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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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MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Francis Meeus, Mira Van Thielen, 

Joël Muermans, Philippe Mollet 

Nazicht: Martine De Wit 

 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  

 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  

 

Lidmaatschap: 

Voor de nieuwe formules en prij-

zen voor het lidmaatschap van MI-

RA vanaf 2004 verwijzen we graag 

naar de bijlage bij dit nummer. 

 

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 of het 

abonnement. Opgepast: deze rege-

ling verandert in 2004! 

OP DE VOORPAGINA 

 

De grote centrale foto is natuur-

lijk de prachtige  Mars-opname 

van de Hubble Ruimtetelescoop, 

gemaakt op 26 augustus (dus de 

dag voor de historische dichte 

nadering). 

Maar rondom staan de mooiste 

Mars-beelden van onze MIRA-

leden. Vooral Tom Ameye en 

Philippe Mollet waren bijzonder 

actief, maar er zitten ook fraaie 

opnames bij van Luc Debeck, 

Herman De Mey, Jeroen De 

Vleesschauwer, Chris Van den 

Bossche, Marc Rayen, Willy 

Muys en Bruno Raeymaekers. 

De foto‘s en tekeningen staan in 

wijzerszin in chronologische 

volgorde, van eind juni tot begin 

september. 

Bemerk vooral hoe in de loop 

van die 2,5 maand (en eigenlijk 

vooral de laatste weken) de 

poolkap sterk is afgesmolten. 

Op de laatste opnames is hier-

van nog nauwelijks iets te zien, 

terwijl het toch steeds het hel-

derste detail op de planeet was. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‘s 6 

MIRA Ceti sprak met… Roland Verbeiren 7 

De maansverduistering van 8-9 november 11 

Hallo met de ruimte… 12 

Bespreking Skywatcher 10‖ dobson 13 

MIRA Publicaties en verkoop 19 

Beeldgalerij 20 

Hemelkalender 22 

Uitneembare sterrenkaart in ‗t midden 

LEDENBIJEENKOMST 

 

MIRA ontplooide de laatste ja-

ren steeds meer activiteiten, en 

niet in het minst naar de leden 

toe (werkgroepen, astroclub-

avonden,…). Het is daarbij van 

het grootste belang dat zowel 

bestuur, vaste medewerkers, ac-

tieve vrijwilligers én alle leden 

op dezelfde golflengten zitten. 

Daarom willen we iedereen uit-

nodigen om op maandagavond 6 

oktober om 20h30m bij een hap-

je en een drankje eens te komen 

luisteren en praten over de toe-

komstplannen van MIRA, en 

voorstellen te formuleren voor 

een verdere uitbouw van onze 

werking.   

40 JAAR ESO 

 

Heeft u de tentoonstelling ―40 

jaar ESO‖ al bezocht? Deze 

reist dit jaar langs de Vlaamse 

Volkssterrenwachten, en staat 

minstens tot eind oktober op 

MIRA opgesteld. Ze toont de 

geschiedenis, doelstellingen 

maar vooral ook de (giganti-

sche) toestellen en resultaten 

van de Europese Zuidelijke 

Sterrenwacht. De vele reuzen-

grote foto‘s spreken boekdelen. 

U kan de tentoonstelling bezoe-

ken op de diverse waarnemings-

avonden, maar natuurlijk ook 

steeds op woensdagnamiddag 

wanneer MIRA geopend is voor 

individuele bezoekers (14-18h). 
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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 voorbije maanden werd 

vooral gewerkt aan een paar 

nevenprojecten. 

Zo staat er nu naast de grote ISS

-maquette een PC waarop per-

manent de positie van het Inter-

nationale Ruimtestation boven 

het aardoppervlak te zien is. Met 

een aantal handige kunstgrepen 

(dank aan Herwig) worden de 

baanelementen van ISS elke 

ochtend volautomatisch ver-

verst, zodat deze positie steeds 

gegarandeerd overeenkomt met 

de werkelijkheid. 

Op de MIRA-website kwamen 

ook een paar extraatjes, zoals 

een afbeelding met de actuele 

maanfase of de dag/nacht verde-

ling op de aardbol.. 

Voor de volgende maanden zal 

vooral het aspect weerkunde 

beter aan bod komen op de MI-

RA-website: we proberen onze 

meetgegevens van de voorbije 

20 jaar online te krijgen en ho-

pen ook via een automatisch 

weerstation continu het actuele 

Grimbergse weer op de site te 

tonen. 

Informatietechnologie 

De vorige editie wisten we te 

melden dat de optische experi-

menten aan het proefdraaien 

waren. Ondertussen zijn de op-

merkingen verwerkt, zijn een 

aantal kinderziektes genezen, en 

werd het geheel in een attractief 

kleurtje geschilderd. Ook wer-

den een aantal lokalen (niet al-

leen dit experimentarium) voor-

zien van lichtweringen zodat 

sommige experimenten ook 

overdag in het halfduister beter 

tot hun recht komen. 

De experimenten zelf zijn nu 

dus klaar voor gebruik, en sinds 

de opendeurdagen half septem-

ber maken ze vast deel uit van 

de rondleidingen. De volgende 

weken of maanden zal gewerkt 

worden aan de omkadering: 

panelen met uitleg, figuren, be-

geleidende tekst (ter plaatse 

zowel als in folderversie). 

Ondertussen werkte François 

Thijs verder aan een aantal nieu-

we experimenten en opstellin-

gen: zo werden de eerste testen 

gedaan met zogenaamde 

―fluisterantennes‖. Aan beide 

zijden van het waarnemingster-

ras zal een grote paraboolanten-

ne staan, zodanig opgesteld dat 

beide mooi in lijn met elkaar 

komen. Het geluid geproduceerd 

in het brandpunt van de ene 

schotel wordt netjes opgevangen 

en gebundeld in de andere zodat 

het lijkt of de geluidsbron vlak-

bij staat.  

Willy Muys zat ook niet stil 

deze zomer: op basis van be-

staande modellen bouwde hij 

een grote ―hoepelzonnewijzer‖. 

Eenmaal afgewerkt zal deze een 

plaats krijgen in de ―tuin‖ voor 

de ingang van de sterrenwacht 

(tussen de lage struiken), waar 

hij zal fungeren als blikvanger 

voor de sterrenwacht, en onder-

tussen verdwaalde toeristen ook 

nog eens het uur aangeven…. 

Instrumenten Sterrenkunde 

Rondleidingen 

De Werkgroep Rondleidingen 

op MIRA nodigt iedereen vrien-

delijk uit om op maandag 8 de-

cember om 20h deel te nemen 

aan de volgende vergadering. 

We maken samen van a tot z 

een rondleiding door MIRA 

waarbij we niet alleen oog zul-

len hebben voor het inhoudelij-

ke aspect, maar waarbij we het 

ook uitgebreid zullen hebben 

over  al ler lei  procedures 

(inschrijven, kassa, e.d.), en 

over schakelaars, sleutels en 

instrumenten die noodzakelijk 

zijn om alles vlotjes te doen 

verlopen. Heb je dus wel zin om 

mee te helpen bij het rondleiden 

van groepen, maar voel jij je 

nog niet vertrouwd genoeg met 

de praktijk: van harte welkom! 

Examens begin december? Op 

dinsdag 23 december om 20h 

herhalen we deze rondleiding. 

 

Voor meer info: contacteer 

Francis (francis@mira.be). 

De waarnemers van MIRA ko-

men samen op de eerste en der-

de woensdag van de maand, 

telkens vanaf 20h (en bovendien 

zijn ze van de partij als er bij-

zondere waarnemingen op het 

programma staan). De volgende 

samenkomsten zijn voorzien 

voor 1 en 15 oktober, 5 en 19 

november, 3 en 17 december. 

Stilaan raakt het oude gedeelte 

van de sterrenwacht gereno-

veerd, waar de werkgroep sa-

menkomt. Zo kan er dan werk 

gemaakt worden van kleinere 

groepjes die ook buiten deze 

vaste tijdstippen zouden kunnen  

komen waarnemen. 

Voor meer info: Wim Engels en 

Bart Declercq (Bart@mira.be) 
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Elke laatste vrijdag van de 

maand –met uitzondering van de 

maanden juli en augustus– komt 

weerman Frank Deboosere een 

voordracht houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 4,50 (gratis 

voor MIRA-leden). 

 

De astroclub-avond van oktober 

is één weekje vervroegd, en gaat 

dus door op 24 oktober. Frank 

spreekt dan over “Gevaar van-

uit de ruimte". Wordt het leven 

op Aarde bedreigd door gevaren 

vanuit de ruimte? Wat is de kans 

dat onze planeet verwoest wordt 

door de inslag van een grote 

asteroïde? Zijn buitenaardse 

beschavingen in staat ons te 

vernietigen,... 

Tijdens de waarnemingsavond 

nadien kijken we naar Mars en 

de herfststerrenhemel, en laat op 

de avond ook naar Saturnus.   

 

Op 28 november blikt Frank 

vooruit op "2004, een heel spe-

ciaal astronomisch jaar". De 

vloot ruimtesondes bij Mars 

zorgt misschien voor heel nieu-

we inzichten, Saturnus krijgt 

bezoek van de sonde Cassini-

Huygens, en op 8 juni zien we 

vanuit Europa Venus voor de 

Zon bewegen (en dat is alweer 

geleden van 1882). 

De waarnemingsavond nadien 

begint met de Maan en Mars, 

terwijl daarna Saturnus en de 

winterhemel aan bod komen. 

 

In december is er uiteraard geen 

astroclub-avond, aangezien de 

laatste vrijdag op tweede kerst-

dag valt. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 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 sterrenkaart, 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 vrijwilligers van MIRA 

staan natuurlijk steeds klaar om 

uw vragen te beantwoorden. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

Zaterdag 11 oktober 

Luc Vandekerckhove: 
“Russische ruimtevaart: ar-

mer maar beter dan de rest?” 

sche ruimtevaart ook steevast 

geassocieerd met een nijpend 

tekort aan financiële middelen.     

Over al deze facetten en over 

hoe het nu verder moet met de 

Russische ruimtevaart komt 

ruimtevaartjournalist Luc Van-

dekerckhove spreken op Volks-

sterrenwacht MIRA. 

Om 15h00 stipt.  

Toegangsprijs: € 3,10 (gratis 

voor wie lid is van MIRA). 

Toen op 4 oktober 1957 Spoet-

nik 1 gelanceerd werd, brak 

voor de mensheid het ruimte-

vaarttijdperk aan. De eerste 

kunstmaan, de eerste astronaut 

(Gagarin in 1961), de eerste 

astronaute (Tereschkova),… het 

waren allemaal Russische pri-

meurs. Maar daar eindigde het 

niet: nadien kwamen de Venera-

missies naar Venus, de beleve-

nissen met het ruimtestation Mir 

en de vele succesvolle vluchten 

met allerlei Soyuz-raketten, 

waaronder die met onze landge-

noot Frank De Winne. Maar 

naast successen wordt de Russi-

Zaterdag 15 november 

Roland Verbeiren: 
“Wanneer de Aarde beeft…” 

De aardkorst lijkt ons, nietige 

mensen in het grote heelal, een 

veilige ondergrond te bieden 

waarop wij ons leven kunnen 

uitbouwen. Toch hebben wij 

allemaal via het televisiejour-

naal al beelden te zien gekregen 

waaruit blijkt welke gigantische 

ravages en catastrofes aardbe-

vingen kunnen aanrichten. Der-

gelijke verwoestende krachten 

hebben in de loop van de ge-

schiedenis aan vele miljoenen 

mensen het leven gekost.  

Enkele voorbeelden ter herinne-

ring: 1908 Messina, Italië: 

70.000 doden; 1948 Turkmenis-

tan, USSR: 100.000 doden; 

1976 Tangshan, China: 500.000 

doden; 1999 Izmit, Turkije: 

15.000 doden; 2001 Gujarat, 

India: 20.000 doden. 

Waarom beeft de Aarde soms? 

Kunnen krachtige aardbevingen 

ook in onze streken voorkomen? 

Hoe bepaalt men de intensiteit 

ervan? Hoe precies kan men ze 

voorspellen? En wat kunnen 

aardbevingen ons leren over 

onze planeet?   

Over dit alles spreekt Roland 

Verbeiren, directeur van de Ko-

ninklijke Sterrenwacht van Bel-

gië a.i. en hoofd van het depar-

tement seismologie aldaar. 

Om 15h00 stipt.  

Toegangsprijs: € 3,10 (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. 

 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. Zo starten er dit najaar de basiscursussen 

―sterrenkunde‖ en ―weerkunde‖, de cursussen ―telescoopbouw― en 

―praktische sterrenkunde‖,… 

 Ook organiseert Urania een aantal reizen, zowel naar aanleiding van  

astronomische fenomenen (eclipsen, poollicht, meteorenzwerm,…) als 

naar astronomisch interessante gebieden (Sinaï, Canarische eilanden,…). 

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 

Er zijn vaste planetariumvoorstellingen van: 

 ―De redding van de sterrenfee Mira‖: 1ste, 3de en 5de woensdag om 

15h, zondag om 15h 

 ―Verhalen van Mensen en Sterren‖: 2de en 4de woensdag om 15h, 

vrijdag om 20h30, zondag om 16h30 

 Tijdens de schoolvakantie zijn er extra voorstellingen 

Er starten dit najaar een aantal cursusreeksen, zowel voor volwassenen 

als voor jongeren: - Inleidende cursus sterrenkunde—Waarnemen voor 

beginners-Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde-Actuele onderwer-

pen uit de ruimtevaart-Jeugdcursus sterrenkunde-Jeugdcursus ruimte-

vaart. 

In oktober en november gaan de klassieke planetariumvoorstellingen nog 

door: jeugdvoorstelling ―The spike codex‖ woensdag en zondag 15h, 

―De geheimen van de Zuidelijke sterrenhemel‖ op woensdag 16h, vrij-

dag 20h en zondag 16h, ―De Aarde‖ op zondag 17h. 

In december vervangingsprogramma wegens upgrade planetariumPC. 

In het allerheiligenverlof speciale voorstellingen. 

 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. 

 Woensdag 15 oktober: start cursus “Sterrenkunde voor beginners” 

 28 oktober en 23 december: Kinderevenement 

 26 oktober: start Ramadan, met speciale voorstellingen 

 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. 

 Vanaf 30 september (20h) loopt vijf dinsdagen lang de vijfdelige cur-

susreeks ―kennismaking met de sterrenhemel‖en vanaf 5 oktober (20h) 

loopt vijf donderdagen lang de ―Initiatiecursus waarnemen‖. 

 Op zaterdag 25 oktober geeft Willy Bombeeck een voordracht over de 

―geschiedenis van de meteorologie‖. 

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

ROLAND VERBEIREN 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mijnheer Verbeiren, valt het u 

als man van de wetenschap 

niet zwaar het leeuwendeel 

van uw tijd aan administratief 

werk te moeten wijden? 

 

Het is belangrijk dat op de KSB 

in verschillende domeinen on-

derzoek op hoog niveau verricht 

wordt. Om zulks mogelijk te 

maken neem ik graag die admi-

nistratieve taken op mij. Het is 

immers ook een manier, zij het 

indirect, om de wetenschap 

vooruit te helpen. Bovendien 

geef ik graag en vol vertrouwen 

de fakkel door aan jongere we-

tenschappers: zij hebben nieuwe 

ideeën en wellicht ook het nodi-

ge dynamisme om die ideeën 

ook effectief waar te maken. En 

persoonlijk vind ik dat een nieu-

we job ook altijd een nieuwe 

impuls geeft. In het leven moet 

men zo nu en dan al eens de ba-

kens durven verzetten, niet-

waar? 

 

Op de KSB bent u niet meteen 

bij de seismologie terechtgeko-

men?   

 

Neen, het eerste onderzoek dat 

ik verricht heb was binnen het 

domein van de plaatsbepalende 

sterrenkunde en de geofysica. 

Dat is fundamenteel werk, want 

het exact bepalen van de posi-

ties van sterren, van de bewe-

ging van de Aarde rond de Zon, 

van tijd en plaats is absoluut 

noodzakelijk om op een weten-

schappelijke manier aan sterren-

kunde te kunnen doen. 

De Aarde draait rond een as, 

maar die is niet volledig stabiel: 

je hebt de precessie en de nuta-

tie. En mocht onze planeet een 

vast voorwerp zijn, zou de be-

weging van de aardas heel een-

voudig te berekenen zijn met 

mooie cirkeltjes en ellipsjes. 

Maar je heb ook nog de vrije be-

weging van de poolas onder in-

vloed van massaverplaatsingen 

in de Aarde, de elasticiteit van 

de mantel, de vloeibare vorm 

van de kern, de beweging van 

oceanen en van de atmosfeer 

e.d. In dit verband heeft de 

plaatsbepalende sterrenkunde 

dan als bedoeling die kleine be-

wegingen van de aardas te me-

ten en ze ook te verklaren mid-

dels de inwendige structuur van 

de Aarde. Nu stellen die kleine 

bewegingen op het eerste zicht 

misschien niet veel voor, het be-

treft een cirkel van zowat dertig 

Roland Verbeiren achter zijn bureau op de Koninklijke Sterrenwacht 

van België. Vanuit deze ruimte wordt sinds meer dan honderd jaar na-

gedacht over de koers die deze achtenswaardige instelling dient te va-

ren in het internationale wetenschappelijke landschap.  

Het was aangenaam praten met Roland Verbeiren over “2001, A Space Odyssey”.  

In 1968 presenteerde Stanley Kubrick in die film immers een visionaire kijk op mens en machine aan de 

vooravond van het grote avontuur dat de mens voet zou doen zetten op onze naaste buur, de Maan. Maar 

eigenlijk ging het gesprek vooral over de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), over het onderzoek 

dat daar verricht wordt en meer in het bijzonder over de rol van mijn gesprekspartner daarbij. 

Roland Verbeiren, 57 jaar, studeerde wiskunde aan de universiteit van Leuven met specialisatie sterrenkun-

de en kwam omstreeks 1970 op de KSB terecht. Begin de jaren 1990 werd hij hoofd van het departement re-

ferentiesystemen en geodynamica. En sinds 2003 is hij waarnemend directeur van de hele sterrenwacht. 
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meter die de aardas ten gevolge 

van deze factoren beschrijft. 

Maar een kleine verkeerde in-

schatting van de positie van de 

Aarde kan b.v. gevolgen hebben 

voor het traject van satellieten 

en ruimtetuigen, zodanig dat 

voortdurend moet bijgestuurd 

worden. In dat geval moet aan-

zienlijk meer brandstof meege-

nomen worden ten nadele van 

de nuttige lading aan boord. 

Toen in 1972 de eerste geodeti-

sche satellieten gelanceerd wer-

den, zijn wij op de KSB met een 

project gestart, omdat meteen 

duidelijk was dat, als wij die 

speciale meetinstrumenten met 

hun geavanceerde elektronica 

als referentiepunt zouden ge-

bruiken, wij tot nog nauwkeuri-

ger plaatsbepalingen zouden 

kunnen komen, na verloop van 

tijd zelfs tot op één meter nauw-

keurig. Ik heb voor dat project 

de hele informatica op punt ge-

steld zodanig dat alle gegevens 

automatisch verwerkt konden 

worden.  

Ik heb trouwens ook gedocto-

reerd over de poolbeweging van 

de Aarde met een onderzoek 

naar betere wiskundige metho-

den om dit fenomeen te bestude-

ren.   

 

Vervolgens bent u overgestapt 

naar de dienst seismologie? 

 

Inderdaad. Dat was in 1985 toen 

men daar iemand zocht die wat 

afwist van wetenschappelijke 

informatica. In 1983 was er een 

zware aardbeving geweest in 

Luik. Dat was de tijd toen alle 

aardtrillingen nog grafisch wer-

den waargenomen op papier 

waarbij alle metingen uitge-

voerd werden met de meetlat en 

alle gegevens netjes werden op-

geschreven op speciale formu-

lieren. Men had reeds stappen 

ondernomen om het aantal seis-

mologische stations te verhogen 

en de kwaliteit van de waarne-

mingen te verbeteren. Nu was 

ook het moment gekomen om 

het geheel te informatiseren en 

te digitaliseren. En zo zijn we 

vanaf 1985 begonnen met de 

uitbouw van een heel nieuw 

seismisch netwerk. De hele or-

ganisatie van die informatica, de 

installatie van de programma‘s, 

de verwerking van de digitale 

gegevens en de overgang van 

het oude systeem naar het nieu-

we, dat alles heb ik voor een 

groot deel op mij genomen.   

 

Seismologie heeft uiteraard 

veel grensoverschrijdende as-

pecten?  

 

Wanneer er waar ook ter wereld 

een aardbeving plaatsvindt, dan 

is het nodig alle metingen sa-

men te leggen om heel precies 

de plaats van het epicentrum te 

kunnen bepalen. Van zodra men 

het fenomeen aardbevingen echt 

begon te begrijpen, is men be-

gonnen met de uitwisseling van 

gegevens en met het oprichten 

van internationale centra die sa-

men een wereldwijd netwerk 

vormen. Seismologie is immers 

niet mogelijk zonder internatio-

nale samenwerking. 

Het eerste officiële bewijs dat 

een aardbeving wereldwijd kan 

waargenomen worden werd ge-

leverd in 1880 toen men in Pots-

dam registreerde dat er in Japan 

en aardbeving was geweest. Van 

toen af aan is men op vele plaat-

sen begonnen seismische stati-

ons op te richten. In Ukkel was 

dat het geval in 1899. Het was 

trouwens niemand minder dan 

Ernest Solvay, de grote mecenas 

die later ook die beroemde con-

gressen met Einstein en co heeft 

georganiseerd in Brussel, die 

daar het paviljoen voor de seis-

mologie heeft laten oprichten. 

Van toen af is men begonnen 

systematisch waar te nemen, tot 

1910 met af en toe enige onder-

brekingen omdat er soms geëx-

perimenteerd werd met de in-

strumenten, maar vanaf 1910 

praktisch ononderbroken. Vanaf 

de jaren 1950 is men begonnen 

waarnemingsstations op te rich-

ten op andere plaatsen in ons 

land om ook zwakkere aardbe-

vingen te kunnen registreren. 

 

Hoe voorspelbaar zijn aardbe-

vingen? 

 

Anders dan bij het weer kan 

men onmogelijk voorspellen dat 

er zich morgen in die bepaalde 

streek een aardbeving zal voor-

doen. Maar voorspellen kan wel 

op een andere manier: de eeu-

wenlange ervaring heeft de 

mensheid geleerd dat er in wel-

bepaalde zones vaker aardbevin-

gen voorkomen dan in andere 

zones. Er valt zelfs een zekere 

regelmaat in te herkennen. Zo 

heeft men b.v. vastgesteld dat 

een aardbeving van magnitude 

vijf in onze streken zowat om de 

tien jaar voorkomt. In Californië 

heb je een gelijkaardige aardbe-

ving om de maand, één van 

magnitude zeven om de twee à 

drie jaar en een aardbeving van 

magnitude acht om de tachtig 

jaar. Maar Californië bevindt 

zich op de San Andreas-

breuklijn, terwijl de geologische 

Precessie en nutatie zijn een ge-

volg van het gecombineerde effect 

van de aantrekkingskracht van de 

Zon en de Maan op de verdikking 

van de Aarde in het evenaarge-

bied. In de plaatsbepalende ster-

renkunde moet terdege met derge-

lijke 'onregelmatigheden' worden 

rekening gehouden.  
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structuur in onze streken anders 

is en wij ons niet aan zo‘n zware 

aardbevingen moeten verwach-

ten. Dit is toch al een zekere 

vorm van voorspelbaarheid. Als 

er in een bepaalde streek om de 

vijf jaar een aardbeving van 

magnitude zeven is, houdt men 

daar toch best rekening mee bij 

de constructie van gebouwen en 

andere infrastructuurwerken.  

Voorts kan je aardbevingen ook 

statistisch voorspellen. Die 

voorspellingen zijn gebaseerd 

op metingen bij vorige bevin-

gen. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat een aardbeving van 

die bepaalde magnitude dat 

soort beweging zal meebrengen 

in de ondergrond ter plaatse. 

Om dat te realiseren maakt men 

geen gebruik van seismometers, 

maar van accelerometers. Dat 

zijn instrumenten die enkel de 

hevige beweging van de bodem 

meten. Een klassieke seismome-

ter is zo gebouwd dat hij heel 

gevoelig is voor zeer kleine tril-

lingen. Maar bij een zware be-

ving raakt zo‘n seismometer 

volledig gesatureerd, het signaal 

bereikt de maximale uitwijking 

van het toestel met als gevolg 

dat we geen informatie hebben 

over de uitwijking die de beving 

ter plaatse heeft teweeg ge-

bracht. En daarom wordt ge-

bruik gemaakt van accelerome-

ters, tamelijk eenvoudige toe-

stellen die, zoals gezegd, enkel 

de maximale waarde van de uit-

wijking geven. Maar het achter-

halen van de invloed van de 

voorbijkomende beving op de 

ondergrond is wel degelijk zeer 

belangrijke informatie. Want de 

uitwijking zal erg verschillend 

zijn wanneer een zelfde aardbe-

ving zich voordoet in een gebied 

waar de bodem rotsachtig is of 

waar de bodem bestaat uit zand 

of leem. Zand- en leemgronden 

zullen b.v. de uitwijking verster-

ken. En dat is echt cruciale in-

formatie voor de beleidsmakers. 

Aan de hand daarvan kan men 

de samenleving zo veel moge-

lijk behoeden voor de gevolgen 

van een zware aardbeving. Inge-

nieurs kunnen speciale bouw-

plannen ontwerpen waarbij de 

gebouwen zodanig geconstru-

eerd zijn dat ze  bestaan uit af-

zonderlijke eenheden die ten op-

zichte van elkaar kunnen bewe-

gen. Bijgevolg zullen ze niet zo-

maar beginnen meetrillen in één 

vloeiende beweging en verkleint 

de kans op een instorting aan-

zienlijk.  

 

U bent hoofd van het departe-

ment referentiesystemen en 

geodynamica. Ongetwijfeld is 

ook het GPS-systeem voor jul-

lie een belangrijk instrument?   

 

Op de KSB stellen een aantal 

Wanneer men op een wereldkaart de plaatsen aanduidt waar aardbevingen voorkomen tekenen zich duidelijke 

lijnen af. Wie in de buurt van zo'n breukenlijn woont weet meteen waaraan zich te verwachten.  
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wetenschappers met behulp van 

GPS-metingen een Europees re-

ferentiesysteem op voor plaats-

bepaling, het EUREF ofte Euro-

pean Reference System. De eer-

ste generatie geodetische satel-

lieten waarmee men een nauw-

keurigheid kon bereiken van één 

meter, is intussen overgenomen 

door de GPS-satellieten. Met als 

resultaat een verbluffende 

nauwkeurigheid tot op minder 

dan één centimeter. 

Op die wijze kan men vanuit de 

ruimte de verschillende tektoni-

sche platen waaruit de aardkorst 

is opgebouwd ten opzichte van 

elkaar zien bewegen en op basis 

daarvan al die bewegingen in 

kaart brengen. Dat is b.v. een 

belangrijke wetenschappelijke 

toepassing van de GPS naast de 

vele louter commerciële toepas-

singen ervan.  

 

En waarom meten jullie de 

zwaartekracht op de KSB? 

 

Wij houden een databank bij 

van alle zwaartekrachtmetingen 

in het land. Te weten welke de 

waarde van de zwaartekracht is 

op verschillende plaatsen in ons 

land is ook een soort referentie-

systeem. 

Gemakkelijkheidshalve spreekt 

men van de Aarde als een bol, 

maar eigenlijk is het geen bol, 

het is ook geen vast voorwerp, 

maar wel een roterende massa 

die uit verschillende lagen en 

verschillende materialen is sa-

mengesteld. Bijgevolg zal de 

zwaartekracht zich afhankelijk 

van waar men zich bevindt op 

het aardoppervlak anders laten 

gevoelen. Satellieten die rond de 

Aarde draaien zijn uiteraard aan 

de aardse zwaartekracht onder-

hevig en zullen bijgevolg via de 

hoogte van hun baan een indica-

tie geven voor de verschillende 

waarden van deze kracht. 

Op de KSB beschikken wij over 

een speciale supergeleidende 

zwaartekrachtsmeter. Bij het be-

palen van de zwaartekracht die 

wij ondergaan dient niet alleen 

rekening te worden gehouden 

met de aantrekking van de mas-

sa van de Aarde, maar ook met 

de middelpuntvliedende kracht. 

Op de pool zelf ervaart men 

geen middelpuntvliedende 

kracht want daar staat men stil. 

Aan de evenaar daarentegen is 

de middelpuntvliedende kracht 

maximaal. Als de as waarrond 

de Aarde draait een beetje 

schommelt, verandert meteen 

ook je afstand t.o.v. die poolas. 

En ook al is dat maar een dertig-

tal meter, zulke kleine verschil-

len kunnen met die speciale 

zwaartekrachtsmeter geregi-

streerd worden. Met dit toestel 

kunnen bovendien heel specifie-

ke eigentrillingen van de Aarde 

gemeten worden, die ons heel 

wat onthullen over de samen-

stelling van het inwendige van 

onze planeet. 

 

Hartelijk dank, mijnheer Verbei-

ren, voor deze boeiende uitleg. 

Over aardbevingen, geodynamica en aanverwanten zijn onderstaande links op het Internet zeker een bezoekje 

waard: 

 Koninklijke Sterrenwacht van België, afdeling seismologie: <http://www.astro.oma.be/SEISMO/

index.html>  

 De Nederlandse stek over bodembewegingen en aardbevingen: <http://www.geofoon.nl/> 

 Educatieve webstek over aardbevingen van het Princeton Earth Physics Project:  

 <http://lasker.princeton.edu/index.shtml>   

 European - Mediterranean Seismological Centre:  <http://www.emsc-csem.org/>  

 United States Geological Survey: <http://quake.wr.usgs.gov/research/index.html>  

 International Seismological Centre: <http://www.isc.ac.uk/>  

Ondanks het feit dat in Japan speciale bouwvoorschriften worden na-

geleefd om de schade bij aardbevingen zoveel mogelijk te beperken 

doen er zich toch nog geregeld grote rampen voor zoals op 18 januari 

1995 in de stad Kobe. 
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Philippe Mollet 

De maansverduistering van 8-9 november 

Na de drukke meimaand 

(Mercurius-overgang, maans-

verduistering, zonsverduiste-

ring) en de heisa rond de Mars-

oppositie in augustus en septem-

ber komt er met deze tweede to-

tale maansverduistering op-

nieuw een astronomisch hoogte-

punt aan. Een druk astrono-

misch jaar dus, 2003… Deze 

eclips valt trouwens héél wat 

gunstiger dan de editie van 16 

mei: toen gebeurde het bij een 

heel laag staande, bijna onder 

gaande Maan op de vroege och-

tend van een werkdag. De editie 

van 8-9 november gebeurt mid-

den in de nacht, met een Maan 

die lekker hoog staat, en boven-

dien tijdens de nacht van zater-

dag op zondag. 

 

Donkere eclips? 

Zelfs tijdens een totale maans-

verduistering is de Maan meest-

al nog min of meer duidelijk 

zichtbaar, hoewel de Aarde op 

dat ogenblik wel degelijk tussen 

Zon en Maan staat en dus het 

rechtstreekse zonlicht blokkeert. 

Dat komt omdat het zonlicht dat 

rakelings langs de Aarde scheert 

door onze dampkring  lichtjes 

wordt afgebogen, waardoor toch 

nog het nodige zonlicht de 

Maan (onrechtstreeks) bereikt. 

Rood licht wordt meer afgebo-

gen, blauw licht wordt meer ge-

absorbeerd. Daarom is de totaal 

verduisterde Maan vaak opval-

lend rosbruin van kleur. 

De juiste hoeveelheid afbui-

ging/absorptie en dus de donker-

te van de eclips hangt echter 

sterk af van de samenstelling 

van de atmosfeer op dat ogen-

blik. Het blijft dan ook steeds 

een verrassing om te zien hoe 

sterk of hoe zwak de Maan te 

zien is tijdens de eclips, en hoe 

de kleur juist is. 

Onderaan de pagina treft u de 

Danjonschaal aan, waarmee u 

een schatting kan maken van de-

ze gegevens. Doe ons een ple-

zier en bezorg ons nadien mas-

saal uw bevindingen… 

 

Hoofdschaduw? 

Vanaf 0h31m begint de Maan 

door de hoofdschaduw van de 

Aarde te trekken, en dat is na 

een paar minuutjes al duidelijk 

zichtbaar als een verdonkering 

aan de linkerbovenkant van het 

beeld. Stilaan wordt dit donkere 

gebied groter, en vanaf 2h02m 

tot 2h34m is de eclips totaal. 

Toch valt op hoe er ook tijdens 

dat half uur totaliteit nog een 

duidelijke verdonkering optreedt 

naarmate de Maan naar het cen-

trum van de aardschaduw trekt. 

 

Bijschaduw? 

Maar eigenlijk zou u al veel 

vroeger moeten beginnen kij-

ken. Rond de hoofdschaduw van 

de Aarde strekt zich een veel 

grotere bij– of halfschaduw uit, 

waarvan de begrenzing echter 

veel vager is. De zogenaamde 

―eclips in de bijschaduw‖ begint 

reeds omstreeks 23h15m, maar 

dan is de verdonkering nog zo-

danig subtiel dat het onmogelijk 

zichtbaar is. Tijdens de laatste 

maaneclips konden we de bij-

schaduw duidelijk merken vanaf 

pakweg 20-25 minuten voor de 

intrede in de hoofdschaduw. 

De juiste waarden hiervan kun-

nen o.a. van belang zijn om een 

aantal historische verslagen van 

eclipsen op hun waarde en 

nauwkeurigheid te kunnen toet-

sen, wat dan weer kan helpen 

om bepaalde onzekerheden 

i.v.m. kalenders te ontrafelen. 

 

Op MIRA? 

MIRA zal die nacht geopend 

zijn vanaf middernacht tot 

4h30m. Tegelijk zullen de beel-

den ook rechtstreeks te bekijken 

zijn op de MIRA-website.  

En bovendien helpen veel MI-

RA-vrijwilligers de avond er-

voor in hun eigen gemeente mee 

aan de ―Nacht der duisternis‖, 

die eventueel uitloopt tot de 

eclips.  

Maan trekt door de bijschaduw 23h15m wintertijd 52° hoogte 

Maan raakt de hoofdschaduw  0h31m  55° 

Begin van de totaliteit 2h02m 50° 

Maximum verduistering 2h18m 48° 

Einde totaliteit 2h34m 46° 

Maan verlaat hoofdschaduw 4h05m 35° 

Maan verlaat bijschaduw 5h21m 23° 

Danjonschaal voor de bepaling van de ―donkerte‖ van de eclips. 

0: Zeer duistere eclips. De maan is nauwelijks zichtbaar tijdens het maximum.  

1: Duistere, grijze of bruinachtige eclips. De details op het maanoppervlak zijn nauwelijks te onderscheiden. 

2: Donkerrode of rossige eclips. Het centrum van de totaliteit is meestal zeer duister, de buitenste regionen zijn 

redelijk helder. 

3: Baksteenrode elips. De schaduw wordt meestal afgelijnd door een gijze of gele zone. 

4: Koperrode of oranjekleurige eclips. Zeer helder. De buitenste regionen zijn zeer helder en meestal blauw-

achtig. 
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Mira Van Thielen 

Hallo, met de ruimte... 

Dat ruimtevaart nog steeds zijn 

gading vindt bij de Vlaamse 

jeugd, werd nog maar eens be-

wezen door de geestdrift waar-

mee enkele jongeren van volks-

sterrenwacht MIRA deelnamen 

aan een educatief project op het 

gebied van ruimtevaart. Een 

tiental jongeren genoot namelijk 

de eer tijdens een rechtstreekse 

radioverbinding een  aantal vra-

gen te mogen afvuren op de 

ruimtevaarder Edward Lu, aan 

boord van het ISS. 

 

Deze gebeurtenis vond plaats op 

donderdag 24 juli 2003. 

Reeds een poosje voordien 

moesten de jongeren bekend 

maken welke vragen er op hun 

tong brandden voor de Ameri-

kaanse ruimtevaarder. De vra-

gen waren zeer uiteenlopend: ze 

varieerden van 'zuiver weten-

schappelijk', zoals: " Wat is het 

doel van experimenten uit te 

voeren in de ruimte? " of " Heeft 

de zwaartekracht een invloed op 

het vermoeiingsproces? ", tot 

eerder persoonlijk, bvb. " Heeft 

men ook aan boord van het ISS 

uw verjaardag (1 juli) gevierd? " 

of " Ontstaan er geen etnische 

problemen tussen de verschil-

lende rassen die zich aan boord 

bevinden? ". 

 

De vragen waren reeds in het 

bezit van Ed. Lu voordat de 

'Grote Dag' aanbrak. Zo kon de 

ruimtevaarder zich voorberei-

den, zodat er niet te veel tijd 

verloren zou gaan gedurende het 

gesprek. 

 

Na dagen, zelfs weken vol span-

ning, brak de 'Grote Dag' dan 

toch aan. De afspraak ging door 

op het Planetarium op de Heizel 

te Brussel om 13h, maar heel 

wat jongeren waren al op voor-

hand aanwezig; dit verraadde 

nog maar eens het enthousiasme 

waarmee de jongeren aan dit 

project deelnamen. 

 

Allereerst werd er geoefend om 

in de micro te spreken: niet te 

traag, maar ook niet te snel, dui-

delijk articuleren, … Dat de hele 

operatie in het Engels moest 

verlopen was misschien wel een 

hinderpaal, niettemin bracht on-

ze jeugd het er toch goed van af. 

Vervolgens gaf Gaston Bertels, 

vice-voorzitter van het radio-

amateurstation (ARISS - Ama-

teur Radio on the International 

Space Station) een boeiende uit-

eenzetting over ruimtevaart en 

natuurlijk ook over het ISS. 

Tevens kregen we beelden te 

zien van de verscheidene men-

sen die aan dit leerrijke 

'experiment' meewerkten: Ed. 

Lu, Yoeri Malenchenko en Ge-

rald Klatzko, die verantwoorde-

lijk was voor de verbinding met 

het ISS. 

Het contact met het ISS werd 

gelegd door een amateur-

radiostation dat zich in Johan-

nesburg, Zuid-Afrika, bevindt. 

Het bereik van de radiogolven 

zorgde ervoor dat de verbinding 

gedurende 10 minuten kon 

standhouden.  

Ondertussen waren de media 

ook al aanwezig, zodat de jon-

geren overspoeld werden door 

vragen van radio, krant en tele-

visie. 

Toen was het zover, reeds een 

half uur voordat het ISS in het 

bereik was van de radiogolven 

van het amateurradiostation te 

Johannesburg, werd de verbin-

ding tussen het Planetarium en 

het radiostation tot stand ge-

bracht. Zo kon men nog snel on-

zuiverheden opsporen en nog 

enkele afspraken maken, zodat 

de hele operatie 'vlekkeloos' zou 

verlopen. 

Terwijl de specialisten door een 

weerpraatje de verbinding test-

ten, volgden talrijke kinderoog-

jes vol spanning de vlucht van 

het ISS op het scherm. 

Om 15h15 hoorde men de stem 

van Ed. Lu door de luidsprekers 

weergalmen. Vanaf dan was het 

een kwestie van vraag en ant-

woord - terwijl de klok de minu-

ten wegtikte. Door tijdsgebrek 

kwamen niet alle jongeren aan 

bod om een tweede vraag te 

stellen. Toch was op hun gezicht 

af te lezen dat ze voldoening ge-

vonden hadden. 

Dit is de man waarom 

het allemaal te doen 

was: Ed Lu, Amerikaans 

astronaut aan boord van 

ISS (expeditie 7, 25 april

-27 oktober 2003). 
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Na de nodige bedankjes -o.a. 

aan diegenen die voor de ver-

binding gezorgd hadden en na-

tuurlijk ook aan Edward Lu en 

zijn collega Yoeri Malenchenko

- werden de antwoorden nog 

eens overlopen - dit was wel no-

dig, aangezien het Engels gedu-

rende de hele operatie de voer-

taal was - en werd er nog wat 

nagepraat bij een hapje en een 

drankje.  

 

Het feit dat de jongeren niet 

meteen het Planetarium verlie-

ten nadat het gehele experiment 

achter de rug was, bewees dat 

dit een ervaring was die ze nooit 

meer zullen vergeten. 

Of hield deze reactie verband 

met de 'receptie' waarop ze aan-

wezig waren? 

Joël Muermans 

Bespreking: SkyWatcher 254 mm dobson 

Sinds november vorig jaar ben ik in het bezit van een 

25 cm dobsonkijker van Skywatcher. Dat komt ervan 

als je vaak op het waarnemingsterras van MIRA ver-

toeft: je raakt verwend door de schitterende beelden in 

de Kutter of de Maksutov, en dan ben je niet meer te-

vreden met je 11 cm kijkertje thuis: je wil eens wat 

meer zien! 

Reeds in 2001 overwoog ik eigenlijk al een grotere kij-

ker aan te schaffen, maar aan een dobson geraken bleek 

toen niet zo eenvoudig. De collega‘s van Urania, waar 

de mooi afgewerkte Orion XT-kijkers mij al hadden 

doen watertanden, waren gestopt met de verkoop van 

optiek, en ook de productie van de befaamde Dark Star-

dobsons, verdeeld door Optiek Van Grootven, was stop-

gezet, zo hoorde ik in Aartselaar. 

Karakteristieken: 

 

 Spiegeldiameter: 254 mm (10 inch) 

 brandpuntsafstand: 1200 mm 

 openingsverhouding: f/4.8 

 zoeker: 9x50 

 focusseerinrichting: 2-duimsvatting, incl. adapter 

voor standaard 1 ¼ inch oculairs 

 prijs: 909 euro 
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In de zomer van 2002 kwam dan 

Skywatcher op de Belgische 

markt. De kijkers waren in mijn 

ogen mooi afgewerkt en zeer 

gunstig geprijsd: ik was meteen 

verkocht. 

Terug thuis van een bezoek aan 

Optiek Van Grootven, leek het 

even of ik een namiddag was 

gaan shoppen bij IKEA: de hou-

ten basis waarin de kijkerbuis 

balanceert, wordt namelijk gele-

verd als bouwpakket. Eenvoudig 

in elkaar te zetten, dat wel, maar 

twee elementen zijn in zo‘n ge-

val toch van belang: is alles 

meegeleverd? Dit was zo bij 

mijn kijker, maar ik moet eer-

lijkheidshalve toch opmerken 

dat een ander Mira-lid die enke-

le maanden geleden dezelfde 

kijker kocht, mij meldde dat hij 

geen beschermkapjes had bij de 

zoeker. 

Alles wat meegeleverd wordt, 

heeft zijn functie: een zwart rub-

beren ringetje, dat ik bijna ach-

teloos had weggegooid, bleek 

naderhand rond de zoeker te ho-

ren, waardoor deze plots stevig 

in de zoekerbeugel paste 

Bij de kijker wordt 1 oculair 

meegeleverd: een 28mm Sky-

Watcher-oculair met 2-inch vat-

ting. Dit heeft een schijnbaar ge-

zichtsveld van 56° en levert een 

beeldveld op van 1,3 graden bij 

een vergroting van 43x. 

Een uitgesproken deep-sky ocu-

lair dus, al moet wel opgemerkt 

worden dat sterren aan de rand 

van het beeldveld merkelijk on-

scherp worden afgebeeld. Nu 

komt dit wel vaker voor bij zeer 

lichtsterke kijkers en enkel topo-

culairs (bijv. een Televue Pa-

noptic) zullen dit euvel goed op-

vangen. 

In maart schafte ik me twee ex-

tra oculairs aan: een Vixen LV 

6mm en een LVW 13mm (veld 

65°); vooral met dit laatste is het 

een plezier om waar te nemen. 

Voornoemde randvertekening 

wordt vrijwel volledig opgehe-

ven en bij een vergroting van 

92x past de volledige maan nog 

gemakkelijk in beeld. 

De hoofdspiegel is van Pyrex-

glas; dit heeft, volgens de fabri-

kant, een lage thermische uitzet-

tingscoëfficiënt, waardoor de 

spiegel niet veel last heeft van 

temperatuurschommelingen en 

daardoor ook vlugger aan de 

buitentemperatuur is aangepast. 

Zowel hoofd- als vangspiegel 

zijn gemerkt, wat het collimeren 

erg vergemakkelijkt. De kwali-

teit van de spiegels is naar mijn 

mening uitstekend, want de 

beelden die de kijker van Mars 

toonde hoefden zeker niet onder 

te doen voor hetgeen de Kutter-

telescoop of de Maksutov op 

Mira laten zien. 

Ook vermeldenswaard zijn de 

armen waarmee de vangspiegel 

is opgehangen (de spider): zij 

zijn zeer plat (slechts 0,5 mm 

dik) hetgeen het contrast van de 

beelden ten goede komt. 

Het opvallendste kenmerk van 

de Skywatcher-dobsons is even-

wel de manier waarop de kijker-

buis in de montering balanceert. 

Er wordt gebruik gemaakt van 

twee handvatten, waarbij het 

handvat aan oculairzijde vaster 

of losser kan gedraaid worden; 

De bovenkant van de dobson: een ruime tweeduims-scherpstelling, die 

echter vaak fabrieksmatig iets te losjes beweegt, zodat het oculair en zijn 

vatting te vel heen en weer kunnen  

Het aanspannen van twee inbusvijsjes kan hierbij al veel soelaas bieden.  

Hoewel een dobson zeker geen uitdrukkelijke “planetenkijker” is, valt dit 

toch bijzonder goed mee zoals deze tekeningen bewijzen. De eerste opna-

me dateert van 3 augustus om 2h15m „s morgens, de tweede van bijna 24 

uur later. Beide waarnemingen gebeurden bij 200x vergroting. 
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Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Minimum? 

 Cephei (delta Cephei) Cepheus Delta Cepheïde 5,366 dagen m 3,8 - 4,9  

T Cep (T Cephei) Cepheus MIRA-type 388 dagen m 6,0 - 10,3 Eind september 2003 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M52 Cassiopeia Open sterrenhoop m 6,9 13 boogminuten 5000 lichtjaar? 

 Cassiopeiae Cassiopeia Dubbelster m 3,5 - 7,2 12 boogseconden afstand 19,4 lichtjaar 

4 
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T Cep 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M29 Cygnus (Zwaan) Open sterrenhoop m 6,6 7 boogminuten 7200 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M39 Cygnus (Zwaan) Open sterrenhoop m 4.6 32 boogminuten  825 lichtjaar 
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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) 

op die manier kan je steeds de 

gepaste dosis frictie geven aan 

de horizontale beweging van de 

tubus, zodat die niet naar bene-

den kantelt als je een zwaarder 

oculair gebruikt of objecten 

waarneemt laag boven de hori-

zon. Het systeem laat ook toe 

om de kijker in zijn geheel op te 

tillen en te verplaatsen, zeker als 

iemand een handje kan helpen. 

Het feit dat deze 25 cm kijker 

toch nog gemakkelijk transpor-

tabel is, speelde zeker mee bij 

de aankoop ervan: de tubus past 

met zijn lengte van 115 cm op 

vrijwel elke achterbank. Zo-

doende kon hij eind april ge-

makkelijk worden meegenomen 

naar de Alpen, waar verschillen-

de MIRA-leden tijdens een ge-

zamenlijke vakantie de kijker 

hebben kunnen gebruiken. 

Dat de macho-uitdrukking ―Size 

does matter‖ soms toch van toe-

passing is, bleek bij het waarne-

men van zwakke objecten: NGC 

3077, een sterrenstelsel in het-

zelfde beeldveld als M81 en 

M82, was op de rand van het 

zichtbare in een 20 cm, maar 

vlot haalbaar in deze dobson. 

Is dit nu de ideale kijker: zeker 

niet. Voor astrofotografen zal 

hij van weinig nut zijn en ama-

teurs die zich enkel met inten-

sieve maan- en planeetwaarne-

mingen bezighouden zullen de 

voorkeur geven aan een kijker 

met volgmontering. 

Liefhebbers van visuele waarne-

mingen, en dan zeker deep-sky, 

krijgen met deze Skywatcher 

dobson een mooi afgewerkt in-

strument, handig in gebruik, met 

prima optiek, en dit, laten we 

eerlijk zijn, voor een lage prijs.  

 

Foto’s: Tom Severs 

Een nieuwigheid in de dobsonwereld is dit systeem om de hoogte-

assen aan te spannen: door de twee stangen opzij aan te draaien 

wordt een  veer aangespannen of gelost, waardoor meer of minder 

frictie op de assen komt. Hierdoor kan men een lichte onbalans com-

penseren (bij gebruik van lichtere of zwaardere oculairen b.v.). Bo-

vendien kunnen diezelfde stangen ook dienst doen als handvatten. 
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Links: M51 is één der fotoge-

niekste melkwegstelsels aan de 

noordelijke hemel. Hoewel het 

innig verstrengelde koppel in 

het sterrenbeeld Jachthonden 

(Canes Venatici) staat, is het 

makkelijkst terug te vinden via 

de eerste ster van de staart van 

de Grote Beer (, ook Alkaid 

genaamd). 

Deze opname werd gemaakt 

door Yvan De Taeye vanuit de 

Brusselse agglomeratie, met 

een C8 op gasbehandelde Ko-

dak TP2415-film. 

Op de originele afdruk was 

trouwens nog een melkwegstel-

seltje te zien van magnitude 

15,2! Indrukwekkend resul-

taat... 

En ook op deze afbeelding staat er wat meer op 

dan op het eerste zicht lijkt. Het centrale object 

is natuurlijk de overbekende Ringnevel (M57) in 

het sterrenbeeld Lier. Bemerk o.a. hoe goed de 

centrale ster te zien is, en het tweede sterretje 

dat ook in de centrale “holte” lijkt te staan. 

Maar rechtsboven in beeld staat nog een tweede 

“vlek”: dat is het obscure melkwegstelseltje 

IC1296 (magnitude 15,1). 

Opname van Luc Debeck met een MX7c-CCD-

camera en een 20 cm f/4,4 Newton (15x30 secon-

den belicht). 

Intersterrenwachtelijke samenwerking: deze Satur-

nusopname (met een ToUcam-webcam) werd ge-

maakt door Philippe Vercoutter (ACG-Ieper) en 

Philippe Mollet (MIRA) met de gloednieuwe 200mm 

apochromaat-lenzenkijker van ACG-Ieper, op zon-

dagochtend 31 augustus (vlak na zonsopkomst ove-

rigens!). 

Deze kijker is een prototype van de firma Lichten-

knecker in Hasselt, en levert magnifieke beelden, en 

komt daar in de donkere Westhoek perfect tot zijn 

recht. 
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BEELDGALERIJ 

Links: en weer een MIRA-lid dat 

zich in de CCD-wereld stort. Rol-

and Oeyen maakte deze fraaie op-

name van de bolhoop M13 

(Hercules) met een Meade 20 cm 

f/4 Newton en een zelfbouw-CCD-

camera (Cookbook). 

 

Midden: de laatste weken begint 

de zonneactiviteit duidelijk af te 

nemen, maar begin augustus wa-

ren er nog heel opmerkelijke vlek-

kengroepen zichtbaar. Deze teke-

ningen van Lieve Meeus tonen de 

evolutie van NOAO 0424 tussen 5 

en 6 augustus. 

Gebruikt instrument: een 102 mm 

f/6.5 Vixen-lenzenkijker. 

 

Onder: nog een fraaie opname van 

Luc Debeck met een MX7c-CCD-

camera, ditmaal met een 114 mm 

f/5,3 lenzenkijker. Het beeld toont 

de prachtige dubbele sterrenhoop 

h & Chi Persei. 

N 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2003 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

 1 oktober 05h46m 07h42m 19h21m 21h16m - 2°55' 1.001 

 8 oktober 05h58m 07h53m 19h06m 21h00m - 5°37' 0.999 

15 oktober 06h10m 08h04m 18h51m 20h45m -8°16' 0.997 

22 oktober 06h21m 08h16m 18h36m 20h32m -10°49' 0.995 

29 oktober 05h31m 07h28m 17h23m 19h19m -13°13' 0.994 

 5 november 05h42m 07h40m 17h11m 19h09m -15°28' 0.992 

12 november 05h52m 07h52m 17h00m 19h00m -17°30' 0.990 

19 november 06h01m 08h03m 16h51m 18h53m -19°18' 0.988 

26 november 06h10m 08h15m 16h43m 18h48m -20°48' 0.987 

 3 december 06h18m 08h24m 16h39m 18h45m -22°00' 0.986 

 10 december 06h25m 08h33m 16h36m 18h44m -22°51' 0.985 

17 december 06h31m 08h39m 16h37m 18h45m -23°20' 0.984 

24 december 06h35m 08h43m 16h40m 18h48m -23°26' 0.984 

31 december 06h37m 08h45m 16h45m 18h53m -23°09' 0.983 

Datum  Maanfase 

2 oktober Eerste kwartier 

10 oktober Volle Maan 

18 oktober Laatste kwartier 

25 oktober Nieuwe Maan 

1 november Eerste kwartier 

9 november Volle Maan 

17 november Laatste kwartier 

23 november Nieuwe Maan 

30 november Eerste kwartier 

8 december Volle Maan 

16 december Laatste kwartier 

23 december Nieuwe Maan 

30 december Eerste kwartier 

7 januari Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

oktober, november en decem-

ber. Alle uren zijn gegeven in 

zomertijd of wintertijd. 

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. 

Oktober - december 2003: de sterrenhemel in „t kort: 

 Saturnus komt steeds vroeger op, en is vanaf december de ganse 

nacht zichtbaar 

 Jupiter daarentegen is dit seizoen nog een ochtendobject, hoewel 

hij eind december toch al voor middernacht opkomt  

 Mars staat dit seizoen nog prominent aan de avondhemel, hoewel 

zijn helderheid en schijnbare diameter snel minderen  

 Vanaf half november begint de heldere Venus stilaan zichtbaar te 

worden in de avondschemering 

 Half december kan men eens een poging wagen om Mercurius op 

te zoeken in de ochtendschemering 

 Vergeet omstreeks 13 december niet op uitkijk te staan naar vallen-

de sterren, want dan zijn traditioneel de Geminiden actief. Helaas 

valt ook dit maximum omstreeks volle maan, dus enkel de helderste 

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

De laatste maanden begint het 

duidelijk te worden dat we op 

weg zijn naar het minimum van 

de zonnevlekkenactiviteit. Het 

vorige maximum dateert van 

2001, dus het absolute minimum 

kunnen we ergens omstreeks 

2005-2006 verwachten. 

Stilaan wordt het vooral voor 

verrekijker-gebruikers quasi on-

mogelijk om nog zonnevlekken 

te zien. Met een telescoop(je) 

daarentegen blijft ook nu de Zon 

nog heel boeiend. 

 

Ter herinnering voor wie syste-

matisch zonnevlekken wil waar-

nemen: het eenvoudigste maat-

getal voor de zonnevlekkenacti-

viteit is het Wolfgetal. Men be-

komt dit door het aantal zonne-

vlekkengroepen met 10 te ver-

menigvuldigen, en daarbij het 

totaal aantal vlekken op te tel-

len. In formulevorm:  

 

R = f + 10 g 
 

In de loop van haar maandelijk-

se beweging aan de hemel, komt 

de Maan telkens weer in de 

buurt van heldere sterren of pla-

neten. Voor beginnende amateur

-astronomen zijn dit ideale gele-

genheden om de eerste stappen 

in de hemeloriëntatie te zetten. 

De tabellen hiernaast geven en-

kele data. 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Mars blijft zeker de eerste 

maand nog dé blikvanger aan de 

hemel, maar zijn diameter én 

afmetingen nemen zienderogen 

af.  

Begin oktober haalt Mars nog 

magnitude –2,1 en is daarmee 

verweg het helderste puntje aan 

de avondhemel. Eind december 

is dat afgenomen tot +0,2. Mars 

is dan nog steeds het helderste 

object aan dat stuk hemel 

(tussen Waterman, Vissen en 

Walvis) maar elders staan reeds 

een paar sterren van de winter-

hemel (én Saturnus) die de pla-

neet overtreffen in helderheid. 

De voorbije maanden viel voor-

al op hoe de zuidelijke poolkap 

sterk afsmolt, zodat hij tijdens 

de vele waarnemingsavonden in 

september soms nauwelijks 

zichtbaar was met de MIRA-

kijkers. De volgende maanden 

staat de planeet echter iets meer 

gekanteld, zodat het zicht op die 

kleine poolkap iets gunstiger 

wordt vanop Aarde. 

 

Venus zal vooral in het voorjaar 

van 2004 opnieuw de avondhe-

mel domineren. Maar zeker van-

af midden november kan u al 

eens een poging wagen om de 

planeet in de avondschemering 

te ontdekken, laag boven de 

zuidwestelijke horizon. De vol-

gende weken lukt dit steeds be-

ter en beter, en eind december 

gaat ze al bijna 3 uur na de Zon 

onder. 

Al die tijd is ze zonder twijfel 

het helderste puntje aan de he-

mel: magnitude -3,9 tot -4,0. Er 

zullen zeker in het najaar weer 

veel telefoontjes van verontruste 

burgers binnenkomen! 

 

Eind dit jaar komt de volgende 

aflevering van ―Lord of the 

Rings‖  uit, maar de astronomi-

sche ―heer der  ringen‖ is dit na-

jaar weer te zien. Saturnus was 

vanaf augustus reeds aan de 

ochtendhemel te zien, maar van-

af oktober palmt de planeet te-

rug de avondhemel in. 

De planeet staat nu middenin 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

6 okt. 2° boven Mars 

14 okt. 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

17 okt. 5° onder Saturnus 

18 okt. 3° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

21 okt. 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

21 okt. 4° onder Jupiter 

3 nov. 5° boven Mars 

11 nov. 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

13 nov. 4° onder Saturnus 

14 nov. Tussen 
Castor & 

Pollux 

17 nov. 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

18 nov. 5° onder Jupiter 

21 nov. 4° onder 
Spica  

( Virginis) 

25 nov. 2° boven Venus 

1 dec. 5° boven Mars 

8 dec. 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

10 dec. 4° onder Saturnus 

11 dec. 2° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

14 dec. 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

16 dec. 3° onder Jupiter 

18 dec. 5° onder 
Spica  

( Virginis) 

25 dec. 4° boven Venus 

30 dec. 6° links Mars 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (vanaf zondagoch-

tend 26 oktober) loopt één uur 

voor op de Universele Tijd (UT). 

De zomertijd begint dan terug 

tijdens het laatste weekend van 

maart (27-28 maart 2004). Dan 

lopen onze uurwerken twee uur 

voor op UT. 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

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. 

Vervolg pag. 26 
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MARS 

Datum Onder-

gang 

helder-

heid 

1 oktober 04h04m -2,1 

8 oktober 03h42m -1,9 

15 oktober 03h24m -1,7 

22 oktober 03h08m -1,5 

29 oktober 01h55m -1,3 

5 november 01h45m -1,1 

12 november 01h35m -0,9 

19 november 01h27m -0,7 

26 november 01h21m -0,5 

3 december 01h15m -0,4 

10 december 01h10m -0,2 

17 december 01h05m -0,1 

24 december 01h01m +0,1 

31 december 0h57m +0,2 

De Marsnadering ligt nu al een goede maand 

achter de rug, maar zeker de eerste weken blijft 

de planeet de avondhemel domineren . 

Tijdens deze periode neemt zijn diameter af van 

20,5 boogseconden op 1 oktober tot een scha-

mele 8,5” op 1 januari. En bedenk dat dit om-

streeks 27 augustus nog 25 boogseconden be-

droeg… 

Let ook op de afnemende fase: met de telescoop 

is duidelijk te zien hoe de bol aan de 

“linkerkant” niet helemaal vol is.  

 

De reuzenplaneten Jupiter en Saturnus ver-

schijnen stilaan terug aan de hemel. 

Saturnus staat nu reeds middenin het sterren-

beeld Tweelingen, en is daar het helderste ob-

ject in een gebied waar nochtans  heel wat hel-

dere sterren staan (Castor en Pollux, Aldeba-

ran, Betelgeuze, Procyon, Capella,…). Daarom 

is het deze winter onmiskenbaar dé blikvanger 

aan de avondhemel. 

Jupiter is de eerste maanden eerder een object 

voor vroege vogels of nachtbrakers: de ochtend 

of het tweede deel van de nacht. 

Stilaan begint de kanteling van de Saturnus-

ringen (vanaf de Aarde bekeken) te verkleinen. 

Eind vorig jaar was deze maximaal, 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.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd tot 27 oktober, wintertijd vanaf dan). 

Saturnus 1 november 

Jupiter 1 november 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 oktober 04h50m 

8 oktober 04h30m 

15 oktober 04h10m 

22 oktober 03h50m 

29 oktober 02h29m 

5 november 02h08m 

12 november 01h47m 

19 november 01h24m 

26 november 01h02m 

3 december 0h35m 

10 december 0h10m 

17 december 23h45m 

24 december 23h19m 

31 december 22h53m 

Mars 1 oktober 

Mars 1 november 

Mars 1 december 

Mars 1 januari 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 23h52m 

8 oktober 23h26m 

15 oktober 22h59m 

22 oktober 22h32m 

29 oktober 21h05m 

5 november 20h37m 

12 november 20h08m 

19 november 19h39m 

26 november 19h10m 

3 december 18h41m 

10 december 18h11m 

17 december 17h41m 

24 december 17h10m 

31 december 16h40m 



MIRA Ceti - oktober  - december 2003 
25 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2003 en 1 januari 2004. 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. 

Vooral de dichte nadering tussen Aarde en Mars de vorige maanden is mooi te zien. 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

12 november 17:58 

19 november 18:00 

26 november 18:07 

3 december 18:17 

10 december 18:32 

17 december 18:51 

24 december 19:11 

31 december 19:33 

Venus 1 november Venus 1 december Venus 1 januari 

En ook Venus is stilaan van de partij. Probeer haar 

vanaf half november op te sporen: „s avonds in de 

schemering, laag in het zuidwesten. 

De planeet is het helderste puntje aan de hemel, hoe-

wel ze in deze periode “slechts” magnitude -3,4 haalt 

(op zijn best kan dit –4,3 worden). De planeet zal 

echter vooral in het voorjaar 2004 de avondhemel 

domineren. 

 

Tussen 4 en 20 december moet u „s avonds ook eens 

proberen  kleine broer Mercurius op te zoeken. Deze 

planeet staat nog dichter bij de Zon en komt dus nooit 

uit de schemering. Opzoeken doet u best met de verre-

kijker, maar eenmaal gevonden moet het ook met het 

blote oog lukken. 

Mercurius 10 december 

Mercurius 20 december 
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het sterrenbeeld Tweelingen, in 

een gebied waar wel meer hel-

dere sterren staan. Wie niet al te 

vertrouwd is met de sterrenhe-

mel zal daardoor misschien wat 

moeite hebben om er het juiste 

heldere stipje uit te pikken. 

Telescoopwaarnemers daarente-

gen kunnen niet missen, vanaf 

een vergroting van pakweg 30x 

is duidelijk de ring rond de pla-

neet te zien. Wie bij grote ver-

groting aandachtig toekijkt, zal 

echter merken hoe de ring nu 

duidelijk minder gekanteld staat 

dan de voorgaande twee jaar. 

Toen was de kanteling dusdanig 

dat de ring vanop Aarde beke-

ken tot voorbij de boven en on-

derkant van de planeet reikte. 

Nu zal men merken dat er on-

deraan al een stukje van de pla-

neet boven de ring uit steekt, en 

dat onderaan de ring helemaal 

achter de planeetschijf ver-

dwijnt. 

 

Ook Jupiter duikt terug op dit 

seizoen. Vanaf half oktober 

moet het mogelijk zijn hem te-

rug aan de ochtendhemel te ver-

schalken, maar vanaf dan komt 

de planeet steeds vroeger op. Dit 

gaat pijlsnel, want eind decem-

ber is de planeet alweer te zien 

voor middernacht. Terwijl hij 

voor de zomer nog twijfelde tus-

sen Kreeft en Leeuw, is hij nu al 

ruim voorbij Regulus getrokken 

en gaat hij langzaam richting de 

onderste regionen van de 

Maagd. 

 

En ook deze winter kan u eens 

een poging wagen de moeilijke 

Mercurius te verschalken. De 

planeet die het dichtst bij de Zon 

staat gaat meestal verloren in de 

gloed van deze laatste, en kan 

enkel met het blote oog gezien 

worden op de tijdstippen van 

grootste elongatie (dus wanneer 

ze het verst ―links‖ of ―rechts‖ 

van de Zon staat). 

Zo‘n gelegenheid krijgen we 

tussen 4 en 20 december. Dan 

gaat de planeet meer dan een 

uur na de Zon onder (omstreeks 

12-13 december is dat zelfs 75 

minuten later). Gebruik eventu-

eel de veel helderder Venus als 

referentie: Mercurius staat in die 

periode zo‘n 10 graden rechts-

onder ervan. Misschien probeert 

u best eerst met een verrekijker, 

maar eenmaal gevonden moet 

het ook met het blote oog luk-

ken. 

3: PLANETOIDEN 
 

In oktober moet u zeker eens 

proberen planetoïde 2 Pallas op 

te zoeken. Het kleine planeetje 

staat op 13 oktober in oppositie: 

dus diametraal tegenover de Zon 

en dus de ganse nacht door 

zichtbaar. 

2 Pallas was natuurlijk de twee-

de planetoïde die ontdekt werd 

(op 28 maart 1802 door H.W. 

Olbers). De naam komt van Pal-

las Athene, één der namen voor 

de Griekse godin van de wijs-

heid.  

Het is één der boeiendste objec-

ten van zijn soort, niet in het 

minst omdat zijn baan zo sterk 

geheld staat op het eclipticavlak: 

bijna 35°. En dat terwijl de 

baanvlakken van de meeste pla-

netoïden mooi binnen de pak-

weg 5° van dit eclipticavlak lig-

gen. Daardoor komt het dat het 

kleine planeetje zo sterk noorde-

lijk of zuidelijk kan komen. 

Gedurende de hele maand okto-

ber haalt Pallas een helderheid 

van magnitude 8,3 tot 8,2. Dat 

betekent dat op een ietwat don-

kere locatie het object zeker 

haalbaar moet zijn met een ge-

wone 7x50-verrekijker. 

Het traject van planetoïde 2 Pallas aan de hemel in oktober en november.  

In oktober haalt het kleine planeetje nog magnitude 8,3, in november verzwakt hij dan langzaam. Op een rede-

lijk donkere locatie moet het dan haalbaar zijn met een gewone verrekijker. 
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4: DEEP-SKY (zie middenflap) 

 

Deze aflevering verkennen we 

het hemelgebied rond Cepheus, 

halfweg tussen Cassiopeia en de 

Zwaan. De eerste twee sterren-

beelden zijn in België trouwens 

circumpolair, wat betekent dat 

ze nooit onder de horizon ko-

men. Maar in dit seizoen staan 

ze ‗s avonds hoog boven ons 

hoofd, dus ideaal om er in rond 

te dwalen.  

 

Cepheus was in de Griekse my-

thologie koning van Ethiopië en 

echtgenoot van Cassiopeia (en 

bovendien vader van de knappe 

Andromeda). Verscheidene MI-

RA-assistenten verbasteren zijn 

naam echter tot ―scheef huis‖, 

en inderdaad heeft de klassieke 

vorm van het sterrenbeeld veel 

weg van een huisje zoals kleine 

kinderen het tekenen. 

De onderste vier sterren (, ,  

en ) vormen dan het vierkant 

van de muren, en die laatste 

twee plus  stellen dan het drie-

hoekige dak voor. En het rijtje 

sterren dat vertrekt ter hoogte 

van  ( en ) is dan gewoon de 

oprijlaan die naar de voordeur 

leidt… 

Een eerste interessante object is 

 Cephei, de zogenaamde Gra-

naatster. Met een diameter van 

ongeveer 2,4 miljard kilometer 

is het één der grootste gekende 

sterren aan de hemel. Wanneer 

ze in de plaats van onze Zon zou 

komen te staan, dan reikte ze tot 

voorbij de baan van Saturnus! 

Het is een zware en dus snelle-

vende ster, die reeds in het sta-

dium van rode superreus geko-

men is, en dus héél binnenkort 

(astronomisch gesproken) zal 

eindigen als een supernova. 

Voor de waarnemer is het voor-

al één der meest uitgesproken 

rood gekleurde sterren die nog 

met het blote oog (magnitude 4 

ongeveer) te zien zijn. Sterren 

als Betelgeuze of Aldebaran zal 

men makkelijk als oranje om-

schrijven, maar  Cephei ver-

toont toch nog een meer uitge-

sproken tint. 

De ster zelf is –zoals zoveel ro-

de reuzen– variabel: ze behoort 

tot de zogenaamde ―semi-

regelmatige‖ veranderlijke su-

perreuzen (SRc) en schommelt 

in helderheid tussen magnitude 

3,4 en 5,1 (men kent hierbij 

twee periodes: één die 730 da-

gen duurt en een langere van 

4400 dagen). 

Voor de astrofotograaf is vooral 

d e  g r o t e  n e v e l - a n n e x -

sterrenhoop die er onder staat 

interessant (IC1396, bijge-

naamd de Olifanteslurf). Het is 

een typisch waterstof-alfa-

gebied, dus vooral goed te foto-

graferen met een roodgevoelige 

film (en eventueel een roodfilter 

om het contrast nog te verbete-

ren). 

 

In Cepheus staan trouwens nog-

al wat interessante veranderlijke 

sterren. Dé klassieker is natuur-

lijk delta Cephei ( Cep), het 

prototype van de categorie der 

Cepheïden. Deze staan vooral 

als de ideale ―meetlatten‖: de 

periode waarmee ze variëren 

houdt immers rechtstreeks ver-

band met hun ware helderheid 

(hoe helderder, hoe trager ze 

variëren en omgekeerd). Wan-

neer men dus de variatieperiode 

bepaalt dan kent men direct ook 

de ware helderheid. Door dan 

die ware helderheid te vergelij-

ken met de schijnbare helder-

heid (dus zoals ze aan de Aardse 

hemel schijnt) dan kan men haar 

afstand tot de Aarde berekenen. 

Delta Cephei zelf schommelt 

elke 5,366 dagen tussen magni-

tude 3,5 en 4,4. De helderheid-

toename gebeurt in ongeveer 

anderhalve dag, waarna deze  de 

volgende vier dagen veel trager 

weer afneemt naar het minimum 

toe. Om een mooi grafiekje van 

het helderheidsverloop te krij-

gen zal men dus best nacht na 

nacht waarnemen. 

Gelukkig is het héél makkelijk 

om de helderheid van  Cephei 

te schatten (met het blote oog 

liefst), door de aanwezigheid 

van twee perfecte vergelijkings-

sterren vlakbij. Zeta Cephei ( 

Cep) haalt magnitude 3,6 en ep-

silon () haalt 4,2. Twee waar-

den die dus vlak bij de extremen 

van delta zelf liggen. 

 

Heel wat zwakker is T Cephei, 

aan de tegenoverliggende kant 

van het sterrenbeeld. Deze haalt 

op zijn helderst magnitude 6 of 

beter (dus makkelijk haalbaar 

met een verrekijker of zelfs met 

het blote oog), maar tijdens het 

Het helderheidsverloop van T Cephei tussen juli 2001 en september 2003 

(copyright AAVSO). De variabele is tijdens zijn maximum nipt zichtbaar 

met het blote oog, maar tijdens zijn minimum is minstens een kleine tele-

scoop noodzakelijk. 
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minimum zakt dit weg tot 10,3 

zodat dan een kleine telescoop 

noodzakelijk is. 

Het is een langperiodieke varia-

bele (Mira-type) met een perio-

de van ongeveer 388 dagen 

(maar dat kan een beetje varië-

ren: van 379 tot 393 dagen). 

 

Cassiopeia is één van die ster-

renbeelden die zelfs de begin-

nende waarnemers probleem-

loos terugvinden, net zoals Gro-

te Beer of Orion. Het zit midden 

in een druk melkweggebied, dus 

het wemelt er van de sterrenho-

pen en nevels. We pikken er 

hier een paar van de makkelijk-

ste uit. Een paar andere kwamen 

trouwens al aan bod in een vori-

ge editie. 

M52 is een mooie open sterren-

hoop halfweg tussen Cassiopeia 

en Cepheus. Eén trucje om hem 

terug te vinden gaat als volgt: 

richt halfweg tussen de sterren  

Cassiopeiae (de ―laatste‖ ster 

van het sterrenbeeld) en  Cep-

heid (de ―linkerdakgoot‖ van het 

scheve huisje). Met de verrekij-

ker of zoeker valt daar direct de 

ster 4 Cassiopeiae op (zo‘n an-

derhalve graad onder de verbin-

dingslijn), die immers magnitu-

de 5 haalt en dus ook al met ‗t 

blote oog te zien is. Zak dan nog 

een halve graad verder weg, en 

daar staat M52 in al zijn glorie. 

Met de zoeker of de verrekijker 

is het wel een lastig object: de 

helderheid van het complex be-

draagt ongeveer 7. Het is met 

dergelijke toestellen dus wel 

zichtbaar, maar dan als een 

zwak vlekje dat enigszins ver-

drinkt in de weelde aan sterren 

in die buurt. Wel valt op hoe er 

in en juist naast de cluster twee 

sterren staan van magnitude 7 

die wel duidelijk afzonderlijk te 

zien zijn. Hoogstwaarschijnlijk 

zijn het voorgrondsterren. 

Met een redelijke telescoop kan 

men trouwens zien dat beide 

duidelijk gele sterren zijn. In 

een kleine telescoop (8-10 cm 

diameter) zijn al enkele afzon-

derlijke sterretjes te zien, maar 

het geheel is een beetje teleur-

stellend -ook al omdat de cluster 

niet echt afsteekt tegen de druk-

ke sterrenachtergrond.  

Dat wordt beter met een grotere 

kijker (150-200 mm) en een ma-

tige vergroting (80-100 keer): 

dan zijn verschillende tientallen 

afzonderlijke sterretjes te onder-

scheiden, waarbij het geheel een 

beetje een V-vorm aanneemt. 

 

Een heel ander object is de dub-

belster eta () Cassiopeiae, net 

ietsje links van de rechter ―V‖ 

van het sterrenbeeld. 

Achird, zoals de ster ook gekend 

staat, werd al in 1779 als dub-

belster geklasseerd door Willi-

am Herschel.  

De hoofdster is één van de 

dichtstbij gelegen ―zon-achtige‖ 

sterren (19,4 lichtjaar): ongeveer 

even groot, even zwaar, geel 

van kleur,... Enkel de hoeveel-

heid zwaardere elementen 

(waarmee men in de sterrenkun-

de bedoelt: zwaarder dan water-

stof) ligt duidelijk lager dan bij 

onze eigen Zon. Dit alles maakt 

het wel tot een populair doelwit 

voor de diverse ―SETI -

projecten: de zoektocht naar 

buitenaards leven. 

Zelfs met een kleine telescoop 

(bvb. een 60 mm) is al te zien 

dat deze ster eigenlijk een dub-

belster is: naast deze gele hoofd-

ster van magnitude 3,5 is er nog 

een zwakkere oranje ster van 

magnitude 7,2 te onderscheiden. 

Zeker met een iets grotere kijker 

is dat kleurverschil wel frap-

pant. 

 

In de Zwaan bereiken we dan 

een heel opmerkelijk stuk Melk-

weg aangezien hier de fameuze 

―great rift‖ begint, een splitsing 

die tot voorbij de Arend loopt. 

De helderste ster van de Zwaan 

is natuurlijk Deneb, de staart 

van deze sierlijke vogel in volle 

vlucht. Een beetje ontnuchte-

rend is echter de wetenschap dat 

de naam Deneb afgeleid is van 

het Arabische ―Dhanab-al-

dagaga‖ ofte ―de staart van de 

kip‖. Geen sierlijke zwaan dus, 

maar een ordinaire kip… 

De Noord-Amerikanevel is een gigantische emissienevel op een drietal 

graden van de heldere ster Deneb ( Cygni). Hoewel de nevel volgens 

sommigen met het blote oog zichtbaar is, is het vooral een dankbaar ob-

ject voor fotografen. De nevel straalt vooral in het knalrode licht van de 

Waterstof-alfa-lijn, dus een juiste keuze van film is hier aangewezen. 

Opname van Tom Ameye tijdens het VVS-astrofotografiekamp in Cruis 

(de locatie waar ook het MIRA-waarnemingskamp doorging), met een 

200 mm telelens op Kodak Elite 200-film. 
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Het is één der allerhelderste ge-

kende sterren, maar door zijn 

grote afstand (meer dan 1000 

lichtjaar) staat Deneb aan de 

aardse hemel toch maar op de 

19de plaats in de lijst der helder-

ste sterren. 

Dat vele licht is echter waar-

schijnlijk wel verantwoordelijk 

voor het oplichten van een reeks 

nevelcomplexen in de buurt er-

van. De bekendste hiervan is 

wel de Noord-Amerikanevel 

(NGC7000) die er zo’n drie gra-

den oostelijker van ligt. Op stik-

donkere locaties is het al moge-

lijk deze opvallend grote nevel 

(het helderste gebied meet meer 

dan 2°) met een verrekijker of 

zelfs het blote oog te zien, ter-

wijl op andere locaties zelfs de 

allergrootste telescopen niets 

tonen. 

 

Veel makkelijker is dan weer 

M39, één der mooiste open ster-

renhopen aan de noordelijke he-

mel. Helaas staat ook deze mid-

den in de Melkweg, waardoor 

hij iets minder opvalt. Hij staat 

iets meer dan een verrekijker-

beeldveld van Deneb vandaan, 

dus eventueel kan men hem op-

zoeken door ruwweg wat rond 

te ―zwiepen‖ in die buurt.  

Wie iets gestructureerder te 

werk wil gaan  vertrekt vanaf de 

sterren  en  Cygni (Deneb zelf 

dus). Beide passen overigens 

nipt in het beeldveld van een 

7x50-verrekijker of equivalente 

zoeker. Ga vanaf Deneb verder 

naar boven, maar wijk een 

beetje af naar links. Dan komt 

men immers uit bij een opval-

lend duo sterren van magnitude 

4,5-4,7. Wijk nu nog wat meer 

naar links af, en leg nog eens 

deze laatste afstand af: M39 

springt in beeld. 

Met de verrekijker is het toch al 

mogelijk om er zeker een vijftal 

afzonderlijke sterretjes te zien, 

met een duidelijk vermoeden dat 

er meer zijn. Het geheel is dan 

ruwweg driehoekig van vorm. 

Met een kleine telescoop en lage 

vergroting wordt het beeld op 

zijn best: dan zijn enkele tiental-

len afzonderlijke sterretjes te 

zien. Een grotere kijker voegt 

hier niet zo veel aan toe. 

 

In fel contrast hiermee staat 

M29. Gemakkelijk te vinden 

met de verrekijker, want slechts 

een half beeldveld van de helde-

re ster  Cygni (het middenstuk 

van het kruis) verwijderd. Maar 

dan ziet men enkel een wazig 

maar onmiskenbaar vlekje, ver-

dronken in de vele sterren van 

de Melkweg. 

Een kleine telescoop toont dan 

al enkele sterretjes bij een ietwat 

grotere vergroting (50x). Maar 

het wordt boeiend vanaf pakweg 

11-15 cm kijkeropening. Dan is 

er een opvallende groep van 7  

uniforme sterren te zien 

(allemaal ongeveer magnitude 

9) met heel wat zwakkere ster-

ren op de achtergrond. En juist 

dat maakt deze cluster zo her-

kenbaar. 

 

En nu u toch in de buurt bent, 

vergeet dan niet even het andere 

uiteinde van de Zwaan te bezoe-

ken. Albireo (B Cygni) is al 

duidelijk als een dubbelster te 

zien in een verrekijker, maar 

met een kleine telescoop valt 

mooi het kleurcontrast tussen 

beide componenten op. De 

meeste waarnemers zien de 

zwakste van beide onmisken-

baar als blauw, terwijl ze de 

tweede als wit of hoogstens geel 

omschrijven. Toch is dit een 

oranje ster, zoals met een grote-

re kijker dan wel te zien is. 

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 

Een heel wat moeilijker object is deze Crescent Nebula (NGC6888) in 

het melkweggebied tussen  en  Cygni. Dit croissantje werd in beeld 

gebracht door Luc Debeck met een MX7c-CCD-camera en een 20 cm 

f/4.4 newton (10 x 240 seconden belicht). 

Voor visuele waarnemers is dit object echter zo goed als uitgesloten. 
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De sterrenhemel in december 

Mars 

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

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

Saturnus 
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De sterrenhemel in november 

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

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

Mars 

Saturnus 
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De sterrenhemel in oktober 

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

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

Mars 


