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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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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. 
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Misschien niet de spectaculair-

ste, maar zeker wel de zeld-

zaamste van de drie grote astro-

evenementen van de voorbije 

maand mei. Deze compositie 

van de Mercurius-overgang 

werd gemaakt door François  en 

Lieve Uytterhoeven. Zij ge-

bruikten hiervoor een Coolpix 

995 digitale camera achter hun 

102 mm f/6.5 Vixen lenzenkij-

ker. 

Her en der verschenen nogal 

wat fraaie composities van het 

fenomeen die steevast haar-

scherpe Mercurius-schijfjes én 

zonnevlekken tonen. 

 

Deze opname is echter veel rea-

listischer: tijdens de 5h20m tus-

sen de eerste en de laatste opna-

me is de Zon immers ongeveer 

3,5° rond haar as geroteerd (een 

volledige rotatie van onze dag-

ster duurt circa 25 dagen). 

Logisch dus dat die grote zonne-

vlek zo‟n uitgesmeerd uitzicht 

krijgt. 
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Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

KORTE CURSUSREEKS 

 

De grote cursusreeksen op MI-

RA (het ene jaar de praktische 

reeks, het volgende jaar de theo-

rie) raken stilaan ingeburgerd. 

Helaas was het aanbod ook dit 

jaar kleiner dan de vraag, en 

moesten we veel enthousiaste-

lingen teleurstellen omdat de 

cursusreeks bomvol zat.  

 

Daarom willen we vanaf nu re-

gelmatig ook een kortere cursus-

reeks organiseren. Voor de ron-

de som van 30€ krijgen de deel-

nemers vijf lessen (3 theoreti-

sche en 2 meer praktisch gerich-

te) en een bijhorend cursuspak-

ket voorgeschoteld.  

De lessen zullen doorgaan in 

oktober en november, over de 

juiste datums (en ook over het 

tijdstip van de lessen) volgt later 

nog bericht.  

 

De reeks kan zowel beschouwd 

worden als een aanloop naar de 

“grote” reeks het volgende jaar, 

of als een stand-alone pakket 

voor wie een volledig jaar toch 

iets té veel van het goede vindt.  

 

Laat ons zo snel mogelijk iets 

weten indien u interesse heeft 

voor deze reeks, en meld ons 

dan ook de dag van de week die 

u het beste zou passen. Zo krij-

gen we zelf een goed zicht op de 

zaak.  
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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. 

De laatste maanden waren heel 

succesvol voor de werkgroep 

IT. De drie grote hemelver-

schijnselen in de maand mei 

(Mercuriusovergang, maansver-

duistering en gedeeltelijke zons-

verduistering) werden alle drie 

live op het internet gebracht. 

Waarschijnlijk was MIRA de 

enige post wereldwijd die alle 

drie de evenementen probleem-

loos (zonder technische proble-

men, maar ook zonder wolken) 

kon uitzenden): enkel bij de 

zonsverduistering duurde het 

wat lang vooraleer ze zichtbaar 

werd door de ochtendnevel. 

En het succes was overweldi-

gend: alleen al bij de Mercurius-

overgang kregen onze diverse 

locaties meer dan 1.000.000 

raadplegingen te verwerken! 

Bovendien werkten we nauw 

samen met de semi-officiële 

Nederlandse Kennislink-site, 

waar onze beelden prominent te 

zien waren, en die zo mogelijk 

nog drukker werd bezocht. 

Informatietechnologie 

Het optisch experimentarium is 

ondertussen aan het proefdraai-

en, en in functie van de opmer-

kingen zal nadien nog het één en 

ander aangepast worden. 

Ondertussen staan er echter al 

weer een hele resem andere 

kleine projecten op stapel, voor-

al na de uiterst productieve 

werkvergadering in mei. 

We zochten én vonden al twee 

grote schotelantennes (waarvoor 

dank), bouwden al een prototy-

pe van een mini-opstelling 

(Willy Muys) rond draaikolken 

en accretieschijven, en plannen 

nog wat experimenten rond 

luchtdruk/vacuüm, rond de Co-

rioliskracht, rond behoud van 

impuls,… 

Anderzijds werden ook een paar 

tussenstukjes gedraaid voor de 

beide Zeiss-telescopen (François 

Uytterhoeven). Het zijn schitte-

rende telescopen, die spijtig 

genoeg enkel  de eigen 

(afwijkende) oculairmaat aan-

vaarden. Beide kijkers kunnen 

echter grotere vergrotingen aan 

dan wat die set oculairen leve-

ren, en zeker met de op handen 

zijnde Mars-oppositie willen we 

het onderste uit de kan halen. 

Ook werd gewerkt aan het beter 

toonbaar maken van een aantal 

instrumenten (meteostation, 

heliostaat): kastdeurtjes en be-

schermstukken in plexi maken 

dat ook de individuele bezoe-

kers (zonder gids dus) meer en 

meer te zien krijgen. 

Instrumenten 

De laatste maanden heeft de 

werkgroep sterrenkunde veel 

geluk gehad met het weer tij-

dens de halfmaandelijkse sa-

menkomsten. Helaas werd het in 

die periode behoorlijk laat don-

ker, zodat de waarnemingen 

vooral de Zon betroffen. 

Om diezelfde reden zijn er geen 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Tijdens de volgende vergade-

ring van de werkgroep 

„Rondleidingen op MIRA‟ zal 

onze voorzitter aan de vrijwilli-

ge medewerkers één en ander 

komen vertellen over brandvei-

ligheid, wat gedaan bij ongeval-

len, wie is waarvoor verzekerd 

op MIRA, e.d. Om de avond 

toch enigszins in sterrenkundige 

sferen te doen eindigen bekijken 

we nadien wat de Armillairsfeer 

ons allemaal over hemelcoördi-

naten kan vertellen.  

Afspraak: maandag 15 septem-

ber om 20h. Iedereen welkom!  

Voor meer info: bel of stuur een 

e-mail naar francis@mira.be.  

Jaarlijkse sluiting MIRA 

+ Onderhoud terras 

Zoals elk jaar zal MIRA geslo-

ten zijn tijdens de eerste 15 da-

gen van juli. We profiteren van 

die periode om o.a. het ganse 

waarnemingsterras te onderhou-

den en te kuisen. Wie een hand-

je toe wil steken kan daarvoor 

terecht op zaterdag 12 juli, 

vanaf ongeveer 15h. Nadien 

gaan we met zijn allen gezellig 

een stukje eten. 

Graag een seintje aan Philippe 

Mollet op MIRA indien u komt 

helpen.  

vaste samenkomsten gepland 

voor juli en augustus, behalve 

voor de jaarlijkse onderhouds-

beurt op zaterdag 12 juli. 

Met het oog op de Marsopposi-

tie van eind augustus zal de 

werkgroep echter vaak op helde-

re avonden naar MIRA afzak-

ken, om de rode planeet waar te 

nemen met de diverse toestellen 

van de volkssterrenwacht. In-

dien u geïnteresseerd bent laat u 

dit best weten aan één van de 

verantwoordelijken, zodat een 

aantal waarneemgroepen kun-

nen gevormd worden.  

De volgende “normale” samen-

komsten zijn voorzien voor res-

pectievelijk 3 en 17 september, 

telkens van 20h in het oude ge-

deelte van MIRA. 

Verantwoordelijken: Wim En-

gels  en Bar t  Declercq 

(Bart@mira.be) 

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). 

Deze activiteit gaat echter niet 

door in juli en augustus, omdat 

het dan toch te laat donker 

wordt om te kunnen waarne-

men. 

De eerstvolgende astroclub gaat 

daarom door op 26 september. 

Onder de titel “Sterren en ster-

renbeelden” zal Frank je heel 

wat tips en trucjes aan de hand 

doen die helpen bij het oriënte-

ren aan de hemel, en het terug-

vinden van sterren en sterren-

beelden. 

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 (waaronder na-

tuurlijk het gloednieuwe opti-

sche experimentarium)… 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 werkgroep waarnemen kent steeds meer succes, zowel gemeten naar 

aantal deelnemers als naar aantal heldere avonden. Hier zien we een 

beeld van de samenkomst van 4 juni. Gezien het tijdstip werd de zon ui-

teraard intensief waargenomen , maar ondertussen werden ook een paar 

nieuwe telescopen van deelnemers uitgetest of uitgelijnd. 

Geen astroclub met Frank De-

boosere in juli en augustus, 

maar voor de laatste vrijdag van 

augustus hebben we een collega 

van hem op bezoek. 

Kersverse VTM-weerman en 

ervaren meteoroloog David 

Dehenauw komt dan spreken 

over “Het weer, verleden, he-

den en toekomst”. David heeft 

ook wereldwijd een reputatie 

wegens zijn begeleiding van 

Steve Fossett, de eerste ballon-

vaarder die in één ruk rond de 

wereld vloog. 

 De voordracht begint om 

20h30, maar bezoekers kunnen 

al vanaf 19h30 binnen om rustig 

de zon waar te nemen met de 

diverse toestellen. Na de voor-

dracht kunnen we dan stilaan de 

sterrenhemel verkennen, waarbij 

vooral Mars de blikvanger 

wordt. Deze staat dan ongeveer 

het dichtst bij de Aarde. 

Vrijdag 29 augustus 

19h30 en 20h30: 

David Dehenauw 

7-8-9 augustus: 

midzomernachten 

Ook dit jaar doet MIRA weer 

mee met de Franse actie “Nuits 

des étoiles”.  Op donderdag 7, 

vrijdag 8 en zaterdag 9 augus-

tus zijn we geopend van 22h tot 

01h ’s nachts. Ideaal om de ty-

pische zomersterrenhemel te 

verkennen, en al op de uitkijk te 

staan naar de vallende sterren 

(het maximum de Perseïden valt 

rond 12 augustus). Voorts is de 

Maan te zien, maar natuurlijk 

gaat de meeste aandacht uit naar 

de planeet Mars die vooral na 

middernacht zichtbaar wordt. 

De dichte nadering van de rode 

planeet eind augustus is zonder 

twijfel dé sterrenkundige ge-

beurtenis van 2003! 
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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. 

 

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 27 juli tot 10 

augustus naar de Sinaï-woestijn in Egypte, van 16 tot 23 augustus met 

Gerard Bodifée naar Namibië om er optimaal Mars te kunnen waarne-

men, en van 20 tot 28 september met Frank De Winne naar Sterrenstad 

(nabij Moskou). 

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 (“Verhalen van Mensen en Sterren”) 

 Woensdag om 16h30 (“Geheimen van de Zuidelijke hemel”) 

 Vrijdag om 20h30 (“Verhalen van Mensen en Sterren”) 

 Zondag om 15h en 16h30 (“(“Verhalen van Mensen en Sterren”) 

 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” op afspraak 

 Gezinsvoorstelling: “De geheimen van de Zuidelijke sterrenhemel” - 

Zondag 16h - Woensdag 16h - Vrijdag 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.  

 Ook op maandagavonden komen de leden/cursisten van de werkgroep 

“Spiegelslijpen en Kijkerbouw” samen”. 

 Op maandagavond 11 augustus (20-22h) is er een info-avond over 

vallende sterren, naar aanleiding van de Perseïden natuurlijk. 

 

Tijdens de Gentse Feesten (19-28/7) zal de volkssterrenwacht gesloten 

zijn. 

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

CHRIS STERKEN 

MIRA Ceti sprak met ... 

Waar op Aarde kan je als as-

tronoom beter vertoeven dan 

hoog verheven boven de drukte 

van alledag en met een wijds en 

panoramisch zicht op het he-

melgewelf dat ons omringt? En 

zie, de locatie waar ik professor 

Chris Sterken (°1946) te spre-

ken krijg beantwoordt perfect 

aan deze omschrijving. We be-

vinden ons nochtans niet op de 

berg La Silla in Chili waar deze 

bedreven ESO-waarnemer ette-

lijke weken per jaar door-

brengt, maar wel op de boven-

verdieping van de faculteit we-

tenschappen van de VUB. In de 

voormalige telescoopkoepel al-

daar – helaas door de zegenin-

gen van de moderne tijd zoals 

lichthinder en verwarmingsin-

stallaties niet meer in gebruik – 

heeft Chris Sterken zijn bureau 

ingericht. Het is in ieder geval 

een omgeving die noopt tot het 

bedrijven van sterrenkunde op 

hoog niveau, letterlijk en fi-

guurlijk.  

 

Professor Sterken, Eta Cari-

nae is één van de vele veran-

derlijke sterren die u bestu-

deert. Was deze heel bijzonde-

re ster ook niet een favoriet 

object van de beroemde John 

Herschel? 

Zoals u weet was John Herschel 

de zoon van William Herschel, 

de ontdekker van de planeet 

Uranus. William Herschel was 

een vooraanstaand astronoom 

die in gans Europa een zeer 

groot prestige genoot. Met zijn 

telescopen had hij zorgvuldig de 

ganse noordelijke hemel onder-

zocht en daarbij heel wat ont-

dekkingen gedaan. John wilde 

het werk van zijn vader verder 

zetten en trok op expeditie naar 

Kaapstad om vandaar de zuide-

lijke sterrenhemel te observeren 

en in kaart te brengen. En in 

1843 kon hij daar waarnemen 

hoe de ster Eta Carinae op korte 

tijd in helderheid toenam tot ze 

de op één na helderste ster aan 

de hemel was geworden. De 

twee grote materielobben die de 

ster omgeven, zoals b.v. mooi te 

zien is op foto‟s gemaakt met de 

Hubble RuimteTelescoop, zijn 

waarschijnlijk toen ontstaan. 

John Herschel was een uitste-

kend waarnemer en hij heeft die 

uitbarsting van Eta Carinae 

nauwgezet gevolgd en er heel 

wat aantekeningen van gemaakt. 

Sedertdien is men deze speciale 

ster blijven waarnemen, waarbij 

ze na de uitbarsting van 1843 te-

rug in helderheid afnam. En een 

twintigtal jaar geleden is Eta 

Carinae, zij het eerder toevallig, 

ook in mijn waarneemprogram-

ma terecht gekomen. Samen met 

mijn team heb ik dus al heel wat 

metingen verricht aan Eta Cari-

nae. En de ster blijkt opnieuw in 

helderheid toe te nemen. Op ba-

sis van dergelijke waarnemin-

gen trachten onderzoekers een 

model op te stellen over de ver-

dere evolutie ervan. En aange-

zien het één van de meest mas-

sieve objecten uit ons sterren-

stelsel betreft zal ze hoogstwaar-

schijnlijk als supernova aan haar 

eind komen.  

 

Ook van amateur-astronomen 

ontvangt u waardevolle infor-

matie over Eta Carinae? 

Jazeker. Zo ontvang ik al jaren-

lang en zeer regelmatig helder-

heidsschattingen van Albert Jo-

nes uit Nieuw-Zeeland. De man 

is intussen 82 jaar oud, maar 

nog steeds een actief waarne-

mer. Van beroep was hij kruide-

nier en toen hij in de jaren 1950 

door de sterrenhemel gefasci-

neerd raakte is hij ook begonnen 

de helderheid van bepaalde ob-

jecten te schatten en op te teke-

nen. Hij kent de hemel op zijn 

Chris Sterken heeft zijn bureau ingericht in de voormalige telescoopkoe-

pel op de bovenverdieping van de faculteit wetenschappen van de VUB. 

Als observationeel astronoom kon hij zich ongetwijfeld geen beter kader 

dromen om de waarneemresultaten die hij in Chili verzamelt te bestude-

ren.  
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duim. Eens de Zon onder de ho-

rizon verdwenen is gaat hij met 

zijn telescoop aan de slag en 

schat hij de helderheid van een 

hele reeks veranderlijke sterren. 

En ook al betreft het eerder ru-

we schattingen tot op een tiende 

van een magnitude nauwkeurig, 

toch zijn ze zeer waardevol. Al-

bert Jones mag dan een kleinere 

telescoop hebben dan de halve 

tot anderhalve meter telescopen 

waarover ik bij mijn waarne-

mingen kan beschikken, als het 

helder weer is kan hij steeds aan 

de slag, terwijl ik of iemand van 

mijn team slechts kan waarne-

men wanneer we in Chili bij die 

grotere telescopen waarneemtijd 

toegewezen krijgen. Dankzij de 

helderheidsschattingen van Jo-

nes heb ik toch een zicht op hoe 

Eta Carinae evolueert tijdens de 

periodes dat ik de ster zelf niet 

kan observeren.  

 

Hoe bent u in het begin van de 

jaren 1970 bij ESO terecht ge-

komen? 

Na mijn studies wiskunde met 

specialisatie sterrenkunde aan 

de universiteit van Gent kon ik 

daar voor enkele jaren als assis-

tent terecht. Op een bepaald mo-

ment zag ik toen een jobadver-

tentie om als observationeel as-

tronoom aan de slag te gaan bij 

ESO in Chili. Dat trok mij wel 

aan, ik heb gesolliciteerd en 

werd aangenomen. Meteen kwa-

men alle wiskunde, theoretische 

modellen en principes van de 

hemelmechanica op de achter-

grond en mocht ik mij volop be-

zig houden met waarnemingen 

doen. In die tijd – ik spreek over 

1971 – beschikte ESO in Chili 

slechts over drie telescopen, die 

in vergelijking tot de mastodon-

ten van nu eerder klein waren. 

Bovendien kreeg ik als jonge 

debutant niet meteen de ander-

halve of zelfs niet de één meter 

telescoop toegewezen om mijn 

waarnemingen te doen, maar 

kreeg ik de beschikking over de 

vijftig centimeter telescoop én 

veel waarneemtijd. Ik ben toen 

begonnen met het maken van 

lichtkrommes van bepaalde ty-

pes veranderlijke sterren, pulse-

rende en cataclysmische veran-

derlijken, en heb daarover ge-

doctoreerd. Sinds 1983 ben ik 

als onderzoeker van het Natio-

naal Fonds voor Wetenschappe-

lijk Onderzoek verbonden aan 

de VUB. En momenteel heb ik 

een paar doctorandi en een post-

doctoraal medewerker. Ons we-

tenschappelijk werk bestaat erin 

bepaalde objecten waar te ne-

men, data te registreren, te ana-

lyseren en te interpreteren en 

daarover te publiceren.   

 

In de loop der jaren hebt u het 

instrumentarium in Chili da-

nig zien evolueren? 

Toen ik daar in 1971 als vijfen-

twintigjarige aankwam stonden 

er nog maar drie ESO-

telescopen opgesteld. Geleide-

lijk is dat aantal gegroeid, maar 

het bleven in essentie klassieke 

telescopen. In de jaren 1980 is 

men dan begonnen met de bouw 

van een nieuw soort telescopen, 

waarbij de computertechnologie 

ingeschakeld werd om de tele-

scoopspiegels te sturen. En 

sinds enkele jaren beschikt ESO 

met de Very Large Telescope op 

Cerro Paranal over een schitte-

rend nieuw telescopencomplex, 

bestaande uit vier telescopen 

met elk een spiegeldiameter van 

8,20 meter en drie telescopen 

met elk een spiegel van 1,80 

meter.  

 

Kunnen dergelijke grote in-

strumenten nuttig zijn voor 

het onderzoek dat u verricht? 

Ik zou natuurlijk graag over gro-

tere telescopen beschikken voor 

Eta Carinae is een veranderlijke ster die al herhaaldelijk voor spektakel 

heeft gezorgd. In 1677 beschreef Edmund Halley haar als een ster van 

magnitude 4, maar in 1843 was Eta Carinae geëvolueerd tot de op één na 

helderste ster aan de hemel. De Hubble Ruimtetelescoop maakte in 1996 

deze indrukwekkende opname van de ster omgeven door uitgestoten ma-

terie.    
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mijn waarnemingen. Maar als ik 

moet kiezen tussen veel waar-

neemtijd op een kleinere tele-

scoop of weinig waarneemtijd 

op een veel grotere, dan verkies 

ik zeker wel de kleinere tele-

scoop, precies omdat we dan de 

tijdsfactor kunnen laten meespe-

len. Soms krijg ik een maand, 

twee maanden of zelfs nog meer 

waarneemtijd toegewezen. Be-

paalde fenomenen neem ik reeds 

meer dan 25 jaar waar. Al die 

observaties, zelfs met kleinere 

telescopen, hebben een grote 

wetenschappelijke waarde om-

dat wat voorbij is nooit meer 

weerkeert. In een laboratorium 

kan je een proef doen die men 

tevoren nog nooit heeft gedaan, 

je kan ze nadien opnieuw uit-

voeren met betere instrumenten 

en waarschijnlijk verloopt ze be-

ter dan de keer voordien. In de 

sterrenkundige wereld is dat an-

ders: een zelfde supernova doet 

zich geen tweede keer voor, en 

wie een eclips gemist heeft 

krijgt nooit nog de kans om die-

zelfde eclips terug te zien. Als 

ik over een telescoop van vier of 

acht meter zou kunnen beschik-

ken, krijg ik misschien één of 

twee nachten om waar te nemen 

i.p.v. meerdere weken. Dan zou 

ik dus wel beeldjes kunnen ma-

ken met een veel hogere resolu-

tie, maar de tijdsfactor speelt in 

dat geval zo goed als niet mee.   

  

Hoe is het leven eigenlijk geor-

ganiseerd op een afgelegen 

sterrenwacht? 

Naast een administratief cen-

trum in Santiago, de hoofdstad 

van Chili, heeft ESO twee ob-

servatoria die hoog op een berg-

top gelegen zijn, ver weg van de 

drukte van alledag. De ene loka-

tie is La Silla, de andere is Cerro 

Paranal waar sinds enkele jaren 

de VLT opgesteld staat. Het ei-

genlijke observatorium maakt 

deel uit van een hele infrastruc-

tuur die het mogelijk maakt op 

een comfortabele manier te le-

ven en te werken in die afgele-

gen en onherbergzame oorden. 

Er zijn kamers met douche be-

schikbaar, in de kantine wordt 

drie à vier keer per dag eten ge-

serveerd, naast astronomen zijn 

er ingenieurs en technici aanwe-

zig om de apparatuur te onder-

houden en te bedienen, en com-

puterspecialisten zorgen voor 

het opslaan en bewaren van as-

tronomische data. Er is admini-

stratief personeel aanwezig en 

ook mensen van de medische 

dienst. Een dagelijkse pendel-

dienst zorgt bovendien voor de 

aanvoer van levensmiddelen en 

dergelijke en voor het personen-

transport. Je zit daar op die berg 

dus wel erg afgelegen, maar dat 

is alleen maar een voordeel zo-

dat je in alle rust kan werken. Er 

is ook weinig telefonische com-

municatie mogelijk vanwege het 

tijdsverschil en de kostprijs, al-

leen e-mail kan het isolement 

enigszins doorbreken, maar dan 

staat het je nog vrij om al dan 

niet te antwoorden.   

 

Zijn toeristen welkom? 

Op bepaalde namidagen zijn er 

voor toeristen speciale bezoek-

uren voorzien. Men kan dus niet 

zomaar op het onverwachts 

langskomen. En om zes uur in 

de namiddag dient men de site 

te verlaten, zodat het hele obser-

vatorium in gereedheid kan ge-

bracht worden voor een nieuwe 

waarnemingsnacht. De telesco-

pen die wij gebruiken zijn trou-

wens geen instrumenten meer 

om zomaar door te kijken. Het 

gebied dat wij willen waarne-

men krijgen wij tot op een boog-

seconde nauwkeurig op ons 

computerscherm te zien, daarin 

kunnen we een selectie maken 

en van die geselecteerde objec-

ten worden automatisch met be-

hulp van zeer gevoelige ccd-

camera‟s de nodige metingen 

verricht. Alles wordt keurig in 

de computer opgeslagen en de 

hele procedure kan hernomen 

worden voor een ander doelob-

ject. Je hoeft dus zelf helemaal 

niet meer in de telescoopkoepel 

te komen om je waarnemingen 

te verrichten.  

 

Het gaat er dus een stuk min-

der heroïsch aan toe dan vroe-

ger? 

Zeker weten. Tegenwoordig zit-

ten we in een comfortabele 

ruimte aan het computerscherm 

te werken met een computer-

muis, terwijl we vroeger – enke-

le tientallen jaren geleden nog 

maar – twaalf tot veertien uur 

lang in weer en wind in de tele-

scoopkoepel zaten om zelf nota 

te nemen, vaak met bevroren 

vingers. En uiteraard is een der-

Helderheidscurve over een periode van twee uur van de veranderlijke 

ster NJL220 in Omega Centauri, de schitterende bolvormige sterren-

hoop die deel uitmaakt van de zuidelijke hemelsfeer. Om de ware aard 

van sterren te achterhalen zijn dergelijke fotometrische resultaten van 

groot belang. 
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gelijke evolutie positief want ze 

leidt tot meer en betere resulta-

ten, maar toch mis ik een beetje 

de romantiek van voorheen. 

Toegegeven, het is weinig ro-

mantisch als je daar hoog op een 

berg bij extreme vriestemperatu-

ren of in stormwinden zit waar 

te nemen. Maar het directe con-

tact met de sterrenhemel vanuit 

zo‟n geprivilegieerde waarne-

mingspost, dat is een onbe-

schrijfelijk gevoel. En dat is 

door de technologische vooruit-

gang helaas bijna helemaal ver-

loren gegaan.  

Natuurlijk blijft zo‟n nachtje 

waarnemen ook nu nog erg in-

spannend: we beginnen ‟s 

avonds met het afstellen van de 

instrumenten als de Zon in de 

juiste positie staat, we maken 

enkele proefopnames en dan kan 

de ganse nacht doorgewerkt 

worden tot de Zon weer opkomt. 

Je zit soms veertien uur lang 

heel geconcentreerd aan je com-

puterscherm, tussendoor heb je 

enkel tijd om gauw een kopje 

koffie te halen of een plasje te 

doen, maar voorts is het continu 

doorwerken. Tegen de ochtend 

ben je doodmoe, maar tegelijk 

word je opgejaagd door het 

crescendo van de morgen. Als 

de Zon opkomt heb je immers 

amper een twintigtal minuten 

om je instrumenten weer te kali-

breren. Wanneer je dan eindelijk 

naar je kamer kan, ben je eigen-

lijk te geëxciteerd om meteen 

rustig te kunnen slapen. En voor 

je het weet is het weer namiddag 

en moet je beginnen voorberei-

den voor de volgende waar-

neemnacht.  

 

Zou het via het internet niet 

mogelijk zijn om gewoon van 

thuis uit dergelijke waarne-

mingssessies te doen? 

Dat is zeker mogelijk als je een 

telescoop hebt die van op af-

stand bestuurbaar is. Maar in 

Chili of waar dan ook heb je dan 

toch nog steeds een hele infra-

structuur nodig met bekwame 

vakmensen om de instrumenten 

ter plaatse te bedienen en te on-

derhouden. Bovendien weet ik 

uit ervaring dat het werk op af-

stand niet met eenzelfde effici-

ëntie verloopt. En daarom ben ik 

toch nog altijd liefst zelf fysisch 

aanwezig bij de waarnemingen-

sessies. Men hoort mij dus ook 

nooit klagen als ik naar Chili 

vertrek om te gaan waarnemen.  

 

Ik wens u daarom nog veel 

vruchtbare nachten toe in Chili, 

professor Sterken, en ik dank u 

hartelijk voor dit interview. 

Over ESO vind je alle mogelijke informatie op volgende webstek: http://www.eso.org/ 

 

Wie meer wil weten over Eta Carinae kan terecht op de uitstekende webstek van de Braziliaanse professor Au-

gusto Damineli: http://www.etacarinae.iag.usp.br/ 

 

Voor een kennismaking met commissie 25 van de IAU (International Astronomical Union) over stellaire foto-

metrie en polarimetrie kan je hier het nodige vinden: http://www.vub.ac.be/STER/IAU/IAUComm25.html 

 

Chris Sterken is editor van „The Journal of Astronomical Data‟ die op cd-rom uitgegeven wordt en waarin al-

lerlei sterrenkundige artikels te vinden zijn, bibliografieën, boekbesprekingen, e.d. Voor de bibliotheek van 

MIRA mochten we volume 7 en 8 ontvangen, waarvoor hartelijke dank.  

Zie: http://www.vub.ac.be/STER/JAD/jad.htm 

 

En op http://www.vub.ac.be/STER/MONS/groundsupport.html vind je heel wat achtergrond bij de projecten 

MONS, MOST en COROT om stertrillingen te observeren. Ook hierbij is Chris Sterken betrokken.  

hartelijke dank.  

La Silla, een bergtop in het zuiden van de Chileense Atacama-woestijn, is 

een van de belangrijkste observatoria ter wereld. Op deze ESO-site staan 

14 optische telescopen opgesteld, waaronder de revolutionaire New 

Technology Telescope met een spiegeldiameter van 3,50 meter.  

http://www.eso.org/
http://www.etacarinae.iag.usp.br/
http://www.vub.ac.be/STER/IAU/IAUComm25.html
http://www.vub.ac.be/STER/JAD/jad.htm
http://www.vub.ac.be/STER/MONS/groundsupport.html
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Kris Verburgh 

De Oerknal 

WAAROM EEN OERKNAL? 

Een kleine 15 miljard jaar gele-

den werden tijd, ruimte en mate-

rie door de oerknal gecreëerd. 

Dit is de enige visie over het 

ontstaan van het heelal waarmee 

de meeste natuurkundigen, kos-

mologen en astronomen zich 

kunnen verzoenen en daar heb-

ben ze verschillende redenen 

voor.  

In de jaren twintig van de vorige 

eeuw ontdekte Edwin Hubble 

dat het licht van sterrenstelsels 

„uitgerekt‟ is, wat erop wijst dat 

sterrenstelsels zich van ons af 

bewegen. Omdat alle sterren-

stelsels zich van elkaar afbewe-

gen, moet er ergens een tijdstip 

geweest zijn waarop ze zich al-

lemaal samen in één punt be-

vonden. Berekeningen tonen aan 

dat dit een kleine 15 miljard jaar 

geleden het geval was.  

In 1965 ontdekten Arno Penzias 

en Robert Wilson een alom aan-

wezige straling die het heelal 

doordringt. Zoals George Ga-

mow in de jaren veertig stelde, 

bleek deze straling rechtstreeks 

afkomstig te zijn van de oerknal, 

maar is het door zijn miljarden 

jaren durende reis doorheen een 

uitdijende kosmos uitgerokken 

tot microgolfstraling met een 

temperatuur van ongeveer 2,7 

graden boven het absolute nul-

punt (-273,15 °C).  

Het is ‟s nachts donker, wat er-

op wijst dat het heelal niet on-

eindig oud kan zijn. Mocht dat 

wel het geval zijn, dan zou de 

hemel iedere aardbewoner ver-

blinden, omdat het licht van de 

ontelbare sterren oneindig veel 

tijd zou gehad hebben om de 

Aarde te bereiken. Het heelal 

moet dus een begin hebben ge-

had.  

Stephen Hawking en Roger Pen-

rose slaagden er door noeste 

wiskundige arbeid in het bewijs 

te leveren dat minstens één oer-

knalgebeuren aan het begin van 

dit heelal moet liggen. Uit bere-

keningen van kernfysici bleek 

voorts dat een oerknalscenario 

zowat het enige is dat een heelal 

kan hebben gecreëerd waarvan 

de materie uit ongeveer 75 pro-

cent waterstof en 25 procent he-

lium bestaat. De procentuele bij-

drage van andere elementen, zo-

als nikkel, silicium en ijzer 

waaruit de Aarde onder andere 

is opgebouwd, is verwaarloos-

baar klein. Nikkel, silicium, ij-

zer en andere elementen ont-

stonden in zware sterren, die pas 

miljarden jaren na de oerknal 

het levenslicht zagen. Op die 

wijze is ook de mens een nucle-

air recyclageproduct van sterren.  

 

ALLES WAT U OVER DE 

OERKNAL WOU WETEN, 

MAAR NIET DURFDE TE 

VRAGEN 
Het idee dat de oerknal het heel-

al schiep, is bij het grote publiek 

wijd verspreid. Toch bestaan er 

i.v.m. dit „gebeuren‟ de nodige 

misvattingen, zodat het mis-

schien best is daar wat dieper op 

in te gaan. We zullen een aantal 

verschillende visies op de oer-

knal bespreken, waarvan er 

sommige vragen oproepen en 

andere gewoonweg verkeerd 

zijn.  

 

De oerknal schiep een kleine 15 

miljard jaar geleden het heelal. 

Maar wat gebeurde daarvóór? 

Het is onmogelijk deze vraag te 

beantwoorden, omdat de oerknal 

niet alleen materie, maar ook 

ruimte én tijd creëerde. Voor de 

oerknal was er dus nog minder 

dan niets: er was geen materie, 

geen ruimte en zelfs geen tijd, 

zodat men zich niet de vraag 

kan stellen: “wat gebeurde er 

vóór de oerknal?”. 

Het heelal dijt uit. Een veel ge-

stelde vraag is dan de volgende: 

“Waarin dijt het heelal uit”? Net 

zoals daarnet, kan men deze 

vraag niet beantwoorden, omdat 

de oerknal de ruimte creëerde 

waar wij ons in bevinden, niet 

waarin het heelal uitdijt. Het 

heelal kan dus nergens in uitdij-

en, hoewel het toch wel degelijk 

groter wordt. Je kan dit vergelij-

ken met een ballon die opgebla-

zen wordt en waarop stippen ge-

tekend zijn. De stippen op de 

ballon zijn de sterrenstelsels die 

steeds verder van elkaar komen 

te liggen, het expanderende ma-

teriaal waaruit de ballon bestaat, 

is de ruimte zelf. Maar „wat‟ is 

dan die ruimte waarin de ballon 

uitdijt? Onmogelijk om te beant-

woorden. Of toch niet? Het lijkt 

volgens de huidige inzichten in 

ieder geval oneindig groot te 

zijn en voor eeuwig te blijven 

uitdijen. Maar stel dat het heelal 

oneindig groot is, hoe kan het 

dan uitdijen, met andere woor-

den: hoe kan het dan nog groter 

worden? Als men zich een on-

eindig groot tafellaken voorstelt, 

waar een oneindig aantal han-

den, in een bepaalde richting 

aan trekken, dan is deze bepaal-

de richting de richting van de 

uitdijing.  

 

Als we aannemen dat het heelal 

oneindig groot is, stoten we nog 

op een ander probleem. In som-

mige boeken over de oerknal 

staat geschreven dat het univer-

sum x aantal seconden na de 

oerknal zo groot was als een 

tennisbal. Maar hoe kon het 

heelal toen eindig klein zijn, als 

het nu oneindig groot is? Het 

heelal was al na vijf seconden 

oneindig groot, net als nu trou-

wens, maar ook toen het bij-

voorbeeld 10-43 seconde oud 

was. Het heelal was zelfs al on-

eindig groot vanaf het moment 

dat het ontstond. Maar wat dan 

met die x seconden en die ten-

nisbal? Met die tennisbal be-

doelt men de grootte van de 

„waarnemingshorizon‟ op dat 
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gegeven moment. Immers, de 

snelheid van het licht is con-

stant. Stel je het heelal voor tien 

miljard jaar na de oerknal. Hoe-

wel het oneindig groot is, heeft 

het licht nog maar tien miljard 

jaar de tijd gehad om in dit heel-

al rond te reizen. Met als gevolg 

dat een waarnemer in elk wille-

keurig punt van het heelal 

slechts tien miljard lichtjaar ver 

kan zien, omdat dat de maxima-

le tijdsduur is dat het licht heeft 

gehad om van verre oorden naar 

de waarnemer te reizen.  

 

Bestaat er ergens in ons heelal 

een plaats waar de oerknal heeft 

plaatsgevonden? Zo ja, waar 

zou zich dan dat punt bevinden 

waar een kleine 15 miljard jaar 

geleden alles zich bevond? Te-

leurstellend antwoord: dat punt 

bestaat niet. De oerknal heeft 

immers overal tegelijkertijd 

plaatsgevonden, in elke vierkan-

te centimeter van de (on)eindige 

grote ruimte. Wanneer we ons 

een explosie voorstellen, denken 

we altijd aan een puntgebonden 

explosie. Maar de oerknal was 

geen puntgebonden explosie, 

meer nog: het was zelfs geen ex-

plosie, omdat er dan veronder-

steld wordt dat er zich nog ruim-

te om de „oerknalexplosie‟ 

moest bevinden, waar gebieden 

met hogere druk overgaan in ge-

bieden met lagere druk. Waar-

om kunnen wij, mensen, ons een 

dergelijk gebeuren onmogelijk 

inbeelden? Omdat onze herse-

nen driedimensionaal zijn. De 

oerknal daarentegen was een ho-

gerdimensionale gebeurtenis. 

Aangezien onze hersenen drie-

dimensionaal zijn, kunnen wij 

ons onmogelijk een hogere di-

mensie, zoals een vierde ruimte-

dimensie, voorstellen. Maar 

door een dimensie lager te kij-

ken (de vierde dimensie wordt 

de derde dimensie, en ons 3D-

universum wordt een tweedi-

mensionaal universum), en deze 

gegevens te extrapoleren naar 

onze wereld, kunnen we min of 

meer begrijpen hoe het mogelijk 

is dat een oerknal overal tegelij-

kertijd in dit heelal kon plaats-

vinden.  

Stel je een enorme bol voor. Op 

deze bol leven tweedimensiona-

le wezens. Ze zijn volledig plat, 

maar beschikken wel over een 

zekere breedte en lengte. We 

zouden kunnen stellen dat deze 

wezens vierkant of rechthoekig 

van vorm zijn. Ze leven op het 

tweedimensionale oppervlak 

van de bol, én ze zijn er zich 

echter niet van bewust dat hun 

universum in werkelijkheid nog 

een extra dimensie telt, hoogte. 

Immers, hun universum is een 

bol en geen cirkel. Net zoals 

wij, ontdekken ook deze 2D-

wezens dat hun universum uit-

dijt: stippen op hun bol, miljoe-

nen lichtjaren ver weg, lijken 

zich van elkaar af te bewegen. 

Dit komt omdat hun bol steeds 

groter wordt, en het oppervlak 

op die manier uitrekt (denk aan 

de ballon die opgeblazen 

wordt). Deze wezens weten ech-

ter niet dat ze op een bol leven, 

en ze kunnen zich ook niet voor-

stellen waarin hun universum 

uitdijt. Wij echter wel: hun bol 

dijt uit in de derde dimensie. 

Wij zijn in staat dat te weten, 

omdat wij hogerdimensionale 

wezens zijn in vergelijking met 

deze 2D-wezens en ons hoogte 

kunnen voorstellen.  

Net als ons universum, werd het 

„bolheelal‟ door een oerknal ge-

creëerd. Vanzelfsprekend vond 

de oerknal, die de bol zelf cre-

ëerde, helemaal midden in de 

bol plaats, die daardoor steeds 

groter wordt. Ook nu nog, mil-

jarden jaren na zijn ontstaan. 

Het punt dat deze bol creëert is 

dan de oerknal. De bol is de 

driedimensionale ruimte zelf. 

Het tweedimensionale opper-

vlak van de bol waarop nu 2D-

wezens leven, ontstaat ook van-

uit dat punt. Probeer je dit voor 

te stellen en zo zal je inzien hoe 

het mogelijk is dat deze oerknal 

overal tegelijkertijd in het twee-

dimensionale heelal van de 2D-

wezens (het oppervlak van de 

bol) plaatsvond. 

De 2D-wezens die op de bol le-

ven, kunnen zich niet voorstel-

len waar hun oerknal zich voor-

deed. Hun oerknal vond immers 

plaats in de bol, en dat is voor 

hen een hogere dimensie. Het is 

op deze manier dat de hogerdi-

mensionale oerknal overal in 

hun heelal, het oppervlak van de 

bol, kon plaatsvinden. Als we 

deze denkoefening nu eens 

overdoen voor ons heelal, dan 

leven wij op het „oppervlak‟ van 

een hyperbol, die zelf driedi-

mensionaal is. De oerknal vond 

plaats in een hogerdimensionale 

ruimte en kon zo overal tegelij-

kertijd plaats vinden in ons drie-

dimensionale heelal. 

 

DIMENSIES IN AL HUN DI-

MENSIES 

Zijn hogere dimensies science-

fiction-verzinsels? Helemaal 

niet. De speciale relativiteitsthe-

orie gaat uit van het bestaan van 

hogere dimensies en Einstein 

geloofde zelfs dat alle materie 

om ons heen gecreëerd wordt 

door hogerdimensionale krom-

mingen. De supersnaartheorie-

ën, waarmee het hopelijk ooit 

mogelijk wordt voor de mens 

het hoe en waarom van de kos-

mos te verklaren, gaan ervan uit 

dat ons heelal elf of zelfs nog 

meer dimensies telt. Drie di-

mensies zouden voor ons merk-

baar zijn, de anderen zouden zo 

klein zijn dat het onmogelijk is 

ze te detecteren. Blijkbaar heeft 

het universum nog heel wat ver-

rassingen in petto voor diegenen 

die het mysterie ervan pogen te 

ontrafelen...  
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Philippe Mollet 

De Mars-oppositie van augustus 2003 

Planeetwaarnemers kijken er al 

een hele tijd naar uit: eind au-

gustus 2003 is een gedroomde  

gelegenheid om Mars waar te 

nemen. De Rode Planeet nadert 

ons dan tot nauwelijks 

55.758.000 kilometer, naar ver-

luidt de kortste afstand van de 

laatste 60.000 jaar! 

 

Helaas zal Mars in die periode 

nogal laag boven de Belgische 

horizon staan, wat de beeldkwa-

liteit niet ten goede zal komen. 

Waarnemers in zuidelijker ge-

bieden zullen dan ook bevoor-

deeld zijn. Profiteer dan ook van 

eventuele zomervakanties in 

zuidelijke streken of hoog in de 

bergen om de Rode Planeet 

waar te nemen. En wie weet is 

er wel een publiekssterrenwacht 

in de buurt... 

Afmetingen & afstanden 

Zoals te zien op de figuren op 

pagina 24 mogen we ons elke 

twee jaar verwachten aan een 

dichte nadering Aarde-Mars. 

Dat komt omdat de omlooptijd 

van Mars rond de Zon ongeveer 

2 jaar bedraagt, dus bijna net het 

dubbele van de aardse omloop-

tijd. Elke 26 maand staan beide 

planeten aan dezelfde kant van 

de Zon: een dichte nadering. 

Door de ellipticiteit van de 

Marsbaan zijn die naderingen 

niet altijd even dicht: ze kunnen 

variëren van ongeveer 100 mil-

joen kilometer (zoals in 1995 of 

1997) tot minder dan 56 miljoen 

kilometer deze zomer. 

Het gevolg hiervan is een groot 

verschil in grootte aan de hemel: 

in 1995 groeide het bolletje niet 

eens tot 14 boogminuten, deze 

zomer daarentegen wordt dat 

meer dan 25 boogminuten! Een 

hele verbetering natuurlijk, hoe-

wel dat anderzijds nog maar iets 

meer dan de helft is van de dia-

meter van Jupiter op zijn best 

(45 boogminuten). 

Die “dichtste dichte naderin-

gen” doen zich voor met tussen-

pozen van 15 tot 17 jaar: 1971, 

1988, 2003,… En deze laatste is 

een extra dichte “dichte nade-

ring”. 

 

Hoogte 
Helaas staat Mars nogal zuide-

lijk aan de hemelbol, middenin 

het sterrenbeeld Waterman (-

15°45’ declinatie). Dat is onge-

veer waar de Zon staat eind fe-

Deze Mars-kaart werd getekend op basis van waarnemingen tijdens de voorbije opposities (1999, 2001). 

De meest opvallende donkere structuren zijn zeker Syrtis Major, Mare Acidalium, Sinus Sabaeus en Mare Erythraeum. 

De meest prominente heldere stukken zijn uiteraard de poolkappen (waarvan er meestal maar één te zien is) maar ook het 

grote Hellas-bekken en het kleinere Chryse-gebied. Ook zijn er naar de “ochtendzijde” van de planeet lichte gebieden met 

mistvorming te zien, en ervaren waarnemers kunnen zelfs de witte wolkenformaties rond de grote vulkanen detecteren. 

En probeer ook eens Olympus Mons (Nix Olympica voor de waarnemers) en de andere vulkanen van het Tharsis-bekken te 

zien! Door adiabatische afkoeling ontstaan immers grote wolken errond, en die contrasten fel met de rest van de planeet.  
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bruari, dus nog volop winter! Zo 

komt Mars eind augustus niet 

hoger dan 23° boven de Belgi-

sche horizon. Dat is hoog ge-

noeg om boven de meeste obsta-

kels uit te steken, maar laag 

genoeg om verschrikkelijk veel 

last te hebben van de turbulente 

aardse atmosfeer. Stadsbewo-

ners zullen bovendien ook nog 

eens extra last hebben van op-

stijgende warme lucht boven 

gebouwen en asfalt (overdag 

opgewarmd), om nog maar te 

zwijgen over de stilaan opruk-

kende airco‟s! 

 

De allermooiste beelden mogen 

we dus verwachten van waarne-

mers op meer zuidelijke loca-

ties, of van in de bergen waar de 

luchtturbulentie aanzienlijk min-

der is omdat men al boven het 

drukste stuk van de atmosfeer 

zit. Dat neemt niet weg dat het 

spektakel ook hier te lande de 

moeite waard kan zijn. 

 

Filters? 

De hoeveelheid detail zal na-

tuurlijk sterk afhangen van de 

omstandigheden en het gebruik-

te toestel. Een goede lenzenkij-

ker of een spiegelkijker met 

kleine obstructie (= kleine vang-

spiegel) zijn in het voordeel, 

want het is niet zozeer de licht-

winst (= diameter) maar wel de 

scherpte en het contrast die zul-

len bepalen hoeveel details men 

kan zien.  

 

Heel nuttig is echter het gebruik 

van specifieke kleurenfilters, om 

voor welbepaalde oppervlakte-

details het contrast te verbete-

ren. Men kan hiervoor oculair-

filters aanschaffen die in het 

oculair geschroefd worden, 

maar men kan eventueel ook 

gewone soepele filters (Wratten-

gelatinefilters van Kodak) tus-

sen het oog en het oculair plaat-

sen. 

 oranje (kijkers tot 10 

cm), licht-rood of zelfs don-

ker-rood (grotere kijkers): ma-

ken o.a. de beginnende stofstor-

men en de woestijngebieden 

beter zichtbaar, en helpen meer 

algemeen het contrast te verbe-

teren van de donkere gebieden.  

 groen: helpt de poolge-

bieden beter zichtbaar te maken, 

evenals uitlopers ervan. 

 blauw (kleinere kijkers) 

of violet (grotere): doen wolken 

én de poolkappen beter uitko-

men. Eventueel switchen met de 

oranje/rode filter: iets wat er 

opvallend donker uitziet met de 

blauwe filter, maar juist helder 

met een rode, is bijna zeker stof. 

  

Algemeen kan men stellen dat 

een blauwe filter de rode details 

zal verdonkeren, terwijl een 

rode filter juist de blauwe gebie-

den verdonkert. 

 

Trage rotatie: frustrerend of 

ideaal?! 

Mars draait op 24h37m rond 

zijn as, wat nauwelijks langer is 

dan één aardse dag. Wanneer u 

Mars waarneemt op een bepaal-

de dag en uur, dan zal die ‟s 

anderendaags op hetzelfde tijd-

Mars staat helaas deze 

zomer steeds relatief 

laag boven de Belgische 

horizon, middenin het 

sterrenbeeld Waterman 

(Aquarius). 

Omstreeks de dichtste 

nadering (27–28 augus-

tus) rijst de planeet 

rond middernacht zo‟n 

23° boven de horizon.  

Maar alles is relatief: 

bij de vorige oppositie 

(juni 2001) bedroeg dit 

slechts 13 graden, dus 

nauwelijks de halve 

hoogte. En toch konden 

toen reeds héél wat de-

tails waargenomen wor-

den op de planeet. 

Mars 
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Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Minimum? 

RS Oph  

(RS Ophiuchi) 

Ophiuchus 

(Slangendrager) 

Recurrente nova onregelmatig m 4,8 - 12,5 Onvoorspelbaar... 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M4 Scorpius (Schorpioen) Bolhoop m 5,6 23 boogminuten 7200 lichtjaar 

M80 Scorpius (Schorpioen) Bolhoop m 7,3 5 boogminuten 32.600 lichtjaar 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M16 (Arendnevel) Serpens (Slang) Emissienevel + sterrenhoop m 6,4 7 boogminuten 

(sterrenhoop) 

7000 lichtjaar 

M17 (Omeganevel) Sagittarius (Boogschutter) Emissienevel m 6,0 11 boogminuten 5000 lichtjaar 

M18  Sagittarius (Boogschutter) Open sterrenhoop M 6,9 9 boogminuten 4900 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M8 (Lagunenevel) Sagittarius (Boogschutter) Emissienevel + sterrenhoop m 5.0 45x30 boogminuten  5200 lichtjaar 

M20 (Trifidnevel) Sagittarius (Boogschutter) Emissie- + reflectienevel  m 6.3 28 boogminuten  5200 lichtjaar 
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stip nagenoeg hetzelfde uitzicht 

vertonen. Ochtend na ochtend, 

of avond na avond zien we Mars 

steeds een klein beetje onder 

een andere hoek. Inderdaad 

frustrerend voor wie nu ook 

eens die andere kant van de pla-

neet wil zien, maar handig om-

dat de waarnemer stilaan went 

aan de soms heel subtiele de-

tails, en vooral de eventuele 

veranderingen ervan. 

 

Stofstorm? 

Dé schrik voor alle Marswaar-

nemers is een eventuele planeet-

overspannende stofstorm, want 

dan gaan nagenoeg alle details 

wekenlang verborgen onder een 

uniform stofdek. Seizoenen op 

Mars ontstaan niet zozeer door 

de kanteling van de rotatie-as 

(zoals op Aarde), maar eerder 

door de wisselende afstand tot 

de Zon. De seizoenen gelden 

dan ook voor de volledige pla-

neet, en niet voor één hemisfeer. 

In de Marszomer is de totale 

energie-input natuurlijk veel 

groter, waardoor het weer er 

beduidend actiever wordt met 

dergelijke stofstormen tot ge-

volg. Dat was o.a. het geval in 

1971, toen de eerste Viking-

ruimtetuigen bij de planeet aan-

kwamen en nauwelijks door-

heen de stofwolken konden kij-

ken.  

Ook van de laatste Mars-

nadering (13 juni 2003) herinne-

ren we ons maar al te goed hoe 

het twee weken later plotseling 

helemaal voorbij was. Hopelijk 

krijgen we ook ditmaal uitstel 

tot na de naderingsdatum, zodat 

we een zomer lang kunnen ge-

nieten van de Rode Planeet. 

Ik wacht vol spanning op jullie 

tekeningen en andere beelden! 

MIRA-publicaties en -verkoop 

Behalve de hieronder beschreven publicaties, ver-

koopt MIRA ook een beperkt aantal posters over 

astronomische of ruimtevaartonderwerpen.   

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA (tussen haakjes de verzen-

dingskosten. Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht 

worden, maar ook via overschrijving op PCR 000-

0772207-87  

 

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 (nieuw, met MIRA-

logo!) € 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) 

 

NIEUWE POSTERS!! 

• Earth € 7,50 (+ € 3,50) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Eclips € 5,00 (+ € 3,50) 

• Saturn € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar System € 7,50 (+ € 3,50) 

 

NIEUWE PUBLICATIE: 

Welke ster is dat? € 18,90 (+ € 3,00) 

Links: 

 http://www.kk-system.co.jp/Alpo/kk/Ms2003/MSmenu.htm: realistische simulaties van het uitzicht van Mars 

door een telescoop voor elke dag en uur. Ideaal om wat men waarneemt te gaan vergelijken, op zoek naar ver-

anderende fenomenen (beginnende stofstormen e.d.) 

 Mars Previewer II (o.a. op http://www.astronomysight.com/as/start/books.html): een klein pakketje dat voor 

elk gewenst tijdstip toont hoe Mars er door de kijker uitziet, met aanduiding van de namen van de structuren 

 http://skyandtelescope.com/: op de website van het belangrijkste sterrenkundetijdschrift staat een uitvoerig 

artikel over deze Mars-samenstand en het waarnemen ervan.  

De eerste Mars-waarnemingen ko-

men stilaan binnen. Cursist Tom 

Severs maakte deze tekening op de 

ochtend van 22 juni -tijdens een 

paar schaarse opklaringen– met 

zijn 254 mm Skywatcher dobsonkij-

ker bij een vergroting van 320x.  

Toen was de planeet nog maar voor 

89% verlicht (vergelijkbaar met 

enkele dagen voor Volle Maan), 

vandaar de ei-vorm. 
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Links: Luc Debeck had voor de partiële eclips van 31 mei een afgelegen waarnemingsplek uitgekozen in de Henegouwse “Région 

des Collines”, maar ook daar slaagde een vliegtuig erin om vlak voor de Zon te bewegen. 

Opname met een Olympus C3030 achter een schitterende 85 mm fluoriet “vogelkijker” van Zeiss. 

Onder: De maansverduistering van 16 mei speelde zich af onder heel moeilijke omstandigheden: heel vochtige lucht en boven-

dien stond de Maan omstreeks het begin van de totaliteit reeds laag boven de horizon. Vanop MIRA konden we het verloop van 

de eclips daarom enkel volgen tot enkele minuten voor de totaliteit. 

Onderstaande beelden zijn een weergave ervan. Marc Rayen gebruikte een Russische Tal-newtonkijker en Agfa-200 kleurenfilm. 
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BEELDGALERIJ 

Links: en ook de Zon blijft 

spektakel geven, hoewel het 

vlekkenmaximum nu duidelijk 

achter de rug ligt. Deze blote-

oog vlek werd getekend door 

Lieve Meeus met behulp van 

een 102 mm f/6.5 van Vixen, 

voorzien van een Herschel-

wedge om te filteren.  

Links: de Mars-campagne komt stilaan op 

gang. Tom Ameye maakte deze detailrijke 

opname op de ochtend van 29 juni. Hij ge-

bruikte hiervoor een 20 cm Schmidt-

Cassegrain van Meade, een Philips ToU-

Cam-webcam, en een IR-blocking filter. Met 

de freeware software “Registax” werd dit 

beeld gedestilleerd uit een Avi-filmpje. 

Een goede combinatie blijkbaar. 

Links: en nog meer Zon. Deze opname werd 

gemaakt door Philippe Mollet tijdens de 

voorbije waarnemingsweek van de werk-

groep waarnemen in de Alpen. 

Een combinatie van een goedkope 102mm 

f/10 lenzenkijker, een Herschelwedge, een 

Baader-contrastbooster-filter, en een Philips 

Vesta-webcam. 

De opname is niet zo uitzonderlijk, behalve 

dan voor het object waar de pijl naar wijst. 

Op het originele filmpje beweegt het object 

bliksemsnel doorheen het beeldveld.  

Een kleine satelliet of domweg een vogel op 

héél grote hoogte boven de bergen? 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2003 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

 1 juli  ----- 5h32m 21h59m ----- +23°8'   1.017 

 8 juli  ----- 5h38m 21h56m ----- +22° 32'   1.017 

15 juli  ----- 5h45m 21h50m ----- +21° 37'   1.016 

22 juli 2h32m 5h54m 21h43m ----- +20° 24'   1.016 

29 juli 3h06m 6h03m 21h33m ----- +18° 54'   1.015 

 5 aug. 3h32m 6h13m 21h22m ----- +17°8'   1.015 

12 aug. 3h54m 6h24m 21h09m 23h39m +15° 10'   1.013 

19 aug. 4h14m 6h35m 20h56m 23h16m +12° 59'   1.012 

26 aug. 4h33m 6h46m 20h41m 22h54m +10° 38'   1.011 

 2 sep. 4h49m 6h56m 20h26m 22h33m + 8°9'   1.009 

 9 sep. 5h05m 7h07m 20h11m 22h13m + 5° 34'   1.007 

16 sep. 5h19m 7h18m 19h55m 21h54m + 2° 54'   1.006 

23 sep. 5h32m 7h29m 19h39m 21h36m +° 11'   1.004 

30 sep. 5h45m 7h40m 19h23m 21h19m - 2° 32'   1.002 

Datum  Maanfase 

29 juni Nieuwe Maan 

7 juli Eerste kwartier 

13 juli Volle Maan 

21 juli Laatste kwartier 

29 juli Nieuwe Maan 

5 augustus Eerste kwartier 

12 augustus Volle Maan 

20 augustus Laatste kwartier 

27 augustus Nieuwe Maan 

3 september Eerste kwartier 

10 september Volle Maan 

18 september Laatste kwartier 

26 september Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

juli, augustus en september. Alle 

uren zijn gegeven in lokale tijd 

(zomertijd dus). 

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. 

Juli - september 2003: de sterrenhemel in „t kort: 

 Saturnus wordt terug zichtbaar aan de ochtendhemel vanaf half juli 

 Voor Jupiter is het wachten tot de tweede helft van september 

 Mars domineert dit seizoen de hemel: eerst nog enkel het tweede 

deel van de nacht, maar rond eind augustus is de heldere oranje pla-

neet van avond tot ochtend te zien. Dichtste nadering omtrent 28 

augustus 

 Eind september kan men eens een poging wagen om Mercurius op 

te zoeken in de ochtendschemering 

 Vergeet omstreeks 12-13 augustus niet op uitkijk te staan naar val-

lende sterren, want dan zijn traditioneel de Perseïden actief. Helaas 

valt het maximum dit jaar omstreeks volle maan, dus enkel de hel-

derste meteoren zullen zichtbaar zijn.  
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1: DE ZON EN DE MAAN 
 

De zomermaanden zijn natuur-

lijk ideaal voor wie onze dagster 

wil waarnemen. Hoewel het 

laatste zonnevlekkenmaximum 

nu toch al een eindje achter de 

rug ligt (2000?), blijft de Zon 

nog regelmatig voor vuurwerk 

zorgen. Ook het voorbije trimes-

ter konden nu en dan nog eens 

zonnevlekken met het blote oog 

worden waargenomen (zie o.a. 

de tekening van Lieve Meeus in 

de rubriek “Beeldgalerij”). 

Tijdens de nacht van 29 op 30 

mei konden waarnemers op don-

kere locaties tot hun verrassing 

zelfs eventjes poollicht waarne-

men in België. Dat was al weer 

geleden van het voorjaar 2001... 

 

Dus voorlopig ziet het er nog 

naar uit dat de zonnewaarne-

mers niet op hun lauweren moe-

ten gaan rusten. Ter herinnering 

voor wie systematisch zonne-

vlekken wil waarnemen: het 

eenvoudigste maatgetal voor de 

zonnevlekkenactiviteit is het 

Wolfgetal. Men bekomt dit door 

het aantal zonnevlekkengroepen 

met 10 te vermenigvuldigen, en 

daarbij het totaal aantal vlekken 

op te tellen. 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. 

 

Probeer echter ook eens een an-

dere uitdaging aan te gaan: een 

zo smal mogelijk maansikkeltje  

te zien (of met andere woorden: 

een “zo jong mogelijke” of zo 

“oud mogelijke” Maan”). De 

Hemelkalender 2003 van de 

VVS geeft aan dat donderdag-

ochtend 25 september, om-

streeks 6h50, een mooie gele-

genheid is. Dat is nauwelijks 22 

uur voor nieuwe maan. Best 

zoek je eerst met de verrekijker, 

laag boven de oostelijke hori-

zon. 

 

2: DE PLANETEN 

 

Een gelegenheid om Mercurius 

waar te nemen krijgt u eind sep-

tember. Dan zou de planeet een 

tiental dagen in de ochtendsche-

mering moeten te vinden zijn.  

De planeet is helder genoeg 

(haalt zelfs negatieve magnitu-

des), maar staat zo dicht bij de 

Zon dat ze nooit uit de ochtend– 

of avondschemering treedt. 

Best probeert u eerst de oostelij-

ke horizon af te speuren, ook nu 

weer liefst met de verrekijker. 

Verwar echter niet met de dui-

delijk helderder Jupiter, die ook 

ongeveer in die buurt staat. 

De beste periode is omstreeks 

26 september: dan komt de pla-

neet 1h40m voor de Zon op. 

De ochtend ervoor kan nog inte-

ressanter zijn, want dan staat ze 

zo‟n 7° rechts van het uiterst 

fijne maansikkeltje (zie vorige 

paragraaf).  

 

Venus blijft nog enkele maan-

den in de onmiddellijke nabij-

heid van de Zon staan aan de 

hemel, en zal pas omstreeks half 

november terug opduiken aan de 

avondhemel. 

 

Dé blikvanger is natuurlijk 

Mars. Elders in dit nummer 

staat een overzichtsartikel, maar 

hier alvast de hoofdlijnen. Begin 

juli is de planeet nog maar enkel 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

7 juli 5° onder Spica ( Vir) 

10 juli 3° onder 
Antares  

( Sco) 

17 juli 3° boven Mars 

24 juli 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

27 juli 4° onder Saturnus 

3 augus-

tus 
4° onder 

Spica ( Vir) 

7 augus-

tus 
3° onder 

Antares  

( Sco) 

13 au-

gustus 
3° rechts 

Mars 

21 au-

gustus 
6° onder 

Aldebaran  

( Tau) 

23 au-

gustus 
4° onder 

Saturnus 

3 sep-

tember 
3° onder 

Antares  

( Sco) 

5 sep-

tember 
1° onder 

 Sagittarii 

9 sep-

tember 
5° rechts 

Mars 

17 sep-

tember 
7° onder 

Aldebaran  

( Tau) 

20 sep-

tember 
4° onder 

Saturnus 

21 sep-

tember 
3° boven 

Pollux ( Ge-

mini) 

23 sep-

tember 
5° onder 

Regulus  

( Leo) 

24 sep-

tember 
4° onder 

Jupiter 

30 sep-

tember 
2° onder 

Antares  

( Sco) 

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 ide-

ale gelegenheid voor de beginnende 

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. 
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MARS 

Datum Opkomst Onder-

gang 

1 juli 22h45m / 

8 juli 22h23m / 

15 juli 22h01m / 

22 juli 21h38m / 

29 juli 21h13m / 

5 augustus 20h47m / 

12 augustus 20h20m / 

19 augustus 19h51m / 

26 augustus 19h20m / 

2 september 18h48m 04h12m 

9 september 18h15m 03h36m 

16 september 17h42m 03h03m 

23 september 17h10m 02h33m 

30 september 16h39m 02h07m 

Dé Mars-oppositie van de laatste 

5000 jaar, voor zover het de onder-

linge afstand betreft. 

 

Elke 26 maand staat Mars immers 

aan dezelfde kant van de Zon als de 

Aarde, waardoor de afstand tussen 

beide planeten bijzonder klein wordt. 

De baan van Mars is echter sterk 

ellipsvormig (in tegenstelling tot die 

van de Aarde, die bijna perfect cir-

kelvormig is), en die naderingen val-

len steeds in een ander deel van de 

ellips. 

Daarom is de afstand Aarde-Mars bij 

elke nadering weer verschillend, en 

elke 15-17 jaar is er een “extra-

dichte” nadering. 
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JUPITER 

Datum Op-

komst 

16 september 5h31m 

23 september 5h12m 

30 september 4h53m 

De reuzenplaneten Jupiter en Saturnus 

verdwijnen voor een tijd van onze hemel. 

Saturnus zal terug te zien zijn vanaf half 

juli aan de ochtendhemel, maar voor Jupi-

ter is het nog wachten tot halverwege sep-

tember. 

Stilaan begint de kanteling van de Saturnus

-ringen (vanaf de Aarde bekeken) te ver-

kleinen. Eind vorig jaar was deze maxi-

maal, en in 2009 zal die terug minimaal 

zijn: dan kijken we pal in het vlak van de 

ringen en zullen we nog maar nauwelijks 

een smal streepje te zien krijgen. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

Saturnus 1 augustus 

Jupiter 1 oktober 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

15 juli 4h28m 

22 juli 4h04m 

29 juli 3h41m 

5 augustus 3h17m 

12 augustus 2h53m 

19 augustus 2h29m 

26 augustus 2h05m 

2 september 1h37m 

9 september 1h12m 

16 september 0h47m 

23 september 0h22m 

30 september 23h56m 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli en 1 oktober 2003. Beide figuren zijn identiek georiën-

teerd. 

 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. 

Vooral de dichte nadering tussen Aarde en Mars de volgende maanden is mooi te zien.  
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„s morgens zichtbaar, en haalt ze 

magnitude –1,4. Omstreeks 27-

28 augustus daarentegen staat ze 

in oppositie, en is ze dus essen-

tieel de ganse nacht door te zien. 

Haar helderheid is dan nog an-

derhalve magnitude toegeno-

men: -2,8. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de 

diameter van het Marsschijfje: 

van 17 boogseconden begin juli 

tot meer dan 25 eind augustus. 

 

Jupiter zal het grootste deel van 

dit seizoen onzichtbaar in de na-

bijheid van de Zon vertoeven 

aan de hemel, nadat hij de ganse 

winter en voorjaar de hemel do-

mineerde. Maar halfweg de 

maand september kan u terug 

proberen de planeet aan de och-

tendhemel te verschalken. Elk 

jaar verschuift de zichtbaar-

heidsperiode van de planeet im-

mers met ongeveer één maand. 

 

Saturnus was al wat vroeger 

verdwenen van de avondhemel, 

en zal ook vroeger terug van de 

partij zijn: half juli moet het luk-

ken om de planeet-met-de-

ringen terug op te zoeken aan de 

ochtendhemel. Saturnus stond in 

het voorjaar nog in het sterren-

beeld Stier, maar is ondertussen 

al opgeschoven tot in de Twee-

lingen.  

Wie over een telescoop beschikt 

moet zeker eens kijken of het 

verschil in kanteling van de rin-

gen al zichtbaar is. Vorig jaar 

stonden de ringen immers vanop 

Aarde bekeken maximaal ge-

kanteld, en dat zal nu jaar na 

jaar afnemen tot we in 2009 per-

fect op de zijkant van de ragfij-

ne ring kijken, en nog enkel een 

streepje zullen zien.  

 

Profiteer trouwens van dit sei-

zoen om ook eens de zwakkere 

planeten op te zoeken. Vooral 

Uranus valt makkelijk binnen 

het bereik van een kleine verre-

kijker, en kan vanop een donke-

re locatie zelfs met het blote oog 

gezien worden (wij testen het 

elk jaar uit tijdens het MIRA-

waarnemingskamp in septem-

ber). De derde gasplaneet haalt 

immers een helderheid van +5,7. 

Deze zomer staat ze trouwens 

steevast op minder dan 10° van 

Mars, dus met bovenstaande 

zoekkaartje bij de hand moet het 

zeker lukken. 

 

 

3: DEEP-SKY 

 

In deze aflevering bespreken we 

het gebied tussen de zomerse 

sterrenbeelden Boogschutter 

(Sagit tar ius) ,  Schorpioen 

(Scorpius) en Schild (Scutum). 

Het is waarschijnlijk het meest 

drukke stuk sterrenhemel, wat 

ook moeilijk anders kan: het 

centrum van onze Melkweg ligt 

niet voor niets in Sagittarius. 

Het is helaas ook een gebied dat 

vanop onze noorderbreedte 

slecht te zien is: Scutum komt 

nog hoog genoeg,  de onderkant 

van de Boogschutter scheert na-

genoeg boven de zuidelijke ho-

rizon, en de Schorpioen steekt 

enkel zijn bovenlijf en angel bo-

ven de grond. Om dit sterren-

beeld volledig te zien moet men 

dus zuidelijker oorden opzoe-

ken. 

 

Het sterrenbeeld Sagittarius 

zelf lijkt nog het meest op een 

klassieke theepot: de vier sterren 

aan de linkerkant (   en )

vormen dan het handvat, de drie 

aan de rechterkant (  en ) 

stellen de teut voor, en  boven-

aan is natuurlijk het deksel. 

En in die redenering is de melk-

weg dan natuurlijk de hete 

stoom die uit de teut ontsnapt! 

 

Dit gebied laat zich in de eerste 

plaats mooi met de verrekijker 

verkennen. Op een donkere lo-

catie staat dan letterlijk in elk 

beeldveld één of twee makkelijk 

zichtbare objecten. Het uitzicht 

is zo overweldigend, dat u al 

gauw de weg kwijt raakt. 

 

Hoewel er ook lager in dit melk-

weggebied nog een paar interes-

sante objecten staan (M6, M7,

…) beginnen we ter hoogte van 

het theepotdeksel met M28.  

Deze bolvormige sterrenhoop 

staat op nauwelijks één graad 

van de heldere gele ster  Sagit-

tarii (de top van de theepot). 

Daardoor is het object makkelijk 

te vinden, hoewel het tamelijk 

weinig indruk nalaat  met een 

gewone 7x50-verrekijker (zeker 

vergeleken met een paar soort-

genoten in de buurt). Met een 

telescoop van pakweg 150 mm 

wordt het dan weer wel interes-

sant: opvallend groot (15 boog-

minuten) en zelfs bij kleine ver-

grotingen (50x) zijn al nipt een 
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paar afzonderlijke sterretjes te 

zien. 

 

Dichtbij staat M22: anderhalve 

magnitude helderder (5,1) en 

nog groter (17 boogminuten). 

Op goede locaties is deze bol-

hoop reeds met het blote oog te 

zien, wat hem in dezelfde cate-

gorie brengt als de bekende 

M13 in Hercules. 

M22 staat zo‟n 2 graden links-

boven van  Sagittarii, en staat 

dus in hetzelfde verrekijker-

beeldveld als M28. Tussen de 

ster en de bolhoop is trouwens 

ook nog een opvallende cluste-

ring van sterren te zien (een 

anonieme sterrenhoop?). 

M22 staat trouwens “maar” 

10.000 lichtjaar van ons, en is 

daarmee één van de dichtstbij 

gelegen bolhopen. De cluster 

vertoont een duidelijke centrale 

concentratie, en begint bij een 

vergroting van zo‟n 100 keer 

stilaan op te lossen in afzonder-

lijke sterretjes. 

 

Van de top van de theepot trek-

ken we nu richting Ophiuchus 

(waar we het vorige keer over 

hadden), en halverwege stuiten 

we op de reeks M8-M20-M21. 

 

M8 is natuurlijk de befaamde 

Lagunenevel, een combinatie 

van sterrenhoop en emissiene-

vel. Het complex is eigenlijk 

verrassend groot (anderhalf keer 

de volle maan!) en behoorlijk 

goed zichtbaar met het blote oog 

als een duidelijke verheldering 

in een nochtans reeds helder 

stuk melkweg. 

Zijn naam ontleent het aan de 

diverse stofbanden die het com-

plex doorsnijden in de kortste 

richting, maar om dat te zien is 

wel een iets grotere kijker nodig 

(20 cm) en dan nog liefst in 

combinatie met een smalband-

filter (O III,…). De algemene, 

langgerekte vorm van de nevel 

is echter veel makkelijker, en 

valt al op met een gewone verre-

kijker. 

Met een 150 mm kijker zijn in 

de cluster zo‟n 30 sterren te tel-

len: dat is de sterrenhoop NGC 

6530 die de nevel doet oplich-

ten. 

  

Anderhalve graad noordelijker 

staat de kleine M20: de Trifid-

nevel. Beide vormen een mooi 

fotografisch duo, eventueel met 

de open sterrenhoop M21 erbij. 

Een brandpuntsafstand van zo‟n 

500 mm is ideaal in klassieke 

kleinbeeldfotografie. 

Ook deze nevel dankt zijn naam 

aan de donkere banden die er 

door lopen, en die het complex 

als het ware opsplitsen in drie 

duidelijke lobben. Maar dit 

komt vooral op foto‟s tot uiting, 

tenzij u over een grote dobson 

beschikt én zo‟n smalbandfilter.  

Volgens sommige waarnemers 

is de nevel zelf al met het blote 

oog te zien, maar misschien gaat 

het dan wel over de losse ster-

renhoop die er rond hangt waar-

door men op die plaats “iets” 

ziet. Want ook in de verrekijker 

durft deze nevel al eens wat 

moeilijker te blijken, hoewel hij 

op donkere locaties dan weer 

opvallend groot lijkt. 

 

Van hier uit is het een klein 

stapje naar M21, de open ster-

renhoop die dit trio vervolledigt. 

Het is een tamelijk losse sterren-

hoop: met de verrekijker ziet 

men al “iets” op die plaats, maar 

er is een kijker nodig om het als 

sterrenhoop te identificeren.  

Zelfs met een bescheiden 11 cm 

newton kan al makkelijk een 

dozijn sterren geteld worden, 

waarvan een aantal (in het cen-

trum) er in helderheid duidelijk 

bovenuit steken. Met grotere 

verrekijkers (genre 80 mm) kan 

men er daarom ook al 2 of 3 on-

derscheiden. 

M21 staat nauwelijks maar iets 

meer dan een halve graad van de 

Trifidnevel, en bij lage vergro-

ting is het dan ook mogelijk om 

ze allebei in het beeldveld van 

een kijker te plaatsen: een 

adembenemend beeld! 

 

Dan trekken we verder langs-

heen de drukke melkweg, on-

derweg naar het sterrenbeeld 

Scutum. Onderweg komen we 

nog een paar mindere goden te-

gen. Zo is M24 een redelijk 

kleine sterrenhoop, die echter in 

de verrekijker mooi ingenesteld 

ligt in een opmerkelijk rijk ge-

vuld sterrengebied. M25 is dan 

weer een veel uitgestrektere en 

tamelijk uniform verdeelde 

hoop sterren. 

Onze bestemming is echter het 

M8, de Lagunenevel (“Lagoon-nebula”). Een prachtige gedetailleer-

de opname van Yvan Detaeye met een 203 mm C8 (Schmidt-

Cassegrain) op gasbehandelde TP2415-film van Kodak. 
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volgende triootje: M18-M17-

M16. 

Ook dit vormt weer een mooie 

fotografische omgeving, best te 

kieken met een 400 mm tele-

lens. 

M18 is duidelijk de minst spec-

taculaire van het drietal: een 

kleine open sterrenhoop, die een  

behoorlijk geconcentreerd uit-

zicht geeft. Daardoor is een gro-

tere vergroting (100x) nodig om 

afzonderlijke sterretjes te zien, 

hoewel dat dan ook al in een 

kleinere kijker lukt. Met de klas-

sieke 114 mm newton zijn er 

dan zo‟n 10-15 te onderschei-

den, en ook met grotere toestel-

len wordt dan niet veel meer dan 

een twintigtal. 

 

Spektakel is er dan weer wel bij 

M17 (de Omeganevel), hoewel 

dit vooral weggelegd is voor be-

zitters van grotere kijkers. Met 

de verrekijker kan al een glimp 

opgevangen worden, opvallend 

halverwege tussen een heldere 

ster (magnitude 5,4) en een kop-

pel   veel zwakkere (7,5-8,5). 

De Omeganevel is één van die 

weinige nevels die heel uitge-

sproken vorm en structuur ver-

tonen, een beetje zoals de 

(makkelijker) Orionnevel. Af-

hankelijk van de kijkerdiameter 

en de donkerte van de hemel 

ziet men er een eenvoudig krul-

letje, sierlijke zwaan of (met een 

paar zwakkere buitengebieden 

erbij) een hoefijzer in. M17 rea-

geert ook heel goed op het ge-

bruik van smalbandfilters: fijne-

re details worden dan duidelijk 

contrastrijker. 

 

En met M16 zijn we dan de 

grens met het sterrenbeeld Ser-

pens overgestoken. De sterren-

hoop valt het eerst op: redelijk 

groot (ca. 15‟) en met de nodige 

sterren van magnitude 8-9 dus al 

zichtbaar in de verrekijker. De 

veel grotere nevel die er omheen 

hangt is een heel pak moeilijker, 

en is vaak niet eens te zien in 

een 20 cm kijker.  

 

Nadat we op deze manier de 

melkweg in de lengterichting 

hebben afgespeurd, zakken we 

nog eens terug af richting 

Schorpioen. In de buurt van de 

heldere en vooral opvallend 

oranje-rode Antares staan een 

drietal interessante objecten. 

M80 is een mooie bolhoop, dui-

delijk sterk geconcentreerd. 

Spijtig genoeg kan hij helemaal 

niet concurreren met zijn buur 

M4. Deze laatste is immers één 

van de grootste en helderste bol-

vormige sterrenhopen die vanop  

onze breedteligging zichtbaar is. 

Spijtig dat hij zo laag staat, want 

het zou een waardige concurrent 

zijn voor M13. In een grote kij-

ker vult hij een beeldveld dat 

overeenkomt met 2/3 van de 

maandiameter. Vanop zuidelij-

ker locaties is M4 dan ook met 

het blote oog te zien. 

 

En kijk ter afsluiting ook nog 

eens naar de drie sterren die de 

“klauwen” van de Schorpioen 

vormen (  en ). Normaal 

gezien vormt dit een mooi even-

wichtig rijtje, waarvan enkel de 

laatste duidelijk zwakker is. 

Maar sinds drie jaar is de mid-

delste van de drie ( dus, ook 

Dschubba geheten) ongeveer 

een halve magnitude helderder 

geworden zodat ze nu op en 

neer gaat tussen magnitude 1,6 

en 2,0. De klassieke figuur is 

dus wat moeilijker herkenbaar 

geworden. Niemand weet hoe 

lang deze situatie zal blijven du-

ren, dus hou deze ster deze zo-

mer in de gaten. 

 

 

4: VERANDERLIJKE STER-

REN 

 

Een beetje een speciaal geval 

ditmaal:  RS Ophiuchi behoort 

immers tot de recurrente novae 

(NR), een onderverdeling van 

de cataclysmische veranderlij-

ken (CV). Tot nu toe kent men 

slecht zeven sterren die tot deze 

klasse behoren. 

“Gewone” nova‟s vertonen één-

maal in hun levensloop een 

snelle explosieve verheldering 

(8 tot zelfs 15 magnitudes!), 

maar bij de recurrente novae ge-

M20, de Trifid-nevel. Ook deze opname werd gemaakt door Yvan De-

taeye op TP2415. Net zoals zijn andere opnames werd ook deze ge-

maakt vanuit de Brusselse agglomeratie. Om de alom presente lichthin-

der te omzeilen werd gefotografeerd doorheen een dieprode filter: alle 

andere kleuren (zowel van de verlichting als van de sterrenhemel) wer-

den tegengehouden. Dat verklaart waarom maar één deel van de nevel 

zichtbaar is: de klassieke drielobbige structuur is een rode nevel, maar 

het andere deel is blauw en valt hier dus helemaal weg. 
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beurt dit meerdere keren. De 

tussentijden zijn echter volstrekt 

willekeurig: van tien tot zelfs 

honderd jaar. 

 

In het geval van RS Oph werden 

er met zekerheid uitbarstingen 

waargenomen in 1898, 1933, 

1958, 1967 en voor het laatst in 

1995.  Er zijn echter aanwijzin-

gen dat er ook in 1945 een op-

flakkering was, die echter niet 

kon waargenomen omdat het 

sterrenbeeld in dat seizoen niet 

zichtbaar is. 

 

Bij zo‟n uitbarsting neemt de 

helderheid van de ster typisch 

toe van zijn gemiddelde magni-

tude 12,5 (dus enkel haalbaar 

met iets groter telescopen) tot 

magnitude 6 of zelfs beter (tot 

zelfs met het blote oog zicht-

baar). En dit alles op nauwelijks 

één dag tijd. 

Nadien gaat alles veel trager, en 

duurt het makkelijk honderd da-

gen voor de ster terug is afge-

zwakt tot ongeveer magnitude 

12,5. Nadien kan de ster nog 

regelmatig kleinere opflakkerin-

gen vertonen, tot zelfs magnitu-

de 9. 

 

Waarschijnlijk vormt RS Oph 

een dubbelster-systeem, waarbij 

materie van een rode reus over-

loopt naar een “gewone” hoofd-

reeksster. Om het systeem beter 

te begrijpen is het van belang 

dat de professionele astronomen 

de volgende uitbarsting zo snel 

mogelijk kunnen waarnemen. 

Daarom is het van belang dat de 

amateur-astronomen wereldwijd 

deze ster regelmatig eens con-

troleren: de uitbarsting verloopt 

immers zo snel dat op dat ogen-

blik letterlijk elk uur telt. 

  

Met het overzichtskaartje in het 

midden van dit nummer kan u  

probleemloos het stergebied te-

rugvinden. Tenzij u over een 

redelijke telescoop beschikt 

(vanaf 150 mm diameter) zal u 

meestal niets zien op die plaats, 

maar als dat wel het geval is dan 

maakt u best direct een helder-

heidschatting met behulp van de 

referentiekaartjes op pagina 15. 

En stuur ze dan zo snel mogelijk 

op naar Eric.Broens@skynet.be. 

De werkgroep Variabelen van 

de VVS zal u eeuwig 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 onvoorspelbare 

lichtcurve van RS 

Ophiuchi. Meestal 

enkel binnen het be-

reik van een redelij-

ke telescoop, maar 

vorige eeuw kwam er 

vier keer een uitbar-

sting waarbij de ster 

ongeveer 7 magnitu-

des aan helderheid 

won.   Dat is meer 

dan 500 keer helder-

der, en dat op onge-

veer 24 uur tijd! 

 © AAVSO 

De Omeganevel (M17) doet in een grotere telescoop (omgekeerd 

beeld!) soms denken aan een sierlijke zwaan, of toch zeker op een 

ietwat plat gedrukte cijfer “2”. Opname van Yvan Detaeye 
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De sterrenhemel in september 

Mars 

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

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

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

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

Jupiter 

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

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


