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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. 

Met dank aan: 
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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. 
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Opnieuw een opname van Luc 

Debeck uit Grimbergen. 

M51 is één van de mooiste 

melkwegstelsels aan de noorde-

lijke hemel: het bestaat uit een 

groot spiraalstelsel dat via een 

materiebrug verbonden is met 

een kleiner stelsel. 

Luc gebruikte een 200 mm f/4.4 

newton en een MX7c-CCD-

camera. Het is een compositie 

van slechts 17 opnames van elk 

30 seconden. Dankzij een juiste 

keuze van elektronische beeld-

bewerking zijn zowel details in 

het heldere centrum als in de 

zwakkere buitengebieden te 

zien. 

M51 staat in het sterrenbeeld 

Jachthonden, maar is vooral vlot 

terug te vinden via de ster  van 

de Grote Beer (het laatste sterre-

tje van de “Steel van de pan”). 

Onder een redelijke hemel kan 

het koppel al gezien worden met 

een 10 cm-kijker, maar pas van-

af 20-25 cm diameter krijgt men 

een idee van de spiraalarmen en 

van de materiebrug tussen bei-

de. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Prof. Tony Vanmunster 7 

Vernieuwde Raad van Bestuur 11 

Uitstap ATT-beurs Essen 11 

Zonnevlekken, jaarringen en het klimaat 12 

De getijden als een krachtenspel tussen de Maan en de Zon 15 

De Mercuriusovergang van 7 mei 2003 22 

Beeldgalerij 24 

Hemelkalender 26 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

OPROEP ! 

 

Nu de optische experimenten 

stilaan beginnen af te raken, 

wordt het tijd om verder te den-

ken. Iedereen op MIRA is van 

mening dat er steeds meer be-

hoefte is aan interactie en expe-

rimenten, zeker nu ook het oude 

gedeelte van de sterrenwacht 

grondig gerenoveerd raakt. 

We zijn zeker dat er onder de 

honderden leden van MIRA heel 

wat creatievelingen schuilgaan, 

maar ook veel personen met 

goede ideeën.   

Daarom wil de werkgroep 

“Instrumenten” eens met alle 

geïnteresseerden samenkomen, 

en wel op vrijdagavond 9 mei 

om 20h. 

Het is de bedoeling om nieuwe 

ideeën aan te geven (zag u op 

tijdens een bezoek aan een an-

der museum een interessant ex-

periment?), maar ook te kijken 

wie tot wat in staat is (u bouwt 

vlot maquettes? U heeft een 

draaibank? U bent een crack in 

elektronica?).  

Alle hulp is meer dan ooit wel-

kom én noodzakelijk. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

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. 

Heel veel herstellingswerk de 

laatste maanden: het computer-

park op MIRA kreeg de laatste 

maanden af te rekenen met heel 

wat pech: twee harde schijven  

in de multimediazalen gingen 

defect (toegegeven, ze krijgen 

het er ook zwaar te verduren), 

evenals twee moederborden in 

het bureel. Gelukkig konden de 

leden van de werkgroep dit met 

minimale kosten herstellen, 

maar er kroop wel heel wat 

kostbare tijd in. 

Informatietechnologie 

Wanneer u dit leest zal het lang-

verwachte optische experimen-

tarium stilaan proefdraaien op 

MIRA. We willen het immers 

enkele maanden de tijd geven 

om zijn “kinderziektes” door te 

maken. Aan de hand van onze 

en uw ervaringen zullen dan in 

juni eventueel wat aanpassingen 

gebeuren. 

Ondertussen willen we echter 

niet stilstaan, en maken we terug 

plannen voor nieuwe experi-

menten. Er zullen dit jaar een 

paar toestellen gekocht worden 

(o.a. een Coronado protuberan-

senfilter met bijhorend kijkertje 

zal gemonteerd worden naast de 

Schmidt-Cassegrain), maar ho-

pelijk ook veel experimenten 

gebouwd. 

Alle geïnteresseerden worden 

daarom uitgenodigd op vrijdag 9 

mei om 20h.  

Instrumenten 

De waarnemers op MIRA kwa-

men de laatste maanden goed 

aan hun trekken: in tegenstelling 

tot vorig jaar kregen ze de eerste 

maanden van 2003 regelmatig 

helder weer voorgeschoteld op 

hun samenkomsten (eerste en 

derde woensdag van de maand). 

Stilaan begint de werkgroep ook 

buiten die vaste data samen te 

komen: zo werd o.a. intensief de 

sterbedekking door planetoïde 

Gerlinde waargenomen op 13 

februari. 

Ook werden herhaaldelijk 

(nieuwe) telescopen van deelne-

mers uitgetest en/of bijgeregeld, 

wat vooral de beginnende leden 

sterk vooruithelpt in hun zoek-

tocht naar geschikt waarneem-

materiaal. 

Eind april trekken bovendien 

een aantal leden van de werk-

groep naar de Franse Alpen (Col 

du Lautaret) voor een –hopelijk 

helder– weekje waarnemen op 

een stikdonkere locatie. 

De volgende samenkomsten zijn 

op 2/6, 16/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6 

en ondertussen vanzelfsprekend 

ook bij de Mercuriusovergang

(7/5) en Maaneclips (16/5) 

 

Verantwoordelijken: Wim En-

gels  en Bar t  Declercq 

(Bart@mira.be) 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Tijdens de vorige werkgroep-

vergadering werd gewerkt aan 

een aantal multimediapresenta-

ties die tijdens rondleidingen 

getoond kunnen worden. Tij-

dens de komende vergadering 

gaan we weer meer de prakti-

sche toer op. Aangezien het eind 

mei om 20h nog niet donker is 

verkennen we het waarnemings-

terras met alle astronomische en 

meteorologische instrumenten.   

 

Afspraak: maandag 26 mei om 

20h. Iedereen welkom!  

Voor meer info: bel of stuur een 

e-mail naar francis@mira.be.  

Eén van de leden van de werkgroep 

“Waarnemen” aan het werk met de 

grote 350mm-kijker op MIRA. Een 

goed evenwichtsgevoel kan wel 

nuttig zijn bij het werken met deze 

mastodont 

Werken—sluiting MIRA 

Dit jaar wordt en werd er heel 

wat gewerkt aan het « oude ge-

deelte » van de sterrenwacht. Zo 

waren de schrijnwerkers en de 

elektriciens al druk aan het 

werk, terwijl er binnenkort 

vooral aan de vloer zal gewerkt 

worden. 

In juni zal de ondergrond van 

het dakterras vernieuwd worden, 

waardoor er die maand de nodi-

ge hinder zal zijn de activiteiten 

op het terras. 

Tussen 11 en 19 juni is MIRA  

uitzonderlijk gesloten, omdat 

men dan de vloer (grinttapijt) in 

het nieuwe gebouw voorziet van 

een beschermende coating.  

mailto:francis@mira.be
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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 25 april 2003: 

“Telescopen, van klein tot 

groot”.  

Onder die titel geeft Frank De-

boosere de nodige uitleg bij de 

werking van deze toestellen. 

Waarop dien je te letten als je 

een telescoop wil kopen? Wat 

kan je doen met een kleine ster-

renkijker? En waarom is het 

nodig om gigantisch grote tele-

scopen te bouwen?  
 

Vrijdag 30 mei 2003: 

“Welke toekomst voor de Aar-

de”. De Aarde heeft al een be-

wogen geschiedenis van ruim 

4,5 miljard jaar achter de rug. 

Wat brengt ons de toekomst? 

Blijft onze planeet een oase 

waar leven kan gedijen, of 

wacht ons een gruwelijk lot 

wanneer de Zon evolueert tot 

een rode reuzenster?  

 

Vrijdag 27 juni 2003: 

“Wanneer een supernova ont-

ploft...”.  

Supernova‟s zijn megaontplof-

fingen van sterren waarbij on-

voorstelbaar veel energie vrij-

komt. Waarom ontploffen som-

mige sterren en andere niet? 

Wat zijn de gevolgen voor de 

ster en haar omgeving? En lo-

pen wij gevaar mocht er zich in 

onze buurt een supernova voor-

doen?  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 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. 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

De maandelijkse astroclub-avonden met Frank Deboosere blijven één der 

succesvolste MIRA-activiteiten. Voor die van 31 januari hebben we in 

allerijl 10 cm sneeuw moeten ruimen op het waarnemingsterras, maar 

het loonde dan ook de moeite. Een kleine 150 bezoekers konden vóór en 

na Franks voordracht de sterrenhemel bewonderen, weliswaar bij een 

ijzige –6°C. Naast de telescopen van MIRA zelf zijn er meestal ook een 

paar vrijwilligers die hun materiaal meebrengen. 

Vrijdagochtend 16 mei 

Totale maansverduiste-

ring 3h45-6h 

In tegenstelling tot de maansver-

duistering van 9 november zal 

deze tamelijk slecht zichtbaar 

zijn: laag boven de horizon, en 

het einde zal zelfs niet zichtbaar 

zijn aangezien de Maan dan al 

ondergegaan is. 

Toch is ook dit een gelegenheid 

om niet te missen, én een gene-

rale repetitie voor de eclips 

maaneclips van 9 november. 

De eclips in de hoofdschaduw 

(het interessantste stuk) start om 

4h03m, terwijl de totaliteit duurt 

van 5h14m tot 6h06. Maar iets 

voor 6 uur gaat de Maan onder, 

dus het afnemende gedeelte van 

de eclips zal niet zichtbaar zijn. 

MIRA zal geopend zijn vanaf 

3h45m, en zeker dat eerste deel 

is het interessantst (voordat de 

Maan te laag komt te staan). 

Toegangsprijs: 2,50 EUR (gratis 

voor wie lid is van MIRA). 
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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. 

 Op zaterdag 26 april (20-23h) is er een waarnemingsavond rond de  

sterrenbeelden Ursa Major, Draco en Leo. 

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. 

Ook organiseert Urania een aantal reizen: zo gaat men van 26 april tot    

3 mei naar La Palma (met bezoek aan de professionele sterrenwacht van 

de Roque de Los Muchachos), terwijl het tussen 28 mei en 11 juni rich-

ting IJsland gaat voor de ringvormige zonsverduistering. 

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 20h30 

 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). 

 Gezinsvoorstelling “DE AARDE, planeet met duizend gezichten”: zon-

dag 17h 

 Jeugdvoorstelling: “Spike Codex” - dinsdag 14h, woensdag.15h, don-

derdag 14h, vrijdag 14h, zondag 15h 

 Gezinsvoorstelling: “De geheimen van de Zuidelijke sterrenhemel” - 

Zondag 16h - Dinsdag 15h - Woensdag 16h - Donderdag 15h - Vrijdag 

15h en 20h -  

 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.  

 zaterdag 24 mei, 14h30-16h30: voordracht « Kleuren zien in de ster-

renkunde » door Carlo Jenniskens en Danny Caes 

 ook VSW. A. Pien zet gratis zijn deuren open ter gelegenheid van de 

Vlaanderendag op zondag 27 april, van 10 tot 17h 

 Gedeeltelijke zonsverduistering op zaterdag 31 mei. Tentoonstelling 

over zonsverduisteringen. De sterrenwacht is open van  05h00 tot 08h00. 

Gratis toegang. 

mailto:info@rug-a-pien.be
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Francis Meeus 

TONNY VANMUNSTER 

MIRA Ceti sprak met ... 

Niet elke dag worden er vanuit 

Vlaanderen grootse astronomi-

sche ontdekkingen gedaan. 

Wanneer het „s nachts donker 

behoort te zijn laat zich immers 

in onze contreien het probleem 

„lichthinder‟ duidelijk gevoelen. 

Het was dus wel degelijk be-

langwekkend nieuws toen op 18 

december 2002 Tonny Vanmun-

ster, vanuit zijn persoonlijke 

sterrenwacht te Landen, in een 

ver afgelegen sterrenstelsel een 

supernova ontdekte - de eerste 

maal trouwens dat zulks vanuit 

ons land gebeurde. 

Via welke weg Tonny tot die 

ontdekking is gekomen kan je in 

onderstaand interview lezen. 

Belangrijk om weten hierbij is 

dat hij als informaticaverant-

woordelijke in  een Leuvens 

technologiebedrijf over de nodi-

ge vaardigheden beschikt om 

zelf computerprogramma‟s op 

maat te maken. 

 

Tonny, jij bent in 1961 gebo-

ren. Ik veronderstel dat de 

Amerikaanse maanreizen een 

rol hebben gespeeld in jouw 

belangstelling voor sterren-

kunde?   

 

Inderdaad. Die reizen naar en 

landingen op de Maan maakten 

op mij een onvergetelijke in-

druk. Ik begon over sterrenkun-

de te lezen en ben vrij vlug ef-

fectief gaan waarnemen, eerst 

met een verrekijker, nadien met 

een kleine vijf centimetertele-

scoop. Ook al was het een be-

scheiden instrument, het heeft 

mij alleszins goed vertrouwd ge-

maakt met onze noordelijke 

sterrenhemel. Aan het begin van 

de jaren 1970 heb ik als jonge 

kerel trouwens ook nog de JVS-

kern Algol opgericht in Landen. 

Samen met de JVS-kern Procy-

on uit Sint-Truiden hebben wij 

veel vergaderd en allerlei waar-

nemingen gedaan. Wat later kon 

ik beschikken over een elf centi-

meterkijker, maar in de jaren 

1980 hield ik mij in de eerste 

plaats bezig met mijn studies, 

zodat sterrenkunde toch wel wat 

op het achterplan verzeilde. 

 

Maar oude liefde roest niet. 

 

Zo is het. Begin jaren 1990 be-

gon de sterrenkundige microbe 

zich weer te manifesteren en ik 

kocht me een grote dobsontele-

scoop een spiegel van 35 centi-

meter. De omgeving waar wij 

gebouwd hadden bleek een be-

hoorlijke locatie te zijn om waar 

te nemen. Het enige wat mij 

hinderde was het telkens weer 

binnen en buiten sleuren van die 

zware telescoop. En daarom 

bouwde ik in onze tuin een klei-

ne sterrenwacht. Het is een een-

voudige maar toch stevige con-

structie met een afschuifbaar 

dak. Mijn sterrenkijker staat 

daar in opgesteld, steeds klaar 

om op zoek te gaan naar allerlei 

astronomische objecten.  

 

Op welke wijze is jouw obser-

vatorium een onderdeel ge-

worden van het Center for 

Backy ard Astro phy sics 

(CBA)?  
 

Ik was tot de conclusie gekomen 

dat veranderlijke sterren mij op 

het gebied van waarnemen ei-

genlijk het meest boeien. Ik heb 

dan meteen gefocust op één be-

paalde categorie veranderlijke 

sterren: de dwergnovae. Dat zijn 

sterren die af en toe eens oplich-

ten en dan weer een heel lange 

tijd (zo goed als) onzichtbaar 

zijn. Ik wist dat rond die sterren 

nog niet veel onderzoek was 

verricht, en zo toog ik dus op 

zoek naar zeldzame exemplaren. 

Ik memoriseerde zo‟n 150 stuk-

jes hemel waar zich dwergnovae 

schuilhouden, zodat ik geen 

sterrenkaarten nodig had om 

meteen te merken als er daar iets 

abnormaals gaande zou zijn. El-

ke waarnemingsavond opnieuw 

controleerde ik zorgvuldig die 

specifieke gebiedjes, en op die 

wijze heb ik toch redelijk wat 

dwergnovae in uitbarsting kun-

nen ontdekken. 

Blijkbaar ben ik zo de aandacht 

beginnen trekken van beroepsa-

Al sinds het begin van de jaren 

1970 is Tonny Vanmunster een ver-

woed amateur-astronoom. Naast 

het bestuderen van veranderlijke 

sterren en het zoeken naar superno-

vae houdt hij zich o.a. ook bezig 

met het fotograferen van kometen 

en het waarnemen van meteoren-

zwermen.   
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stronomen. Op een bepaald mo-

ment stelde professor Joe Patter-

son van de New York Columbia 

University me voor om met an-

dere amateurs en professionelen 

samen te werken. Ik kreeg daar-

voor het gepaste materiaal ter 

beschikking: een nieuwe, krach-

tige kijker voorzien van een 

hoogkwalitatieve ccd-camera. 

Met behulp van die combinatie 

kon ik heel nauwkeurig de hel-

derheidvariaties van de door mij 

geobserveerde dwergnovae in 

kaart brengen. In 1996 ben ik 

hiermee begonnen, en sindsdien 

zijn mijn astronomische activi-

teiten in een stroomversnelling 

terechtgekomen. Ik ben intussen 

gekend in dat milieu en heb vele 

contacten met buitenlandse 

amateurs en beroepsastronomen. 

Er zijn ook regelmatig gezamen-

lijke publicaties over recente be-

vindingen en ontdekkingen bin-

nen ons onderzoeksdomein.   

Het Center for Backyard As-

trophysics (CBA) probeert een 

wereldwijd netwerk uit te bou-

wen met waarnemingsposten 

verspreid over het ganse aardop-

pervlak, waardoor het mogelijk 

zou moeten zijn eenzelfde ob-

ject 24 uur op 24 te observeren. 

Maar zover staat het CBA mo-

menteel nog lang niet: er zijn 

nog heel wat zones op de aard-

bol zonder waarnemingsposten, 

en het gebeurt ook regelmatig 

dat bestaande centra gelijktijdig 

met een bewolkte hemel te kam-

pen hebben. 

Professor Patterson bezorgt zijn 

CBA-medewerkers om de één à 

twee weken een lijstje met ob-

jecten die zoveel mogelijk ge-

volgd dienen te worden, alsook 

de reden waarom dat nodig is. 

Er worden geregeld resultaten 

medegedeeld van voorbije waar-

nemingscampagnes. En elkeen 

kan ook eigen projecten voor-

stellen. 

 

Hoe ben jij uiteindelijk van 

dwergnovae bij supernovae te-

rechtgekomen?   

 

Toen ik in 1996 begon mee te 

werken aan het CBA gebeurde 

de hele bediening van mijn ster-

renwacht nog manueel. Geleide-

lijk ben ik dan beginnen auto-

matiseren. Met als resultaat dat 

al mijn waarnemingsactiviteiten 

momenteel zodanig geprogram-

meerd zijn dat de kijker automa-

tisch de gevraagde hemelobjec-

ten volgt, er opnames van 

maakt, deze op de juiste plaats 

in het computergeheugen op-

bergt, en bovendien onderzoekt 

of er geen verdachte dingen te 

zien zijn op deze opnames. 

Vorig jaar constateerde ik dat er 

in mijn waarnemingsprogramma 

toch redelijk wat gaten zaten, 

d.w.z. perioden van één of zelfs 

meerdere uren waarbij die of die 

bepaalde ster nog niet waar-

neembaar was, zodat er dus 

kostbare tijd verloren ging. Aan-

gezien alles toch geautomati-

seerd verloopt leek het mij een 

uitdaging te zoeken naar super-

novae. En uiteindelijk heb ik er 

dus ook één ontdekt.    

 

Welke strategie gebruik je bij 

de jacht op supernovae? 

 

Er zijn honderdduizenden ster-

renstelsels waarin zich een su-

pernova zou kunnen voordoen, 

je kan die uiteraard niet allemaal 

bestuderen. Misschien kan je er 

daarvan vijftienhonderd in je 

waarnemingsprogramma zetten. 

De kunst bestaat er dus in die 

vijftienhonderd sterrenstelsels te 

selecteren waarbij de kans het 

grootst is dat je er een superno-

In het observatorium van Tonny Vanmunster staat een equatoriaal ge-

monteerde 35 cm f/6.3 Schmidt-Cassegrain telescoop opgesteld, in 

combinatie met een  ST-7 ccd-camera. Het hele waarnemingsproces dat 

van hieruit gebeurt verloopt via de computer volledig automatisch.  
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va in ontdekt. 

Naast het zo goed mogelijk kie-

zen van je doelobjecten is het 

ook belangrijk te beschikken 

over een opstelling van tele-

scoop en ccd waarbij je per 

waarnemingssessie zoveel mo-

gelijk beelden kan nemen. Dat 

houdt in dat je moet automatise-

ren. Als je gewoon achter je in-

strumenten blijft zitten en ze tel-

kens van het ene doelgebied 

naar het andere moet bewegen 

om opnames te maken, dan 

werk je misschien een uur of 

twee, drie per avond en dan is 

het gedaan. Met een geautomati-

seerde opstelling kan de compu-

ter je instrumenten desgewenst 

de ganse nacht sturen. 

Maar bij mijn weten bestaat er 

geen kant en klare commerciële 

software om dat hele proces au-

tomatisch te laten verlopen, zo-

dat je noodgedwongen zelf moet 

beginnen programmeren. Ik 

denk dat het dit  is wat de mees-

te amateurs tegenhoudt om de 

weg van de volledige automati-

sering in te slaan. 

Omstreeks het midden van vorig 

jaar was alles klaar om systema-

tisch te beginnen zoeken naar 

supernovae. En ik heb toch zo-

wat drieduizend opnames nodig 

gehad vooraleer ik er eentje te 

pakken had. Statistisch is dat 

niet zo goed gescoord, maar in 

het begin betaal je natuurlijk 

leergeld. 

 

Voor een ongeoefend oog is 

het niet eenvoudig om tussen 

al de lichtpuntjes op die opna-

mes meteen een nieuwkomer 

te ontdekken!  

 

Als je daar een beetje gerouti-

neerd in bent en je de bewuste 

gebiedjes na korte tijd ongeveer 

uit het hoofd kent, gaat dat heel 

snel. Op een halve minuut ana-

lyseer ik een volledig beeldje. 

Ook die bewuste avond van 18 

december was ik beeldjes aan 

het nakijken. Bij één welbepaal-

de opname merkte ik meteen dat 

er iets niet klopte. Er stond daar 

duidelijk een sterretje dat op vo-

rige opnames niet te zien was. 

Ik veronderstelde eerst dat het 

om een planetoïde ging die toe-

vallig door het beeldveld pas-

seerde, maar na enig opzoe-

kingswerk op het internet bleek 

dat niet het geval te zijn. Toen 

ging ik ervan uit dat het wellicht 

toch een supernova betrof. Op 

de webstek van het International 

Supernova Network waar alle 

ontdekte supernovae vermeld 

staan stond degene die ik meen-

de ontdekt te hebben er niet tus-

sen. Dus was het kwestie van 

confirmatie te krijgen. Ik con-

tacteerde een bevriend koppel, 

Paul Van Cauteren en Patricia 

Lampens, uit Beersel. Zij hou-

den zich ook met veranderlijke 

sterren bezig vanuit hun sterren-

wacht, en zij hebben mij zeer 

snel kunnen bevestigen dat het 

inderdaad om een nieuwe super-

nova ging. Je moet dan een be-

paald formulier gebruiken en 

een strikte procedure volgen om 

je melding aan de IAU 

(International Astronomical 

Union) kenbaar te maken. En 

dat moet werkelijk perfect ge-

beuren, anders bekijken ze niet 

eens wat je beweert ontdekt te 

hebben.  

 

Wat volgde waren ongetwij-

feld spannende momenten? 

 

Zeker weten, mijn hart klopte 

dubbel zo snel als normaal. 

Soms duurt het één of twee da-

gen vooraleer men de vermeen-

de ontdekking al dan niet kan 

bevestigen. Ik had evenwel ge-

luk: een zekere Ron Arbour had 

de nacht voordien vanuit Enge-

land dezelfde supernova ont-

dekt. Zo wist men bij de IAU 

meteen dat het om hetzelfde ob-

ject ging en kreeg ik al na een 

half uurtje een e-mail terugge-

stuurd met de melding dat het 

inderdaad een supernova betrof 

en dat ik me officieel co-

ontdekker mocht noemen.  

 

Hoe kan dat: twee ontdekkers 

bij één enkele supernova? 

 

Normaal is degene die de super-

nova het eerst waarneemt de 

ontdekker. Tenzij iemand anders 

onafhankelijk daarvan diezelfde 

supernova ook ontdekt voordat 

de ontdekking ervan via een of-

De jacht op supernovae is geopend: met een aangepast zoekprogram-

ma speurt de telescoop van het Belgische Center for Backyard As-

trophysics in een aantal zorgvuldig geselecteerde stukjes hemel naar 

verdachte lichtpuntjes. Dankzij de ccd-camera worden die op foto 

vastgelegd.  
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ficieel telegram van de IAU we-

reldkundig is gemaakt. En dat is 

wat ik gedaan heb. Ik kon ui-

teraard niets weten van die kerel 

in Engeland toen ik de IAU be-

richtte over mijn ontdekking, en 

bijgevolg aanvaardden ze het 

dus als een onafhankelijke ont-

dekking. Mocht ik mijn e-mail 

pas een halve dag later ver-

stuurd hebben, dan was het te 

laat geweest, want dan zou het 

officiële IAU-telegram reeds 

vertrokken zijn.  

 

Vanwaar de naam SN 2002jy? 

 

SN staat uiteraard voor superno-

va. 2002 verwijst naar het jaartal 

waarin de supernova in kwestie 

ontdekt werd. En de lettercom-

binatie wijst op de zoveelste su-

pernova die dat jaar ontdekt 

werd: de eerste van dit jaar is 

2003a, daarna komt 2003b, 

2003c, enzovoort, tot men aan 

2003z gekomen is. Dan gaat 

men verder met 2003aa, ab, ac, 

enzovoort. Je kan dus uitreke-

nen de hoeveelste supernova jy 

was in 2002.      

 

Hoe evolueert SN 2002jy nu 

verder? 

 

Na de gigantische helder-

heidstoename waardoor de ont-

plofte ster helderder werd dan 

het ganse sterrenstelsel waarvan 

ze deel uitmaakt volgt op korte 

tijd een spectaculaire terugval. 

Eerst zwakt de helderheid gelei-

delijk af in de loop van enkele 

weken, daarna gaat het heel snel 

en zie je de supernova van dag 

tot dag zwakker worden tot ze 

helemaal verdwenen is. Voor-

goed.      

 

Word jij als ontdekker door 

beroepsastronomen op de 

hoogte gehouden van eventu-

eel wetenschappelijk werk dat 

i.v.m. SN 2002jy verricht 

wordt? 

 

Er zijn beroepsastronomen die 

contact houden en me informe-

ren over mijn waarnemings- en 

hun studieobjecten. Maar er zijn 

er ook die niets van zich laten 

horen, maar toch fraai weten-

schappelijk onderzoekswerk 

presteren dankzij waarnemingen 

die ik uitgevoerd heb. 

Voor wat SN 2002jy betreft zal 

dat zeker ook het geval zijn. 

Door spectraal onderzoek weet 

men intussen dat het gaat om 

een supernova van type Ia. Maar 

meer weet ik er momenteel ook 

niet van.    

Nu, ik lig daar ook niet echt 

wakker van. Bovendien is het 

zoeken naar supernovae voor 

mij gewoon een boeiend tussen-

doortje. 

 

Maar normaal gezien zullen er 

nog ontdekkingen van super-

novae volgen? 

 

Normaal wel. En begin januari 

was het terug bijna prijs: ik had 

er eentje, maar toen ik alles 

checkte en verifieerde bleek ze 

de dag voordien vanuit de VS 

ontdekt en door de IAU gemeld 

te zijn. Twee avonden later 

dacht ik er terug een te hebben, 

maar toen was het een planetoï-

de. Ik ga er in ieder geval toch 

vanuit dat ik in de loop van 

2003 terug een supernova ont-

dek. 

 

Alleszins veel succes met je 

verdere waarnemingsactivitei-

ten, Tonny, en hartelijk dank 

Op de Engelstalige webstek van Tonny Vanmunster over het Center for Backyard Astrophysics Belgium vind je 

alle mogelijke informatie over de ontdekking van Supernova 2002jy, over het wereldwijde netwerk van het 

Center for Backyard Astrophysics, over cataclysmische variabelen en nog veel meer in dit verband: 

http://www.cbabelgium.com/. 

- In de „Sterrenkunde Encyclopedie‟ van het Sterrenkundig Instituut "Anton Pannekoek" van de Universiteit 

van Amsterdam krijg je bij het onderdeel „dubbelsterren‟ mooi uitgelegd wat cataclysmische variabelen pre-

cies voor sterren zijn, met de nodige doorverwijzingen: http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/. 

- Een interessante kijk op supernovae vind je ten slotte via volgende link: 

http://www.astro.rug.nl/~kuijken/aoz2001/supernova_les.html.  

De foto waar het uiteindelijk allemaal om te doen was: op 18 december 

2002 was ten noordwesten van sterrenstelsel NGC 477 een helder ster-

achtig object te zien dat daar te voren niet te zien was. Supernova 2002jy 

was ontdekt!  

http://www.cbabelgium.com/
http://www.astro.uva.nl
http://www.uva.nl
http://www.uva.nl
http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/
http://www.astro.rug.nl/~kuijken/aoz2001/supernova_les.html
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MIRA groeit en bloeit de laatste 

jaren, en dat is natuurlijk voor een 

groot deel te danken aan de tome-

loze inzet van de vele vrijwilli-

gers. Daarbij vallen natuurlijk de 

gidsen en de leden van de diverse 

werkgroepen het meest op, maar 

vergeet niet dat er ook achter de 

schermen een ploeg héél actief is: 

de Raad van Bestuur. Zij vor-

men immers het dagelijkse be-

stuur van MIRA, dat –samen met 

de vaste medewerkers– instaat 

voor de dagelijkse werking van de 

volkssterrenwacht. 

De laatste maanden zijn er ook op 

dit niveau een paar veranderingen 

gebeurd: ziehier het huidige be-

stuur. 

 

 Voorzitter: VERBELEN 

Felix (felix@mira.be) 

 Ondervoorzitter: DE SUT-

TER Erik 

 Secretaris: BEYENS Emiel 

 Penningmeester: MAT-

THYS Hans 

 

Leden raad van bestuur 

 DEBOOSERE Frank 

 DECLERCQ Bart 

 DE WINDT Renaat 

 SMOLDERS Myriam 

 VAN BOESSCHOTEN Cor-

nelius 

 WAGENAAR Piet 

Raad van Bestuur 

De jaarlijkse ATT-beurs in het 

Duitse Essen komt er weer aan. 

Dit jaar vindt ze plaats op 17 

mei, en traditiegetrouw gaan we 

er heen met een groep van MI-

RA. Via carpooling rijden we 

naar Genk, waar we dan over-

stappen op een bus ingelegd 

door onze collega‟s van het Eu-

roplanetarium. 

Wie wil meegaan neemt best 

contact op met Philippe Mollet 

op MIRA, maar stort vooral zo 

snel mogelijk €25  (bus + in-

gangsticket) op de rekening van 

het Europlanetarium (454-

4148641-20).  

Waarnemingskamp Provence 20-28 september 

De ATT-beurs is in de eerste 

plaats een materiaalbeurs, dus 

ideaal voor wie op zoek is naar 

nieuw of tweedehands tele-

scoopmateriaal. Maar er staan 

ook diverse standen met boeken 

en astronomische software, en 

bovendien zijn er de ganse dag 

door ook voordrachten over 

praktische of meer theoretische 

onderwerpen. 

 

Voor wie op eigen houtje naar 

de beurs wil rijden: Gesamt-

schule Bockmühle, Ohmstraße 

32, 45143 Essen (http://

www.astronomie.de/att-essen/) 

Zoals elk jaar organiseert MIRA ook een waarnemingskamp voor beginners, in het plaatsje Cruis in de Alpes 

de Haute-Provence. Een week lang wordt u er –op een donkere locatie– ondergedompeld in de sterrenhemel. 

Overdag zonnewaarnemingen, korte praktische lessen en diverse uitstappen, „s avonds (hopelijk) waarnemen 

tot u er bij in slaap valt. Deelnemers brengen hun eigen materiaal mee, maar er staan ook diverse telescopen 

van MIRA en begeleiders ter beschikking. Er wordt gelogeerd in een comfortabele “gite”, waarvan de eige-

naars ook voor het ontbijt en uitvoerige avondeten zorgen (half-pension). Er is een ruim waarnemingsterrein en 

een lokaal waar het materiaal kan opgeborgen worden. Indien dit u kan bekoren aarzelt u best niet te lang; het 

aantal plaatsen is beperkt tot ongeveer een twintigtal. Meer info: Philippe (02/2691280, philippe@mira.be 

Uitstap ATT-beurs Essen 
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Lieve Meeus 

Zonnevlekken, jaarringen en het klimaat 

Bij deze, voor mij althans, uit-

dagende grafiek, droom ik even-

tjes weg en denk spontaan aan 

de winterse taferelen van Pieter 

Breughel en de tijd toen de Tha-

mes, het Kanaal en de rivieren 

van bij ons nog dichtvroren. 

Deze schilderijen riepen bij mij 

reeds als kind iets mysterieus op 

alsof ik mij afvroeg wat er zo 

speciaal was aan die tijd. Nu 

nog stel ik er mij als amateur-

zonnewaarnemer vragen bij. 

Met mijn zevenmijlslaarzen en 

deze grafiek van astronoom 

John Eddy als gids, trek ik een 

stukje zonnevlekkengeschiede-

nis in.  

 

We denken er niet alle dagen 

aan dat de Zon ons voorziet van 

licht, warmte en energie, kortom 

van leven. Oude beschavingen 

vereerden deze gloeiende bol als 

een god welke ze zorgvuldig 

gadesloegen. De Azteekse my-

then spreken over een zonnegod 

met een pokdalig gezicht wat er 

zeker op wijst dat ze donkere 

vlekken op de Zon vastgesteld 

hebben, vlekken die wij later 

zonnevlekken zullen noemen. 

Rond 300 voor Christus begon 

de Chinese astronoom Kan Te 

zijn waarnemingen van vlekken 

te noteren. Stofstormen die over 

de Noord-Chinese vlakte raas-

den, temperden de Zon overdag 

juist genoeg om ze zonder ge-

vaar voor de ogen te kunnen 

observeren.  

Aristoteles onderwees dat de 

Zon uit zuiver vuur bestond, vrij 

van onvolkomenheden. In 1610 

begon de Italiaanse astronoom 

Galileo Galilei, en met hem nog 

anderen, de Zon  waar te nemen 

met de pas uitgevonden tele-

scoop. Zij zagen een reeks klei-

ne donkere vlekken. Galileo gaf 

een zeer precieze beschrijving 

van de zonnevlekken zoals wij 

ze vandaag nog steeds zien. 

Schwabe was de eerste amateur-

sterrenkundige die in 1843 in 

een verslag publiceerde dat het 

aantal zonnevlekken steeg en 

daalde in een regelmatige cyclus 

van ongeveer 10 jaar. Dit kon 

hij vaststellen door zeventien 

jaar lang op elke onbewolkte 

dag vlijtig de Zon te hebben 

geobserveerd.  Rudolf Wolf 

wilde de periodiciteit, door Sch-

wabe ontdekt, verder onderzoe-

ken. Hiervoor voerde hij het 

relatief zonnevlekkengetal “het 

Wolfgetal” in, nodig om alle 

door anderen genomen waarne-

mingen tot een gelijke schaal 

terug te brengen. Wolf ging op 

zoek in archieven van observa-

toria en in de literatuur naar 

oude gegevens, beschrijvingen 

en tekeningen over de Zon en 

kon zo teruggaan tot in 1749. 

De zonnevlekkengetallen, geno-

teerd tussen 1700 en 1848, zijn 

het resultaat van Wolfs opzoe-

kingswerk. 

Eind 19de eeuw hadden Spörer 

en Maunder al melding gemaakt 

dat er tussen 1672 en 1704 geen 

zonnevlekken gezien waren. 

Maar de wetenschap schonk hier 

weinig of geen aandacht aan.  

Het is de Amerikaanse astro-

noom John Eddy die, toen hij 

klimaatveranderingen en histori-

sche gegevens over o.a. zonne-

vlekken, poollicht, koolstof-14 

samenbracht en bestudeerde, 

bevestigde dat de vroegere zon-

 John Eddy, Science.NASA (Noteer dat de koolstof-14 schaal op deze grafiek omgekeerd is.)  
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nevlekken-minima en tenminste 

één maximum samenvallen met 

periodes van een  opvallend 

streng klimaat. Dit is wat hij 

door deze grafiek zo mooi in 

beeld brengt.  

Omdat men tijdens de periode 

van 1450 tot ongeveer 1750 zeer 

strenge winters en koele zomers 

kende in Europa en over het 

algemeen abnormaal koud weer 

op Aarde, stond deze periode 

bekend als de Kleine IJstijd. 

Tussen 1460 en 1550,welke 

Eddy het Spörer-minimum ge-

noemd heeft, breidde de arcti-

sche ijskap zich zeer ver uit. 

Graan dat op Zuidwest-

Groenland eeuwenlang gegroeid 

had, verdween en zelfs een ijs-

laag bleef bestaan op de hoge 

bergen in Ethiopië, hetgeen 

sindsdien niet meer is voorgeko-

men. 

De tweede koude periode van 

1645-1715, het Maunder-

minimum, genoemd naar de 

sterrenkundige Maunder, viel 

grotendeels samen met de rege-

ring van Lodewijk XIV; zijn 

bijnaam “De Zonnekoning” was 

dus niet geheel toepasselijk.  

De Britse wetenschapper Maun-

der berichtte in 1890 aan de 

Royal Astronomical Society dat 

er gedurende een periode van 

ongeveer 70 jaar, welke eindig-

de in 1716, een opmerkelijke 

onderbreking plaatsvond in het 

gewone verloop van de zonne-

vlekkencyclus. En dat deze niet 

te wijten is aan de beperkte ob-

servatiemogelijkheden van toen  

kunnen we afleiden uit boeken 

van Scheiner en Helvelius waar 

zij juist voor de aanvang van het 

Maunderminimum, dus begin 

17de eeuw, beschrijven hoe ze 

op een veilige manier de Zon 

observeerden (zie illustratie 

rechts). 

 

De amateur-astronoom A. 

Douglass, grondlegger van de 

dendrochronologie, had ook een 

merkwaardige abnormaliteit 

opgemerkt in de jaarringen van  

bomen in de 17de eeuw. Toen 

hij deze vaststelling in 1922 aan  

Maunder meedeelde, legde deze 

voorzichtig het verband tussen 

activiteit op de Zon en de boom-

ringen.      

Verdere ontdekkingen, die aan-

toonden dat jaarringen in fossie-

le bomen niet alleen een opslag-

plaats zijn van gegevens over 

het weer maar ook over de sa-

menstelling van de dampkring, 

bevestigden Eddy‟s theorie. 

Jaarringen bevatten o.a. infor-

matie over het volume koolstof-

14 (C14) in de atmosfeer uit 

lang vervlogen tijden. Koolstof-

14 wordt door een aantal schei-

kundige processen, onder in-

vloed van de kosmische straling, 

geproduceerd in de  bovenlagen 

van de aardatmosfeer. Als zon-

nevlekken in aantal toenemen, 

brengt de zonnewind lange, uit-

gestrekte magnetische velden 

verder de ruimte in. Deze inter-

planetaire magnetische velden 

buigen geladen kosmische stra-

len af, weg van de zon, waar-

door er minder radioactieve 

koolstof (C14) in onze damp-

kring gevormd wordt. Een hefti-

ge zonnewind kan de kosmische 

straling verhinderen de aarde te 

bereiken. Dus: vele zonnevlek-

ken, minder koolstof-14 en om-

gekeerd. Tijdens het Maunder-

minimum, zoals te zien is op de 

grafiek, werd in de jaarringen 

van fossiele bomen, vergeleken 

met andere perioden, een hogere 

concentratie aan koolstof-14 

vastgesteld. 

De grafiek toont ons nog meer-

dere schommelingen van C14 

van 1050 tot 1900. Opmerkelijk 

is dat de twee maxima van C14 

tijdens het Spörer- en Maunder-

minimum samenvallen met mi-

nima in de activiteit op de Zon 

en dat tezelfdertijd Europa ge-

dompeld is in een buitengewone 

koude periode.  

Doch tot op de dag van vandaag 

wordt noch het Maunder-

minimum noch de 11-jarige 

cyclus volledig begrepen. Eddy 

besluit dat er genoeg bewijzen 

zijn om de afwezigheid van zon-

nevlekken, beschreven door 

Spörer en Maunder, te bevesti-

gen. 

  

Met veel bewondering kijk ik 

naar de 17de-eeuwse schets van 

de Zon welke opnieuw bewijst 

hoeveel details men toen reeds 

zag (zie schets volgende pagi-

na). 

 

Voor de periode van de Kleine 

IJstijd merken we opvallend 

veel “blote-oog-vlekken” op, 

welke op een extra hoog zonne-

vlekken-maximum wijzen, sa-

mengaand met een curve die 

wijst op weinig koolstof14 en 

tevens op een warme periode. 

Eddy kon met behulp van be-

schrijvingen en tekeningen van 

de blote-oog-observaties van de 

zon, vooral in Middeleeuwse 

Chinese en Koreaanse geschrif-

ten, de zonnecyclussen achter-

halen. 
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Wetenschappers, die het niet 

altijd gemakkelijk hebben de 

door de Zon gestuurde signalen 

juist te interpreteren, zijn nog op 

zoek naar de manier waarop 

kleine veranderingen  in ener-

gieproductie van de Zon ons 

aards klimaat in de ene of ande-

re richting beïnvloeden. Daarom 

is het noodzakelijk de Zon te 

blijven observeren, zowel op de 

Aarde als in de ruimte, om het 

verleden, het heden en de toe-

komst  te begrijpen. 

 

 

Dagelijks kan je gegevens over 

de interactie tussen de Zon en de 

Aarde raadplegen op Space-

Weather News:    

http://www.spaceweather.com/ 

 

Lieve Meeus 

Lid VVS werkgroep Zon  

Referenties: 

 John A. Eddy: The Maunder Minimum.  Science 192, 1189-1202,1976 

 Nigel Calder: De Grillige Zon.  Natuur & Techniek  

 Jan Janssens: De Zon (uitgegeven door MIRA) 

 Jan van Gestel e.a.: De Zon. Time Life  

 Herbert Friedman: Zon en Aarde, Een warme relatie. Natuur & Techniek  

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) 

 

Binnenkort zal er trouwens een nieuwe collectie pos-

ters te koop aangeboden worden. Interessante, actuele 

én toch nog betaalbare posters vinden is immers niet 

makkelijk. Bij de firma Artimedes vonden we een paar 

geschikte (Saturnus, Zonnestelsel, Zonnevlam, Aarde, 

Zonnevlam-magnetosfeer, Zonsopkomst op de Maan, 

Eclips). 

De draaibare sterrenkaart die we nu reeds verkopen zal 

binnenkort gepersonaliseerd worden met het logo en 

adres van MIRA, en er zal binnenkort ook weer een 

goed handboek voor beginnende amateur-astronomen 

verkocht worden (“Welke ster is dat”, nieuwe editie). 

http://www.spaceweather.com/
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Walter Burssens 

De getijden als een krachtenspel tussen de Maan 

en de Zon 

De Zon met haar reusachtige 

massa houdt de planeten met 

hun manen, de planetoïden, me-

teoroïden, kometen, enz. gevan-

gen in haar krachtenveld. Toch 

is die geweldige Zon niet de 

belangrijkste factor voor de ge-

tijdenwerking, maar wel onze 

relatief nietige Maan. In figuur l 

kun je merken, dat de Maan veel 

dichterbij staat dan de Zon (rM,Z 

= gemiddelde afstanden). Het is 

dit groot afstandsverschil dat het 

grootste effect resulteert voor de 

getijden. 

 

De Zon en de Maan trekken de 

Aarde aan. Deze gedraagt zich 

als een vaste bol en kan dus 

volgens de gravitatiewetten be-

schouwd worden als een punt-

massa in het centrum van de 

Aarde. Diezelfde regel geldt niet 

voor de grote watervlakken, die 

wij oceanen noemen. Zij liggen 

aan de zijde gekeerd naar deze 

hemellichamen 6.368 km dich-

terbij dan het centrum van de 

Aarde (rA = gemiddelde straal 

van de Aarde) en aan de overzij-

de evenveel verderaf. De wa-

termassa‟s zijn zeer beweeglijk 

en voelen duidelijk het verschil 

in aantrekking wegens het ver-

schil in afstand. Nu geeft dit 

voor de Maan een veel groter 

getal dan voor de Zon, met aan 

de voorzijde een grotere aan-

trekking (hoogtij) en aan de 

achterzijde een kleinere aantrek-

king: de oceaan blijft achter als 

het ware (ook hoogtij). 

rA/rM = 6.368 km/ 384.400 km = 

1/60,36 en rA/rZ = 6.368 km/ 

149.600.000 km = 1/23490  
Dit geeft een verhoudingsver-

schil van: 1/60,36 : 1/23490 = 

389,2 (1) in het voordeel van de 

Maan (De berekeningen gebeu-

ren steeds op 4 cijfers nauwkeu-

rig) 

 

 

Vergelijken we deze afstands-

verschillen met de krachtwer-

king zelf, volgens de wetten van 

Newton:   (G = constante van 

Cavendish, m = massa, F = 

kracht, formule 1) 

De waarde in (1) in het voordeel 

van de Maan is veel groter dan 

de waarde in (2) waar de Zon 

als sterkste naar voor komt. Dit 

grote overwicht van de Maan 

maakt dat hoogtij, beschouwd 

alsof de Maan alleen zou inwer-

ken, ruim het dubbele bedraagt 

van een hoogtij veroorzaakt 

door de Zon, indien dit hemelli-

chaam alleen aanwezig zou zijn. 

 

In volle oceaan blijkt het gemid-

delde hoogtij ruim ½ m te be-

dragen. Bij springtij loopt dit op 

tot meer dan ¾ m. Bij doodtij 

bedraagt het hoogteverschil nau-

Figuur 1 

De Maan 

rM = 384.400 km 

hoogtij of vloed 

rA = 6368 km 

laagtij of eb 

rZ = 149.600.000 km 

De Zon 

Formule 1: 

FM / FZ = GmAmM / GmAmZ 
          rM²     rZ² 

= mMrZ² = 7349x10
19
 kg x (1496x10

5
)² km² 

  mZrM²   1990x10
27
 kg x (3844x10²)² km² 

= 5,593x10
-³
 of FZ = 178,8 x FM (2) 
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welijks meer dan ¼ m. 

Springtij ontstaat als bij nieuwe 

maan de krachten van Maan en 

Zon samenwerken (zie figuur 

2). Bij volle maan trekken beide 

lichamen wel in tegengestelde 

richting, maar door het verho-

gingseffect van de ene en het 

verlagingseffect van de andere 

treedt aan beide kanten van de 

Aarde eveneens springtij op. 

 

Doodtij komt bij eerste kwartier 

en laatste kwartier van de Maan 

voor (zie figuur 3). Beide licha-

men trekken nu volgens een 

rechte hoek en de kracht van de 

Zon werkt nu verminderend op 

de kracht van de Maan. Er ont-

staat een laag hoogtij (doodtij) 

en een relatief hoog gebleven 

laagtij. Wanneer de Maan zich 

niet bevindt in één van deze vier 

standen krijgt men overgangstij-

en tussen deze extreme waar-

den. 

 

Wegens de dagwenteling van de 

Aarde beleeft men tweemaal 

hoogtij en laagtij in 24 h 50 min. 

Deze 50 min komen bij de dag-

wenteling omdat de Maan zich 

ook dagelijks in oostwaartse 

richting verplaatst. 

 

Storende werkingen op de situa-

tie in de oceanen. 

 

Een eerste stoornis ontstaat bij 

binnenzeeën. Wegens hun afge-

sloten zijn van de oceanen ken-

nen zij geen of toch zeer kleine 

getijden (bv. de Zwarte Zee en 

de Kaspische Zee). 

 

Een tweede spelbreker ontstaat 

wanneer grotere zeeën een nau-

we verbinding hebben met de 

oceanen (= zee-engte). Zo ont-

staat bij de Middellandse Zee, 

wegens de Straat van Gibraltar, 

bij elk oplopend of dalend tij 

een fikse stroom naar of weg 

van de Middellandse Zee, zeer 

gevaarlijk voor kleine schepen 

die de Straat overvaren. Denk 

maar aan de talrijke ongevallen 

met Afrikanen die hun geluk 

wilden zoeken in Spanje, over-

varend met weinig zeewaardige 

scheepjes. De tijen in de Mid-

dellandse Zee bereiken ook niet 

dezelfde hoogten als in de At-

lantische Oceaan. Vergelijkbare 

situaties ontmoet men in de 

Oostzee en de Rode Zee. 

 

Een totaal andere situatie ont-

staat volgens de vorm van de 

kustgebieden of wanneer stro-

men met trechtermonding eindi-

gen in de oceaan. Zo ontstaan 

tussen Bretagne en Normandië 

de reuzentijen bij Le Mont Saint 

Michel. Hier komen bij springtij 

tijverschillen van 12 à 15 m 

voor. Daardoor werd het moge-

lijk op de rivier de Rance bij 

Saint Malo een getijcentrale te 

bouwen, die een groot gedeelte 

van Bretagne van elektrische 

stroom voorziet. Dergelijke ge-

tijdensprongen kennen ook hun 

grote gevaren. Toen ik met mijn 

neef, een halve eeuw geleden 

liftend door Frankrijk reisde 

maakten wij bij laagtij een wan-

deling op het grote strand aan 

Le Mont. Ongeveer halfweg tot 

het teruggetrokken water geko-

men hoorden wij het sein van de 

 

  Figuur 2 
                                                                  springtij                                         springtij 

 

 

  De Zon                  Nieuwe Maan                                                                                                  

Volle Maan 

                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

Figuur 3 

De Zon 

Laatste kwartier 

(‘s morgens) 

Eerste kwartier 

(‘s avonds) 

doodtij 

doodtij 



MIRA Ceti - april - juni 2003 
17 

Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Minimum? 

R CrB (R Coronae 

Borealis) 

Noorderkroon R CrB (prototype!) onregelmatig m 5,7 - 14,8 Maart 2003! 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M13 Hercules Bolhoop m 5,8 23 boogminuten 25.000 lichtjaar 

M92 Hercules Bolhoop m 6,4 12 boogminuten 27.000 lichtjaar 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M5 Serpens 

(Slang) 

Bolhoop m 5,7 19,9 boogminuten 23.000 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M10 Ophiuchus (Slangendrager) Bolhoop m 6.6 12,2 boogminuten  16.000 lichtjaar 

M12 Ophiuchus (Slangendrager) Bolhoop m 6.7 12,2 boogminuten  18.000 lichtjaar 

5 
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hoornblazer. Deze verwittigde 

voor het opkomend tij. Wij 

keerden gewoon wandelend 

terug, maar op zeker ogenblik 

zagen wij een muur van water 

op ons afkomen. Wij begonnen 

eerst gewoon, maar daarna zo-

vlug onze jonge benen ons dra-

gen konden, naar de veilige af-

sluitdijk te lopen. Toen we daar 

nog een paar tientallen meters 

van verwijderd waren reikte het 

water reeds tot onze knieën. 

Recent nog, wanneer bij het 

toeristisch hoogseizoen de veili-

ge toegangsweg volledig bezet 

was met wagens, parkeerden 

onervaren chauffeurs hun auto„s 

op het strand. Daar zij wegens 

onachtzaamheid deze niet tijdig 

weghaalden, gebeurde het reeds 

meermaals, dat het verrassend 

hoogtij de wagens meesleurde 

en de min of meer beschadigde 

voertuigen ergens anders depo-

neerde. 

 

Onze kust ligt nabij de zee-

engte van Calais, tussen Zuid-

Engeland en Noord-Frankrijk. 

De normale getijden te Oosten-

de bereiken 3 m hoogteverschil. 

Verder oostwaarts ligt de Schel-

demond. In de Schelde zelf  

ontstaan daardoor nog hogere 

tijverschillen. Daarbij komen de 

tijen hier uren na deze in volle 

oceaan, die zelf wegens inertie 

reeds een achterstand hebben op 

de verplaatsing van de Maan. 

Daar is men reeds aan volgende 

tijen eer men te Antwerpen 

hoogtij kent. Reeds van in de 

Late-Middeleeuwen maakte 

men gebruik van de nawerking 

bij de getijden. Zo vertrokken 

barken met stadsmest geladen te 

Antwerpen bij opkomend tij en 

konden gebruikmakend van die 

opkomende vloed in één tij 

Baasrode bereiken. Aan de Briel 

te Baasrode dienden grote mest-

bakken in de Schelde voor het 

opvangen van die vracht. Bij 

dalend tij vaarden zij terug naar 

Antwerpen om een volgende 

lading stadsmest in te slaan. (De 

boeren van gans West-Brabant 

haalden, tegen betaling, mest op 

aan de Briel.) 

 

Na de erge overstromingen van 

1953 in Zeeland en Holland, bij 

springtij en tij opdrijvende zuid-

westerstorm, bouwden de Ne-

derlanders een voorlopig veilige 

zeewering voor heel dit gebied. 

Sindsdien lopen de tijen in de 

Westerschelde steeds hoger op 

en neemt het overstromingsge-

vaar voor de wijde omgeving 

van Antwerpen toe bij springtij, 

zeker wanneer die opnieuw ge-

paard gaat met een zuidwester-

storm. 

 

Centrifugaalkracht kan de getij-

denwerking onvoldoende ver-

klaren. 

 

Soms worden de getijden ook 

uitgelegd als een gevolg van de 

gezamenlijke rotatie van Maan 

en Aarde om een gemeenschap-

pelijk zwaartepunt. Bekijken we 

even de ligging van dat zwaarte-

punt en hun mogelijk effect op 

de getijden. We beschouwen 

daartoe de massawerking van 

Maan en Aarde in verband met 

dit zwaartepunt t.o.v. hun af-

stand. 

 

Dit geeft voor de ligging van het 

zwaartepunt: 60,36 rA : 81,29 = 

0,7425 rA (ligt dus binnen de 

Aarde). Die asymmetrie, waar-

bij de diameter van de Aarde 

opgesplitst wordt in r1~1/8 en 

r2~7/8 zou een zeer ongelijke 

getijdewerking geven, met een 

zeer hoge tij aan de buitenkant 

van de Aarde en een zeer lage tij 

aan de binnenkant t.o.v. de 

Maan (Zie figuur 4). De middel-

puntvliedende krachten zijn hier 

immers: F1= r1mω2 en F2= r2m-

ω2 (ω = hoeksnelheid van de 

Aarde). Daarbij is de omloop 

van de Maan zo traag, dat deze 

niet resulteert in een merkelijk 

centrifugaalverschil voor de 

oceanen (29,5 dagen t.o.v. de 

Zon en elk tij duurt 6 h 25 min). 

 

De Zon 

Figuur 4  

Zwaartepunt = 0,7425 rA  

Asymmetrie van centrifugaalgetijden  

rM = 384.400 km  

rA = 6368 km 

mA = 5974 x 10
21
 kg => mA = 81,29 mM      

mM  7349 x 10
19
 kg 

 

rA   =   6368 km        rM=> 60,36 rA 
rM     384.400 km 
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In de ochtend van 7 mei 2003 

kunnen we een relatief zeldzaam 

verschijnsel waarnemen (gemid-

deld komt dit ongeveer 12 keer 

per eeuw voor): de planeet Mer-

curius zal voor de zon voorbij 

trekken. We zullen dus geduren-

de een paar uur een nietig git-

zwart stipje voor de schijf van 

onze zon zien bewegen. Niet en-

kel in onze streken, maar overal 

ter wereld waar op dat moment 

de zon boven de horizon staat, 

zal men de overgang kunnen be-

kijken: Europa, Azië, Afrika en 

een deel van Australië. 

Banen en hoeken 

Mercuriusovergangen komen 

voor wanneer de planeet tussen 

de Zon en de Aarde passeert. 

Aangezien Mercurius er 88 da-

gen over doet om een toertje 

rond de Zon te maken, staan de-

ze drie objecten gemiddeld elke 

4 maanden in deze stand (tijdens 

die 88 dagen is de aarde immers 

ook een heel stuk opgeschoven, 

zodat het nog een eindje extra 

duurt eer Mercurius de aarde 

opnieuw heeft ingehaald: zo'n 4 

maanden ipv 88 dagen). Zo‟n 

positie, waarbij Mercurius dus 

net tussen de Zon en de Aarde 

staat, noemt men de beneden-

conjunctie.  

De reden waarom we echter 

maar een twaalftal echte over-

gangen per eeuw mogen mee-

maken, ligt in de helling van de 

baan van Mercurius ten opzichte 

van deze van de aarde (het vlak 

waarin de baan van de aarde 

rond de Zon ligt noemt men het 

eclipticavlak). Immers, het 

baanvlak van Mercurius maakt 

een hoek van zo'n 7 graden met 

het eclipticavlak. Dat lijkt niet 

veel, maar rekening houdend 

met de toch reeds enorme af-

standen zorgt dit ervoor dat, 

vanuit onze positie gezien - 

Mercurius meestal boven of on-

der de Zon lijkt te passeren. 

Evenzo zal Mercurius tijdens 

een bovenconjunctie niet steeds 

exact achter de Zon verdwijnen, 

maar kunnen we de planeet - 

met behulp van satellieten zoals 

SOHO - boven of onder het 

Zonneschijfje achter de Zon 

zien passeren. 

Knopen 

Wanneer is er dan wel een over-

gang zichtbaar? Telkens Mercu-

rius zich net in de buurt de 

ecliptica bevindt, op het mo-

ment van zo'n benedenconjunc-

tie. Men zegt dat een planeet 

door "een knoop van haar baan" 

gaat wanneer zij juist door dat 

eclipticavlak trekt. Er zijn klim-

mende en dalende knopen, af-

hankelijk of de planeet van be-

zuiden het baanvlak naar het 

noorden trekt, of omgekeerd. 

Onderstaande figuur verduide-

lijkt dit. 

Wanneer de twee planeten zich 

in situatie AA bevinden, vindt er 

een overgang plaats: Mercurius 

gaat door haar - in dit geval - 

dalende knoop en bevindt zich 

tevens in benedenconjunctie 

(Aarde-Mercurius-Zon in die 

volgorde). In situatie BB zal 

Mercurius - vanuit ons stand-

punt gezien - onder de Zon door 

lijken te passeren: er is wel een 

benedenconjunctie, maar de pla-

neet is ver van het eclipticavlak 

verwijderd. Op de schets kan 

men ook situaties voor boven-

conjuncties nagaan (volgorde 

Aarde-Zon-Mercurius): nooit 

kan er dan echter een Mercuri-

usovergang plaatsvinden, deze 

bevindt zich dan achter de Zon. 

Bevindt de planeet zich op zo'n 

moment in een knoop, dan 

wordt hij wel bedekt door de 

Zon 

Tijdens de overgang van 7 mei 

begeeft Mercurius zich naar zijn 

dalende knoop, hij zal dus van 

het noorden door het ecliptica-

vlak naar het zuiden trekken. De 

situatie is volledig vergelijkbaar 

met wat er gebeurt tijdens een 

zonsverduistering: dan moet de 

maan zich eveneens in de buurt 

van een van haar knopen bevin-

den - het verschil zijnde natuur-

lijk dat de maan niet rond de 

Zon, maar rond de aarde draait! 

Waarnemen 

We herhalen het tot vervelens 

toe, maar het is dan ook ver-

schrikkelijk belangrijk: let op 

voor je ogen wanneer je de Zon 

wil waarnemen. Hoe kan je dan 

wel veilig naar de Zon (en zo‟n 

Mercuriusovergang) kijken? 

  projectie op een wit scherm: 

Je plaatst op een afstand achter 

je telescoop een wit scherm, en 

laat het licht daar op invallen 

zodat je het beeld onrecht-

streeks kan bekijken. Een heel 

eenvoudige methode om veilig 

waar te nemen 

 Objectieffilter: Een goede 

kwaliteit zonnefilter, geplaatst 

voor de "ingang" van de verre-

kijker of telescoop, dus voor-

dat het licht de telescoop bin-

Bruno Raeymaekers 

De Mercurius-overgang van 7 mei 2003 
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Op MIRA?  
MIRA zal op woensdagvoormiddag 7 mei speciaal voor de Mercuriusovergang geopend zijn van 7h tot 13h. 

Bij helder weer kan u dan het fenomeen volgen met de diverse toestellen op MIRA, en dan zeker met de unieke 

heliostaat van MIRA. Met dit toestel projecteren we een 140 cm groot beeld van de Zon op het grote scherm in 

de planetariumzaal, terwijl Mercurius dan een gitzwart bolletje van ongeveer 9 mm op het zonsoppervlak zal 

zijn. Vanzelfsprekend zullen ook diverse andere kijkers van MIRA opgesteld worden. Hiermee krijgt u (bij 

helder weer althans) de gelegenheid de diverse technieken voor het waarnemen van de zon uit te proberen: pro-

jectie, glasfilter, soepele objectieffilter, Herschelwig,… Toegangsprijs € 4,50 (gratis voor leden) 

 

Webcam! 

Wie niet op MIRA geraakt die ochtend, zal het geheel ook live kunnen op onze website. We zullen ook voor 

deze gelegenheid proberen het verschijnsel rechtstreeks uit te zenden. Mocht het in Grimbergen bewolkt zijn 

die dag dan wordt er trouwens een kleine expeditie op touw gezet om dit toch van op verplaatsing te kunnen 

doorsturen. Een ideale gelegenheid trouwens voor scholen om tijdens de lessen een stukje hemelmechanica te 

demonstreren. 

nenkomt. 

 

Wanneer kijken? 

Het eerste contact, dit is wan-

neer het schijfje van Mercurius 

net de buitenrand van de Zon 

aanraakt, vindt te Ukkel om 

7h11m29s plaats (elders in Bel-

gië en Nederland kan dit hoog-

stens een paar seconden ver-

schillen). Na een viertal minu-

ten, om 7h15m54, is het schijfje 

van Mercurius helemaal binnen 

de rand van de Zon getrokken. 

Om 9h52m19s is de afstand tus-

sen Mercurius en het centrum 

van de Zon het kortst. Twee en 

een half uur later, om 

12h32m42s, is Mercurius weer 

verdwenen, en is het schouw-

spel dus voorbij. 

Zoals u merkt duurt de overgang 

dus in totaal ongeveer 5 uur, 

ruimschoots de tijd om eens rus-

tig te kunnen kijken. 

 

Wat zal er te zien zijn 

Als je vanuit het centrum van de 

aarde zou kijken, dan heb je de 

situatie op de figuur linksboven: 

Mercurius trekt via een rechte 

lijn over de schijf van de zon. 

Natuurlijk observeren wij vanop 

het oppervlak van de aarde. 

Aangezien de aarde tijdens die 5 

uur ook rond haar as blijft draai-

en, zullen wij de rechtse figuur 

moeten beschouwen: de baan 

Intrede, eerste uit-

wendig contact 

7h11m28s 

Intrede, eerste in-

wendig contact 

7h15m53s 

Kortste afstand tot 

centrum Zon 

9h52m19s 

Uittrede, eerste in-

wendig contact 

12h28m18s 

Uittrede, eerste uit-

wendig contact 

12h32m42s 

van Mercurius is niet langer 

recht, maar gekromd - te wijten 

dus aan de rotatie van de aarde. 

Hou er ook rekening mee dat het 

schijfje van Mercurius erg klein 

is: men moet geen spectaculaire 

vlek verwachten, laat staan een 

"verduistering" van de zon. Met 

een verrekijker is het al heleem 

niet haalbaar, dus een telescoop 

is wel een must. Maar verwar-

ring met een zonnevlek is niet 

mogelijk: MIRA-anciens die de 

editie van 1971 konden waarne-

men (of in november „99 in de 

US vertoefden) omschreven het 

als “een gitzwart en haarscherp 

gaatje in de Zon”. 

Het is anderzijds natuurlijk ook 

een uitgelezen kans om meer in-

zicht te krijgen in de beweging 

van planeten, en om de onder-

linge grootteverschillen van de 

twee objecten Zon-Mercurius 

gade te slaan. 
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Links en linksonder: een 

nieuwe telescoop opent 

nieuwe mogelijkheden. Je-

roen De Vleesschauwer 

gebruikte een 102 mm 

Vixen-lenzenkijker en een 

webcam (en de hulp van 

Maarten Vanleenhove). 

Centraal staat de verzon-

ken maankrater Stadius, 

met rechts ervan de grote 

krater Eratosthenes en de 

Apennijnen. Linksboven is 

nog nipt krater Copernicus 

te zien. De Jupiter-opname 

(19 februari) kwam met 

hetzelfde materiaal tot 

stand, maar voor de be-

werking werd met het free-

ware softwarepakket Re-

gistax de beste beelden uit 

een filmpje van niet minder 

dan 1500 frames gebruikt. 

Een paar prachtige opnames van Her-

man De Mey, met een 200 mm newton-

kijker.  

Boven: de maankrater Arzachel (97 

km Ø) en omgeving. Net zoals de op-

name van Saturnus (onder) gebruikte 

Herman hiervoor een Philips Vesta-

webcam 

Links: de Krabnevel (M1) gefotogra-

feerd met een zelfgebouwde (!) Cook-

book CCD-camera 
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BEELDGALERIJ 

Rechts: de per-

fecte combinatie. 

Van Lieve Meeus 

verschenen reeds 

vaak tekeningen 

van zonnevlekken 

in MIRA Ceti, 

echtgenoot Fran-

çois Uytterhoeven 

specialiseert zich 

dan weer in de 

fotografie ervan. 

Opname met een  

digitale camera 

(Nikon Coolpix 

995), net zoals de 

tekening gemaakt 

met een 102 mm 

f/6.5 refractor 

van Vixen, op 16 

maart ll. 

Links: in deze tijden van elek-

tronische opnames (CCD voor 

deepsky, webcam en digitale 

camera voor Maan en plane-

ten) zou men hast vergeten dat 

ook met “gewone” film mooie 

opnames te realiseren zijn. 

Foto Philippe Mollet, 200 mm 

f/6.6 newtonkijker op EQ6-

montering, 40 minuten belicht 

op Ektachrome200-diafilm, 

vanuit het donkere Transinne 

in de Ardennen. 

Zichtbaar zijn de melkwegstel-

sels M81 (de “dikke”) en M82  

(de “sigaar”) in de Grote Beer. 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2003 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

 1 april 3h18m 5h19m 18h14m 20h15m + 4° 17'  0.999 

 8 april 2h58m 5h04m 18h25m 20h31m + 6° 57'  1.001 

15 april 2h38m 4h49m 18h37m 20h48m + 9° 31'  1.003 

22 april 2h16m 4h34m 18h48m 21h06m +11° 58'  1.005 

29 april 1h54m 4h21m 18h59m 21h26m +14° 15'  1.007 

 6 mei 1h30m 4h08m 19h10m 21h48m +16° 21'  1.009 

13 mei 1h04m 3h57m 19h21m 22h14m +18° 13'  1.010 

20 mei 0h33m 3h47m 19h31m 22h45m +19° 50'  1.012 

27 mei / 3h39m 19h40m / +21° 11'  1.013 

 3 juni / 3h33m 19h48m / +22° 14'  1.014 

10 juni / 3h29m 19h54m / +22° 57'  1.015 

17 juni / 3h28m 19h58m / +23° 21'  1.016 

24 juni / 3h29m 20h00m / +23° 25'  1.016 

1 juli / 3h32m 19h59m / +23° 09'  1.017 

Datum  Maanfase 

1 april Nieuwe Maan 

9 april Eerste kwartier 

16 april Volle Maan 

23 april Laatste kwartier 

1 mei Nieuwe Maan 

9 mei Eerste kwartier 

16 mei Volle Maan 

23 mei Laatste kwartier 

31 mei Nieuwe Maan 

7 juni Eerste kwartier 

14 juni Volle Maan 

21 juni Laatste kwartier 

29 juni Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

april, mei en juni. Alle uren zijn 

gegeven in lokale tijd (zomertijd 

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. 

April - juni 2003: de sterrenhemel in „t kort: 

 Jupiter domineert ook deze maanden nog de avondhemel 

 Saturnus is in april en mei nog aan de avondhemel te zien 

 Mars nadert stilaan de Aarde, en is ‟s morgens te zien  

 Dé belangrijkste gebeurtenis is zeker de Mercuriusovergang op 

woensdagochtend 7 mei (7h12-12h32) 

 Op de ochtend van 16 mei kunnen we dan weer een totale maans-

verduistering zien, helaas laag aan de horizon 

 En een halve maancyclus later is het dan de Zon die verduisterd 

wordt: ringvormig in IJsland en delen van Groenland en Schotland, 

bij ons komt de Zon gedeeltelijk verduisterd op. 

 Planetoïde Vesta is deze maanden makkelijk te zien met een verre-

kijker, en begin aprl misschien zelfs met het blote oog 
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1: DE ZON EN DE MAAN 
 

De zomer is op komst, en dat is 

zichtbaar aan het lengen van de 

dagen. Op 1 april is de Zon nog 

maar 12h55m boven de horizon, 

maar bij het begin van de zomer 

bedraagt dat reeds meer dan 

16h30m. 

 

De Zon zelf zakt steeds meer af 

naar het volgende zonnevlek-

kenminimum (voorzien voor 

2006), en er zijn dus steeds min-

der grote vlekkengroepen te 

zien. Toch kregen we bvb. in 

februari-maart een paar heel 

grote individuele vlekken te 

zien, die ook met het blote oog 

(én een eclips-brilletje natuur-

lijk) zichtbaar waren. 

 

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. 

 

Vergeet echter ook de totale 

maansverduistering van vrij-

dagochtend 16 mei niet. Vanaf 

3h07m trekt de Maan door de 

héél lichte bijschaduw, maar 

vanaf 4h03m wordt de schaduw 

veel duidelijker: dan begint onze 

satelliet doorheen de hoofdscha-

duw te bewegen. Vanaf 5h14m 

is de eclips totaal: dan is er al-

leen nog het zwakrode schijnsel 

van de verduisterde maan te 

zien: zonlicht dat onrechtstreeks   

(via de dampkring van de Aar-

de) toch nog de Maan bereikt. 

De helderheid (of donkerte) er-

van is altijd weer een verras-

sing: veel hangt af van de hoe-

veelheid stof of vocht in de 

Aardse dampkring. 

Het tweede deel van de eclips, 

wanneer de Maan terug uit de 

schaduw van de Aarde trekt, zal 

helaas niet zichtbaar zijn vanuit 

België aangezien de Maan die 

nacht reeds om 6h ondergaat. 

Dat betekent dan ook dat het 

ganse fenomeen zich relatief 

laag boven de horizon afspeelt. 

Zorg dan ook voor een waarne-

mingsplaats met een vrij uitzicht 

op het westen… of kom die och-

tend van op MIRA waarnemen. 

 

En de pret kan niet op: op zater-

dagochtend 31 mei is er nog een 

ringvormige zonsverduiste-

ring. Minder spectaculair als 

een totale eclips, is het voor vele 

amateurs toch indrukwekkend 

genoeg om een kleine expeditie 

te organiseren richting IJsland 

of het noorden van Schotland. 

Helaas speelt het fenomeen zich 

steeds af bij héél lage zonne-

stand, zodat men vooral moet op 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand met 

ster of planeet 

6 april 6° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

7 april 2° onder Saturnus 

11 april 4° onder Jupiter 

12 april 
bedek-

king  

 Leonis 

(21h42m) 

12 april 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

16 april 6° onder Spica ( Vir) 

19 april 4° onder 
Antares  

( Sco) 

23 april 4° onder Mars 

28 april 3° boven Venus 

4 mei 6° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

5 mei 3° onder Saturnus 

8 mei 4° onder Jupiter 

10 mei 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

13 mei 5° onder Spica ( Vir) 

17 mei 3° onder 
Antares  

( Sco) 

21 mei 3° boven Mars 

1 juni 3° onder Saturnus 

3 juni 3° boven Pollux ( Gem) 

5 juni 8° rechts Jupiter 

6 juni 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

10 juni 6° onder Spica ( Vir) 

11 juni 
bedek-

king 

 Librae  

(23h28m-0h37m) 

13 juni 4° onder 
Antares  

( Sco) 

19 juni 2° boven Mars 

27 juni 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

28 juni 2° onder Venus 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

Vanaf het laatste weekend van 

maart (29-30/3) geldt in België de 

Zomertijd. Onze uurwerken lopen 

dan ongeveer 2 uur voor op de 

zonnetijd.  

De wintertijd (vanaf zaterdag 26 

oktober) loopt daarentegen onge-

veer één 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 gelegenheid voor de be-

ginnende waarnemer om deze 

laatste terug te vinden. 

U zal wel merken dat het steeds 

dezelfde heldere sterren zijn die 

opduiken: diegene die binnen 

een zone van  6° boven en onder 

de ecliptica staan. 



MIRA Ceti - april - juni 2003 28 

MARS 

Datum Opkomst 

1 april 4h22m 

8 april 4h10m 

15 april 3h57m 

22 april 3h43m 

29 april 3h29m 

6 mei 3h14m 

13 mei 2h57m 

20 mei 2h41m 

27 mei 2h23m 

3 juni 2h05m 

10 juni 1h44m 

17 juni 1h25m 

24 juni 1h05m 

Marswaarnemers beginnen het stilaan voelen kriebelen. 

Eind augustus komt de volgende Mars-oppositie, en dat 

wordt de dichtste nadering van de laatste paar duizend 

jaar. Reden genoeg dus om alvast te beginnen oefenen. 

De planeet groeit van 7,50 (begin april) tot 16,6 boogse-

conden (begin juli), en zal uiteindelijk 25 boogseconden 

halen eind augustus (ter vergelijking: Jupiter haalt onge-

veer 41”). 

Ook de helderheid neemt beduidend toe: slechts magni-

tude 0,5 begin april, reeds een negatieve –1.4 begin juli, 

om uiteindelijk eind augustus –2,8 te halen (helderder 

dan Jupiter de voorbije maanden).  

 

Dit seizoen is Mars dus nog een ochtendobject: het is het 

helderste puntje in het zuidoosten, waar het des te meer 

opvalt door zijn opvallende oranje kleur. Op 23 april, 21 

mei en 19 juni staat de Maan er trouwens vlakbij.  

Helaas blijft de planeet de ganse tijd door laag boven de 

horizon staan, zodat vooral zuidelijker gelegen waarne-

mers een mooi spektakel zullen te zien krijgen. 

Mars 1 april 

Mars 1 juli 

Het traject van Mars aan de ochtendhemel, van begin april tot eind juni. 

Rechts: het pad van 

de ringvormige zons-

verduistering van 31 

mei. In het centrale 

deel (Ijsland, Groen-

land en een stukje 

Schotland) is de 

eclips ringvormig, 

daarbuiten is ze ge-

deeltelijk. In België 

zal het fenomeen 

echter nauwelijks 

zichtbaar zijn: enkel 

het einde krijgen we 

vlak na zonsopkomst 

nog even te zien. 
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JUPITER 

Datum Onder-

gang 

1 april 5h33m 

8 april 5h06m 

15 april 4h39m 

22 april 4h12m 

29 april 3h45m 

6 mei 3h19m 

13 mei 2h53m 

20 mei 2h28m 

27 mei 2h02m 

3 juni 1h34m 

10 juni 1h09m 

17 juni 0h44m 

24 juni 0h19m 

1 juli 23h55m 

Voor de reuzenplaneten Jupiter (boven) en Saturnus (onder) eindigt de avondlijke zichtbaarheidperiode. 

Jupiter domineert nog tot eind juni de avondhemel, maar verdwijnt dan voor enkele maanden in de gloed van 

de Zon. Bemerk op onderstaande kaart hoe Jupiter vanaf april terug “de goede kant op” beweegt. De laatste 

maanden was hij immers op zijn stappen teruggekeerd in het sterrenbeeld Kreeft, om daar nét voor de open 

sterrenhoop M44 (de Bijenkorf) te eindigen. Vanaf nu beweegt hij er zich weer vandaan, richting Leeuw. Het is 

een heel boeiende waarneming (b.v. met de verrekijker) om hem week na week te zien verwijderen van M44. De 

grote cirkel stelt trouwens het beeldveld van een gewone 7X50-bino voor. 

Saturnus kan nog tot eind mei waargenomen worden, en is vanaf half juli terug present aan de ochtendhemel. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 april 2h43m 

8 april 2h18m 

15 april 1h50m 

22 april 1h25m 

29 april 1h01m 

6 mei 0h37m 

13 mei 0h13m 

20 mei 23h49m 

27 mei 23h26m 

Saturnus 1 april 

Jupiter 1 april 
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zoek gaan naar een plaats met 

een vrije horizon in de richting 

waar de Zon staat.  

Gezien de afstand Maan-Aarde 

in die periode groter dan gemid-

deld is, zal de afmeting van de 

Maan aan de hemel net te klein 

zijn om de volledige schijf van 

de Zon te kunnen bedekken. 

Daarom zal er zelfs in dat cen-

traliteitsgebied nog een fijn rin-

getje zonlicht te zien zijn tijdens 

het maximum van de verduiste-

ring waardoor het dus zeker niet 

donker wordt zoals tijdens een 

totale eclips.  

In België zal het fenomeen zo 

goed als niet waar te nemen 

zijn: de Zon komt pas (5h36m) 

op na het maximum van de ver-

duistering en is dan nog zo‟n 

85% verlicht. Maar ook op het 

einde van de eclips (6h28m) 

staat de Zon nog maar 6° boven 

de horizon. 

 

 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli  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 nauwelijks zichtbaar is (vanaf de 

Aarde bekeken steeds te dicht bij de Zon) of waarom Mercurius op 7 mei voor de Zon schuift (verbind de posities van 

Aarde en Zon die dag, en de Zon staat er mooi achter).  

2: DE PLANETEN 

 

Mercurius zal deze maanden 

niet zichtbaar zijn wegens te 

dicht bij de Zon. En hoe dicht 

dat wel is kan u elders in dit 

nummer lezen in het artikel over 

de Mercurius-overgang. 

 

Venus kan men nog proberen 

op te zoeken in april of begin 

mei: zoek laag aan de oostelijke 

ochtendhemel, maar gebruik 

misschien eerst een verrekijker. 

 

De ultieme Mars-oppositie van 

augustus 2003 nadert met rasse 

schreden, en het wordt voor de 

planeetwaarnemers dan ook 

hoog tijd om zich voor te berei-

den. Elke 15 à 17 jaar (de laatste 

keer was in 1988) krijgen we 

zo‟n gunstige “dichtste nader-

ing‟ te zien, maar deze van 2003 

is op zijn zachtst gezegd beter 

dan normaal: het is minstens 

4000 jaar geleden dat we de Ro-

de Planeet nog eens zo dicht na-

derden. 

De volgende maanden zal de 

planeet nog enkel „s morgens te 

zien zijn, maar ze verwijderd 

zich langzaam maar zeker van 

de Zon. Daarmee wordt ook de 

planeetdiameter– en helderheid 

steeds groter (zie kadertekst pa-

gina 28). Mars beweegt zich in 

die tijd van de Boogschutter 

over de Steenbok naar de Wa-

terman, en komt dus helaas 

nooit héél hoog boven de Belgi-

sche horizon. 

 

De zichtbaarheidsperiode van 

Jupiter loopt stilaan naar zijn 

einde, maar toch blijft de reu-

zenplaneet tot eind juni de 

avondhemel domineren. Het is 

het helderste “puntje” dat dan te 

zien is (de planeet is trouwens 

ook weergegeven op de over-

zichtskaarten achteraan dit tijd-

schrift). Sinds begin april ver-

wijderd de planeet zich weer 
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langzaam van de prachtige ster-

renhoop M44 in de Kreeft, waar 

hij de voorbije maanden naar 

toe bewoog. Zeker in april en 

begin mei vormt dit nog een 

mooie samenstand: M44 kan op 

de meeste plaatsen al met het 

blote oog gezien worden als een 

zwak “vlekje” dat dan met de 

verrekijker makkelijk in afzon-

derlijke sterretjes kan worden 

opgelost. 

Tijdens de nacht van 10 op 11 

april staat trouwens ook de 

Maan nog eens in de buurt, al-

tijd een mooie gelegenheid voor 

een fotootje (net zoals op de 

avond van 8 mei trouwens).  

 

Saturnus verdwijnt stilaan van 

de avondhemel. Tot eind mei 

moet het haalbaar zijn om ze 

nog aan de avondhemel te zien, 

maar dan verdwijnt ze in de 

avondschemering. Lang moeten 

we ze echter niet missen: in de 

tweede helft van juli moet het al 

weer mogelijk zijn ze aan de 

ochtendhemel terug te vinden. 

Op dat ogenblik zal ze al opge-

schoven zijn tot in het sterren-

beeld Tweelingen (Gemini) ter-

wijl ze tot half mei nog in de 

Stier vertoefd.  

Planetoïde 12 Victoria is op zijn helderst omstreeks 10 juni: dan haalt ze magnitude 8.8. Met een grote 

verrekijker (genre 15x80) of een kleine telescoop is ze dan makkelijk haalbaar, maar op donkere plaatsen 

moet ze nipt ook te doen zijn met een 7x50-bino. Ze staat dan vlak bij de ster  Ophiuchi (Slangendrager), 

ook te vinden onderaan de uitneembare kaart in de middenflap van deze MIRA Ceti. 

3: PLANETOIDEN 
 

Weinig heldere planeten dit sei-

zoen, tenzij  dan Vesta 

(waarover we het hadden in het 

vorige nummer). Dan maar de 

iets zwakkere categorie: 12 Vic-

toria staat in oppositie op 10 

juni, en haalt dan magnitude 8.8. 

Hiermee is hij/zij vlot haalbaar 

met een kleine telescoop of een 

grote verrekijker (genre 80 

mm), en eventueel onder ideale 

omstandigheden met een 7x50-

bino. Zeker omstreeks 14 juni is 

het object makkelijk te vinden, 

aangezien het dan vlak bij de 

heldere ster  in Ophiuchus 

staat. 

 

 

4: DEEP-SKY 

 

De grote uitneembare sterren-

kaart in het midden van deze 

MIRA Ceti behandelt het gebied 

rond de sterrenbeelden Ophi-

uchus (Slangendrager) en Her-

cules.  

Het is een gebied dat vooral we-

melt van de bolvormige sterren-

hopen, met een aantal van de 

fraaiste exemplaren ervan in het 

noordelijk halfrond. 

Hercules is waarschijnlijk het 

bekendste sterrenbeeld in dit 

gebied. Het wordt wel eens om-

schreven als een “kasseisteen 

met uitlopers”, waarbij de cen-

trale vierhoek  (   )  het 

lijf van de held Hercules voor-

stelt, en de “uitlopers” zijn dan 

zijn armen en benen. 

 

Hiermee is het dan makkelijk 

om M13 terug te vinden. Trek 

de verbindingslijn tussen de 

sterren  en  (de rechterflank 

van de held, oftewel de rechter-

kant van de rechthoek), en ver-

deel deze lijn in drie gelijke de-

len. M13 staat op één derde van 

de bovenkant. 

Zelfs op minder geschikte waar-

nemingsplaatsen is hij al makke-

lijk met een simpele verrekijker 

te vinden, en op donkere plaat-

sen is zelfs met het blote oog al 

een duidelijk vlekje te zien op 

die plaats. Met de verrekijker 

zijn natuurlijk nog geen afzon-

derlijke sterretjes te zien, maar 

wel is duidelijk dat het object 

een centrale verheldering heeft 

en verzwakt naar de rand toe. 

Met een telescoop liggen de za-

ken natuurlijk anders: een 

12 Victoria 

Datum Helder-

heid 

22 mei 9.3 

29 mei 9.1 

5 juni 8.9 

12 juni 8.8 

19 juni 8.9 

26 juni 9.1 

3 juli 9.2 

10 juli 9.4 
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114mm newton of een 90 mm 

lenzenkijker laten al toe om naar 

de rand van de cluster afzonder-

lijke sterretjes te zien. Daar is 

dan wel een vergroting van min-

stens 120-150 keer voor nodig. 

Met grotere instrumenten (vanaf 

pakweg 200-250 mm diameter) 

begint de cluster ook heel wat 

structuur te vertonen: ervaren 

waarnemers hebben het dan 

over de “spinnenpoten” van 

M13: donkere “lanen” die door-

heen de bolhoop lopen. 

M13 zou naar verluidt zo‟n half 

miljoen sterren bevatten. In-

drukwekkend! 

 

In hetzelfde sterrenbeeld staat 

ook de fel verwaarloosde M92. 

Op zich is dit een héél knappe 

sterrenhoop, die een tamelijk 

populair waarnemingsobject zou 

zijn mocht het in een ander ster-

renbeeld staan… Nu gaat alle 

aandacht immers uit naar grote 

broer M13. 

M92 schijnt zo‟n 2 magnitudes 

zwakker dan M13: hij is dus wel 

zichtbaar in de verrekijker, maar 

springt hiermee zeker niet in het 

oog.  

Opzoeken is ietsje moeilijker: 

vertrek best vanaf de ster  Her-

culi (de linkerbovenhoek van de 

“kassei”). Deze vormt een op-

vallend trio (een kromme lijn) 

met de sterren  en 69 Herculi. 

Ga vanuit  loodrecht naar bo-

ven en 4° verder staat terug een 

opvallend duo sterren (waarvan 

de helderste lichtjes oranje is). 

Deze wijzen dan min of meer 

naar een  nieuw rijtje van 3-4 

sterretjes, en ongeveer in het 

verlengde daarvan staat dan 

M92. 

Een andere mogelijkheid is ver-

trekken vanaf de karakteristieke 

kop van het sterrenbeeld Draak, 

maar die afstand is iets groter. 

Met een telescoop lijkt de kern 

van M92 opvallend meer gecon-

centreerd dan die van M13, 

maar ook hier zijn het vooral de 

buitengebieden die zich makke-

lijkst laten oplossen in afzonder-

lijke sterretjes. Wegens de klei-

nere afmetingen is hiervoor wel 

een grotere vergroting nodig 

(150-200X). 

 

Het sterrenbeeld Serpens 

(Slang) bestaat eigenlijk uit 

twee stukken, van elkaar ge-

scheiden door het grote sterren-

beeld Ophiuchus (Slangendra-

ger). Vroeger maakte men on-

derscheid tussen Serpens Cauda 

(de staart, aan de linkerkant)  en 

Serpens Caput (de kop, rechts 

van Ophiuchus).  

In Serpens Caput is M5 het inte-

ressantste object. Opnieuw een 

bo lvormige  s te r renhoo p , 

“officieel” van magnitude 5,6 en 

daarmee ongeveer even helder 

als M13. Hij is onder ideale om-

standigheden zichtbaar met het 

blote oog, maar dit is dan echt 

wel een randgeval voor waarne-

mers met arendsogen!  

M5 is voor vele waarnemers één 

der mooiste bolhopen op het 

noordelijk halfrond, die nauwe-

lijks moet onderdoen voor de 

veel bekendere M13. En verre-

kijker-waarnemers vinden hem 

zelfs beter, omdat zijn kern juist 

helderder is (terwijl de volledige 

bolhoop daarentegen juist zwak-

ker is). Met een iets grotere kij-

ker zoals de Kutter-telescoop op 

MIRA is de bolhoop makkelijk 

tot in het centrum op te lossen in 

afzonderlijke sterretjes. 

De bolhoop staat vlak bij de ster 

5 Serpentis (magnitude 5) die 

zelfs onder niet al te beste om-

standigheden met het blote oog 

kan gezien worden. Wie toch 

iets meer moeite heeft kan star-

ten bij de sterren  en  Serpen-

tis: deze wijzen in de richting 

van een gelijkbenige driehoek 

van sterretjes (magnitude 5 tot 

5,4).  De bovenste van de drie is 

5 Serpentis, en dan heeft u gega-

randeerd ook M5 in beeld. 

 

Ophiuchus (de Slangendrager) 

is het sterrenbeeld dat het groot-

ste deel van dit stuk hemel in 

beslag neemt. De figuur van de 

Slangendrager wordt vaak geas-

socieerd met Asklepios, de 

Griekse god van de geneeskun-

de die men kent als het sym-

booltje (staf met rondkronkelen-

de slang) op de auto‟s van dok-

ters en apothekers. 

Ook in dit sterrenbeeld staan 

heel wat bolhopen. In deze afle-

vering zullen we het hebben 

over M10 en M12, twee mooie 

M5, de prachtige bolhoop in Serpens. Een CCD-opname (StarLight 

Xpress HX516) van Bart Declercq, met de 180 mm Maksutow op MIRA, 

met een belichtingstijd van nauwelijks 2 minuten!   
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exemplaren op nauwelijks drie 

graden van elkaar. Bedenk ech-

ter dat er  nog héél wat meer 

staan in dit stuk van de hemel! 

M10 zou de zwakste van beiden 

zijn: met een verrekijker op een 

modale plaats is M12 immers 

makkelijk te zien, terwijl M10 

vaak enkel perifeer waar te ne-

men is (dus “uit de ooghoeke n 

kijkend”, een klassiek trucje om 

zwakkere objecten te zien). 

Met een iets grotere telescoop is 

duidelijk hoe M10 geconcen-

treerder lijkt dan zijn broertje, 

maar toch zijn beide makkelijk 

op te lossen in afzonderlijke 

sterretjes. 

Met een kleine telescoop zijn 

trouwens aan de rand van M12 

drie opvallende sterren te zien 

(magnitude 10-10,5) die waar-

schijnlijk voorgrondsterren zijn. 

Vooral de westelijke en zuid-

westelijke kant van de sterren-

hoop is makkelijk op te lossen. 

 

Op een donkere plaats zijn beide 

bolhopen makkelijk op te zoe-

ken, maar onder de typische 

Vlaamse hemel is een ietwat 

langere aanlooproute nodig (zie 

kaart middenflap). Vertrekkende 

van het opvallende koppel  

zoeken we de ster  (lambda 

Ophiuchus ofte Marfik). Lood-

recht op deze verbindingslijn 

(die nipt in het beeldveld van 

een verrekijker past) trekken we 

4/5 beeldveld naar links en we 

belanden (via een sterretje van 

magnitude 6) bij M12. Verleng 

die richting nog een half beeld-

veld en ook M10 staat in beeld. 

 

 

5: VERANDERLIJKE STER-

REN 

 

Soms gaat de tijd sneller dan 

gewenst. Ditmaal hadden we R 

Corona Borealis uitgekozen als 

veranderlijke ster.  We begon-

nen net met de redactie van dit 

nummer, toen half februari de 

helderheid van de variabele ster 

opeens onverwachts én pijlsnel 

begon af te nemen. 

R CrB is dan ook het prototype 

van een zeldzame klasse (de 

RCB‟s) van onregelmatig veran-

derlijke sterren, behorende tot 

de eruptieve variabelen. Deze 

sterren (men kent er een veertig-

tal) tonen meestal mooi hun 

maximale helderheid, maar kun-

nen opeens op enkele weken tijd 

tot 8 magnitude verliezen. Men 

vermoedt dat dit komt door de 

uit stoot  van sto fwolken 

(koolstof?), waardoor het zicht 

op de ster belemmerd wordt. 

In het geval van R CrB bedraagt 

de normale helderheid 5,9 maar 

verzwakt ze soms tot 13,5 of 14. 

Het laatste minimum dateerde 

reeds van eind 2000, maar hal-

verwege februari dit jaar begon 

ze plotseling terug te verzwak-

ken. Twee weken later was ze 

reeds afgezwakt tot magnitude 

13, om nog eens twee weken 

later even onverwachts terug 

helderder te worden. Dit laatste 

gaat meestal wel iets trager dan 

het zwakker worden, en gaat 

vaak ook gepaard met “ups and 

downs” maar men mag ver-

wachten dat alles tegen midden 

of eind april opnieuw bij het ou-

de is. 

En dan is het geduldig afwach-

ten wanneer R CrB zich terug 

verslikt… 

De ster opzoeken is een makkie. 

Het sterrenbeeld Corona Borea-

lis (de Noorderkroon) is héél 

herkenbaar: het ziet er een 

beetje uit als een diadeem. 

Neem dan de sterren  (jota) en 

 (alfa, ook “gemma” de edel-

steen genaamd):  is het linker-

uiteinde van de diadeem en  is 

de helderste van het sterren-

beeld. R CrB staat dan bijna 

perfect halverwege beide ster-

ren. Met het zoekkaartje in het 

midden van dit nummer kan u 

dan vlot geschikte vergelijkings-

sterren uitpikken.  

Maak een helderheidsschatting 

en mail die door naar 

Eric.Broens@skynet.be. De 

werkgroep Variabelen zal u eeu-

wig dankbaar zijn!  

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 grillige curve van de onregelmatige veranderlijke R Corona Borealis 

(R CrB). Meestal haalt ze ongeveer magnitude 6, maar soms zakt ze plot-

seling weg tot magnitude 13 en zwakker. © AAVSO 
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De sterrenhemel in juni 

Jupiter 

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

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

Jupiter 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 mei om 23h, op 1 juni om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in april 

Saturnus 

Jupiter 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 april om 23h, op 1 mei om 21h wintertijd,... 


