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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. 

 

Geachte, 

 

Meer dan ooit willen we samen onze Volkssterrenwacht uit-

bouwen tot een centrum waar jong en oud kan kennis ma-

ken met ons planetenstelsel, de sterren en de diepten van 

het heelal. 

 

Om nog beter dat doel te bereiken hebben we gewerkt aan 

een aantal initiatieven die we eind augustus 2002 als ons 

“10-punten-programma” konden voorstellen, eerst aan on-

ze eigen leden en daags nadien aan de talrijk opgekomen 

vertegenwoordigers van de regionale en nationale pers. 

Kernpunten hiervan zijn een nog ruimer aanbod voor diver-

se doelgroepen. 

Niet alleen onze vertrouwde groepsbezoeken van scholen en groeperingen zullen we verder uit-

bouwen, we willen ons ook richten tot de individuele bezoeker, jongeren en bedrijven. Hiervoor 

werden aangepaste formules uitgewerkt en inmiddels in praktijk gebracht. 

 

Tegelijk werd een aanvang gemaakt met de verbouwing van het oude gedeelte van de sterren-

wacht. 

De voltooiing is voorzien in de loop van de volgende maanden en moet een verbetering beteke-

nen voor onze functie als uitleencentrum van documentatie en tentoonstellingsmateriaal en te-

vens een aanzienlijke verfraaiing van de infrastructuur die we ter beschikking stellen van onze 

actieve leden en onze werkgroepen. 

Het zijn trouwens onze leden, en in de eerste plaats onze vrijwillige medewerkers, die ons ver-

nieuwd aanbod mogelijk maken en gestalte geven. 

We kunnen daarom niet  genoeg benadrukken hoe belangrijk ze zijn voor Mira en hoezeer hun 

inzet wordt gewaardeerd, niet in het minst door de steeds talrijker bezoekers. 

Zeer in het bijzonder willen we daarom onze vrijwillige medewerkers bedanken, evenzeer als 

onze sponsors en alle anderen die dagelijks paraat staan en onbaatzuchtig hulp bieden waar no-

dig. 

 

In september was het 35 jaar geleden dat Volkssterrenwacht Mira haar deuren opende voor het 

publiek. 

Dankzij uw steun zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

  

Mede in naam van onze vaste medewerkers en van de Raad van Bestuur wens ik u en de uwen 

een vruchtbaar en prettig nieuw jaar ! 

 

 

 

Felix Verbelen 

Voorzitter  
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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: 
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Teksten: 

Francis Meeus, Hugo Van de Vel-
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Nazicht: 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 

 

Een opname van M27 –de Hal-

ternevel– in het sterrenbeeld 

Vulpecula. 

Het is een planetaire nevel die al 

goed te vinden is met een gewo-

ne verrekijker. Hij staat midden 

in de fameuze Zomerdriehoek, 

en de meeste waarnemers ver-

trekken vanaf het karakteristiek 

gevormde sterrenbeeld Pijl om 

hem op te zoeken, hoewel hij 

dus wel degelijk tot Vulpecula 

(het Vosje) behoort. 

Luc Debeck uit Grimbergen 

maakte deze opname met een 

200 mm f/4.4 newtontelescoop 

en een MX7-CCD-camera van 

Starlight Xpress. Voor deze 

magnifieke opname werden toch 

slechts 5 belichtingen van elk 20 

seconden gebruikt, terwijl men 

in conventionele fotografie toch 

gemakkelijk enkele tientallen 

minuten zoet zou geweest zijn.  

Bemerk hoe op de opname be-

halve de klassieke figuur (twee 

tegenoverliggende “taartpun-

ten”) ook de tussenliggende hol-

tes gevuld zijn met veel zwak-

kere nevelfragmenten. 

Voorwoord 2 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Prof. Carlo Denis 7 

MIRA-winkel 10 

Verslag poollichtreis Canada 11 

Webtip: Halo Northern Sky 12 

Bespreking CD-Rom “Megastar5” 13 

Beeldgalerij 20 

Hemelkalender 22 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Met dank aan: 
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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 dienstverlening van 

de volkssterrenwacht beter orga-

niseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

In deze rubriek willen we u dan 

ook telkens informeren over de 

werking en de realisaties van de 

diverse werkgroepen. Hopelijk 

voelt ook u zich aangesproken 

om deel uit te maken van één of 

meerdere van deze groepen? 

De nieuwe versie van de MIRA-

website is online! Vooral web-

master Tom De Mulder heeft de 

laatste weken van 2002 heel 

druk gewerkt, maar het resultaat 

mag dan ook gezien worden. 

Nog steeds een (doelbewust) 

heel sobere maar vlot werkende 

lay-out, maar ditmaal met een 

veel lichter en helderder uit-

zicht. Nu laten we het geheel 

een eindje proefdraaien met een 

paar ervaren medewerkers, maar 

nadien zal een grotere groep 

gemotiveerde vrijwilligers in-

staan voor een gestage toeleve-

ring van nieuwsberichten. 

In de marge hiervan werken een 

paar jongeren ook druk aan een 

ruimer artikel rond de Mercuri-

usovergang van 7 mei 2003. 

Bart Declercq werkt ondertus-

sen in alle stilte verder aan een 

uniform en coherent systeem om 

alle “administratie” van de ster-

renwacht te automatiseren. Dat 

zal dan zowel de bibliotheek 

betreffen, de ledenadministratie, 

het verhuur van tentoonstel-

lingsmateriaal maar uiteindelijk 

ook de bezoekersadministratie.  

Informatietechnologie 

Goed nieuws van het biblio-

theekfront: we hebben voor alle 

leden van MIRA een korting 

van zomaar eventjes 20% be-

dongen op de astronomie-

boeken van Springer-verlag, 

één der grootste uitgeverijen ter 

wereld. Vooral de ruime Practi-

cal Astronomy-serie loont zeer 

de moeite. 

In de bib. ligt een stapel van hun 

catalogi op u te wachten, of u 

kan surfen naar http://

www.springer.de/ 

Bestellen doet u dan recht-

streeks bij hen: 

- Springer Verlag Customer 

Service, Haberstrasse 7, 69126 

Heidelberg, Germany 

Tel. 00800 7774 643 

Fax.: 0049 6221 345 4229 

E-mail: orders@springer.de 

Vermeld in uw bestelling wel 

“MIRA Public Observatory, 

Belgium” en “20% discount” 

Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum 
Drie grote publicaties staan op 

het programma voor dit jaar: 

• Jan Janssens (gewezen voor-

zitter van de VVS-werkgroep 

Zon) brengt een totaal ver-

nieuwde versie van zijn stan-

daardwerk over de Zon uit, en 

natuurlijk zijn we fier dat het 

weer een MIRA-uitgave wordt. 

• MIRA-voorzitter Felix Ver-

belen is ook een verwoed radio-

amateur, een combinatie die en-

kele jaren terug resulteerde in de 

uitstekende publicatie “Radio 

en astronomie”. Al een tijdje 

uitverkocht en dus dé gelegen-

heid om een vernieuwde uitgave 

uit te brengen 

• Een nieuwe publicatie komt er 

van de hand van Tom Ameye, 

die zal handelen over de plane-

toïden. De eerste hoofdstukken 

tonen alvast dat het een degelijk 

onderbouwde, maar héél vlot 

leesbare publicatie wordt. Tom 

en zijn vlotte pen zijn duidelijk 

een aanwinst voor MIRA. 

We houden u op de hoogte! 

De werkgroep sterrenkunde 

mocht ook de voorbije maanden 

herhaaldelijk sakkeren op het 

weer, maar de allerlaatste sa-

menkomst was een echt schot in 

de roos: weliswaar volle maan, 

maar een superstabiele lucht 

waardoor we ongelooflijk goed 

planeetbeelden te zien kregen.  

Deze werkgroep staat open voor 

alle MIRA-leden die gezellig in 

groep willen bezig zijn met ster-

renkunde, en daarvoor graag het 

telescopenpark van MIRA wil-

len gebruiken. Samenkomst elke 

eerste en derde woensdag van 

de maand (maar dat zal in de 

toekomst ruimer worden): 15/1; 

5/2; 19/2; 5/3; 19/3; 2/4, telkens 

vanaf 20h via de oude ingang 

van MIRA. Spring gerust eens 

binnen. Verantwoordelijken: 

Wim Engels en Bart Declercq 

(Bart@mira.be) 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

De werkgroep “rondleidingen” 

heeft al heel wat werk verricht 

het afgelopen jaar. MIRA doet 

steevast een beroep op deze 

vrijwilligers wanneer er grote 

groepen op bezoek komen, of 

verschillende groepen tegelijk te 

gast zijn. Bovendien zijn ze 

steeds van de partij bij de speci-

ale evenementen: waarnemings-

avonden en dan vooral de druk 

bijgewoonde astroclub-avonden 

met Frank Deboosere. 

Volgende vergadering: maandag 

10 maart om 20h, o.a. over wat 

er zoal kan mislopen bij een 

rondleiding en wat er aan te 

doen. 

Meer info bij Francis Meeus

(0 2 /2 6 9 .1 2 .8 0  o f  f r a n -

cis@mira.be). 

Publicaties 
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De laatste vrijdag van de maand 

–met uitzondering van de maan-

den juli en augustus– komt 

weerman Frank Deboosere een 

voordracht houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uurtje. Bij helder weer trekken 

we dan naar de telescopen voor 

de waarnemingen, zoniet volgt 

een rondleiding op de sterren-

wacht. De prijs bedraagt € 4,50 

(gratis voor MIRA-leden). 

 

Vrijdag 31 januari 2003: 

“Leven in het Heelal”. 

Een eenvoudige blik in de spie-

gel volstaat om zeker te zijn dat 

er in het heelal intelligent leven 

mogelijk is. Maar hoe groot is 

de kans dat er ook elders in het 

heelal leven voorkomt? En zijn 

er al sporen gevonden die in die 

richting wijzen? 

 

Vrijdag 28 februari 2003: 

“Geheimen van het Heelal”. 

Het heelal is ontstaan uit een 

Big Bang, daarover lijken we-

tenschappers het min of meer 

eens te zijn. Maar wat moeten 

we ons daarbij voorstellen? Wat 

is donkere materie, wat is don-

kere energie? Er wordt tegen-

woordig ook gesproken over 

meerdere universa. En wat is de 

toekomst van ons eigen heelal? 

 

Vrijdag 28 maart 2003: 

“Ruimtereizen voor iedereen?”, 

daarover spreekt Frank Deboo-

sere deze maand in zijn astrono-

misch praatje. Ruimtevaart kost 

vooralsnog handenvol geld. 

Toch wordt er meer en meer 

gesproken over ruimtetoerisme. 

Kunnen we weldra met z‟n allen 

een korte trip naar de Maan ma-

ken? Wat is het nut van dergelij-

ke uitstapjes? En wat heeft de 

technologie op dit vlak nog in 

petto?  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2003 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve weerkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten… 

En vergeet niet ook even binnen 

te springen in het “Bibliotheek– 

en documentatiecentrum”.  

  

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van MI-

RA staan natuurlijk steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA en van de VVS 

(Vereniging voor Sterrenkunde). 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

Gezien het succes van de jonge-

rencursussen de voorbije twee 

jaren organiseert Volkssterren-

wacht MIRA in 2003 opnieuw 

twee edities: één tijdens de eer-

ste week van de paasvakantie (7 

tot 11 april) en één tijdens de 

voorlaatste week van de grote 

vakantie (18 tot 22 augustus). 

Telkens kunnen een twintigtal 

jongeren van 10 tot 14 jaar vijf 

volle dagen (van 9 uur tot 16.30 

uur) op MIRA terecht om samen 

met enthousiaste begeleiders op 

een speelse en toch instructieve 

manier op verkenning te trekken 

doorheen de wondere wereld 

van sterren, planeten, ruimtetui-

gen en nog zo veel meer.  

 

De deelnemersprijs bedraagt € 

125. In deze prijs zitten inbegre-

pen: Cursusgeld, excursie, docu-

mentatiepakket, publicatie 

'Sterrenkunde voor beginners', 

knutselmateriaal en een toe-

gangsticket drie personen voor 

een avondje „Astroclub met 

Frank Deboosere‟ op MIRA. 

 

De verantwoordelijke voor de 

jongerencursussen is Francis 

Meeus (francis@mira.be). 

Jongerencursus 

7-11 april 

De astroclub-avonden met Frank 

Deboosere hebben zo‟n succes 

dat onze weerman zijn uiteenzet-

ting vaak een tweede keer moet 

houden. 



MIRA Ceti - januari  - maart 2003 6 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/  

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel.: 089/30 79 90 
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Elke vrijdagavond is Urania geopend voor individuele bezoekers. 

Deuren openen om 20h, de rondleiding start steevast om 20h15. 

• Zaterdag 15 maart, 10h-18h: JVS-dag. Oberon, de jongerenwerking 

van Urania, bestaat 25 jaar en organiseert daarom de editie 2003 van de 

jaarlijkse samenkomst van de JVS (JongerenVereniging voor Sterren-

kunde, deel van de VVS). 

• Op zaterdag 23 januari (20-23h) is er een waarnemingsavond rond Ori-

on en omliggende sterrenbeelden. 

Daarenboven lopen er doorlopend ook heel wat cursussen bij Urania: 

variërend van basiscursussen over sterrenkunde of weerkunde, over jon-

gerencursussen tot heuse seminaries over meer gespecialiseerde onder-

werpen uit de astronomie. 

RUG Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44 

9000 Gent 

tel. 09/264.41.68 

e-mail: info@rug-a-pien.be  
http://www.rug-a-pien.be 

Sinds begin 2002 is het nieuwe multimediaal bezoekerscentrum van 

Volkssterrenwacht Beisbroek geopend. Er zijn vaste planetariumvoor-

stellingen op: 

• Woensdag om 15h 

• Vrijdag om 20h30m 

• Zondag om 15h en 16h30 

• Tijdens de schoolvakantie zijn er extra voorstellingen 

 

Bovendien lopen er elke week wel een paar cursuslessen, zowel voor de 

volwassenen als voor jongeren (dit dan onder leiding van JVS-Vigilia, 

de jongerenkern van Beisbroek). 

• Maandag 3 - dinsdag 4 - donderdag 6 maart, 18h30-21h30: Cursus 

“Initiatie waarnemen voor jongeren” 

 

• Gezinsvoorstelling “DE AARDE, planeet met duizend gezichten”: 

woensdag.16h, vrijdag 20h, zondag 16h 

• Jeugdvoorstelling: “Spike Codex” - Woensdag 15h - Zondag 15h 

 

• Volwassenwerkgroep Vendelinus komt elke 3de zaterdag van de 

maand samen van 14 tot 17u. 

• Seniorenwerkgroep Overdag Aktief komt elke 1ste donderdag van de 

maand samen. 

• Elke woensdagavond is er een kijkavond voor het publiek (gratis), van 

20h tot 22h. De ingang is via het hekken in de Gezusters Lovelingstraat 

• Elke maandagavond en elke woensdagavond (telkens van 19h tot 23h) 

is ook het Documentatiecentrum en de bibliotheek geopend. Niet op 

feestdagen 

• Zaterdag 25 januari (14h30) spreekt Günther Boerjan over “De ver-

kenning van Venus” 

• Donderdag 9 januari (20-22h): eerste les van de tiendelige cursusreeks 

“Sterren en Sterrenstelsels” 

• Zaterdag 8 februari (14h30) voordracht over “Waarnemen van kunst-

manen” door Bram Dorreman 

mailto:info@rug-a-pien.be


MIRA Ceti - januari  - maart 2003 
7 

Francis Meeus 

Prof. CARLO DENIS 

MIRA Ceti sprak met ... 

Over het einde van de wereld is 

al rijkelijk veel inkt gevloeid. 

Vorig jaar droeg een Luiks 

hoogleraar, Carlo Denis, samen 

met een Poolse collega daar een 

serieus wetenschappelijk steen-

tje toe bij door een artikel te pu-

bliceren over het ultieme lot van 

onze blauwe planeet. Dit artikel 

vond internationaal de nodige 

weerklank, en omdat de lezers 

van MIRA Ceti niet minder 

goed geïnformeerd hoeven te 

zijn dan de lezers van het gezag-

hebbende „Nature‟, trokken we 

naar Luik om Carlo Denis zelf 

aan het woord te laten.  

Tot maart 2001 was deze gebo-

ren Luxemburger als hoogleraar 

verbonden aan het „Institut 

d'Astrophysique et de Géophysi-

hysique‟ van de universiteit van 

Luik, maar met zijn 61 jaar blijft 

hij ondanks zijn pensionering 

actief bezig met allerhande we-

tenschappelijk onderzoek. Zo is 

hij o.a. wetenschappelijk mede-

werker aan het „European Cen-

ter for Geodynamics and Sei-

smology‟ en toen ik hem half 

november kon ontmoeten was 

hij net terug van een werkbe-

zoek aan Krakau en een congres 

in Luxemburg. Terwijl hij al va-

liezen aan het pakken was voor 

een nieuwe reis naar Polen met 

nadien een korte passage langs 

Litouwen en een verblijf van en-

kele maanden in Oekraïne. 

Schalks voegde hij er aan toe 

dat hij bij die laatste trip de uni-

versiteit van Odessa zou aan-

doen, niet om er academisch 

werk te verrichten, maar wel om 

er met een plaatselijke academi-

ca in het huwelijksbootje te 

stappen!   

 

Door dat bewuste artikel in 

het wetenschappelijk tijd-

schrift Icarus over het vurige 

einde van de planeet Aarde 

wordt u sinds ruim een jaar 

regelmatig in allerlei astrono-

mische artikels vernoemd, 

maar toch is sterrenkunde niet 

echt de hoofdmoot van uw we-

tenschappelijk werk, profes-

sor? 

 

Inderdaad. Ik heb tijdens mijn 

hele carrière wel regelmatig din-

gen gepubliceerd uit het puur 

sterrenkundig onderzoeksdo-

mein, maar het is vooral op het 

vlak van geofysica, geodynami-

ca en rotsmechanica.dat ik het 

meeste onderzoekswerk heb 

verricht. En ik ben er trouwens 

nog steeds mee bezig. Zo bestu-

deer ik  sinds een aantal jaren 

voornamelijk de variatie in de 

lengte van de dagen in de loop 

van de verschillende geologi-

sche perioden. En in alle be-

scheidenheid mag ik toch wel 

stellen dat ik internationaal er-

kend word als een specialist in-

zake de globale vervormingen 

van de Aarde.  

Samen met mijn goede vriend 

Rafal Rybicki, wetenschappelijk 

directeur aan het Instituut voor 

Geofysica van de Poolse Acade-

mie voor Wetenschappen in 

Warschau, heb ik net een studie 

voltooid die weldra zal verschij-

nen in het tijdschrift Physics of 

the Earth and Planetary Interi-

ors. Het gaat over de effecten 

van de kristallisatie van de bin-

nenkern van de Aarde op de va-

riatie van de lengte van de da-

gen. Onze conclusie is dat dit 

effect momenteel neerkomt op 

een relatieve vermindering van 

ongeveer 3 microseconden per 

eeuw. Dit uiteraard naast het do-

minante effect, veroorzaakt door 

de wrijving ten gevolge van de 

getijden, waarbij de dagen per 

eeuw iets minder dan 2 millise-

conden langer worden. Op zich 

is dat niet veel, maar in de loop 

van miljoenen jaren loopt dat 

serieus op: zo‟n 400 miljoen 

jaar geleden b.v. duurde een dag 

ongeveer 21 à 22 uur. 

 

Zijn er ook materiële sporen 

te vinden dat in vroeger tijden 

de dagen effectief een stuk 

korter waren dan nu? 

 

Carlo Denis wordt internationaal erkend als een autoriteit op het gebied 

van de globale vorm en vervormingen van onze planeet Aarde. Maar deze 

“geophysicien pur et dur” heeft ook op sterrenkundig vlak een boel inte-

ressante zaken te vertellen.  
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Daarvoor beschikken we over 

fossiele horloges: net zoals de 

jaarringen van een boom ons 

heel wat kunnen vertellen niet 

alleen over de boom zelf, maar 

ook over de biotoop waarin die 

zich ontwikkelde, zo kunnen de 

kalkafzettinglaagjes waaruit 

schelpen en koralen zijn opge-

bouwd dienen als indicatie 

i.v.m. seizoensvariaties en de 

opeenvolging van dag en nacht. 

Er blijkt immers een duidelijk 

verband te zijn tussen de kalk-

laagjes en de hoeveelheid licht 

in de atmosfeer. De invloed van 

de Maan zorgt voor slechts mi-

nieme variaties in de kalkafzet-

tingen per maand, maar toch 

kunnen paleontologen op basis 

daarvan, na heel nauwgezet on-

derzoek, komen tot een precies 

aantal dagen in één jaar. Ervan 

uitgaand dat de periode van één 

jaar gedurende miljarden jaren 

erg stabiel is gebleven, hetgeen 

volgens de wetten van de he-

melmechanica het geval zou 

moeten zijn. De oudste waarden 

die men op basis van fossiele 

kalkafzettingen heeft kunnen 

achterhalen voor de daglengte 

zijn er van 2,5 miljard jaar gele-

den, het begin van het Protero-

zoïcum. En dat er evolutie in het 

aardsysteem zit blijkt b.v. uit het 

feit dat in het Devoon (ongeveer 

400 miljoen jaar geleden) er zo-

iets als 400 dagen in een jaar 

waren. Dat is een verschil van 

zowat tien procent met tegen-

woordig, hetgeen toch wel aan-

zienlijk is, niet?  

 

Wat zijn uw voornaamste be-

vindingen wat betreft de evo-

lutie van de lengte van de da-

gen van onze Aarde? 

 

Door de gegevens op basis van 

fossielen i.v.m. het Proterozoï-

cum (2.500 tot 540 miljoen jaar 

geleden) en het Paleozoïcum 

(540 tot 250 miljoen jaar gele-

den) te vergelijken blijkt dat de 

Aarde ten tijde van het Protero-

zoïcum minder snel vertraagde 

dan verwacht. De Maan stond 

toen immers veel dichter bij de 

Aarde, waardoor er sterkere ge-

tijden zouden moeten geweest 

zijn alsook meer wrijving. Dit 

knelpunt is een belangrijk on-

derdeel van mijn wetenschappe-

lijk onderzoekswerk. 

In het Archaeïcum, de periode 

vóór het Proterozoïcum, waren 

er zeker ook al oceanen, maar 

wellicht waren ze niet erg diep. 

Toen waren er nog geen conti-

nentale platen zoals we ze nu 

kennen. Het continent vormde 

één groot geheel, met als gevolg 

dat de getijden die door de na-

bijheid van de Maan werden op-

gewekt heel anders verliepen 

dan nadien, met minder wrijving 

en als gevolg dus ook minder 

vertraging van de aardrotatie.  

We hebben getracht ook de in-

tensiteit van het aardmagnetisch 

veld in dit onderzoek te betrek-

ken, maar het is zeer moeilijk de 

precieze waarden van het aard-

magnetische veld in het verle-

den te achterhalen. Voor het De-

voon blijkt er duidelijk een peri-

ode geweest te zijn met een mi-

nimum in de sterkte van het 

aardmagnetische veld, maar bij 

Aangezien schelpen en koralen groeien doordat er elke dag, wellicht onder invloed van het licht, een nieuw 

laagje kalk wordt toegevoegd, is het mogelijk op basis van fossielen van deze dieren maandelijkse en jaar-

lijkse variaties te onderscheiden in de dikte van de kalklaagjes.  
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het zoeken naar dergelijke mini-

ma in het Proterozoïcum hebben 

we niets kunnen vinden.  

Wat mogelijks ook heeft bijge-

dragen tot de veranderende rota-

tieduur van onze Aarde is de 

evolutie van de planeetkern. Tij-

dens het Proterozoïcum was de 

kern van de Aarde immers aan 

het groeien omdat het zware ele-

ment ijzer daar naartoe aan het 

zakken was. Denk hierbij aan 

het gekende effect bij de ijs-

schaatser die tijdens een pirouet-

te zijn uitgestrekte armen naar 

zich toe beweegt: door behoud 

van kinetisch moment gaat hij 

sneller draaien. Dat is precies 

hetgeen met de Aarde gebeurt 

wanneer de ijzerkern groeit: het 

moment van inertie vermindert 

en zo beïnvloedt ook dit proces 

de lengte van de aardse dagen. 

 

Begin 2001 werd in het weten-

schappelijk tijdschrift Icarus 

het artikel ‘On the Final Des-

tiny of the Earth and the Solar 

System’ gepubliceerd. Waar-

om baarde dat artikel dat u 

samen met Rafal Rybicki ge-

schreven hebt internationaal 

zoveel opzien?  

 

Het onderzoek dat ik een tijdje 

terug samen met Rafal Rybicki 

publiceerde over het uiteindelij-

ke lot van de Aarde en het zon-

nestelsel kan je eigenlijk be-

schouwen als een pekelzonde 

van twee geofysici "purs et 

durs". Wij houden ons in essen-

tie bezig met de fysische proces-

sen die op de planeet Aarde in-

werken. Vandaar ook onze inte-

resse voor het fenomeen van de 

getijden. Toen wij dan even een 

zijsprongetje waagden om eens 

te berekenen hoe ons zonnestel-

sel finaal zou evolueren als we 

terdege rekening houden met dat 

getijdenfenomeen, kwamen we 

tot de conclusie dat de Zon, 

wanneer zij binnen ongeveer ze-

ven miljard jaar een rode reu-

zenster geworden is, groot ge-

noeg zal zijn om de Aarde te 

verzwelgen en waarschijnlijk te 

doen verdampen zoals een 

sneeuwvlok die in het vuur valt. 

En zo kwam dat bewuste artikel 

tot stand. Na de publicatie ervan 

in Icarus vond ook Nature het de 

moeite waard onze bevindingen 

wereldkundig te maken. En ver-

volgens gaf ook de internationa-

le pers er de nodige ruchtbaar-

heid aan, ongetwijfeld omwille 

van de „sensationele‟ titel van 

het artikel. 

 

En hoe kwamen jullie tot die 

bevindingen? 

 

Uiteraard wordt het ultieme lot 

van ons zonnestelsel hoofdzake-

lijk bepaald door de verdere 

evolutie van onze Zon.  

Zoals men wel weet zal die niet 

altijd blijven schijnen zoals dat 

nu het geval is. Wanneer de wa-

terstofvoorraad van de Zon niet 

meer toereikend is, zwelt de Zon 

op tot een rode reuzenster. Er 

komt in eerste instantie een ein-

de aan de kernfusieprocessen 

waarbij in de kern waterstof 

werd omgezet in helium. Onder 

invloed van de zwaartekracht 

stort de sterkern in elkaar totdat 

er in het binnenste omstandighe-

den ontstaan waarbij helium kan 

gefuseerd worden tot zwaardere 

elementen. Wanneer de helium-

ontbranding op gang komt, zal 

dat gepaard gaan met een krach-

tige en helle energiestoot waar-

bij de buitenste gaslagen worden 

afgestoten. Nadien zullen er nog 

verscheidene ontbrandingsflit-

sen volgen, telkens wanneer de 

nieuwe brandstofvoorraad opge-

bruikt is en er kernfusieproces-

sen op gang komen op basis van 

steeds zwaardere elementen. Tot 

er uiteindelijk niets meer te fu-

seren valt en de Zon afkoelt en 

inkrimpt tot een witte dwergster. 

Wat er met de rest van het zon-

nestelsel gebeurt tijdens deze 

evolutiefasen van de Zon hangt 

grotendeels af van waar de ver-

schillende objecten zich bevin-

den t.o.v. de Zon. Het lot van 

Mercurius is bezegeld, want de-

ze planeet wordt helemaal ver-

zwolgen door de uitdijende gas-

lagen van de rode reuzenster. En 

waarschijnlijk wacht Venus het-

zelfde lot. Voor Mars en de ver-

der weggelegen planeten zal de 

opzwellende Zon wel ingrijpen-

de gevolgen hebben, maar niet 

zodanig dat zij in hun voortbe-

staan bedreigd worden. Zij zul-

len de „zonnestorm‟ wel door-

staan. 

 

Met onze Aarde loopt het min-

der goed af? 
 

Er zijn onderzoekers die bewe-

ren dat de Zon niet voldoende 

zal opzwellen om de Aarde te 

verzwelgen, terwijl andere on-

Momenteel is de Zon een eer-

der kleine ster met een hete 

kern en een warm oppervlak. 

In de verre toekomst zwelt de 

Zon op tot een rode reuzenster 

met een zeer hete kern en een 

koel oppervlak. Ze zal helder-

der zijn dan ooit tevoren.  
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derzoekers ervan uitgaan dat dit 

wel degelijk het geval zal zijn. 

Het is daarom van groot belang 

niet alleen rekening te houden 

met de huidige positie van de 

Aarde t.o.v. de Zon, maar ook in 

te calculeren hoe de afstand tus-

sen de Zon en de Aarde zal ver-

anderen wanneer de Zon als ro-

de reuzenster gaslagen afstoot 

en dus massa verliest. Het ge-

volg is een verminderende aan-

trekkingskracht, zodat de plane-

ten zich kunnen verwijderen van 

de Zon.  

Maar planeten die door de bui-

tenste gaslagen van de Zon in-

gevangen raken of zich in de na-

bijheid ervan bevinden zullen 

tezelfdertijd ook een afremmen-

de invloed ondergaan. Met als 

resultaat dat ze vertragen en 

naar de Zon toe evolueren. Het 

zijn Rafal Rybicki en ik die voor 

het eerst effectief berekend heb-

ben welke de effecten van deze 

getijdenwerking zou kunnen 

zijn voor de Aarde en de andere 

planeten van ons zonnestelsel. 

Wanneer geen rekening wordt 

gehouden met dergelijke getij-

deneffecten, zien we de Aarde 

en zelfs Venus geleidelijk weg 

bewegen van de Zon. Maar 

wanneer er wel rekening mee 

gehouden wordt, lijkt de Aarde 

in eerste instantie wel het rode 

reuzenstadium te overleven, tot 

ze te maken krijgt met die op-

eenvolgende energiestoten wan-

neer telkens nieuwe kernfusie-

processen op gang komen in het 

inwendige van de Zon. Waar-

schijnlijk zal tijdens één ervan 

de Aarde opgeslokt worden door 

de daarbij uitgestoten gaslagen, 

naar binnen getrokken worden 

en daar verdampen ten gevolge 

van de verzengende hitte in de 

Zon. Tenzij deze energiestoten 

voor slechts relatief korte perio-

den van uitdijing zorgen, zoda-

nig dat de Aarde wel zwartge-

blakerd maar niet naar binnen 

getrokken wordt en het inferno 

toch overleeft. En uiteindelijk 

als een verkoolde sintel rond de 

witte dwerg die onze Zon ge-

worden is blijft cirkelen.  

Wij hebben getracht omzichtig 

met alle gegevens om te sprin-

gen, terwijl wij ons ook bewust 

zijn van het feit dat bepaalde pa-

rameters moeilijk precies te 

voorspellen zijn voor een be-

paalde periode in de toekomst, 

zoals o.a. de afstand tussen Zon 

en Aarde, die toch wel erg be-

langrijk is in deze context. Daar-

om zijn de conclusies waar wij 

mee naar buiten traden erg voor-

zichtig geformuleerd. Maar in 

de media moet nieuws natuurlijk 

altijd sensationeel zijn en werd 

met veel poeha en zonder veel 

reserve gesproken over het vuri-

ge einde van onze Aarde.   

 

Alleszins bedankt, professor 

Denis, voor dit interview. 

• Artikel over studie Rafal Rybicki en Carlo Denis in Nature: 

http://www.nature.com/nsu/010510/010510-7.html 
 

• Info over geodynamica, getijden, e.d.: 

http://www.astro.oma.be/GENERAL/D1.html 

http://denali.gsfc.nasa.gov/ 

http://www.earth.ox.ac.uk/research/geodesy.htm 
 

• Over massabepaling in het zonnestelsel: 

ftp.obs-azur.fr/pub/mignard/masses_ss.ppt  

MIRA-publicaties en -verkoop 
Behalve de hieronder beschreven publicaties, ver-

koopt MIRA ook een beperkt aantal posters over 

astronomische of ruimtevaartonderwerpen. De prij-

zen ervan variëren natuurlijk, maar er zijn er reeds 

beschikbaar vanaf € 9.  

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA (tussen haakjes de verzen-

dingskosten 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" € 1,25 (+ € 1,00) 

• Telescopen en hun gebruik € 6,50 (+ € 2,50) 

• Sterrenkunde met de verrekijker € 6,50 (+ € 2,50) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Sterrenkunde voor beginners € 5,00 (+ € 2,00) 

• Kometen € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mars, een fascinerende planeet € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mensen op de Maan € 1,25 (+ € 1,00) 

• Wandeling door het Zonnestelsel € 6,50 (+ € 3,00)

Enkele andere interessante artikels uit onze 

“winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL € 10,00 (+ € 2,00) 

• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl of F) € 5,00 (+ € 3,50) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00(+ € 3,00) 

 

En vergeet vooral ook niet dat de VVS-

Hemelkalender 2003 beschikbaar is! Deze 

“astronomische almanak” is eigenlijk onmisbaar voor 

elke amateur-astronoom, zelfs in deze computertijden. 

Hij geeft dag na dag een overzicht van de speciale 

hemelgebeurtenissen, en staat daarbij ook bomvol ta-

belletjes en kaartjes met de posities en eigenschappen 

van Zon, Maan  en planeten. 

Kostprijs: € 9,00 (+ € 2,50 verzendingskosten) 

http://www.nature.com/nsu/010510/010510-7.html
http://www.astro.oma.be/GENERAL/D1.html
http://denali.gsfc.nasa.gov/
http://www.earth.ox.ac.uk/research/geodesy.htm
ftp://ftp.obs-azur.fr/pub/mignard/masses_ss.ppt
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Muriel Wetz 

NAAR CANADA 
Op zoek naar het poollicht 

Het poollicht (Noorderlicht, 

Aurora Borealis of Australis in 

het zuidelijk halfrond) is in onze 

streken zeer zelden te zien. Om 

het fenomeen te kunnen zien is 

het daarom beter om eens naar 

het noorden te reizen. Het ver-

schijnsel is echter gebonden aan 

de magnetische pool, en deze 

valt niet samen met de geografi-

sche pool maar ligt ergens in het 

noorden van Canada. Daarom 

zal men in Noord-Amerika met 

veel grotere frequentie poollicht 

kunnen waarnemen dan op ge-

lijkaardige noorderbreedte in 

Europa. In die periode zijn er 

trouwens ook prachtige herfst-

landschappen, met bomen die 

gele, oranje en vlammend rode 

tinten aannemen. 

Vandaar dat we met enkele per-

sonen in oktober deelnamen aan 

een poollichtreis naar Noord-

Québec, georganiseerd door on-

ze vrienden van Volkssterren-

wacht Urania. 

 

Na onze aankomst in Montréal, 

maken we kennis met een en-

thousiaste Canadese gids. Het 

programma van de eerste avond 

beperkt zich tot een lekker res-

taurantje en dan het bed in.  

's Morgens vertrekken we dan 

met twee “minivans” naar het 

520 km verder gelegen mijnwer-

kersstadje Val d'Or. Het is niet 

warm maar de hele dag prachtig 

weer met een blauwe lucht en de 

prachtige herfstkleuren van de 

Indian Summer. 's Avonds is het 

helaas terug helemaal bewolkt, 

en zo zal het blijven. 

 

Als we de woensdagochtend op-

staan, haalt het kwik maar 1°C 

en hangen er lage wolken waar-

uit een lichte motsneeuw valt.  

Na het ontbijt vertrekken we 

voor een lange rit van 900km. 

De situatie verslechtert snel en 

al gauw begint het hevig te 

sneeuwen, het tempo vertraagt 

en we moeten zelfs achter een 

sneeuwruimer rijden.  Maar na 

honderd km verbetert de situatie 

gelukkig en kunnen we terug 

doorrijden. Na de middag zijn 

we aan het begin van de 620km  

lange James Bay Road. Maar 

om 19u00 zijn we in Radisson 

met wolken, wolken en nog eens 

wolken. „s Nachts werp ik dik-

wijls een blik door het raam 

maar de hemel blijft dicht. 

 

Donderdagochtend bezoeken we 

de gigantische hydro-elektrische 

centrale La Grande 2. In de na-

middag gaan we een wandeling 

maken in de "Montagne Noire", 

nog steeds onder de wolken, en 

met regen. En toch wil iedereen 

poollicht zien. De voorspellin-

gen voor komende nacht zijn 

weinig hoopgevend.  Het is 

weer een nachtje tegen de lage 

wolken aankijken. 

 

Vrijdagochtend, 11 oktober heb-

ben we een wandeling in de 

streek gemaakt. 's Namiddags 

bezochten we het Indianenreser-

vaat Chisasibi.  We hoorden er 

hoe de Cree indianen  momen-

teel leven, en aten er een typisch 

Indiaanse maaltijd (kariboevlees 

en bannock brood). Als we te-

gen 21u  terugkeren naar Radis-

son, is er een zwakke gloed 

waarneembaar in het noorden. 

Deze wordt sterker en we stop-

pen onderweg tweemaal om van 

het spektakel te genieten.   Het 

is echt “the Full”: gordijnen, 

banden, verticale structuren, be-

wegingen, vlekken.... 

We nemen waar samen met 

twee Canadese poollichtfreaks, 

Michel Tournay en een kame-

raad.  Ze wonen in een tipi met 

hun husky‟s, en tijdens onze 

waarnemingen kunnen we luis-

teren naar talrijke verhalen over 

het leven in het noorden van 

Québec. 

De laatste waarnemers keren te-

gen 2-3 uur in de ochtend terug 

naar het hotel. 

 

Zaterdagochtend vertrekken we 

Weinig succes met het weer, maar één heldere avond in Canada was vol-

doende om dit poollicht in volle glorie te kunnen bewonderen. Relatief 

weinig kleur (de originelen tonen enkel tinten groen en een klein beetje 

geel), maar wel heel mooie “gordijnstructuren”. 

In de “beeldgalerij” op pagina 20 is trouwens nog een beeldje te zien. 
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Hallo Northern Sky (HNS) is een 

gratis (freeware) softwarepakket 

om sterrenkaarten te maken (te 

vergelijken dus met Guide of Me-

gastar dat in dit nummer bespro-

ken wordt). Het pakket werd ont-

wikkeld door de Nederlander Han 

Kleijn, en is in zijn basisversie 

nauwelijks 2,2 megabyte groot. 

Maar de kracht van het pakket zit 

in de vele extra bestanden die 

kunnen gedownload worden bij 

de auteur of op andere plaatsen:  

• alle mogelijke bijkomende cata-

logen van sterren (waaronder de 

gigantische Guide Star Catalo-

gue), nevels en sterrenhopen, pla-

netoïden,…  

• bijkomende software, o.a. om 

bepaalde telescopen aan te sturen 

vanuit HNS 

• allerhande astrofoto‟s die op de 

kaarten kunnen getoond worden 

Website: http://www.hnsky.org/ 

een begeleide wandeling. 

's Avonds maken we kennis met 

één van de bekendere poollicht-

fotografen, Dominic Cantin. 

 

En op woensdag 16 oktober leg-

gen we 270km af van Québec 

naar Montréal. Eens aangeko-

men lunchen we in restaurant in 

één van de meest levendige stra-

ten van het Engelstalige deel 

van Montréal. Na de middag be-

zoeken we nog Montréal en on-

der andere de stad onder de 

grond met de enthousiaste Cana-

dese gids van de dag van onze 

aankomst. 

 

Daarna, in regen en wind, ver-

trekken we naar de luchthaven 

om terug naar België te reizen. 

Canada is een prachtige reis ge-

weest. Thuis zullen wij er nog 

dikwijls van dromen. De prach-

tige natuur, heel lage bevol-

kingsdichtheid en gastvrijheid 

van de inwoners van Québec 

hebben voor een onvergetelijke 

ervaring gezorgd. 

En het dansen van poollicht bo-

ven de taiga, is een magische 

spektakel dat ons altijd zal bij-

blijven. 

van Radisson naar Nemaska, 

een Indianengemeenschap op 

450km van Radisson. De laatste 

150km rijden we op een grind-

weg. Het is bewolkt en koud.  

Geen opklaringen voor van-

avond. 

Na het ontbijt vertrekken we 

naar Chibougamau waar we 

weer een mijn bezoeken. 

 

De dag nadien, gaan we de zoo 

Saint Félicien bezichtigen, waar 

de dieren vrij lopen en wij in 

een kooi zitten. Een goede gele-

genheid om een overzicht van 

het Canadese dierenrijk te krij-

gen. 

 

Langs de zuidelijke oever van 

de lac Saint Jean rijden we naar 

Chicoutimi.  We genieten van 

de prachtige panorama's onder-

weg, langs de Sagunay rivier die 

verder uitmondt in de Saint Lau-

rent. De keuze voor het avond-

maal is vrij. Overnachten doen 

we in het Hotel Chicoutimi. 

 

Op dinsdag 15 oktober, na een 

vroege wandeling langs de ri-

vier, gaan we naar Québec.   

's Middags komen we in de stad  

Québec en lunchen we in een 

rustieke restaurant. Dan  gaan 

we met een gids de stad in voor 

Webtip:  

HALLO NORTHERN SKY 

Er stond ook een ontmoeting met Dominic Cantin (links op de foto) op 

het programma, een bekende “poollicht-fotograaf” wiens beelden vaak 

te zien zijn op de Spaceweather-website. Op zijn eigen website is er 

natuurlijk nog veel meer te zien: http://www.skyphoto.homestead.com/ 

Foto: Didier Van Hellemont, Vsw. Urania 

De groep poollicht-jagers op weg naar het hoge noorden.  
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Hugo Van de Velde (hugo@mira.be) 

BESPREKING 
CD-rom: “ Megastar 5” 

Op de testbank: Megastar 5 

Uitgeverij: Willmann-Bell, Inc (www.willbell.com/software/

megastar/index.htm)  

Prijs: $ 129,95 (upgrade: $ 39,95) + verzending; ($ 1 = ong. € 1)  

Systeemvereisten: Pentium of hoger; 32 MB Ram; cd-rom lezer 

2x; min. 40 MB harde schijf-ruimte; schermresolutie min. 800 x 

600; OS: Windows 9.x, 2000, Me, NT 4 of XP  

Getest op: AMD Athlon 1 GHz, 384 MB Ram, GeForce 2 MX, 

48x cd-rom, Windows 98 SE 

Na eerder dit jaar de toen gloed-

nieuwe planetariumsoftware 

Guide 8 getest te hebben, leek 

het me interessant om nu eens 

MegaStar 5 onder de loep te 

nemen. Beide programma's heb-

ben sinds meerdere jaren en 

versies terecht trouwe aanhan-

gers, want ze zijn beide meer 

dan degelijk. 

 

Ook bij MegaStar is het de be-

doeling sterrenkaarten op het 

PC-scherm te toveren die dan 

desgewenst kunnen uitgeprint 

worden. Het programma wordt 

geleverd op 1 cd-rom en de in-

stallatie verloopt snel en pro-

bleemloos. Wanneer gekozen 

wordt voor een minimum instal-

latie moet de cd-rom achteraf 

voor elk gebruik in de lezer ge-

plaatst worden. Bij de aangepas-

te installatie wordt de mogelijk-

heid geboden om ook de vol-

gende onderdelen naar de harde 

schijf te kopiëren: GSC data 

(ong. 220 MB), Niet-GSC data 

(ong. 114 MB) en thumbnail-

beeldjes (ong. 248 MB). Data 

vanaf de cd-rom gebruiken is 

dus enkel aanbevolen wanneer 

men over een snelle cd-lezer 

beschikt. Megastar 5 legde ook 

tijdens het gebruik (op mijn 

systeem) technisch een totaal 

foutloos parcours af. 

 

Voor de weergave van sterren 

staan de Hubble Guide Star Ca-

talog, Hipparcos, Tycho 1 en  2, 

de General Catalogue of Varia-

ble Stars, en de Washington 

Catalog ter beschikking. Verder 

zijn natuurlijk meer dan 208.000 

deepsky-objecten beschikbaar 

met hun benaming(en), type, 

grootte, magnitude, classificatie, 

positie enz. Interessant is dat 

door vergelijking van de catalo-

gi met de Palomar Sky Survey 

duizenden correcties voor posi-

ties en positiehoeken geïnte-

greerd werden in de database. 

Verbeteringen die alleen in Me-

gaStar beschikbaar zijn. 

 

Wanneer men het programma 

voor de eerste maal opstart is 

het even schrikken. Boven de 

sterrenkaart bevinden zich zo-

maar eventjes 10 knoppenbal-

ken met in totaal 102 knoppen. 

Zelfs een fervente MS Office-

fan zou er zowaar jaloers van 

worden. Met deze knoppen is 

het echter mogelijk zowat alle 

functies van het programma te 

bedienen, en ze staan mooi ge-

groepeerd volgens hun functie. 

Gek genoeg is men er tevens in 

geslaagd om deze knoppen na-

genoeg allemaal te voorzien van 

een symbool dat aan duidelijk-

heid niets te wensen overlaat. 

De vrees voor verwarring is dus 

onterecht en zo komen al deze 

knoppen de gebruiksvriendelijk-

heid van het programma wel 

degelijk ten goede. Bovendien 

kan men via een rechter muis-

klik een contextmenu oproepen 

dat o.a. toelaat om vlot het ge-

heel der knoppenbalken aan of 

uit te schakelen. Zo blijft er dan 

meer ruimte voor de sterrenkaart 

zelf. Nuttig is wel om deze laat-

ste vergezeld te laten gaan van 

de Statusbalk (die meer uitleg 

verschaft over de functies) en de 

"Readout Bar" (o.a. Oriëntatie, 

coördinaten, Field Size, Distan-

ce). Van pas komt ook het ven-

ster met de symbolen voor de 

deepsky-objecten en een ander 

met de weergavegrootte van de 
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Een typische screenshot uit Megastar, hier met het traject van een komeet (posities weergegeven per x-

aantal dagen). Er is een heel vlotte controle over het aantal gegevens die worden weergegeven per zoom-

niveau (aantal sterren, aantal deepsky-objecten, lijntjes, coördinatensystemen,…). 

sterren naargelang hun magnitu-

de. 

 

Persoonlijk vind ik dat Mega-

Star aangenamer oogt dan con-

current Guide. Het lijkt allemaal 

iets meer "af". Sterren kunnen 

ook gekleurd getoond worden in 

functie van hun spectraalklasse, 

en vanzelfsprekend ontbreekt 

ook een rode nachtmodus niet. 

Indrukwekkend is hoe deze 

nieuwe versie van MegaStar op 

alle punten en tot in de details 

geconfigureerd kan worden vol-

gens de eigen smaak. Alle mo-

gelijkheden hier opsommen zou 

te veel gevraagd zijn, maar on-

getwijfeld vind iedere gebruiker 

zijn gading tussen de mogelijke 

instellingen. Vooral belangrijk 

is dat dit alles op een heel ge-

bruiksvriendelijke manier kan 

geschieden, en dat men overal 

de mogelijkheid heeft om bij 

twijfel naar de standaardinstel-

lingen terug te keren. Zo kunnen 

symbolen en kleuren van objec-

ten en lijnen niet alleen gewij-

zigd worden voor de gewone 

schermweergave, maar even-

eens voor de kaartmodus op het 

scherm, de rode nachtmodus en 

de te printen kaartjes. 

 

Ondanks de talloze mogelijkhe-

den van dit pakket blijft het dus 

uitermate gebruiksvriendelijk en 

heeft men de werking ervan snel 

onder de knie. De bediening 

wordt trouwens ook vergemak-

kelijkt door de vele, weeral naar 

eigen smaak instelbare, sneltoet-

sen. Met zo'n sneltoets de 

deepsky-objecten of de naam- 

en magnitudelabels van de ster-

ren uitschakelen, maakt de kaart 

op slag overzichtelijker bij een 

groot beeldveld. Via het menu 

achter de rechter muisklik kan 

men ook vlot een (zwevend) 

Commandovenster oproepen. In 

zo'n venster kan men die com-

mando's onderbrengen die men 

veel gebruikt. Bovendien kun-

nen verschillende van dergelijke 

vensters opgeslagen worden, die 

naargelang de behoefte verschil-

lende commando's bevatten. 

 

Alle databaseobjecten zijn net-

jes verdeeld over drie menu's, 

respectievelijk voor de sterren, 

deep sky en de objecten in ons 

zonnestelsel. Elk menu is mooi 

gestructureerd, zodat de gebrui-

ker vlot bij de gewenste functie 

belandt. En weer zijn er talrijke 

mogelijkheden: manueel of au-

tomatisch selecteren op catalo-

gus, filteren volgens magnitude, 

gewenste gevens in de labels 

enz. Een pluspunt is dat men 

kan kiezen voor een vast inge-

stelde magnitude, of voor een 

automatische aanpassing naar-

gelang het zoomniveau. Zoomen 

gaat trouwens heel vlot door 

gebruik van de Z(oom) en 

M(ooz)-toets, of door met de 

muis een kader te trekken rond 

het gebied waarop moet inge-

zoomd worden. Zelf een komeet 

of asteroïde toevoegen kan een-

voudigweg door de baanelemen-

ten in te vullen in een box met 

vakjes voor alle gegevens. Van-

zelfsprekend bestaat ook de 

mogelijkheid om bestanden met 

de gegevens van kometen en 

asteroïden te downloaden van 

het Internet, en het programma 

zo te updaten. Van beide soorten 

hemellichamen kan op scherm 

of kaart ook een spoor getoond 

worden volgens de vooraf inge-

geven parameters. 

 

Om een optimaal gebruik te 
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Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Maximum? 

U Persei (U Per) Perseus MIRA-variabele 320,26 dagen m 8,1 - 11,3  Februari 2003? 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

h en Chi Persei  

(NGC 884 en NGC 869) 

Perseus Open sterrenhopen m 6,1 en m 5,3 30 en 30 boogminu-

ten 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M34 Perseus Open sterrenhoop m 5,2 35 boogminuten  

Alfa Persei cluster Perseus Sterassociatie m 1,2 3 graden 601 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M52 Cassiopeia Open sterrenhoop m 6,9 13 boogminuten  5000 lichtjaar? 
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kunnen maken van de sterren-

kaart kan men deze oriënteren 

op de volgende manieren: Noor-

den of zuiden bovenaan met de 

centrale RK-lijn in het midden, 

al dan niet gespiegeld; ofwel 

Zenit omhoog, waarbij het beeld 

zo geöriënteerd wordt dat de 

horizon horizontaal ligt. In com-

binatie met "Zenit omhoog" kan 

men ook direct voor N, W, Z of 

O kiezen waarbij dan ook auto-

matisch een beeldhoek van 100° 

ingesteld wordt. Een rotatiege-

reedschap (een pijl in een ven-

stertje) laat toe het beeld trap-

loos te roteren zodat het b.v. 

identiek is aan wat men ziet 

door de telescoop. 

 

Via het Overlays-menu heeft 

men de keuze om coördinaten-

roosters, horizon en ecliptica al 

dan niet weer te geven. En net 

als Guide wordt de mogelijkheid 

geboden om gebruik te maken 

van DSS/Realsky beeldjes en 

deze te tonen tegen de achter-

grond van de kaarten. De Digiti-

zed Sky Survey is een collectie 

van 100 cd-roms met de inge-

scande beelden van de Palomar 

Observatory Sky Survey en nog 

enkele andere bronnen. RealSky 

is een versie waarbij de beelden, 

met enig kwaliteitsverlies tot 

gevolg, meer gecomprimeerd 

werden zodat ze passen op een 

twintigtal cd-roms. Van bijna 

79.000 objecten staat het beeldje 

echter ook op de MegaStar cd-

rom, en je kan deze indien ge-

wenst tonen op het scherm. 

 

Schitteren doet MegaStar ook 

als het op het maken van zoek-

kaarten aankomt. Niet alleen is 

de afdrukkwaliteit onberispelijk, 

maar er kunnen ook twee of vier 

kaartjes op één blad afgedrukt 

worden. Wanneer voor twee 

gekozen wordt, kan het tweede 

zelfs als inzetkaartje geplaatst 

worden. Perfect is ook de moge-

l i j k h e i d  o m  m e e r d e r e 

'oculairvelden' af te drukken op 

een zoekkaart. Heel handig voor 

het "starhoppen" met de tele-

scoop. Ook een cirkel voor het 

zoekerbeeld, Telradcirkels en 

een ccd-veld kunnen natuurlijk 

afgebeeld en geprint worden. 

 

De gegevens van het eigen ma-

teriaal kunnen vlot in MegaStar 

ingebracht worden via het Op-

tie-menu. De gebruiker kan hier 

ook het gewenste coördinaten-

formaat kiezen en zelfs de cur-

sorvorm. Veel beter dan bij con-

current Guide is de Lokatiekeu-

ze. Waar het bij Guide eigenlijk 

gissen is welke lokaties voor-

handen zijn, biedt MegaStar een 

netjes geordende indeling per 

land. Zo zijn voor wat België 

betreft standaard 24 steden 

voorzien, maar eigen lokaties 

toevoegen is geen enkel pro-

bleem. 

 

Wat betreft de gevorderde mo-

gelijkheden zijn daar onder 

meer: de uitgebreide mogelijk-

heden voor de weergave en lijst-

generatie van variabele en dub-

belsterren, de GSC-opties, het 

DSO-hulpprogramma om lijsten 

te genereren van objecten vol-

gens vooraf ingestelde parame-

ters en de animaties van de he-

mel of ons Zonnestelsel. Na-

tuurlijk biedt het programma 

ook de mogelijkheid om te com-

municeren met de courante tele-

scoopinterfaces. 

 

Het mag ondertussen duidelijk 

wezen dat MegaStar 5 genoeg in 

zijn Mars (oeps: mars) heeft om 

zowel de beginner als de gevor-

derde amateur-astronoom tevre-

den te stellen. Blijft de moeilijke 

vraag welk van de twee pro-

gramma's, Guide 8 of MegaStar 

5, nu met de meeste sterren gaat 

lopen. Mijn persoonlijke voor-

keur gaat, zeker wat betreft de 

aanmaak van kaartjes, naar Me-

gaStar. En dit ondanks de hoge-

re prijs (OPGELET !!! In België 

wordt de vorige versie 4 nog 

steeds verkocht tegen meer dan 

€ 220 - Best bestellen via de 

website van Willmann-Bell 

dus). En wel om de volgende 

redenen: 

 

MegaStar 5 legde zoals eerder 

gezegd een feilloos parcours af 

tijdens installatie en gebruik. 

Alhoewel Guide evenmin grote 

problemen geeft, moet het op 

technisch vlak toch de duimen 

leggen. Zo heb ik bij het wisse-

len tussen open applicaties re-

gelmatig last van roodkleurende 

sterren bij Guide. 

Tijdens het gebruik vindt ik bij 

MegaStar steeds vlot de gezoch-

te functie, terwijl het bij Guide 

al eens zoeken is. Globaal ge-

zien een grotere gebruiksvrien-

delijkheid dus, hoewel eerlijk-

heidshalve dient gezegd te wor-

den dat ook Guide een aantal 

troeven heeft, zoals zijn GoTo-

Menu en de tabellen met aller-

hande data die men kan genere-

ren (zie ook bespreking van 

Guide 8). Ook de keuze tussen 

meerdere talen (waaronder het 

Nederlands) voor de gebrui-

kersinterface is, zeker voor de 

gebruikers met een beperkte 

kennis van het Engels, een plus-

punt van Guide 8. 

De onovertroffen mogelijkheden 

om MegaStar 5 op een vlotte 

manier te configureren "à la 

carte", alsook de kwaliteit en 

mogelijkheden voor het printen 

van zoekkaartjes. 

Het ontbreken bij Guide van de 

mogelijkheid om lokaties vlot 

op te roepen of toe te voegen, 

tenzij men het bestand waarin 

de steden opgeslagen zijn gaat 

bewerken. 

 

Maar het dient nog even bena-

drukt te worden: beide pro-

gramma's doen hun werk meer 

dan behoorlijk, en zijn hun geld 

zeker waard. Ook Guide bestel 

je trouwens best rechtstreeks bij 

de auteur om te vermijden dat je 

hier in België nog een versie 7 

in handen gestopt krijgt tegen 

een hogere prijs. 

 

Met dank aan Mira-lid Herman 

De Mey die zijn exemplaar van 

MegaStar 5 uitleende voor deze 

bespreking. 

 

 

Hugo Van de Velde 
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Boven: in oktober ging MIRA-assistente 

Muriel Wetz mee op poollicht-reis met 

onze collega‟s van Urania. Een verslag 

van de reis vindt u elders in dit nummer, 

maar hier één van haar mooiste opna-

mes: een sierlijke aurora-krul slingert 

zich voor de Grote Beer. 

 

Onder: minder geluk aan de andere kant 

van de aardbol. Cursist Koen Dooms 

trok in eind november richting Zuid-

Afrika, o.a. voor de zonsverduistering 

van 4 december. De ganse vakantie hel-

der weer, en enkel die ochtend bewol-

king…De totaliteit werd zowat gemist, 

maar de rest van de eclips kon doorheen 

de wolken gevolgd worden. 

Opname met een 1000 mm f/10 telelens. 

Internationale bekendheid ligt op de loer 

voor Lieve Meeus.  

Haar tekening van zonnevlek NOAA 

10226 haalde immers de voorpagina van 

http://www.spaceweather.com/, één van 

de meest geraadpleegde astronomische 

websites (waarmee ze trouwens in de 

voetsporen treedt van Gunther Groenez 

en Philippe Mollet, twee andere MIRAne-

zen). 

Lieve neemt in de mate van het mogelijke 

elke dag de Zon waar doorheen een 102 

mm f/6-lenzenkijker van Vixen, uitgerust 

met een Herschel-wedge om het meren-

deel van het zonlicht af te voeren met zo 

weinig mogelijk kwaliteitsverlies of op-

warming van de telescoopbuis. 
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BEELDGALERIJ 

Digitale camera‟s worden steeds ge-

voeliger, en hebben minder last van 

ruis. Het verschil met de “echte” ge-

koelde astronomische CCD-camera‟s 

wordt dus stilaan kleiner. 

Zeker de pro-modellen (Canon D60, 

D1, Nikon D100,…) presteren verbluf-

fend goed, en hebben bovendien ver-

wisselbare objectieven zodat ook een 

telescoop rechtstreeks kan gebruikt 

worden (als een soort “supertele” dus, 

de klassieke manier om nevels en ster-

renhopen te fotograferen). 

Maar ook de “consumermodellen” 

beginnen hiervoor bruikbaar te wor-

den, zij het dan wel via oculairprojectie 

aangezien ze een vaste lens hebben. 

Opname Philippe Mollet, met een 

Olympus C2040 doorheen een 200 mm 

f/6 newtonkijker en een 36 mm Plösll-

oculair. Som van 9 afzonderlijke beel-

den van elk 16 seconden. 

Het hart van de Orionnevel (M42) is 

mooi te zien, en op het origineel waren 

ook nog wat zwakkere uitlopers te zien. 

En ook dit is het resultaat van een webcam, dit-

maal een oudere Philips Vesta Pro, gemonteerd 

op een 203 mm klassieke Cassegrain (3800 mm 

brandpuntsafstand!) van Philippe Mollet. 

Het beeld toont centraal krater Hyginus, maar 

vooral de fameuze Hyginus-rille die er doorheen 

loopt. De twee grote kraters links en onderaan in 

beeld zijn respectievelijk Ukert en Triesnecker, 

in wiens buurt op de originele opname nog eens 

fijne rille te zien is. 

Opmerkelijk is wel dat deze beelden gemaakt 

werden tijdens een extreem mistige nacht, waar-

bij enkel de Maan nog zichtbaar was (27-28 sep-

tember, na de Astroclub-avond met Frank De-

boosere op MIRA). Het gebeurt wel vaker dat 

een mistige nacht gepaard gaat met extreem sta-

biele lucht. 

En nog meer elektronisch: Saturnus gefilmd 

met een Philips ToUcam Pro-webcam, door-

heen de Kuttertelescoop op MIRA. Deze opna-

me werd gemaakt tijdens de halfmaandelijkse 

samenkomst van de werkgroep Waarnemen op 

18 december, bij een uitzonderlijke stabiele 

vriesnacht. 

Willy Muys maakte de beelden, de bewerking 

gebeurde door Bart Declercq. Een mooi 

groepswerk dus van de werkgroep Waarnemen! 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2003 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

1 jan. 5h37m 7h45m 15h46m 17h54m -22° 59'   0.983 

8 jan. 5h36m 7h43m 15h55m 18h01m -22° 12'   0.983 

15 jan. 5h34m 7h39m 16h05m 18h09m -21° 05'   0.984 

22 jan. 5h29m 7h32m 16h16m 18h18m -19° 37'   0.984 

29 jan. 5h23m 7h23m 16h28m 18h28m -17° 52'   0.985 

5 feb. 5h14m 7h13m 16h40m 18h38m -15° 51'   0.986 

12 feb. 5h04m 7h01m 16h52m 18h49m -13° 37'   0.987 

19 feb. 4h52m 6h48m 17h05m 19h00m -11° 12'   0.989 

26 feb. 4h39m 6h34m 17h17m 19h12m - 8° 38'   0.990 

5 mar. 4h24m 6h19m 17h29m 19h24m - 5° 58'   0.992 

12 mar. 4h09m 6h04m 17h41m 19h36m - 3° 14'   0.994 

19 mar. 3h52m 5h48m 17h53m 19h49m - 0° 28'   0.996 

26 mar. 3h34m 5h33m 18h04m 20h03m + 2° 16'   0.998 

Datum  Maanfase 

2 januari Nieuwe Maan 

10 januari Eerste kwartier 

18 januari Volle Maan 

25 januari Laatste kwartier 

1 februari Nieuwe Maan 

9 februari Eerste kwartier 

16 februari Volle Maan 

23 februari Laatste kwartier 

3 maart Nieuwe Maan 

11 maart Eerste kwartier 

18 maart Volle Maan 

25 maart Laatste kwartier 

1 april Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in lokale tijd 

(zomertijd of wintertijd, naarge-

lang de datum). 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon staat meer dan 6° onder de horizon 

• Nautische schemering: de Zon staat meer dan 12° onder de horizon 

• Astronomische schemering: de Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind mei niet meer het geval. 

Januari-maart 2003: de sterrenhemel in „t kort: 

• Jupiter is deze maanden de ganse nacht door te zien. 

• Saturnus is vanaf ‟s avonds zichtbaar, en dit tot een flink deel in de 

nacht. 

• Venus domineert in januari en februari de ochtendhemel, maar van-

af dan nadert ze snel de Zon. 

• Voor Mars is het nog een beetje vroeg (oppositiedatum eind augus-

tus), maar vanaf maart begint de rode planeet stilaan op te vallen 

aan de ochtendhemel. 

• Ook Mercurius  

• Meteoren kijken doet u best de nacht van 3 op 4 januari: dan zijn 

de Boötiden actief  

• Op 5 januari staat Saturnus in de bekende Krabnevel. Héél mis-

schien kan dit zichtbaar zijn met een grote telescoop (> 250 mm). 

• Tijdens de voormiddag van de 28ste januari moet u zeker eens 

proberen Venus overdag met het blote oog te vinden: ze staat dan 

één vuistbreedte linksboven van de Maan. 
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1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Stilaan lengen de dagen weer, 

maar vanzelfsprekend worden 

ook de nachten korter.  

De lente begint trouwens op 21 

maart om 2h00m wintertijd. Op 

dat ogenblik overschrijdt de Zon 

de hemelevenaar, en krijgt ze 

dus terug een positieve declina-

tie. Dag en nacht zou dan in 

principe overal ter wereld exact 

even lang moeten duren: 

12h/12h. In de praktijk klopt dit 

niet perfect: o.a. door het feno-

meen van de straalbreking komt 

de Zon reeds nipt boven de hori-

zon piepen terwijl ze er nog zou 

moeten onder staan. 

 

De Zon zelf begint nu duidelijk 

af te zakken naar haar zonne-

vlekkenminimum. Nu en dan 

waren er nog wat periodes met 

relatief veel zonnevlekken, maar 

de laatste maanden waren er 

meestal slechts 4-5 verschillen-

de groepen te zien. Het volgen-

de zonnevlekkenminimum is 

trouwens voorzien voor 2006 . 

 

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 telkens weer in de 

buurt van heldere sterren of pla-

neten. Voor beginnende amateur

-astronomen zijn dit ideale gele-

genheden om de eerste stappen 

in de hemeloriëntatie te zetten. 

De tabellen hiernaast geven en-

kele data. 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Voor Mercurius, de moeilijkste 

van de 5 klassieke planeten, kan 

u best eind januari-begin februa-

ri uw kans wagen. De planeet is 

dan aan de ochtendhemel te zien 

in de schemering: Eind januari 

komt ze zelfs anderhalf uur voor 

de Zon op. Probeer best eens 

rond  27 januari: dan staat ze 

halfweg tussen de superheldere 

Venus en de Zon. De planeet 

komt dan omstreeks 7 uur op, 

dus een uurtje later moet ze 

hoog genoeg staan om te kun-

nen zien. Vrij uitzicht naar het 

zuidoosten  is wel een vereiste. 

 

Venus kan niemand ontgaan dit 

seizoen. De planeet domineert 

immers tot eind maart de 

(zuidoostelijke) ochtendhemel. 

De helderheid van de planeet 

schommelt rond magnitude –4. 

Probeer ook eens of u de planeet 

overdag kan zien met het blote 

oog: de ochtend van 28 januari 

staat de Maan er immers zo‟n 6-

7° onder. Zoek omstreeks 9h15 

eerst met een verrekijker de 

Maan op (die staat dan pal in het 

zuiden, nauwelijks 15° boven de 

horizon). Beweeg dan de verre-

kijker één volledig beeldveld 

naar linksboven: daar staat de  

heldere Venus. Met een transpa-

rante lucht moet het dan ook 

met het blote oog lukken. 

 

De Mars-oppositie van augus-

tus 2003 komt stilaan dichterbij. 

Eind augustus nadert de rode 

planeet ons tot minder dan 56 

miljoen kilometer: de beste na-

dering sinds duizenden jaren! 

Ondertussen begint de planeet 

stilaan beter zichtbaar te worden 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

14 jan. 5° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

15 jan. 2° onder Saturnus 

18 jan. 4° boven Pollux ( Gem) 

20 jan. 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

24 jan. 6° onder Spica ( Vir) 

27 jan.  Mars 

28 jan. 4° boven Venus 

30 jan. 6° boven Mercurius 

11 feb. 6° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

12 feb. 2° boven Saturnus 

15 feb. 3° onder Jupiter 

17 feb. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

20 feb. 6° onder Spica ( Vir) 

24 feb. 4° onder 
Antares  

( Sco) 

25 feb. 3° boven Mars 

27 feb. 6° boven Venus 

10 mar. 5° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

11 mar. 2° onder Saturnus 

13 mar. 3° boven Pollux ( Gem) 

15 mar. 3° onder Jupiter 

20 mar. 5° onder Spica ( Vir) 

23 mar. 3° onder 
Antares  

( Sco) 

29 mar. 5,5° boven Venus 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

Tot het laatste weekend van maart 

(29-30/3) geldt in België de win-

tertijd. Onze uurwerken lopen dan 

ongeveer 1 uur voor op de zonne-

tijd.  

De zomertijd (tot zaterdag 26 

oktober) loopt daarentegen onge-

veer twee uur voor . 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dan: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale gele-

genheid voor de beginnende waarne-

mer om deze laatste terug te vinden. 

U zal wel merken dat het steeds dezelf-

de heldere sterren zijn die opduiken: 

diegene die binnen een zone van  6° 

boven en onder de ecliptica staan. 
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MARS 

Datum Op-

komst 

 1 jan. 4h34m 

 8 jan. 4h32m 

15 jan. 4h30m 

22 jan. 4h27m 

29 jan. 4h24m 

 5 feb. 4h20m 

12 feb. 4h15m 

19 feb. 4h10m 

26 feb. 4h04m 

 5 mar. 3h58m 

12 mar. 3h50m 

19 mar. 3h41m 

26 mar. 3h31m 

 2 apr. 3h20m 

Mars begint ons stilaan te naderen. Eind augustus krijgen we immers de 

dichtste nadering van de voorbije millennia voorgeschoteld, dus een kijk-

gelegenheid om niet te missen! 

Telescoopbezitters kunnen dan ook al stilaan beginnen oefenen: begin 

januari meet het schijfje van de planeet aan de hemel nog maar nauwe-

lijks 4,50 boogseconden, maar begin april is dat reeds toegenomen tot 

7,50 boogseconden. 

Mars beweegt zich op die tijd van het sterrenbeeld Weegschaal via de 

Schorpioen naar de Boogschutter. Kijk vooral eens rond 1 februari, dan 

staat de rode planeet nauwelijks 5 graden boven de ongeveer even heldere 

en even rode Antares in de Schorpioen. Beide zijn trouwens verweg de 

helderste objecten in die buurt, met uitzondering natuurlijk van Venus die 

alle andere objecten overstraalt.  

Venus is nog tot eind maart te zien aan de ochtendhemel, en is dan zon-

der twijfel het helderste puntje aan de (oostelijke) hemel. 

Venus 1 januari 

Venus 1 februari 

Venus 1 maart 

Venus 1 april 

Mars 1 januari 

Mars 1 april 

VENUS 

Datum Op-

komst 

 1 jan. 4:44 

 8 jan. 4:53 

15 jan. 5:03 

22 jan. 5:13 

29 jan. 5:24 

 5 feb. 5:33 

12 feb. 5:41 

19 feb. 5:46 

26 feb. 5:48 

 5 mar. 5:48 

12 mar. 5:44 

19 mar. 5:39 
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JUPITER 

Datum Op-

komst 

Onder-

gang 

1 jan. 19h46m / 

8 jan. 19h15m / 

15 jan. 18h43m / 

22 jan. 18h10m / 

29 jan. 17h38m / 

5 feb. 17h05m / 

12 feb. 16h32m 7h51m 

19 feb. 15h59m 7h22m 

26 feb. 15h27m 6h52m 

5 mar. 14h56m 6h23m 

12 mar. 14h25m 5h54m 

19 mar. 13h56m 5h26m 

26 mar. 13h26m 4h57m 

2 apr. 12h58m 4h29m 

De reuzenplaneten Jupiter (boven) en Saturnus (onder) zijn weer prominent aanwezig aan de nachthemel. 

Jupiter is het ganse seizoen door nagenoeg de volledige nacht te zien. Interessant voor telescoopbezitters: ge-

zien de lange winternachten en de korte rotatieperiode van de planeet (minder dan 10 uur) kan u tijdens  één 

lange waarnemingssessie alle kanten van de planeet zien. Jupiter staat nu in de Tweelingen, en is het grootste 

deel van de nacht het helderste puntje aan de hemel. Enkel Venus aan de ochtendhemel doet beter. 

Saturnus is al heel wat zwakker, maar zelfs zij moet enkel voor de allerhelderste ster (Sirius) onderdoen. De 

planeet staat nu trouwens midden de befaamde Winterzeshoek: een grote figuur aan de hemel gevormd door de 

sterren Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Procyon en Castor of Pollux. De planeet zelf heeft vanop Aarde ge-

zien een doormeter van zowat 19 boogseconden. Maar de ringen zijn op hun breedst meer dan dubbel zo groot: 

44’, evenveel als de grotere en dichterbij staande Jupiter. 

Alle planeetafbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

Onder-

gang 

 1 jan. 15h31m 7h40m 

 8 jan. 15h01m 7h10m 

15 jan. 14h32m 6h40m 

22 jan. 14h02m 6h11m 

29 jan. 13h33m 5h42m 

 5 feb. 13h05m 5h13m 

12 feb. 12h36m 4h45m 

19 feb. 12h08m 4h18m 

26 feb. 11h41m 3h50m 

 5 mar. 11h13m 3h23m 

12 mar. 10h46m 2h57m 

19 mar. 10h20m 2h31m 

26 mar. 9h53m 2h05m 

 2 apr. 9h27m 1h40m Saturnus 1 januari 

Jupiter 1 januari 

Jupiter op zijn best: opname van Willy 

Muys en Bart Declercq (Werkgroep 

Waarnemen MIRA) met  een ToUcam-

webcam achter de Kuttertelescoop op 

MIRA.op 18 december laatstleden. 

Behalve heel wat details op de planeet 

zelf zijn er ook nog twee maantjes te 

zien (rechts Io, links Europa) en helaas 

ook wat stofjes op de CCD-chip. 

Het allerspectaculairste is echter de 

kleine tekening erbij: Bart slaagde die 

uitzonderlijk scherpe vriesnacht  erin 

om details op Ganymedes (de grootste 

maan van Jupiter) te zien, iets waar 

weinige amateurs ooit in slaagden! Ook 

deze waarneming gebeurde met de Kut-

ter, bij een vergroting van maar liefst 

700x. 
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aan de ochtendhemel. Zijn hel-

derheid is nog tamelijk beschei-

den (magnitude 1,7 begin janua-

ri, maar reeds 0,7 begin april) 

maar de opvallende kleur maakt 

de zaken natuurlijk iets makke-

lijker. Zeker in januari is Venus 

een handig hulpmiddel om de 

veel zwakkere Mars op te zoe-

ken: ze staan dan minder dan 

15° uit elkaar (zie kaart pagina 

24). 

 

Jupiter steelt zeker wel de 

show dit seizoen… tot ‟s mor-

gen Venus opkomt. Venus is 

immer het enige puntje aan de 

hemel dat nog helderder wordt. 

Jupiter prijkt nu de ganse nacht 

door aan de hemel: „s avonds in 

het oosten tot zuidoosten, „s 

morgens in het zuidwesten tot 

westen. 

De planeet bewoog zich de laat-

ste maanden van de Kreeft naar 

de rechterkant van de Leeuw. 

Door het “rare” spel van de pla-

neten (vooral de eigen beweging 

van de Aarde dan) keert ze nu 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2003. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

• links: de aardse planeten 

• rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

 

Heel opvallend zijn de elliptische banen van Mercurius en Pluto. Duidelijk te zien is dat Pluto tot voor kort (begin 1999) 

dichter bij de Zon stond dan Neptunus. 

Aan de hand van de linkerfiguur is makkelijk uit te vlooien waarom Venus dit seizoen doorlopend aan de ochtendhemel 

zichtbaar is, maar ook waarom Jupiter en Saturnus nu de ganse nacht door te zien zijn. 

terug op haar schreden. Daar-

door staat ze begin april terug 

vlak bij M44, de prachtige ster-

renhoop middenin de Kreeft 

waar ze in september  doorheen 

trok. Nadien keert de bewe-

gingsrichting van Jupiter terug 

om richting Leeuw. 

Maak er nu en dan eens een fo-

tootje of tekening van: het zal u 

veel bijleren over hemelmecha-

nica! 

 

Saturnus is in de meeste op-

zichten het kleinere broertje van 

Jupiter: zwakker aan de hemel 

en kleiner van afmetingen. Maar 

haar ringen zijn natuurlijk onte-

gensprekelijk veel interessanter. 

Ook deze planeet is in januari 

nog de ganse nacht door te zien, 

maar nadien gaat ze steeds vroe-

ger onder om uiteindelijk eind 

maart beperkt te zijn tot de eer-

ste helft van de nacht (tot 2h on-

geveer). De ringen toonden eind 

vorig jaar hun maximale kante-

ling, dus die hoek neemt nu 

langzaam af. Maar de eerste 

maanden zal u dat verschil nog 

niet opmerken. 

De planeet staat nu middenin 

een groot gebied van de winter-

hemel dat begrensd wordt door 

de heldere sterren Capella, Al-

debaran, Rigel, Sirius, Procyon 

en Castor of Pollux: we heten 

dit de Winterzeshoek. Van al 

deze opvallende sterren is enkel 

Sirius helderder. Let ook eens 

op de opvallende kleurcontras-

ten: Sirius, Rigel en Capella zijn 

smetteloos wit, Aldebaran en 

Betelgeuze (die andere heldere 

ster binnenin de zeshoek) zijn 

oranje-rood, en Saturnus is dan 

weer gelig van kleur. 

 

 

3: PLANETOIDEN 
 

De volgende maanden zijn ide-

aal om 4 Vesta op te zoeken, de 

helderste van de planetoïden. 

Begin januari haalt ze nog maar 

magnitude 7,6 maar dat betert 

snel zodat ze eind maart zelfs 

onder de “magische” grens van 
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magnitude 6 duikt. Wie goede 

ogen heeft moet dan zeker eens 

proberen het planeetje met het 

blote oog op te speuren. Het 

staat dan trouwens in een rede-

lijk sterrenarm gebied aan de 

hemel, dus weinig verwarring 

mogelijk. 

Als het niet lukt met het blote 

oog dan lukt het zeker met een 

kleine verrekijker.  

 

 

4: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Hopelijk ontvangt u deze MIRA 

Ceti met niet té veel vertraging, 

want tot half januari moet het 

mogelijk zijn om komeet 

C/2002 X5 Kudo-Fujikawa te 

verschalken aan de ochtendhe-

mel.  

Bij zijn ontdekking eind decem-

ber –door twee Japanse amateur

-astronomen– hoopte men even 

dat het een makkelijk blote-oog-

object ging worden, maar helaas 

staat hij op dat ogenblik (eind 

januari) té dicht bij de Zon. 

Toch kon men de komeet de 

laatste dagen van december va-

nop donkere locaties reeds met 

een gewone verrekijker waarne-

men, dus dat moet half januari 

Planetoïde 4 Vesta 

zal vooral in maart 

en april optimaal 

zichtbaar zijn. Ze is 

dan doorlopend 

helderder dan 

magnitude 6,5 en 

dus héél makkelijk 

te vinden met een 

kleine verrekijker. 

Aa n g ez ien  d e 

Maagd in maart 

pas laat op de 

avond opkomt, kan 

u het kleine pla-

neetje best tijdens 

het tweede deel van 

de nacht opspeu-

ren.  

Na Vesta wachten  

u nog zo‟n 20.000 

andere planetoï-

den... 

ook in Vlaanderen zeker lukken. 

Het wordt dan wel een race te-

gen de tijd, aangezien hij dan 

pijlsnel de Zon nadert. Onder-

staand zoekkaartje toont zijn 

positie per dag van 10 tot 20 ja-

nuari (telkens om 0h), wanneer 

hij in de Arend staat. 

Na zijn passage achter de Zon 

zal hij in maart terug tevoor-

schijn komen, maar helaas zal 

hij dan enkel in het zuidelijk 

halfrond zichtbaar zijn. 

4: DEEP-SKY 
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De grote uitneembare sterren-

kaart in het midden van deze 

MIRA Ceti behandelt het gebied 

rond de bekende sterrenbeelden 

Cassiopeia en Perseus. Beide 

staan duidelijk middenin de 

Melkweg en bevatten dus tal 

van open sterrenhopen, interes-

sante sterpatroontjes en diverse 

nevels. 

 

Cassiopeia is één van de her-

kenbaarste sterrenbeelden: de W

-vorm ervan is onmiskenbaar. 

En mocht u het toch niet vinden: 

vertrek van de middelste ster 

van de Grote Beer naar de Pool-

ster, en verdubbel deze afstand. 

Daar staat Cassiopeia. Het is 

trouwens een circumpolair ster-

renbeeld op onze noorderbreed-

te: het gaat nooit onder in Bel-

gië. 

 

M52 vinden is makkelijk: ver-

leng het laatste beentje van de 

W van Cassiopeia één maal en u 

valt er mooi op. Deze open ster-

renhoop is een beetje klein voor 

de verrekijker, maar is wel ge-

concentreerd genoeg om duide-

lijk zichtbaar te zijn. Maar voor 

de rest is het wat teleurstellend 

in de verrekijker: geen afzonder-

lijke sterretjes te zien en weinig 

vorm. Opvallend is wel de hel-

dere (nou ja, magnitude 5) oran-

je ster die 3/4 graad boven M52 

staat. 

Met een telescoop worden de 

zaken duidelijk verschillend: 

met lage vergroting (20-40 keer) 

en een 114mm telescoop steekt 

het groepje sterren wel duidelijk 

af tegen de nochtans sterrenrijke 

achtergrond. Er staat één opval-

lende ster van magnitude 8 aan 

de uiterste rechterkant van de 

cluster, en een 10-15-tal zwak-

kere broertjes kan nog onder-

scheiden worden. Met een 200 

mm-kijker loopt dit al gauw op 

tot zo‟n 50 sterren. 

 

M103 zou dan weer heel wat 

beter zijn in de verrekijker 

(zeker dan één met iets grotere 

vergroting, zoals een 10x50): 

minstens 3-4 sterretjes kan men 

al afzonderlijk zien, waaronder 

ééntje van magnitude 7,3.  Dit 

melkweggebied is echter nog 

drukker bezaaid met sterren, zo-

dat het geheel nog minder af-

steekt tegen de achtergrond. De-

ze sterrenhoop doet een beetje 

denken aan een waaier, vooral 

als men enkel het tiental helder-

ste sterren in gedachten neemt. 

Opzoeken is redelijk makkelijk: 

de cluster ligt nauwelijks een 

graad links van  Casiopeiae, de 

middelste ster van de meest 

linkse “V” van Cassiopeia. 

 

Perseus was in de Griekse my-

thologie één van de vele dappe-

re helden. Met wat fantasie is er 

wel een stoere kerel in te her-

kennen, dan wel gezien van op-

zij. 

 

Halverwege tussen Cassiopeia 

en de kop van Perseus liggen 

NGC 884 en NGC 869: de be-

roemde dubbele sterrenhoop 

in Perseus. Het zijn enkele van 

de mooiste sterrenhopen aan de 

noordelijke hemel, makkelijk te 

vinden en vlak bij elkaar. 

Zelfs met het blote oog is op een 

redelijk donkere plaats al duide-

lijk te zien dat hier “iets” staat. 

Met een gewone verrekijker ziet 

men dat het om twee duidelijk 

gescheiden objecten gaat, waar-

in toch reeds enkele afzonderlij-

ke sterretjes te zien zijn. Het 

mooiste beeld krijgt men naar 

mijn gevoel met een grote verre-

kijker bij iets grotere vergroting 

(genre 15x80 of 20x80), of met 

een telescoop bij lage vergro-

ting. Dan ziet men in een rede-

lijk druk bezaaid beeldveld (we 

zitten nog steeds in de Melk-

weg) twee heel rijke sterrenho-

pen, waarvan er één opvallend 

veel oranje-rode sterren bevat. 

Dat is de linkse van de twee: 

NGC 884, beter bekend als Chi 

() Persei (Bayer noteerde dit 

object foutievelijk als een ster in 

zijn cataloog). 

NGC 869 (ook h Persei ge-

naamd) is minder kleurrijk, 

maar bevat dan weer meer ster-

ren. Alles samen zou deze zo‟n 

300 sterren bevatten, waarvan er 

toch al makkelijk tussen de 50 

en 100 kunnen geteld worden 

met een 114 mm newton (mocht 

iemand zich daar willen mee 

bezig houden…). 

Beide clusters zouden nochtans 

niets met elkaar gemeen hebben, 

doch enkel toevallig in dezelfde 

richting staan. 

 

De gigantische alfa-Persei-

groep is wat men noemt een 

h en  Persei, het mooiste koppel sterrenhopen aan de noordelijke hemel. 

Opname van Philippe Mollet: 16 seconden (!) belicht, Olympus C2040-

digicam doorheen een 200mm f/4 newtonkijker 
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sterassociatie: een grote groep 

jonge sterren vergelijkbaar met 

een open sterrenhoop. Maar in 

tegenstelling tot deze laatste zijn 

de sterren in een associatie niet 

gravitationeel gebonden en ver-

wijderen ze zich dus langzaam 

van elkaar. 

De -Persei-groep bevat onge-

veer 2 dozijn sterren helderder 

dan magnitude 7, verspreid over 

een langwerpig gebied van zo‟n 

3 graden tussen  zelf en  Per-

sei. 

 

Tussen Algol ( Persei, de be-

kende bedekkingsveranderlijke) 

en het linkerdeel van Androme-

da ligt M34, nog een mooie 

open sterrenhoop. 

Om hem te zoeken maak ik in 

gedachten een gelijkzijdige drie-

hoek met de sterren Algol en  

Persei aan de linkerkant. Iets 

voorbij de andere hoekpunt staat 

dan M34. Dit is een ware uitda-

ging voor personen met een 

scherp nachtzicht. Onder perfec-

te omstandigheden is dan héél 

nipt een wazig pluisje te zien op 

die plaats.  

Met de verrekijker lukt het na-

tuurlijk makkelijk: met een ge-

wone 7x50 maar liefst nog een 

10x50 kunnen al een vijftal ster-

retjes afzonderlijk gezien wor-

den. De cluster in zijn geheel 

meet 35 boogminuten, en is dus 

groter dan de Maan aan de he-

mel! Hij bestaat echter uit een 

helder binnenste gedeelte (met 

een 15-tal sterren helderder dan 

magnitude 10, vaagweg in de 

vorm van een X) omringd door 

een zwakker buitendeel. Meestal 

zal men dan ook enkel dat bin-

nendeel opmerken. 

Pas bij een iets groter instru-

ment komt dus de gehele cluster 

tot zijn recht, maar je hebt dan 

wel een groot beeldveld en dus 

kleine vergroting nodig. 

 

En als slot van de waarnemings-

sessie is er nog Stock 23 

(Pazmino‟s cluster) in Came-

lopardalis (de Giraffe). 

Dit sterk onderschatte sterren-

hoopje (komt zelfs niet voor in 

de NGC-cataloog) is al in de 

verrekijker te zien als een klein 

kluwen sterretjes. In een kleine 

telescoop omspant de sterren-

hoop zo‟n 15 boogminuten, 

waarbij in het midden een op-

vallende vierhoek (een “scheve 

kasseisteen”) van een 20-tal 

sterren te zien is. 

Opzoeken is wat moeilijker, ten-

zij u vertrouwd bent met het 

zwakke sterrenbeeld Came-

lopardalis. Zoniet kan u best 

starten vanaf de kop van Per-

seus: de cluster staat er zo‟n 

5,5° vandaan. Met wat starhop-

ping in die richting moet u er 

uiteindelijk wel raken. Of vindt 

iemand een makkelijker pa-

troontje om de weg te vinden? 

 

 

5: VERANDERLIJKE STER-

REN 

 

U Persei (U Per) is een MIRA-

type veranderlijke, die met een 

periode van zo‟n 320 dagen va-

rieert tussen magnitude 8 en 

11,5.  

In het maximum zal u de helder-

heid van de ster kunnen schatten 

met een verrekijker, maar 

meestal zal u een kleine tele-

scoop nodig hebben. 

De ster opzoeken is niet zo mak-

kelijk wegens de vele achter-

grondsterren in dit gebied. Start 

eventueel vanaf  in de kop van 

Perseus. Beweeg dan de verre-

kijker of telescoop 4° naar 

rechts: anderhalve graad onder 

de befaamde dubbele sterren-

hoop staat dan een opvallend 

sterretje van magnitude 5,2 (9 

Per). Beweeg dan dezelfde af-

stand in een boog naar rechtson-

der en u belandt bij een gelijk-

aardig sterretje (4 Per, magnitu-

de 5). 

Met het zoekkaartje in het mid-

den van dit nummer is het dan 

kinderspel om er de juiste ster 

uit te pikken. Maak een helder-

heidsschatting en mail die door 

naar Eric.Broens@skynet.be. De 

werkgroep Variabelen is een 

nieuw lid rijker!  

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2003, Jean 

Meeus, VVS 2002. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

De lichtcurve voor U Per, op basis van de vele internationale amateur-

waarnemingen in de databank van de AAVSO. Verticaal is de helderheid 

weergegeven in magnitude, horizontaal de tijd (in Juliaanse Dagen) 
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De sterrenhemel in maart 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 maart om 22h, op 1 april om 21h zomertijd,... 

Jupiter 
Saturnus 
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De sterrenhemel in februari 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 februari om 22h, op 1 maart om 20h zomertijd,... 

Saturnus 

Jupiter 
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De sterrenhemel in januari 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 januari om 22h, op 1 februari om 20h wintertijd,... 

Saturnus 

Jupiter 


