maar ook uitgestrekt (2 maandi-

ameters) en zonder merkelijke 

centrale concentratie (net zoals 

ook het geval was bij de veel 

kleinere M110). We kijken ei-

genlijk pal op de bovenkant van 

dit spiraalstelsel.  

In de praktijk betekent dit dat 

het stelsel onder goede omstan-

digheden makkelijk met de ver-

rekijker te zien is (en zelfs met 

het blote oog) maar onder sterk 

verlichte hemel zelfs niet met 

een grote telescoop te vinden is. 

Enkele waarnemingen hierom-

trent:  

• Collega Deboosere kon M33 

met het blote oog zien vanuit 

een pikdonkere locatie in de 

Hoge Venen 

• Zelf kon ik hem herhaaldelijk 

met een 7x50-verrekijker 

waarnemen vanop MIRA, 

maar dan enkel wanneer de 

Driehoek in het zenit staat 

(recht omhoog kijkend) 

Met een grotere kijker (vanaf 

150 mm moet het lukken) krijgt 

men echter iets heel anders te 

zien: behalve het eigenlijke 

melkwegstelsel (een grote 

zwakke nevel dus) zien we ook 

een beperkt aantal duidelijke 

―klonters‖. Het zijn de zoge-

naamde Waterstof-alfa (H)–

scoop, aangezien ook deze 

meestal een beeldveld hebben 

dat overeenkomt met dat van 

een verrekijker. 

 

Daarentegen valt het beeld in 

een telescoop (met uitzondering 

van de hele grote kanjers) vaak 

tegen: M31 toont dan immers 

relatief weinig contrast of de-

tails. Met een redelijke kijker op 

een donkere plaats is echter wel 

te zien hoe de noordwestelijke 

rand veel abrupter stopt dan de 

tegenoverliggende. Met een gro-

tere kijker (300 mm en meer) is 

echter te zien dat het hier om 

één van de twee donkere stof-

banden gaat die tussen de spi-

raalarmen van het stelsel lopen. 

Tijdens het voorbije MIRA-

waarnemingskamp kregen we 

hiervan een onvergetelijk beeld 

doorheen de 450 mm van Bru-

no. 

 

M31 heeft zelf een tiental bege-

leiders, maar de bekendste zijn 

natuurlijk M32 en M110 die er 

vlak bij staan. Beide kunnen bij 

lage vergroting reeds samen met 

M31 gezien worden in een tele-

scoop. M32 is de kleinste van de 

twee, maar ook het meest ge-

concentreerd. Daarom kan hij al 

nipt met een gewone verrekijker 

M31 en companen gedi-

gitaliseerd door Bart 

Declercq tijdens een 

MIRA-kamp in de Haute

-Provence. 

Tien minuten belicht 

doorheen een 105 mm 

f/4 telelens, met een cy-

aan-filter om de ergste 

kleurfout te minimalise-

ren. 

StarLight Xpress HX516

-CCD-camera 

 

Duidelijk is te zien hoe 

M32 véél geconcen-

treerder is dan M110, 

en ook veel dichter bij 

de kern van de grote 

Andromedanevel ligt: 

als het ware aan de 

rand ervan. 
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gebieden, waar sterren geboren 

worden. Het zijn dus tegenhan-

gers voor onze bekende Orion-

nevel. De makkelijkste is NGC 

604, aan de linkerbovenkant van 

M33. 

Om M33 te vinden zijn er twee 

populaire trajecten. Ofwel start 

men -zoals bij het opzoeken van 

M31- terug vanaf  Androme-

dae, maar dan legt men dezelfde 

afstand ( => M31) af maar dan 

in tegengestelde richting. 

Een andere benadering start 

vanaf het sterrenbeeld Driehoek: 

neem de verbindingslijn van de 

sterren  naar , en ga dan van-

uit  onder een hoek van 110° 

richting Andromeda en Pegasus 

(zie kaartje op de achterkant van 

de middenflap). M33 staat op 

4,5° van alfa, wat overeenkomt 

met 2/3 beeldveld van een 7x50-

verrekijker of zoeker. 

 

Dicht in de buurt, maar officieel 

reeds behorend tot het sterren-

beeld Andromeda, staat de 

mooie open sterrenhoop NGC 

752. Het is een redelijke losse 

structuur, bestaande uit een 90-

tal eerder zwakke sterretjes. Met 

een goede 114mm-kijker kun-

nen er reeds enkele tientallen 

gezien worden, maar het 

mooiste beeld krijgt men met 

een iets grotere kijker en een 

beeldveld van iets meer dan een 

graad. 

Met de verrekijker is de sterren-

hoop op zich goed te zien, zon-

der natuurlijk te kunnen oplos-

sen in afzonderlijke sterretjes. 

Enkel één voorgrondster van 

magnitude 7,1 kan gezien wor-

den, afstekend vóór de eigenlij-

ke sterrenhoop. 

En om helemaal zeker te zijn dat 

u wel de goede sterrenhoop in 

beeld heeft: net eronder staat 

een opvallend koppeltje sterren 

van magnitude 6 (samen 56 And 

geheten). 

Om NGC 752 op te zoeken trekt 

u best een lijn tussen de sterren 

 Andromedae (magnitude 4) en 

 Triangulum (magnitude 3). De 

sterrenhoop staat dan iets dich-

ter bij deze laatste ster dan bij 

de eerste. 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2002, Jean 

Meeus, VVS 2001. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

Een heel stuk lager aan de he-

mel treffen we de sterrenbeelden 

Walvis en  Vissen. 

De Vissen vormen een relatief 

zwak maar uitgestrekt sterren-

beeld, dat het grootste deel van 

de sterrenhemel onder Andro-

meda en Pegasus vult. Vooral 

het rechterdeel (de ―rechtse vis‖, 

want ze zijn immers met zijn 

tweeën), onder het vierkant van 

Pegasus, is wel goed herken-

baar. 

Dit gedeelte wordt ―het cirkeltje 

in de Vissen‖ (―the circlet of 

Pisces‖) geheten, en een vlugge 

blik op de kaart of op de sterren-

hemel leert dat dit een heel tref-

fende benaming is. 

Eén van de twee zwakste sterren 

van het cirkeltje is de meest 

linkse. Het kreeg de aanduiding 

―19‖ in de cataloog van Flam-

steed (vandaar de aanduiding 19 

Psc), maar staat vooral bekend 

als de veranderlijke ster TX Psc.  

Vele variabelen vertonen een 

eerder oranje-rode kleur, maar 

bij TX Psc is dit wel heel sterk 

uitgesproken 

 

 

6: PLANETOÏDEN 

 

Vooral in oktober zijn er twee 

planetoïden die met de verrekij-

ker zichtbaar zijn: 1 Ceres en 18 

Melpomene. 

Beide bewegen de volgende 

maanden doorheen de rechter-

kant van het sterrenbeeld Wal-

vis. Een overzichtskaart én een 

detailkaartje is te vinden op de 

uitneembare middenflap van dit 

tijdschrift. Het detailkaartje 

geeft de positie van beide plane-

toïdes per dag, van 1 oktober tot 

30 november. Beide objecten 

zijn dan duidelijk helderder dan 

de zwakste sterretjes op de 

kaart. 

 

1 Ceres is natuurlijk de allereer-

ste planetoïde die werd ontdekt: 

meer bepaald op nieuwjaarsdag 

1801. Dit gebeurde van op de 

sterrenwacht in Palermo 

(Sicilië) door de astronoom pa-

ter Giuseppe Piazzi, terwijl hij 

de positie van sterren in het ster-

renbeeld Stier bepaalde, voor 

een nieuwe cataloog. Aangezien 

deze ―ster‖ na enkele dagen 

bleek bewogen te zijn was het al 

gauw duidelijk dat het om een 

object in ons zonnestelsel moest 

gaan. Zijn omlooptijd rond de 

Zon bedraagt trouwens 1680 

dagen. 

Eerst werd gedacht aan een vol-

waardige nieuwe planeet, maar 

al gauw werd duidelijk dat het 

hier om een compleet nieuwe 

categorie objecten ging, zeker 

nadat het volgende jaar ook Pal-

las ontdekt werd. Nu weten we 

dat Ceres met zijn 933 km de 

grootste planetoïde is.  

Ceres is in oppositie op 4 okto-

ber, en zal in oktober en novem-

ber makkelijk met een verrekij-

ker zichtbaar zijn. 

 

18 Melpomene was in oppositie   

op 28 september, maar blijft ze-

ker in oktober en de eerste helft 

van november helder genoeg 

voor een doorsnee verrekijker. 

Melpomene werd een halve 

eeuw later ontdekt vanuit Lon-

den door J.H. Hind, op 24 juni 

1852. Dit rotsblokje is al een 

pak kleiner: zo‘n 150 km diame-

ter.    

De helderheid (magnitude) van de 

planetoiden 1 Ceres en 18 Melpo-

mene gedurende oktober en  no-

vember 2002.  

Zoekkaartjes zijn te vinden op de 

uitneembare middenpagina. 

 1 Ceres 18 Melpomene 

1/10 7,6 7,8 

15/10 7,7 8,1 

1/11 8,0 8,5 

15/11 8,2 8,9 
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De sterrenhemel in december 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 december om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in november 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 november om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 november om 22h, op 1 december om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in oktober 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 23h zomertijd, op 1 november om 20h wintertijd,... 


