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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. 

In memoriam Armand Pien 
Armand Pien staat bij het grote 

publiek vooral gekend als de 

altijd goedlachse en schalkse 

weerman die jarenlang via zijn 

weerpraatje op televisie in vele 

Vlaamse huiskamers een welge-

komen en graag geziene gast 

was. Hij bracht zijn verhaal im-

mers steeds op een voor ieder-

een begrijpelijke wijze, waarbij 

een volkse invalshoek nooit 

afbreuk deed aan de waarachtig-

heid van zijn berichtgeving. 

 

Ook voor sterrenminnend 

Vlaanderen kan de rol van Ar-

mand Pien moeilijk overschat 

worden. Zo was hij stichtend lid 

van de Vereniging Voor Ster-

renkunde VVS, en stond hij mee 

aan de wieg van de Vlaamse 

volkssterrenwachten. 

 

Half de jaren 1960 had pater 

Pieraerts het schitterende idee 

om in Grimbergen een sterren-

wacht op te richten. Op aandrin-

gen van Armand Pien werd het 

een „volks‟-sterrenwacht, de 

eerste in Vlaanderen. Zo werd 

de sterrenhemel meteen toegan-

kelijk voor alle belangstellen-

den, en Pien zorgde er zelf voor 

dat interessante astronomische 

fenomenen niet ongemerkt 

voorbij gingen. Volkssterren-

wacht MIRA zou nooit gewor-

den zijn tot de bloeiende vereni-

ging die ze nu is zonder de be-

zielende impuls van een groepje 

enthousiastelingen, waaronder 

Armand Pien. 

 

Armand Pien was echter bo-

venal een wijs en goed man met 

een open en positieve ingesteld-

heid t.o.v. het leven en de we-

reld die ons omringt. Hij bena-

drukte onophoudelijk hoe be-

langrijk jonge mensen zijn en 

kon het ook heel goed met hen 

vinden, omdat hij zelf steeds 

jong van hart is gebleven. Dat 

nu net dat hart van hem het 

moest begeven... 

 

Met Armand Pien verliest 

Vlaanderen in ieder geval een 

groot man, iemand die ieders 

respect verdiende en ook kreeg. 

Terecht.  

Met dank aan: 

Een bezielend duo: Pater Pieraerts (de stichter van MIRA) en 

Armand Pien. Zonder hen was er geen MIRA geweest... 
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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Francis Meeus, Walter Burssens, 

Lieve Meeus, 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 € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 

 

STEUN MIRA ! 

U kan MIRA steunen door € 30 

of meer te storten op postcheque-

rekening 000-0772207-87, met 

uitdrukkelijke vermelding van 

“Gift”. U ontvangt dan een fis-

caal attest dat geldig is voor het 

jaar waarin de storting plaats-

vond. Let wel: dit bedrag staat 

helemaal los van lidmaatschap of 

abonnement.  

OP DE VOORPAGINA 

 

De maansverduistering van 8-9 

november “achterstevoren”.  

In werkelijkheid bewoog de 

Maan zich aan de hemel wel de-

gelijk van linksboven naar 

rechtsonder. Maar de compositie 

op de voorpagina kwam er op 

uitdrukkelijk verzoek van de 

redactie: het toont de situatie 

niet vanuit het standpunt van de 

waarnemer die vast op Aarde 

staat, maar simuleert de bewe-

ging van de Maan doorheen de 

schaduw van de Maan (en toont 

dus het eigenlijke mechanisme 

van de eclips). 

Daardoor is de vorm van de 

schaduw mooi te zien, maar 

vooral valt op hoe de Maan dit-

maal heel excentrisch doorheen 

de ronde schaduw beweegt. 

Dit soort composities (ook te 

maken tijdens een zonsverduis-

tering) wordt in het Frans “un 

chapelet” geheten. Wie weet 

hier een goede Nederlandstalige 

vertaling voor? 

De beelden werden gemaakt 

door François Uytterhoeven met 

een 102 mm f/6.5 ED-refractor 

van Vixen, en een Nikon Cool-

pix-camera. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Frank Deboosere 7 

Het poollicht van eind oktober 11 

De zonnecyclus, haar oorzaken en gevolgen 14 

De nieuwe protuberansenkijker op MIRA 16 

MIRA Publicaties en verkoop 21 

Bespreking “Zon en Aarde…” 22 

Beeldgalerij 24 

Hemelkalender 26 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

ZONNEWIJZER 

 

MIRA heeft er twee nieuwe at-

tracties bij: aan de voorgevel 

van de sterrenwacht staan een  

symbolische telescoop (zie vol-

gende pagina) en een zonnewij-

zer. Beide toestellen werden ge-

maakt door Willy Muys, en wer-

den half december gemonteerd 

op twee deugdelijke betonnen 

sokkels (dank aan Roger Dep-

rouw). 

De zonnewijzer is een zoge-

naamde hoepelzonnewijzer: de 

gnomon (de “schaduwwerper”) 

is naar de poolster gericht, en 

werpt een schaduw op de halve 

cirkel die parallel staat met de 

aardevenaar 
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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. 

Videobewerking was het sleu-

telwoord de laatste maanden. 

Frank Deboosere combineerde 

zijn passie voor sterrenkunde 

met zijn kennis van TV– en 

videotechnieken. Hij realiseerde 

een aantal korte sterrenkundige 

filmpjes die we her en der op 

MIRA kunnen afspelen op de 

verschillende computers, zowel 

tijdens rondleidingen als voor 

individuele bezoekers. 

Informatietechnologie 

De optische experimenten 

worden nu stilaan vaste waarden 

tijdens de rondleidingen, maar 

vooral bij individuele bezoeken. 

Er wordt nu wel nog volop ge-

werkt aan de bijbehorende pane-

len met begeleidende figuren en 

uitleg. Nadien zullen er in de-

zelfde ruimte nog een aantal 

opstellingen komen over toege-

paste optica (een opengewerkte 

kijker, een demonstratie spiegel-

slijpen,…). 

Zoals op voorgaande pagina 

vermeld werden ook twee nieu-

we “publiekslokkers” geplaatst 

op het voorpleintje van MIRA, 

beide van de hand van Willy 

Muys. De zonnewijzer is heel 

nauwkeurig uitgevoerd en opge-

steld. Een begeleidend plaatje 

moet in de toekomst verduidelij-

ken hoe men op basis van de af 

te lezen middelbare zonnetijd de 

lokale “uurwerktijd” kan bere-

kenen (rekening houdende met 

zomeruur, met afwijking t.o.v. 

Greenwich, en met de fameuze 

tijdsvereffening). 

Ondertussen wordt ook terug 

werk gemaakt van de grote in-

teractieve sterrenkaart. Deze 

is al een paar jaar in gebruik, en  

laat de bezoekers toe om zelf de 

sterrenhemel en sterrenbeelden 

te verkennen. De grote schijf 

(3,60 meter diameter) toont de 

volledige sterrenhemel die van-

uit België zichtbaar is, en de 

objecten worden aan het lichten   

gebracht door fluorescentie.  

We zochten echter al jaren naar 

een methode om op die kaart het 

gedeelte toonbaar te maken dat 

op een bepaalde dag en uur 

zichtbaar is. Er werden syste-

men bedacht met ronddraaiende 

laserstraaltjes, met een grote 

schijf om de rest af te dekken, 

met projectie van een computer-

beeld,… Vaak is de simpelste 

oplossing echter de beste: daar-

om experimenteren we nu met 

een goede oude dia-projector.  

Instrumenten 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Op vrijdag 12 maart om 20h 

nodigt de Werkgroep Rondlei-

dingen alle geïnteresseerden uit 

om samen een rondleiding door 

MIRA te maken aan de hand 

van bestaande checklistjes. Zo 

weet iedereen meteen welke 

handelingen bij welk onderdeel 

van de rondleiding dienen ver-

richt te worden. Het is een ver-

volg op vorige vergaderingen in 

dit verband, maar ook wie daar-

bij niet aanwezig was zal heel 

wat aan de weet komen. Ieder-

een van harte welkom!   

Voor meer info: contacteer 

Francis (francis@mira.be). 

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. 

Woensdagnamiddagen,  

14-18h 

De waarnemers van MIRA ko-

men samen op de eerste en der-

de woensdag van de maand, 

telkens vanaf 20h. De volgende 

samenkomsten zijn voorzien 

voor 7 en 21 januari, 4 en 18 

februari, 3 en 17 maart. Stilaan 

raakt het oude gedeelte van de 

sterrenwacht gerenoveerd, waar 

de werkgroep samenkomt. Zo 

kan er dan werk gemaakt wor-

den van kleinere groepjes die 

ook buiten deze vaste tijdstippen 

zouden kunnen  komen waarne-

men. 

Voor meer info: Wim Engels en 

Bart Declercq (Bart@mira.be) 



MIRA Ceti - januari  - maart 2004 
5 

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 € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

Het waarnemingsgedeelte na-

dien is dit seizoen héél indruk-

wekkend: vroeg op de avond  is 

Venus te zien, en nadien zijn 

zowel de Maan, Mars, Saturnus 

als Jupiter van de partij. 

 

Tijdens de astroclub-avond van 

30 januari spreekt Frank over 

“Sterrenkunde en Internet: 

vrienden tot in het oneindi-

ge…”. Tegenwoordig surft ie-

dereen, jong en oud, wel eens 

graag op het Internet. Ook op 

het gebied van sterrenkunde en 

ruimtevaart heeft het Internet 

ongelooflijk veel te bieden. 

 

Op 27 februari leert Frank u 

zelf een beetje weerman spelen, 

onder de titel “ Weersvoorspel-

lingen voor beginners ”. Wat 

zijn de gegevens waarover men 

kan beschikken, wat zijn de 

factoren waarmee men dient 

rekening te houden, hoe moei-

lijk/makkelijk is dat in het klei-

ne België? 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2004 

Zaterdag 14 februari 

Chris Sterken: 
“De Venusovergang door-

heen de geschiedenis” 

De Venusovergang van dinsdag 

8 juni wordt waarschijnlijk hét 

sterrenkundig moment van dit 

jaar. De planeet Venus die van-

uit ons aards perspectief lang-

zaam over de schijf van de Zon 

trekt is een zeer zeldzaam feno-

meen: sinds de uitvinding van 

de telescoop aan het begin van 

de zeventiende eeuw zijn er 

slechts zes gelegenheden ge-

weest om dit waar te nemen: in 

1631, 1639, 1761, 1769, 1874 

en 1882. 

Professor Chris Sterken, sinds 

1983 als onderzoeker van het 

Nationaal Fonds voor Weten-

schappelijk Onderzoek verbon-

den aan de VUB en hoofd van 

de Observational Astronomy 

Group aldaar, zal tijdens zijn 

voordracht een overzicht geven 

van hoe men de afgelopen eeu-

wen te werk is gegaan om de 

Venusovergangen waar te ne-

men en te bestuderen en wat dit 

alles aan nuttige bevindingen 

heeft opgeleverd. 

Om 15h00. Toegangsprijs: € 

3,00, gratis voor Leden Plus. 

Bekende smoelen op MIRA... 

Zondag 14 maart: 
“Dag van de technologie” 

Op initiatief van de Vlaamse 

regering wordt de tweede editie 

van de Dag van de Technologie 

georganiseerd. Volkssterren-

wacht MIRA en de collega‟s 

van de andere Vlaamse volks-

sterrenwachten nemen hieraan 

deel, samen met vele andere 

bedrijven, onderzoeksinstellin-

gen e.d. 

Technologie en met name com-

puters zijn niet meer weg te 

denken uit de sterrenkunde. Op 

de Dag van de Technologie zal 

in dit verband het onderwerp 

„webcam en sterrenkunde‟ spe-

ciaal in de kijker gesteld wor-

den. 

Datum: zondag 14 maart van 

10h tot 17h. Gratis toegang. 

Dinsdag 23 maart: 
“Nacht van de geschiedenis” 

MIRA-medewerker Philippe 

Mollet overloopt de geschiede-

nis van de tijdmeting en tijd, en 

dan vooral de vele astronomi-

sche connotaties ervan (van 

zonnetijd tot pulsars…). Nadien 

is er bij helder weer opnieuw 

een waarnemingsavond, waar 

o.a. de Maan en de vier klassie-

ke planeten present zijn. 

Datum: 23 maart om 20h00. 

Prijs: € 5,00 / Davidsfondsleden 

€ 3,00 / MIRA-LedenPlus gra-

tis. Vooraf inschrijven noodza-

kelijk 

Zaterdag 20 maart 

Steven Stroeykens: 
“De eindes van de wereld” 

Het is ontegensprekelijk zo dat 

er met onze kwetsbare Aarde en 

zeer zeker met de daarop leven-

de soorten wel degelijk één en 

ander kan misgaan. Om gratuite 

ondergangsscenario‟s zonder 

enige wetenschappelijke sérieux 

die geregeld vanuit een welbe-

paalde hoek op de mensheid 

worden losgelaten  te onder-

scheiden van meer geloofwaar-

dige ideeën komt Steven Stroey-

kens, wetenschapsredacteur bij 

de krant De Standaard, een 

voordracht houden over moge-

lijke calamiteiten die de mens-

heid in zijn voortbestaan zouden 

kunnen bedreigen. En daarbij 

loert het gevaar al wel eens uit 

onverwachte hoek… 

Zaterdag 20 maart om 15h00.  

Toegangsprijs: € 3,00, gratis 

voor LedenPlus. 
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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. Deu-

ren 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 

jongerencursussen tot heuse seminaries over meer gespecialiseerde 

onderwerpen uit de astronomie. Zo starten er dit najaar de basiscursus-

sen “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 op: 

• Woensdag 15 h. De eerste, derde en vijfde woensdag is dit de voorstel-

ling “Verhalen van mensen en sterren”, de tweede en vierde woensdag 

is het de voorstelling “De redding van sterrenfee Mira” (6-10 jaar)  

• “Verhalen van mensen en sterren” speelt ook op vrijdag om 20h30 en 

zondag om 16h30 

• De kindervoorstelling “De redding van sterrenfee Mira” speelt ook op 

zondag om 15h 

• In de krokusvakantie zijn er extra voorstellingen van "Verhalen van 

mensen en sterren" op maandag, dinsdag en donderdag, telkens om 

15h. 

• Planetariumvoorstelling “De geheimen van de Zuidelijke sterrenhemel” 

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

• Gezinsvoorstelling “De Aarde, planeet met duizend gezichten” op zon-

dag 17h. 

• Jeugdvoorstelling “De Spike-codex” op woensdag 15h en zondag 15h 

• Op zaterdag 10 januari start de nieuwe tiendelige jongerencursus, geor-

ganiseerd door Descartes -de Genkse afdeling van de JongerenVereni-

ging voor Sterrenkunde. 

• Vendelinus is dan weer de naam waaronder de volwassen leden van het 

Europlanetarium één keer per maand samenkomen (elke derde zaterdag 

van de maand, 14h-17h). 

• 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 donderdag 8 januari loopt er een tiendelige cursusreeks over 

“Het zonnestelsel” 

• Op zaterdag 24 januari is er een voordracht over “bedekkings-

verschijnselen “ door Pierre Vingerhoets, de voorzitter van de gelijkna-

mige VVS-werkgroep. 

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

FRANK DEBOOSERE 

MIRA Ceti sprak met ... 

Frank, het onverwachte overlij-

den  van  Armand  Pien  heeft 

Vlaanderen niet onberoerd gela-

ten. In het wereldje van weer- 

en  sterrenkunde  kan  zijn  rol 

waarschijnlijk  moeilijk  over-

schat worden? 

 

Inderdaad, Armand Pien was op 

velerlei gebieden een echte pio-

nier. Hij stond niet alleen mee 

aan de wieg van de televisie in 

Vlaanderen, maar ook de ver-

schillende volkssterrenwachten 

en de Vereniging Voor Sterren-

kunde hebben veel te danken 

aan zijn begeesterende steun. 

We keken ook steeds naar het 

weerbericht van Pien om te zien 

wat voor weer het ging zijn of 

… niet ging zijn. En als hij in 

zijn weerpraatje op televisie ook 

astronomische beelden liet zien, 

kon voor ons de avond niet meer 

stuk. Het ging bovendien vaak 

om foto‟s die door Vlaamse 

amateurs gemaakt waren. 

Zo ben ik zelf nog altijd fier op 

foto‟s van de Zon die ik onge-

veer vijfentwintig jaar geleden 

gemaakt heb. Het waren zeker 

voor die tijd heel mooie beelden 

en ik had ze opgestuurd ter at-

tentie van Armand Pien. Aange-

zien wij toen nog geen videore-

corder hadden, zat ik avond na 

avond bij het scherm klaar met 

een gewone cassetterecorder. En 

zo heb ik thuis dus nog steeds 

een geluidscassette liggen waar-

op Pien te horen is die aankon-

digt dat hij van ene Frank De-

boosere prachtige foto‟s van de 

Zon ontvangen heeft. En eigen-

lijk was dat dus een van mijn 

eerste televisieoptredens. 

 

Heb jij je interesse voor ster-

renkunde van thuis uit meege-

kregen?  

 

Mijn ouders hebben er wel indi-

rect iets mee te maken. Meer 

dan vijfentwintig jaar hebben zij 

zich belangeloos ingezet voor 

vele honderden jonge mensen 

door het organiseren van allerlei 

concerten in Mechelen binnen 

het kader van Jeugd en Muziek. 

De dag na zo‟n concert kochten 

wij dan alle mogelijke kranten 

om de recensies erop na te le-

zen. Tijdens één van die concer-

ten – het moet rond het begin 

van de jaren 1970 geweest zijn – 

had ik mijn oog laten vallen op 

een bevallige jonge dame. Het 

was allemaal erg platonisch, 

maar op een avond na een con-

cert slaagde ik er zowaar in haar 

Vorig jaar maakten we deze foto van Bram, één van de enthousiastelin-

gen van de jongerencursus, samen met zijn weergoden Armand Pien en 

Frank Deboosere. Intussen maakte de Aarde een toertje om de Zon en is 

de wereld niet meer dezelfde...  

Frank Deboosere voorstellen aan de lezers van MIRA Ceti, voorwaar een heikel karwei! Want wellicht weet 

iedereen al dat Frank, geboren in het gezegende jaar 1958, een zeer nauwe band heeft met Volkssterren-

wacht MIRA: eerst heeft hij er zijn burgerdienst gedaan, nadien is hij er een tijd als vaste medewerker aan 

de slag geweest. Dat oude liefde niet roest mag blijken uit onderstaand interview. Bovendien is het binnen 

de zeer beperkte ruimte die wij van de onverbiddelijke hoofdredacteur toegewezen krijgen om dit artikeltje 

te plegen, onmogelijk om het te hebben over de bewogen studiejaren van Frank, over zijn computerverleden 

met het ontwerpen van educatieve software, over zijn passie voor muziek en over zijn engagement voor de 

actie Kom op tegen Kanker (langs deze weg toch even: dikke, dikke proficiat!).  
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te vergezellen tot bij haar thuis. 

Onderweg keken we samen naar 

de sterren en ik verzeker je, het 

was heel romantisch! De dag 

nadien bij het napluizen van de 

kranten stootte ik in een bepaal-

de krant op een artikeltje over 

de sterrenhemel van die maand. 

Daarin stond te lezen dat de pla-

neet Venus schitterend aan de 

avondhemel te zien zou zijn. Ik 

liep meteen naar buiten, zag Ve-

nus pronken aan de hemel en het 

was liefde op het eerste gezicht. 

De afdeling sterrenkunde van de 

stedelijke bibliotheek werd voor 

mij weldra zeer vertrouwd ter-

rein, ik las zowat alles wat ik 

over sterrenkunde te pakken kon 

krijgen, ik probeerde zelf met 

allerlei vergrootglazen een tele-

scoop in mekaar te steken. Er 

kwam een eerste sterrenkijker-

tje, nadien een tweede, zelfs een 

derde. En zo behoorde ik defini-

tief tot het gild van de amateur-

sterrenkundigen.  

 

Hoe ben jij trouwens op het 

meteorologische pad terecht-

gekomen? 

 

In Mechelen had ik samen met 

enkele andere jongeren een ster-

renkundeclubje opgericht, Pal-

las. Het was een vrij actieve 

kern binnen de Jongerenvereni-

ging Voor Sterrenkunde. En ook 

al beschikten wij over weinig 

middelen, toch hadden wij ver-

schillende werkgroepen waaron-

der een werkgroep weerkunde. 

Wij hielden ons bezig met het 

doen van allerlei waarnemingen 

en we verdiepten ons in die ma-

terie door er veel over te lezen.  

 

Weerman zijn bij de VRT 

lijkt dan een logisch vervolg 

op die prille belangstelling 

voor meteorologie? 

 

Er komt als tv-weerman of -

weervrouw natuurlijk heel wat 

bij kijken: je moet niet alleen de 

theorie en praktijk van de weer-

kunde onder de knie hebben, 

minstens even belangrijk is dat 

je je vlot kan uitdrukken, dat je 

over de nodige podiumvastheid 

beschikt en dat je ook wat af-

weet van de wereld van de me-

dia. Maar onontbeerlijk is zeker 

ook de nodige dosis enthousias-

me bij het presenteren van je 

weerbericht.  

Eigenlijk is het weer voor mij 

veeleer een passie. Ik ben er dan 

ook steeds mee bezig, zelfs op 

vakantie heb ik blijkbaar niet de 

behoefte om eens lekker lang uit 

te slapen zonder mij om de 

weerkaarten te bekommeren. 

In 1985 ben ik bij de VRT te-

rechtgekomen. Na een opleiding 

van meer dan een jaar kon ik in 

maart 1987 beginnen op het 

scherm. Dat is ondertussen al 

meer dan vijftien jaar en ik heb 

nog altijd een blij verwonderd 

gevoel dat ik deze schitterende 

job mag uitoefenen. 

In 1985 ben ik bij de VRT te-

rechtgekomen en ook dat is een 

gek verhaal. Ik was nog maar 

pas getrouwd en deed mijn bur-

gerdienst op MIRA. Op een dag 

kreeg ik een telefoontje van 

mijn vrouw Hilde. Tijdens een 

sollicitatieproef in het CC van 

Strombeek had zij  blijkbaar een 

erg positieve indruk gemaakt op 

één van de leden van de exa-

mencommissie, Karel Hemme-

rechts, de toenmalige directeur 

informatie bij de nieuwsdienst 

van de VRT. Een dag later zat er 

immers van hem een briefje bij 

de post met de mededeling dat 

de VRT op zoek was naar ge-

schikte kandidaten om Armand 

Pien op te volgen en met de 

vraag of zij misschien geïnteres-

seerd zou zijn. En nu vroeg Hil-

de mij via telefoon wat ze daar-

mee aanmoest. Uiteraard praam-

de ik haar om op die fantasti-

sche uitnodiging in te gaan en ik 

zei haar zeker ook te vertellen 

dat haar man zich ook met ster-

renkunde en weerkunde bezig 

houdt, omdat zoiets misschien 

in haar voordeel zou kunnen 

spelen. Enkele minuten later 

belde Hilde me terug met heug-

lijk nieuws: zij was nu officieel 

kandidate om weervrouw te 

worden bij de VRT. Maar mijn 

blijdschap bij het vernemen 

daarvan sloeg meteen om in ver-

bazing toen Hilde me vertelde 

dat Karel Hemmerechts akkoord 

was dat ook ik aan die selectie-

proeven zou deelnemen. Blijk-

baar had Hilde begrepen dat ik 

zelf ook geïnteresseerd was om 

weerman te worden. Tot wat een 

misverstand allemaal leiden 

kan! 

Na allerlei testen heeft men van 

MIRA beschikt over een goed uitgebouwd weerstation. Bij de inrichting 

en de didactische omkadering ervan is de deskundigheid van Frank ui-

teraard zeer goed van pas gekomen.   
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alle kandidaten er uiteindelijk 

vier overgehouden: mijn vrouw 

en ik samen met Georges Küster 

en Bob De Richter. We hebben 

dan een opleiding gekregen van 

meer dan een jaar en in maart 

1987 zijn we begonnen op het 

scherm. Hilde heeft gedurende 

zes maanden het weerbericht ge-

presenteerd, zelf doe ik het on-

dertussen al meer dan vijftien 

jaar en ik heb nog altijd een blij 

verwonderd gevoel dat ik deze 

schitterende job mag uitoefenen.  

 

Frank, jij staat vrij kritisch te-

genover de vele onheilstijdingen 

die circuleren i.v.m. een globale 

klimaatverandering, nietwaar?  

 

Onheilstijdingen zijn van alle 

tijden. Nauwelijks twintig jaar 

geleden had men het over een 

nieuwe ijstijd die ging komen, 

tegenwoordig zijn er een hele-

boel wetenschappers die het 

hebben over de opwarming van 

de Aarde. Zelf sta ik toch erg 

sceptisch tegenover de hele 

heisa in dat verband, en ook bij 

het KMI heeft men een officiële 

nota in die zin uitgegeven. 

Diegenen die over een globale 

klimaatverandering de meest ex-

treme standpunten innemen vin-

den vanzelfsprekend het gretigst 

gehoor bij de media. Daar is 

men immers steeds op zoek naar 

spectaculaire verhalen en verba-

zingwekkende theorieën om hun 

oplage of kijkcijfers te doen stij-

gen. Gematigde stemmen die 

wijzen op een heleboel onzeker-

heden i.v.m. een globale kli-

maatverandering zullen vanuit 

die optiek minder gemakkelijk 

gehoor vinden. 

Het is uiteraard zo dat de mo-

derne mensenmaatschappij in-

vloed heeft op het weer. Steden 

zijn echte hitte-eilanden gewor-

den. Zo merk je als je van Brus-

sel naar het platteland rijdt dat 

de temperatuur daalt. Dergelijke 

hitte-eilanden hebben effect op 

het weer en op het klimaat. 

Toen men in 1833 in Ukkel  met 

waarnemingen begon was dat 

landelijk gebied, terwijl het nu 

een verstedelijkt stukje Brussel 

is met veel asfalt en beton. Bij 

het vergelijken van de waarne-

mingen van de negentiende met 

die van de twintigste eeuw moet 

je met dergelijke factoren dus 

zeer zeker rekening houden. En 

als je appelen met citroenen ver-

gelijkt kom je tot opmerkelijke 

verschillen. 

Men beweert vaak dat er nu veel 

meer slachtoffers vallen ten ge-

volge van extreme weersom-

standigheden dan vroeger. Maar 

om te beginnen leven er nu veel 

meer mensen dan vroeger en bo-

vendien wonen de mensen te-

genwoordig erg geconcentreerd 

in grote stedelijke agglomeraties 

en in kustgebieden. Als in zo‟n 

gebied een ramp gebeurt, zijn de 

gevolgen natuurlijk catastrofaal. 

Het is niet zo dat er meer over-

stromingen of stormen zijn dan 

vroeger. Maar in ons land heeft 

men wel overal beton gegoten 

en men heeft een heleboel wa-

terlopen rechtgetrokken, met als 

gevolg dat in de Broekstraat, de 

Lage Waterstraat of de Moeras-

straat de huizen al wel eens on-

der water komen te staan. Tja, 

het water zoekt nu eenmaal zijn 

weg... 

Daarenboven zijn de media met 

hun moderne communicatiemid-

delen er steeds meteen bij om al 

dat leed breed uitgesmeerd in 

het nieuws te brengen, terwijl 

over sommige rampen in het 

verleden bij gebrek aan degelij-

ke communicatiemiddelen bij 

het publiek weinig of niets be-

kend is. 

Voorts is men in de berichtge-

ving ook erg selectief. Als er 

b.v. door de vrieskou mensen 

overlijden, dan wordt daar wei-

nig aandacht aan besteed. Maar 

als er in de zomer ten gevolge 

van een hittegolf sterfgevallen 

zijn, dan heeft men het al snel 

over broeikasdoden. Terwijl 

koudegolven verhoudingsgewijs 

steeds veel meer slachtoffers ei-

sen. 

Maar er zijn problemen genoeg 

die ons vandaag de dag moeten 

bezig houden, zoals b.v. het gat 

in de ozonlaag. Ook zeer proble-

matisch is het vele fijne stof in 

de atmosfeer, waardoor steeds 

Overstromingen zijn we-

reldwijd een ware nacht-

merrie waarbij jaarlijks 

vele duizenden doden val-

len en waarbij de materi-

ële schade niet te over-

zien is. Meteen een ver-

band leggen met de zoge-

naamde globale klimaat-

verandering gaat volgens 

menig onderzoeker wel 

even te ver...    
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meer mensen lijden aan allerlei 

long- en ademhalingsziektes. 

Aan dit soort luchtvervuiling 

sterven jaarlijks wel degelijk al-

leen al in ons land tientallen 

mensen, maar toch is het een 

minder populair want minder 

spectaculair verhaal dan het glo-

bale broeikaseffect. 

 

Voor onze maatschappij is 

continu wetenschappelijk on-

derzoek op hoog niveau een 

absolute noodzaak. Hoe be-

langrijk is in dat verband we-

tenschapspopularisatie?  

 

Dat volkssterrenwachten een be-

langrijke rol te vervullen hebben 

wat betreft het populariseren 

van wetenschap in het algemeen 

en van sterrenkunde in het bij-

zonder blijkt b.v. uit de financi-

ële en logistieke steun die zij 

daarvoor van de Vlaamse over-

heid ontvangen. 

Wetenschap en wetenschappers 

zijn helemaal niet saai, integen-

deel, en beetje bij beetje begin-

nen ook de media en het grote 

publiek dat in te zien. Het enor-

me succes van programma‟s als 

“Jongens en Wetenschap” op de 

radio en “Hoezo?” op televisie 

is dan ook bemoedigend. 

De jeugd is onze toekomst. 

Daarom is het te hopen dat jon-

geren door dergelijke initiatie-

ven gestimuleerd worden om 

studies te doen in een bepaalde 

wetenschappelijke richting. En 

dat we op dat vlak hoopvol mo-

gen zijn blijkt b.v. uit het feit 

dat we ook op MIRA een aantal 

fantastische jonge mensen tot 

onze vrijwillige medewerkers 

mogen rekenen.  

 

Er start weer een nieuwe jaar-

gang astroclubavonden op 

MIRA. Voor jou is dat toch 

telkens weer heel wat extra 

werk?   

 

Ja, maar ik vind dat ongelooflijk 

leuk om doen. Aanvankelijk 

bracht ik altijd een zelfde soort 

standaard inleiding over sterren-

kunde, maar aangezien een boel 

mensen telkens weer bleken te-

rug te komen voor die astroclub-

avonden leek het ons beter elke 

laatste vrijdag van de maand een 

ander sterrenkundig onderwerp 

aan te bieden. Dat vergt natuur-

lijk de nodige voorbereiding, 

maar geleidelijk is dat voor mij 

ook een beetje uitgegroeid tot 

een halve passie. 

In het begin lieten we gewoon 

wat beeldjes zien, maar intussen 

zijn die maandelijkse presenta-

ties geëvolueerd tot een dynami-

sche show met heel wat anima-

ties die ik veelal zelf in mekaar 

steek via allerlei computerpro-

grammaatjes. Ik besteed daar 

dus wel ettelijke uren aan, maar 

beschouw dat niet als echt wer-

ken aangezien ik het zo dol-

graag doe. En het leuke is ook 

dat de sterrenwacht zo geleide-

lijk een mooie collectie presen-

taties bij mekaar krijgt over de 

verschillende onderwerpen die 

al aan bod zijn gekomen.  

De astroclub is blijkbaar een 

succesformule waar telkens heel 

wat volk op afkomt, en zo ben 

ik blij dat ik op mijn manier 

toch een steentje kan bijdragen 

tot het succes van MIRA.  

 

Hartelijk dank, Frank, voor je 

boeiende uitleg en voor je to-

meloze inzet voor MIRA. 

Over weerkunde en aanverwanten zijn onderstaande links op het Internet zeker een bezoekje waard:  

• Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: http://www.kmi.be/ 

• VVS Werkgroep Weerkunde: http://www.weerkunde.be/ 

• Het weer in Brussel via webcam: http://users.skynet.be/bk235996/webcam.htm 

• World Meteorological Organization: http://www.wmo.ch/index-en.html 

• Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: http://www.knmi.nl/ 

• Météo France: http://www.meteo.fr/meteonet/index.htm 

• Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (Nederland): http://www.vwkweb.nl/ 

• 6000 weerlinks voor Europa: http://www.westwind.ch/ 

De maandelijkse astroclubavonden trekken steeds veel volk naar MIRA. 

Of we kunnen sterrenkijken hangt natuurlijk van het grillige weer in ons 

landje af, maar Franks voordrachten zorgen er voor dat de aanwezigen 

aan het eind van de avond toch tevreden huiswaarts kunnen.  

http://www.kmi.be/
http://www.weerkunde.be/
http://users.skynet.be/bk235996/webcam.htm
http://www.wmo.ch/index-en.html
http://www.knmi.nl/
http://www.meteo.fr/meteonet/index.htm
http://www.vwkweb.nl/
http://www.westwind.ch/
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Philippe Mollet 

De ronde van België voor amateurs… 

Het poollicht van 29/30 en 30/31 oktober 

Woensdag 20h: de wanhoop na-

bij. Al gans de dag woedt een 

magnifieke poollichtstorm, maar 

België gaat tegen de avond 

schuil achter wolken. 

30 uur nadien (en 2 x 400 km la-

ter): de euforie nabij. Twee 

maal op rij poollicht gezien, 

waaronder een urenlange show. 

 

Oktober 2003. Het laatste zon-

nevlekkenminimum ligt offici-

eel al ongeveer 3 jaar achter de 

rug, maar de zonneactiviteit 

bleef toch al die tijd opvallend 

hoog. Enkel de laatste weken 

toonde onze dagster duidelijke 

tekenen van vermoeidheid na 

die topjaren: op 14 oktober kun-

nen onze zonnewaarnemers 

slechts één miezerig vlekje 

waarnemen. Voor iedereen lijkt 

het een uitgemaakte zaak: vanaf 

nu gaat het in volle vaart rich-

ting zonnevlekkenminimum. 

 

Maar dat is dan zonder de Zon 

zelf gerekend: op 18 oktober 

verschijnt immers zonnevlek-

kengroep NOAA 10484 aan de 

rand van de Zon, enkele dagen 

later gevolgd door 10486 en 

10488. Alle drie groeien ze uit 

tot enkele van de grootste groe-

pen van de afgelopen cyclus, elk 

bestaande uit vele tientallen 

kleine vlekjes. Alle drie konden 

ze (mits gebruik van een eclips-

brilletje) dagenlang met het blo-

te oog worden waargenomen. 

Foto‟s van onze actieve zonne-

fotografen (Bruno Nolf, Philip-

pe Vercoutter, François Uytter-

hoeven en vanzelfsprekend de 

werkgroepleider) halen niet al-

leen elke dag het VRT-

weerbericht maar gaan ook vlot 

de wereld rond (Space-

weather,...). 

En vooral: alle drie de groepen 

zijn ontzettend actief. Terwijl ze 

dag na dag meedraaien met de 

roterende Zon veroorzaken ze 

de éne zonneflare na de andere, 

steeds heftiger. Waarnemers 

overdag hebben dus hun handen 

vol met het tellen en klasseren 

van de zonnevlekken, maar ook 

‟s nachts staat men stilaan pa-

raat. In noordelijke regio‟s was 

dan al elke nacht fraai poollicht 

te zien, maar op 23 oktober ver-

schijnt dan voor het eerst een 

“alert” voor de gematigde 

breedteliggingen. Een aantal 

korte opflakkeringen zijn zicht-

baar tot in Californië of Arizo-

na, maar vallen helaas steeds tij-

dens onze daguren. We blijven 

voorlopig op onze honger zitten. 

 

Maar dan is er 28 oktober: ‟s 

middags was er een gigantische 

zonneflare ter hoogte van 

NOAA 10486 (een X17 voor de 

kenners), gevolgd door enkele 

zwakkere uitbarstingen. De vol-

gende ochtend komt de eerste 

schokgolf aan bij de Aarde, met 

prachtig vuurwerk als resultaat. 

Maar weer eens net te laat want 

De hoofdschuldige voor al deze opschudding: onderaan zonnevlekken-

groep NOAA 0486 en bovenaan 0488. Groep 0484 (waarmee het alle-

maal begon) staat op deze detailopname van François Uytterhoeven (27 

oktober) rechts buiten beeld. 

Let ook op de intrigerende vorm van NOAA 0488: een bijna volledig ron-

de cirkel van vlekken, met niets erin. Ook met de nieuwe protuberansen-

kijker van MIRA was deze vorm heel mooi zichtbaar. 

NOAA 0488 
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de Zon is hier in België al op. 

Gans de dag door verbijten we 

onze frustratie terwijl via het in-

ternet te volgen is hoe de storm 

blijft woeden. De hoop groeit 

dat deze het zal uithouden tot de 

avond, maar een blik op de he-

mel boort deze hoop terug de 

grond in: er komt een dik uni-

form wolkendek aangewaaid uit 

het westen. Wanneer ‟s avonds 

de eerste enthousiaste waarne-

mingen uit Duitsland en het oos-

ten van Nederland binnensijpe-

len zitten alle Vlaamse waarne-

mers moedeloos binnen: de 

VVS-mailinglist leert immers 

dat het overal te lande bewolkt 

is. Het is te laat om nog de wol-

ken voor te blijven in het oos-

ten, en in het westen zijn er op 

de wolkenfoto‟s nog geen op-

klaringen te bespeuren. Wie al 

plannen maakte om nog op een 

last-minute expeditie te trekken 

bergt die gauw weer op.  

Zucht,… weer niets. 

 

En dan omstreeks 22h komt er 

een GSM-telefoontje uit Cam-

bridge: MIRA-webmaster Tom 

Demulder weet met zijn enthou-

siasme geen blijf. Grote opkla-

ringen ginder, en voor het eerst 

is hij met eigen ogen getuige 

van de kleurenpracht van het 

poollicht. Ook hier groeit de 

hoop terug, en na een kort be-

richtje naar de VVS-mailinglist 

spring ik de wagen in. Als de 

wolken uit het westen komen, 

dan toch ook de opklaringen ze-

ker? Dan rijden we ze maar te-

gemoet: Grimbergen-Gent, Gent

-Kortrijk, Kortrijk-Ieper, nog 

steeds enkel wolken en zelfs re-

gen. Nu niet opgeven: het thuis-

front wordt verwittigd dat ik pas 

stop bij opklaringen of… de zee. 

Het wordt uiteindelijk beide: 

aan de Franse grens, moederziel 

alleen midden in de donkere 

Moeren, op een boogscheut van 

de kust, zie ik opeens de eerste 

sterren opdoemen. En dan nog 

de Grote Beer: dat is de zo 

noodzakelijke noordelijke he-

mel! Maar geen poollicht… Zou 

de activiteit net nu afgelopen 

zijn? Wolken komen en wolken 

gaan, nu en dan een blik op het 

noorden gunnend, maar tot één 

uur blijven de kleuren weg. Ik 

maak me op om terug te rijden, 

en werp vanuit de wagen een 

laatste blik op de noordelijke 

hemel… die terug open trekt. 

Onderaan wolken oranjegeel 

verlicht door de Veurnse 

stadslichten, maar ook erboven 

staat een gekleurde band. 

Groenachtig wit… YESSS. Het 

is zo ver: om 1h18m ontsprin-

gen er uit die groene band dan 

mooie rozerode structuren. In 

allerijl wordt de camera uitge-

haald, enkele opnames gepro-

beerd, en dan trekt alles 

(definitief) dicht. Een paar uur-

tjes slaap vooraleer naar het 

werk te trekken moet wel vol-

staan: de rest van de slaap halen 

we vanavond wel in. Ja toch? 

 

Nee dus: terwijl die vorige 

storm nog volop woedde had 

diezelfde vlekkengroep een 

nieuwe flare doen ontstaan: een 

X10 ditmaal waarvan de CME 

(Coronale Massa-ejectie) om-

streeks 18h de Aarde bereikt. 

Vanaf dan kan her en der te lan-

de al die lage groene band ge-

zien worden, ondanks de lage 

cirrusbewolking die er hangt. En 

ook nu komt er langzaam be-

wolking aan uit het westen, dus 

besluiten we met een groepje 

MIRA-leden (Wim Stemgee, 

Geertrui Cornelis en ikzelf, en 

iets later ook Bruno Raeymae-

kers) -zoals wel meer amateurs 

die avond- richting oosten te 

trekken. Te Hechtel-Eksel kun-

nen we die groene band al vast-

leggen op foto, maar na korte 

tijd zijn ook de wolken weer 

present. Snel weer verder, tot 

we tussen Bree en Kinrooi be-

sluiten dat we weer een tijdje 

verder kunnen. De groene band 

is nu zeker 180° breed: van west 

tot oost, met al een duidelijke 

“gordijnvorm” erin. Omstreeks 

21h30-22h begint alles dan wat 

actiever te worden: witte 

“streamers” schieten naar bo-

ven, en her en der verschijnen 

rozerode gebieden aan de he-

mel. Maar om 22h15m begint 

dan zonder veel verwittiging de 

grote show: meer dan de helft 

van de hemel staat in vuur en 

vlam. De rode gloed reikt tot 

NOAA 0486 in detail. Deze tekening van Lieve Meeus (ook op 27 okto-

ber) toont mooi wat een verbazingwekkend complexe vlekkengroep dit 

was.  

Met de heliostaat op MIRA kon Francis Meeus (geen familie) „s anderen-

daags niet midner dan 63 afzonderlijke vlekjes tellen in deze groep. 
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voorbij het zenit! Overal zijn 

bewegende rode “draperieën” te 

zien, en een tijdlang is er zelfs 

een witte straal die nagenoeg 

van de oostelijke tot de westelij-

ke horizon loopt. En wanneer er 

dan in het westen een kudde 

schaapjeswolken opduiken wor-

den die knalrood geverfd: zo 

helder was de gloed. Twintig 

minuten lang kunnen waarne-

mers genieten van deze kleuren-

pracht: in het oosten des lands is 

de hemel bijna perfect, in het 

centrum en het noorden houden 

wolken en opklaringen elkaar in 

evenwicht, maar ook in Oost-

Vlaanderen kan hier en daar een 

glimp opgevangen worden. 

Blijkbaar heeft ditmaal enkel de 

kustprovincie pech gehad… 

Op onze waarnemingsstek blijft 

het overigens helder tot 1h30, 

terwijl het ondertussen in de rest 

van het land stilaan begint te re-

genen: goed gegokt dus... Het 

mooiste spektakel is dan wel 

achter de rug, hoewel de groene 

band blijft hangen, aan zijn oos-

telijke zijde geflankeerd door 

een hardnekkige rode gloed die 

omstreeks middernacht nog een 

laatste opflakkering vertoont. 

Ongeveer 800 km afgelegd op 2 

avonden, véél te weinig slaap 

gekregen, maar dit mochten we 

Vijf minuutjes geluk… als één der weinigen kon de auteur even héél 

duidelijk poollicht zien tijdens de nacht van woensdag op donderdag 

29/30 oktober. Net boven de horizon is de lichtgloed van Veurne te zien, 

maar in het midden hangt over de volledige breedte van de opname een 

duidelijke gordijnstructuur. 

Enkele andere MIRA-leden (o.a. Alphonsine Pelgrims) wisten te melden 

dat ze een glimp ervan wisten te bespeuren doorheen de wolken. 

„s Anderendaags was het veel makkelijker. Op donderdagavond 30 okto-

ber reden we met enkele leden van de MIRA-werkgroep waarnemen naar 

het noordoosten van Limburg, waar we urenlang bijna ononderbroken  

het zeer actieve poollicht konden bewonderen. 

Rechts in beeld zijn trouwens Castor en Pollux te zien, wat aantoont dat 

het fenomeen tot helemaal in het oosten reikte. 

niet missen. Misschien moeten 

we wel wachten tot het volgen-

de zonnemaximum vooraleer 

het nog eens in onze streken te 

zien is. 

 

NB: een kleine maand later was 

het opnieuw van dat. Vlekken-

groep 10484 had net als zijn col-

lega‟s een volledige rotatie van 

de Zon overleefd, en zorgde aan 

de voorkant van de Zon terug 

voor uitbarstingen. De avond 

van 20 november zat een groot 

deel van Europa (tot in Honga-

rije!) opnieuw onder het pool-

licht, maar helaas waren er in 

onze buurt nauwelijks opklarin-

gen te bespeuren. Enkel een 

handvol waarnemers had het ge-

luk om eens een gaatje in de 

wolken te hebben in de goede 

richting, maar voor de rest 

moesten we ons tevreden stellen 

met waarnemingen en beelden 

uit het buitenland. 
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Walter Burssens 

De zonnecyclus, haar oorzaken en gevolgen 

pen en de oorzaak dat bepaalde 

data wijzigen.  

De zomerperiode voor het noor-

delijk halfrond van de Aarde 

duurt iets langer dan de winter-

periode, in tegenstelling met het 

zuidelijk halfrond. De omloop 

van de Aarde om de Zon ge-

beurt immers in een ellipsbaan. 

Tijdens de winter bevinden wij, 

in het noordelijk halfrond ons 

dichterbij de Zon dan in de zo-

mer. De kortste afstand 

(perihelium) wordt begin januari 

2004 bereikt met 147.099.586 

km (0,9833 AE). De grootste af-

stand (aphelium) was in 2003 

begin juli, met 152.096.154 km 

(1,0167 EA). Dit klein verschil 

in afstand (1/30) maakt dat de 

warme periode in het noordelijk 

halfrond 7 à 8 dagen langer 

duurt dan de koude periode en 

dat de zomer iets minder warm 

en de winter iets minder koud is. 

(Zie fig.2: begin- en einddata 

van van het zomer- en winter-

halfjaar). De tweede wet van 

Kepler zegt immers, dat een he-

mellichaam dichterbij de Zon 

meer weg aflegt in dezelfde tijd, 

dan wanneer het verder verwij-

derd is. 

Om de weg af te leggen van len-

tepunt tot lentepunt (Op dat tijd-

stip gaat de Zon op de ecliptica 

in positieve zin door de hemele-

venaar) verlopen er 365d5h48-
min46s. Dit noemt men het zon-

nejaar of tropisch jaar. Vermits 

men voor het burgerlijk jaar met 

volle dagen telt, gaat men om de 

4 jaar een extra dag toevoegen: 

29 februari. Dit maakt, dat men 

tijdens dit schrikkeljaar en het 

daaropvolgende jaar de lente 

laat beginnen op 20 maart, de 

volgende twee jaar op 21 maart. 

Figuur 1a 

zomerzonnewende 

Figuur 1b 

winterzonnewende 

Grimbergen heeft een breedte-

ligging van 50°55' en de draaias 

van de Aarde, NpZp, maakt te-

genwoordig een hoek van 23°

26' met de middelloodlijn NZ op 

de doorsnede van het ecliptica-

vlak met de Aarde (Zie fig.1a/

b). De ecliptica, de schijnbare 

baan doorlopen door de Zon, 

vormt diezelfde hoek van 23°26' 

met de (hemel)evenaar. Dit laat 

ons toe die zonnebaan als een 

sinusoïde te tekenen (Zie fig.2), 

waarin de zonshoogte voor 

Grimbergen op elk moment van 

het jaar is weergegeven. In die 

figuur zijn enkele typische data 

van het burgerlijk jaar aange-

bracht: de aanvangsdata van de 

seizoenen en nieuwjaarsdag. 

Daar de hoek van de aardas in 

de loop van de tijden wijzigt, 

geldt deze sinusoïde alleen voor 

de huidige tijd. 

Bekijken we nu even de hoogte 

van de Zon op bepaalde tijdstip-
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Astrologen zeggen: de Zon 

treedt in het teken van de Ram 

(). 's Middags (UT + 1 uur = 

Belgische wintertijd: 13 uur) be-

reikt de Zon de hoogte van 39°

05' boven de horizon. Men 

spreekt dan van lentenachteve-

ning, daar, volgens de zonne-

stand, dag en nacht theoretisch 

even lang duren. Maar de Zon is 

niet puntvormig en de Aarde is 

door een dampkring omringd, 

die de lichtstralen zo breekt, dat 

we 15 minuten langer daglicht 

dan duisternis hebben. Hetzelfde 

geldt voor 23 september, de 

herfstnachtevening. Dan duikt 

de Zon van positieve naar nega-

tieve waarden tov de evenaar. 

Verder zie je op figuren 1 en 2 

nog aangegeven: zomer- en win-

terzonnewende. Dit zijn de data 

waarop de Zon haar hoogste en 

laagste stand aan de hemel be-

reikt, tenminste op het ware 

middaguur (UT). Misschien zal 

in een later artikel uitgelegd 

worden welk uitzonderlijk be-

lang de oude volken hechtten 

aan die momenten (Stonehenge, 

Joelfeesten, maretak, jaarbegin,

…). 

 

Grijze nachten. 

Wanneer de Zon 's middags 

(12h UT = 14h Belgische tijd, 

zomeruur) minstens 21° boven 

de evenaar komt (dwz 39°05' + 

21 > 60° zonshoogte), dan daalt 

zij ‟s nachts minder dan 18° on-

der de horizon. Die nachten 

wordt het niet volledig donker 

(= astronomische schemering). 

De waarneming van de sterren-

hemel is niet meer optimaal. Dit 

is voor Grimbergen van einde 

mei tot midden juli het geval. 

Zelfs als de declinatie meer dan 

16° bereikt (dwz 39°05' + 16° > 

55° zonshoogte) heeft men tot 

bijna middernacht nog scheme-

ring, daar de Zon minder dan 

12° onder de horizon duikt 

(nautische schemering, die ook 

vrij hinderlijk is bij het waarne-

men). Dit gebeurt in de resteren-

de nachten van begin mei tot be-

gin augustus. 

 

Zomeruur en winteruur. 

Daar wij in West-Europa wo-

nen, voor Grimbergen is de oos-

terlengte 4°22', zou voor ons de-

zelfde uurzone gelden als voor 

Groot-Brittannië. De WET 

(West-Europese Tijd), dikwijls 

nog genoemd GMT (Greenwich 

Mean Time), maar exacter is UT 

(Universal Time) of Wereldtijd. 

Reeds tweemaal werd door de 

Duitse bezetter de Midden Euro-

pese tijd ingevoerd (MET = UV 

+1 uur). Uiteindelijk bleef deze 

toch voor de meeste West-

Europese landen behouden 

(Groot-Brittannië en Ierland uit-

gezonderd) wegens praktische 

overwegingen voor het éénge-

maakt verkeer en voor andere 

economische voordelen. 

Sinds 1977 werd aan deze win-

tertijd de zomertijd toegevoegd 

(UT + 2 uur), waarvoor de eind-

datum dan nog eens wijzigde 

van eind september naar eind 

oktober. Deze anomalie, die 

maakt dat wij 2 uur vooruitlo-

pen op de werkelijke stand van 

de Zon, uit zogenaamde energe-

tische overwegingen, heeft in 

feite zeer nadelige gevolgen. 

Wie gaat er nog, om energie te 

sparen, slapen wanneer het don-

ker wordt ? Voor amateur-

astronomen en volkssterren-

wachten is het zomeruur zeer 

hinderlijk, daar het tot zeer laat 

's avonds klaar blijft. 

Ook voor verkeer en industrie is 

dit nu eerder nadelig, denk maar 

aan de tweemaal elk jaar, dat al-

le dienstregelingen moeten ver-

anderen en de extra kosten die 

zo ontstaan. 

Deze situatie is ook oorzaak van 

verkeerde inschattingen. Wij lo-

pen 2 uur vooruit op de stand 

van de Zon. Echt middag, de 

Zon in het zuiden, is het slechts 

om 14 uur. De grootste hitte is 

dan tussen 14 en 16 uur. Wan-

neer men in volle zomer daar 

onvoldoende rekening mee 

houdt, kan men tijdens die uren 

gevaarlijke verhittingsverschijn-

selen, uitdroging en diverse 

huidziekten oplopen.  
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Philippe Mollet 

De nieuwe protuberansenkijker op MIRA 

In die hectische periode dat het 

poollicht te zien was, namen we 

op MIRA ook onze nieuwe pro-

tuberansenkijker in gebruik. 

 

De smalband-roodfilter in ons 

oude toestel (een 70 mm f=1000 

lenzenkijker met een protube-

ransen-aanzetstuk erachter) ver-

toonde steeds minder contrast, 

omdat de coatings door de jaren 

heen verweerd raakte. Helaas 

zijn deze in de handel niet meer 

verkrijgbaar, dus gewoonweg 

vervangen was uitgesloten. Bo-

vendien was het hiermee enkel 

mogelijk om protuberansen 

rondom de zon te zien: het felle 

oppervlak van de  Zon 

(fotosfeer) wordt immers weg-

gewerkt door een metalen kegel-

tje ervoor te plaatsen (een soort 

kunstmatige zonsverduistering 

dus). 

 

De laatste jaren bestonden er 

reeds een aantal modellen die 

toelieten om ook op het opper-

vlak van de Zon naar protube-

ransen te kijken (zogenaamde fi-

lamenten), maar de grote op-

stoot kwam er toen de firma Co-

ronado een goede 5 jaar gele-

den ook voor de amateur-markt 

begon te produceren. 

 

Dankzij de Vlaamse overheid 

beschikken we elk jaar over een 

bescheiden investeringssubsidie, 

de SolarMax 40 met een 5 mm 

Blocking Filter, en dit alles ge-

monteerd op een goedkope Chi-

nese 80 mm f/5 lenzenkijker. 

Dankzij de werkgroep Instru-

menten van MIRA (meer be-

paald François Uytterhoeven) 

werd dit alles op een vlotte ma-

nier gemonteerd parallel aan de 

Schmidt-Cassegrain en de Zeiss

-refractor (kleine koepel). 

De hoofdfilter wordt vóór de te-

lescoop geplaatst, waardoor de  

eigenlijke kijkerdiameter dus 

gereduceerd wordt tot 40 mm., 

dus eigenlijk het equivalent van 

een halve verrekijker. Coronado 

levert echter ook filters van 60 

mm en 90 mm (en groter op 

De eerste resultaten van de Coronado (beide gemaakt met een Vesta-

webcam). Bovenaan een detailbeeld van een mooie protuberans op 17 

oktober (voor deze opname werd een 2x-barlow gebruikt om de brand-

puntsafstand van de kijker op 800 mm te brengen).  

Onderaan: een waterstof-alfa beeld van het Zonsoppervlak op 27 okto-

ber. De drie gigantische zonnevlekken (zie het artikel over het poollicht) 

zijn duidelijk te zien, maar met deze techniek barst het zonneoppervlak 

van de details. 

Visueel kan men zowel details op als rond de zon waarnemen, maar foto-

grafisch lukt dit niet door een groot verschil in helderheid: voor de pro-

tuberansen moet beduidend langer belicht worden. 

Onze Coronado 

gemonteerd op de 

equatoriale tafel. 

Bemerk het plastic 

plankje rond en 

boven de kijker: dat 

zorgt ervoor dat het 

oog van de waarne-

mer steeds in de 

schaduw valt, met 

een makkelijker én 

contrastrijker beeld 

als resultaat. 

waarmee we begin dit jaar de 

nodige bestellingen plaatsten bij 

de importeur (Lichtenknecker in 

Hasselt). Bescheiden als we zijn 

kozen we voor het instapmodel: 



MIRA Ceti - januari  - maart 2004 
17 

Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Minimum? 

R Cnc (R Cancri) Cancer (Kreeft) Mira-type 361,60 m 6,8 - 11,2 Oktober 2004? 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M44 Cancer (Kreeft) Open sterrenhoop m 3,1 95 boogminuten 577 lichtjaar 

 Cassiopeia Open sterrenhoop m 6,9 30 boogseconden 2700 lichtjaar 



MIRA Ceti - januari - maart 2004 18 



MIRA Ceti - januari  - maart 2004 
19 



MIRA Ceti - januari - maart 2004 20 Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M35 Gemini (Tweelingen) Open sterrenhoop m 5,1 28 boogminuten 2800 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M41 Canis Major (Grote Hond) Open sterrenhoop m 4.5 38 boogminuten  2300 lichtjaar 

M46 Puppis (Kiel) Open sterrenhoop m 6,1 27 boogminuten  5400 lichtjaar 

M47 Puppis (Kiel) Open sterrenhoop m 4,4 30 boogminuten  1600 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  

 

NIEUW: het langverwachte boek “Zon en Aarde, 

een unieke relatie” is eindelijk uit. U kan het op 

MIRA aanschaffen voor € 32,50 (+ € 3,00 verzen-

ding).  

 

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) 

Het eerste deel van de filterset (40 mm diameter) schroeft in een 

schijf die op maat gemaakt wordt om op de voorkant van de ge-

wenste kijker te passen. Met het kleine ringetje onderaan kan de 

kanteling van de filter t.o.v. de kijker lichtjes bijgesteld worden, 

om exact de goede golflengte door te laten. 

Karakteristieken 

Diameter eigenlijke filter: 40 mm 

Centrale golflengte: 656,28 nm (H) 

Bandbreedte: < 0,07 nm 

Diameter Blocking Filter: 5 mm 

Telescoop: 80 mm f/5 Sky-

watcher 

aanvraag). 

De bijbehorende blocking filter 

zit eigenlijk ingewerkt in een 

zenitprisma voor achteraan de 

telescoop, dus extra handig op 

lenzenkijkers en aanverwanten. 

Ze bestaan in een uitvoering met 

5, 10 of 15 mm filteropening (en 

de prijs ervan loopt sterk op). 

Aangezien deze filter zowat in 

het brandpunt staat, moet de 

opening gekozen worden in 

functie van de brandpuntsaf-

stand van de kijker. Tot 500 mm 

volstaat een 5 mm filter om het 

volledige schijfje van de Zon 

door te laten. Bij langere brand-

puntsafstanden wordt het zons-

beeld ter hoogte van het brand-

punt al te groot en moet een 10 

mm gekozen worden om de Zon 

in zijn geheel te bekijken. En 

voor toestellen van 1000 mm en 

meer is er dan de 15 mm. 

Hoewel dit dus het kleinste mo-

del in het gamma van Coronado 

is, toont het toestel toch verbluf-

fende beelden. Meestal is de 

Zon in H-alfa-licht trouwens 

veel actiever dan in gewoon 

licht. Dankzij dit toestel kunnen 

we nu op heldere dagen de be-

zoekers nog veel meer laten 

waarnemen op de Zon. 

Coronado heeft dit aspect van 

de sterrenkunde dus heel wat 

betaalbaarder én bovendien ook 

minder omslachtig gemaakt. 

Website Coronado-filters: http://www.coronadofilters.com/ 

Website Lichtenknecker Optics: http://www.lo.be/ 

http://www.coronadofilters.com/
http://www.lo.be/
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Lieve Meeus (VVS-werkgroep Zon) 

BESPREKING 
Boek: “Zon en Aarde. Een unieke relatie” 

Auteur: Jan Janssens 

Titel: Zon en Aarde, een unieke relatie 

Uitgeverij: Garant (Antwerpen) - MIRA (Grimbergen) 

Prijs: € 32,50 (verzendingskosten: € 3,00) 

ISBN-nummer: 90-441-1449-2 

254 pagina’s 

Is het nog wel zinvol om -in de-

ze tijd van overvloedig beschik-

bare informatiebronnen- een 

boek over zon en aarde te schrij-

ven? Zeker! Over het Heelal en 

het Zonnestelsel in het algemeen 

vinden we heel wat lectuur maar 

over de zon in al haar aspecten 

vinden we bijzonder weinig te-

rug en zeker niet in de Neder-

landse taal. Nochtans hebben we 

ons hele bestaan aan haar te 

danken. Iemand die vanuit zijn 

natuurlijke nieuwsgierigheid zo-

veel mogelijk tracht te verne-

men over zijn afkomst, zijn ver-

leden of hoe het allemaal in el-

kaar zit, mag dit fascinerende 

boek zeker niet missen.  

Met kennis van zaken en in een 

bevattelijke en vlotte taal 

schreef Jan Janssens dit dan ook 

wetenschappelijk neer. Voor-

aleer over een unieke relatie te 

kunnen spreken, moeten we bei-

de partners, zon en aarde, zo 

goed mogelijk leren kennen. 

De auteur leidt ons dan ook rond 

aan de hand van vijf belangrijke 

hoofdstukken. 

 

Eerst wordt de vorming van de 

zon en het planetenstelsel haar-

fijn uit de doeken gedaan en 

meteen weet je bijvoorbeeld ook 

wat een “proplyd”en een 

“protozon” is; waarom onze aar-

de zo klein gebleven is en welke 

strijd zij in haar beginfase ge-

voerd heeft. De eigenschappen 

van de zon, waaronder de mas-

sa, de samenstelling, vorm, 

kleur en energieproductie, haar 

omgeving en beweging, haar 

evolutie en eventuele alternatie-

ven voor de aarde, worden sche-

matisch verduidelijkt. 

 

Zeer boeiend is hoofdstuk twee 

waar de auteur het belang van 

o.a. de spectroscopische waar-

nemingen, de neutrinodetectors 

en van de helioseismologie on-

derstreept teneinde een beter be-

grip te krijgen van de huidige 

structuur van de zon. Over de 

chromosfeer en de corona weet 

hij heel wat te vertellen, dankzij 

recente gegevens door ruimte-

tuigen en satellieten als SOHO 

en TRACE.  

 

In hoofdstuk drie lees je over 

waarnemen van de zon in wit 

licht (acht blz.!), in H-alfa, met 

de magnetograaf, de magneto-

meter en de coronagraaf. Zo 

krijg je een antwoord op al je 

vragen over zonnevlekken, pre- 

en post-flares, protuberansen, 

zonnewind, wel of geen pool-

licht en nog veel meer. Dit alles 
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is rijk gedocumenteerd met 

sprekende schema‟s en prachtig 

recente SOHO-opnames. Waar-

om het voorspellen en registre-

ren van de toestand van de om-

geving van de aarde één van de 

topprioriteiten van de weten-

schappers is, lezen we in « Het 

ruimteweer », aangevuld met 

een overzicht van de voornaam-

ste en populairste sites voor de 

r a a d p l e g i n g  v a n  h e t 

“spaceweather”. Op het einde 

van dit hoofdstuk maakt de lezer 

kennis met de actieve VVS-

Werkgroep Zon.  

 

Dat de zonneactiviteit geen twee 

dagen hetzelfde is, weten maar 

weinig mensen. Een uitgebreid 

en volledig dagboek van de 23s-

te zonnecyclus, van mei 1996 

tot oktober 2003 houdt ons op 

het einde van het vierde hoofd-

stuk in zijn greep, wat aantoont 

welke innige band de auteur met 

onze moederster heeft.  

 

Na deze, laat mij maar zeggen, 

zeer volledige uitleg over de 

zon, helpt de schrijver ons te 

verdiepen in de relatie zon-

aarde. Vooraleer verschillende 

atmosferische verschijnselen te 

beschrijven, worden eerst de ba-

sisprocessen opgefrist, opnieuw 

aangevuld met prachtige foto‟s. 

Een niet gemakkelijke materie 

zoals het klimaat in al zijn facet-

ten -denk maar aan de zure re-

gen, ozonsmog, broeikasgassen, 

klimaatverandering en nog veel 

meer- wordt in een begrijpbare 

taal uitgelegd. Wie zich nog vra-

gen stelt over het magneetveld 

van de aarde, poollicht, proton-

en geomagnetische stormen 

(welke grote storingen in tech-

nologische systemen kunnen 

veroorzaken) vindt in dit boek 

de antwoorden op zijn vragen. 

Alleen jammer van het nogal 

kleine lettertype voor de verkla-

ring onder schema‟s en foto‟s. 

 

Over iets dat nauw aan het hart 

ligt, kan men niet zwijgen en 

wil men steeds meer weten. Om 

die honger te stillen voegt de 

schrijver er nog zes redelijk 

zware bijlagen aan toe o.a. over 

de proton-proton-cyclus, het 

spectrum, zonsverduisteringen, 

verschillende tabellen enz.  

Laat je zeker niet afschrikken 

door de gebruikte afkortingen. 

Wij leven nu eenmaal in een 

tijdperk van  letterwoorden zo-

wel in onze spreek- als schrijf-

taal. Dat lost de auteur op door 

aan zijn boek een lijst van afkor-

tingen toe te voegen zodat je de-

ze, wanneer je ook maar wil, 

kan raadplegen.  

Zeer handig is ook het trefwoor-

denregister van maar liefst zes-

tien bladzijden zonder dan nog 

de bibliografiepagina‟s te verge-

ten.  

 

Proficiat aan de schrijver om 

een zodanig complexe materie 

als de zon, samen te brengen in 

een vlot lezend, rijk gedocu-

menteerd en goed in de hand 

liggend boek. 

Een boek dat zowel de zonne-

waarnemer als de theoreticus en 

elke geïnteresseerde leek in het 

vak binnen handbereik zou moe-

ten hebben! Het zou me niet 

verbazen, mocht dit unieke werk 

binnen de kortste keren worden 

vertaald en ook elders gepubli-

ceerd. 

 

Samengevat: Een boek om te 

gebruiken! 

 

Voor praktische informatie aangaande dit boek verwijzen we graag naar de MIRA-website, of recht-

streeks op: http://www3.mira.be/zon_en_aarde.html 

Frank Deboosere 

schreef de inleiding 

bij het boek, en zorg-

de ook voor de verbe-

tering van het hoofd-

stuk over de invloed 

van de Zon op Aarde. 

Logisch dus dat de 

auteur (links) het eer-

ste exemplaar -nog 

letterlijk warm van de 

pers– aan onze weer-

man overhandigde 

tijdens de Astroclub-

avond van eind no-

vember. 
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BEELDGALERIJ 

Links: hét grote nieuws de afgelopen maanden in 

de digitale wereld: de Canon Eos 300D 

(“Rebel”). Een nieuwe digitale reflexcamera –dus 

met verwisselbare lenzen– waarvan de prijs zo on-

geveer de helft van de concurrentie bedraagt 

(maar nog steeds ca. € 1100). Het toestel mist na-

tuurlijk wat professionele snufjes, maar zal voor 

de meeste gebruikers zeker volstaan. Hier alvast 

een allereerste astro-opname van David Van den 

Bunder met de 102 mm f/10 Zeiss-refractor op MI-

RA. Het toont de open sterrenhoop M34 tussen  

Perseus en Andromeda. Enkele afzonderlijke op-

names van 60 seconden werden op de PC samen-

gevoegd. Op het origineel zijn sterretjes van mag-

nitude 14,5 te zien! En dit alles bij een resolutie 

die hoog genoeg ligt om er een kleine poster mee 

af te drukken... 

Rechts: de “echte” astrono-

mische CCD-camera‟s gaan 

natuurlijk nog een stuk zwak-

ker, maar dan wel bij lagere 

resolutie (en niet te gebrui-

ken voor dagdagelijkse opna-

mes). Deze opname van Luc 

Debeck toont het welbekende 

Andromedamelkwegstelsel 

(M31) en zijn begeleiders 

(M32 en M110). 

Luc gebruikte hiervoor een 

klassieke 135 mm telelens 

gekoppeld aan zijn nieuwe 

MX7c-kleuren CCD-camera. 

Een belichtingstijd van 30 

minuten resulteerde in deze 

prachtige opname. 

Nog twee opnames van Luc Debeck, ditmaal 

met een 200 mm f/4.4 newtonkijker. 

Links: NGC 5907 in de Draak is een “edge-

on” melkwegstelsel, dus ééntje dat we vanop 

zijn zijkant bekijken. Belichtingstijd: 15 x 30 

s. 

Rechts: en sterke uitvergroting van het ori-

gineel: de toepasselijk geheten Eskimonevel 

(NGC 2392) is een mooie maar kleine plane-

taire nevel in de Tweelingen. 
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Links: maar ook de klassieke foto-

grafie is nog lang niet dood. Deze 

schitterende foto van de Plejaden 

mèt omgevende emissienevel komt 

van François Uyterhoeven. Op het 

voorbije MIRA-waarnemings-

kamp in de Provence belichtte hij 

30 minuten op EliteChrome 200, 

met een 102mm f/6,5 Vixen ED-

refractor. 

 

Linksonder: het mooie kratertrio 

Theophyllus-Cyrillus en Catharina 

vormde het doelwit voor de aller-

eerste astro-opname van Alphonsi-

ne Pelgrims. ToUcam II-webcam 

achter een 200 mm f/5 newton van 

Skywatcher. 

 

Rechtsonder: een recent Saturnus-

beeld van Jeroen De Vleesschau-

wer. Opname met de webcam ach-

ter een 102 mm f/9.8 refractor van 

Vixen. De Cassini-scheiding in de 

ringen is mooi zichtbaar: een 

zwart streepje dat maakt dat de 

ringen uiteenvallen in twee con-

centrische ringetjes. 

En het goede oude “potlood-en-papier” is 

in handen van een goed waarnemer én 

tekenaar nog altijd onovertroffen voor 

hoge-resolutiebeelden. Nicolas Costers 

(één van onze jongere assistenten) is sinds 

kort eveneens in het bezit van een 200 mm 

f/5 Skywatcher-newton.  

• De Mars-tekening dateert van 24 sep-

tember. Bovenaan is mooi de poolkap te 

zien, terwijl het donkere gebied in het 

midden Mare Erythraeum is. 

• De Saturnus-tekening dateert van 7 no-

vember. 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2004 

Datum Begin astro-

nomische 

schehering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h46m 18h54m -23°04' 0.983 

8 januari 6h37m 8h43m 16h54m 19h01m -22°21' 0.983 

15 januari 6h34m 8h39m 17h04m 19h09m -21°17' 0.984 

22 januari 6h30m 8h32m 17h15m 19h18m -19°53' 0.984 

29 januari 6h23m 8h24m 17h27m 19h27m -18°10' 0.985 

5 februari 6h15m 8h13m 17h39m 19h38m -16°12' 0.986 

12 februari 6h05m 8h01m 17h52m 19h49m -13°59' 0.987 

19 februari 5h53m 7h48m 18h04m 20h00m -11°36' 0.988 

26 februari 5h40m 7h34m 18h17m 20h11m -9°03' 0.990 

4 maart 5h25m 7h19m 18h29m 20h23m -6°24' 0.992 

11 maart 5h09m 7h04m 18h41m 20h36m -3°41' 0.993 

18 maart 4h52m 6h49m 18h52m 20h49m -0°55' 0.995 

25 maart 4h34m 5h33m 19h04m 21h02m +1°50' 0.997 

1 april 5h16m 7h17m 20h15m 22h17m +4°34' 0.999 

Datum  Maanfase 

30 december Eerste kwartier 

7 januari Volle Maan 

15 januari Laatste kwartier 

21 januari Nieuwe Maan 

29 januari Eerste kwartier 

6 januari Volle Maan 

13 januari Laatste kwartier 

20 januari Nieuwe Maan 

28 januari Eerste kwartier 

6 maart Volle Maan 

13 maart Laatste kwartier 

20 maart Nieuwe Maan 

28 maart Eerste kwartier 

5 april Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. 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. 

Januari-maart 2004: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus domineert de avondhemel. Begin januari gaat ze nog onder 

omstreeks 19h30, maar eind maart is dat pas om middernacht. Het 

is het helderste puntvormige object aan de hemel, in het westen tot 

zuidwesten 

 Bij Jupiter is het net andersom: begin januari komt de planeet maar 

op om 23h, maar in maart straalt hij de ganse nacht. Enkel Venus is 

helderder.  

 Saturnus was net in oppositie, en is ook nu nog nagenoeg de ganse 

nacht door te zien. De ringenplaneet vormt nu een mooie smalle 

driehoek met de nagenoeg even heldere Castor en Pollux. 

 Zoek in dezelfde buurt ook eens naar Ceres, de eerst ontdekte plane-

toïde (zie het kaartje op pagina xx). 

 Mars is ook dit seizoen nog te zien, hoewel de planeet steeds min-

der helder wordt. 
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1: DE ZON EN DE MAAN 
 

In het vorige nummer schreven 

we nog dat de zonneactiviteit de 

laatste maanden duidelijk om-

laag ging (richting zonnevlek-

kenminimum), maar nauwelijks 

enkele weken later werden we 

getrakteerd op enkele van de 

allergrootste zonnevlekkengroe-

pen van deze cyclus (zie o.a. het 

artikel over het poollicht eind 

oktober elders in dit nummer). 

Dit zijn natuurlijk spectaculaire 

uitschieters, want voor de rest 

gaat de activiteit er wel degelijk 

op achteruit. Er zijn trouwens 

aanwijzingen dat dergelijke gro-

te vlekkengroepen wel vaker 

voorkomen na het eigenlijke 

zonnevlekkenmaximum. 

 

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 

 

Het wordt een prachtig voorjaar 

voor planeetwaarnemers, ver-

mits alle vier 4 interessantste 

planeten te zien zullen zijn aan 

de avondhemel. 

 

Mercurius is voor vele - ook 

ervaren - waarnemers nog een 

onbekende. De planeet wordt 

helder genoeg om met het blote 

oog te zien, en is dan ook al be-

kend sinds de oudheid. Maar 

aangezien Mercurius het dichtst 

rond de Zon draait, verwijdert 

hij zich aan de aardse hemel 

nooit ver van deze laatste. Daar-

om moet Mercurius steeds in de 

avond– of ochtendschemering 

gezocht worden. Zo‟n gelegen-

heden krijgen we enkele keren 

per jaar. Maar veel hangt dan af 

van de hoek die de verbindings-

lijn Mercurius-Zon maakt met 

de horizon: enkel als die hoek 

groot genoeg is komt de planeet 

voldoende hoog boven de hori-

zon op het moment dat de sche-

mering donker genoeg is. 

Zo‟n gelegenheid krijgen we 

tijdens de avondschemering 

eind maart. Dan gaat Mercurius 

meer dan anderhalf uur na de 

Zon onder. Speur misschien 

eerst met de verrekijker de wes-

telijke horizon af. Eenmaal de 

planeet zo gevonden dan is ze 

ook makkelijk met het blote oog 

haalbaar. 

Als dat lukt dan kan u diezelfde 

avonden ook de vier andere 

klassieke planeten zien. 

 

Venus steelt zeker wel de show. 

Aandachtige waarnemers kon-

den ze reeds in de avondsche-

mering opzoeken sinds eind no-

vember, maar vanaf nu begint ze 

echt de avondhemel te domine-

ren.  

Eind maart gaat ze zelfs 4,5 uur 

na de Zon onder. Op dat ogen-

blik is het zichtbare schijfje 

voor 50% verlicht, dus “eerste 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

4 jan. 7° onder 
Aldebaran  

( Tau) 

7 jan. 4° onder Saturnus 

8 jan. 3° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

10 jan. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

12 jan. 4° onder Jupiter 

15 jan. 4° onder 
Spica  

( Virginis) 

18 jan. 3° onder 
Antares 

( Sco) 

24 jan. 4° boven Venus 

27 jan. 5° boven Mars 

1 feb. 7° onder 
Aldebaran 

( Tau) 

3 feb 4° onder Saturnus 

4 feb. 5° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

7 feb. 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

8 feb. 3° rechts Jupiter 

11 feb. 3° onder 
Spica  

( Virginis) 

23 feb. 3° boven Venus 

25 feb. 4° boven Mars 

1 maart 5° onder Saturnus 

2 maart 2° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

6 maart 3° onder Jupiter 

24 maart 3° boven Venus 

25 maart 3° links Mars 

28 maart 4° onder Saturnus 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (tot zondagochtend 

28 maart) loopt één uur voor op 

de Universele Tijd (UT). 

Vanaf dan tot de ochtend van 31 

oktober werken we met de zomer-

tijd (of exacter: dubbele zomer-

tijd). Dan lopen onze uurwerken 

immers 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. 30 
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MARS 

Datum Onder-

gang 

helder-

heid 

1 januari 0h57m 0,2 

8 januari 0h54m 0,3 

15 januari 0h51m 0,5 

22 januari 0h49m 0,6 

29 januari 0h47m 0,7 

5 februari 0h45m 0,8 

12 februari 0h43m 0,9 

19 februari 0h42m 1,0 

26 februari 0h40m 1,1 

4 maart 0h39m 1,1 

11 maart 0h37m 1,2 

18 maart 0h35m 1,3 

25 maart 0h32m 1,3 

1 april 01h29m 1,4 

De historische dichtste Marsnadering van eind 

augustus 2003 ligt nu al bijna een half jaar ach-

ter de rug, en dat is er aan te zien. De planeet is 

nog steeds elke avond en nacht te zien, maar is 

heel wat zwakker en vooral kleiner geworden.  

De fameuze 25 boogseconden van eind augustus 

zijn begin januari al afgenomen tot 8,5 en eind 

maart zelfs tot minder dan 5 boogminuten.  

Zoek de planeet eens op omstreeks 19 maart, 

dan staat ze immers vlakbij de Plejaden. 

 

De reuzenplaneten Jupiter en Saturnus zijn 

weer elke avond te zien. 

In januari moet men voor Jupiter nog wachten 

tot het tweede deel van de avond, maar later op 

het seizoen is hij net zoals Saturnus nagenoeg 

de ganse nacht door te zien. Jupiter trok het 

voorbije jaar van de “voorpoot” van het ster-

renbeeld Leeuw (de ster Regulus) naar diens 

achterpoten, maar keert de volgende paar 

maand op zijn schreden terug. Dit is de jaarlijk-

se oppositielus van de planeet, veroorzaakt door 

de combinatie van de omwentelingen van Aarde 

en Jupiter rond de Zon. 

 

Saturnus staat dit jaar middenin het sterren-

beeld Tweelingen, en vormt er een opvallende 

smalle driehoek met de heldere sterren Castor 

en Pollux, die beide ietsje zwakker zijn als de 

planeet zelf. 

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 (wintertijd tot 28 maart, zomertijd vanaf dan). 

Saturnus 1 november 

Jupiter 1 november 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

Onder-

gang 

1 januari 22h49m  

8 januari 22h21m  

15 januari 21h52m  

22 januari 21h23m  

29 januari 20h52m  

5 februari 20h21m  

12 februari 19h49m  

19 februari 19h17m  

26 februari 18h45m  

4 maart 18h12m 7h37m 

11 maart 17h39m 7h08m 

18 maart 17h07m 6h39m 

25 maart 16h35m 6h10m 

1 april 17h03m 6h41m 

Mars 1 januari 

Mars 1 februari 

Mars 1 maart 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 8h49m 

8 januari 8h20m 

15 januari 7h50m 

22 januari 7h21m 

29 januari 6h52m 

5 februari 6h23m 

12 februari 5h54m 

19 februari 5h25m 

26 februari 4h57m 

4 maart 4h29m 

11 maart 4h02m 

18 maart 3h35m 

25 maart 3h08m 

1 april 3h42m 

Mars 1 april 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2004. 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 vorige maanden is mooi te zien. 

Venus 1 januari 

Venus 1 april 

Venus domineert de volgende maanden de avondhemel. 

De planeet verwijdert zich - vanop Aarde bekeken - steeds 

meer en meer van de Zon, en gaat daardoor steeds later 

onder. Daardoor ook zien we ze steeds meer vanop haar 

“zijkant”, zodat we een steeds kleiner wordende fractie 

van de verlichte helft zien. Tegelijk nadert ze echter ook 

de Aarde, waardoor de diameter van het schijfje groter 

wordt: van 13 boogminuten begin januari tot 24 boogmi-

nuten eind maart. 

De helderheid van de planeet loopt op van magnitude –

3,4 tot –4,0 eind maart, en is daarmee met voorsprong het 

helderste puntje aan de avondhemel (zelfs Jupiter kan er 

niet aan tippen). Eind maart nadert de planeet trouwens 

de Plejaden, om er begin april net onder door te lopen. 

Probeer de tweede helft van maart ook eens Mercurius op 

te zoeken, laag boven de westelijke horizon. 

Venus 1 februari 

Venus 1 maart 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 19h36m 

8 januari 19h58m 

15 januari 20h20m 

22 januari 20h42m 

29 januari 21h03m 

5 februari 21h23m 

12 februari 21h44m 

19 februari 22h03m 

26 februari 22h23m 

4 maart 22h42m 

11 maart 23h01m 

18 maart 23h20m 

25 maart 23h37m 

1 april 0h52m 

Mercurius 

Datum Onder-

gang 

20 maart 20h18m 

25 maart 20h48m 

30 maart 22h06m 

4 april 22h07m 

9 april 21h50m 
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kwartiers-Venus”, naar analogie 

met de Maan. Begin januari is 

dat echter nog 84%. Het is dan 

ook heel boeiend om de volgen-

de maanden - zelfs met  een 

kleine telescoop - de afnemende 

fase van de planeet te volgen. 

Het zal al snel duidelijk worden 

dat tegelijk hiermee ook de af-

meting van het schijfje snel toe-

neemt, aangezien de planeet 

steeds dichter bij de Aarde komt 

te staan. 

De laatste dagen van maart 

schuift de heldere planeet trou-

wens steeds dichter naar de Ple-

jaden toe (dichtste nadering op 3 

april), de prachtige open sterren-

hoop in de Stier. Aangezien 

Mars in die periode ook in de 

buurt staat vormt dit een mooie 

foto-gelegenheid. 

De planeet is het helderste punt-

je aan de hemel: van magnitude 

–3,4 begin januari tot een stra-

lende –4,2 half april. 

 

Mars blijft natuurlijk in de actu-

aliteit door de armada aan ruim-

tetuigen die er omstreeks de 

jaarwisseling aankwamen. Maar 

voor de waarnemer is het vet nu 

wel van de soep. De planeet 

blijft ook dit seizoen makkelijk 

zichtbaar, maar gaat er zowel in 

helderheid als diameter sterk op 

achteruit. Zelfs de sterk contras-

terende poolkappen worden stil-

aan moeilijk waarneembaar met 

modale telescopen. 

Een mooie samenstand krijgen 

we te zien eind maart: dan be-

weegt de Rode planeet onder de 

Plejaden door, en op de avond 

van de 25ste is ook het maansik-

keltje in de buurt.   

 

De aandacht van de actieve pla-

neetwaarnemers zal de volgende  

maanden dan ook eerder naar 

Jupiter gaan. De laatste maan-

den moesten we nog „s morgens 

kijken, maar stilaan verovert de 

reuzenplaneet terug de avondhe-

mel. Reeds met een kleine kijker 

kunnen makkelijk de vier grote 

maantjes van de planeet gezien 

worden, en wie goed kijkt ziet 

deze ook al met de verrekijker 

(mits deze stevig ondersteund 

staat). Details op de planeet zelf 

daarentegen worden pas zicht-

baar vanaf een vergroting van 

30-40 keer, maar ook dat is dus 

al vlot haalbaar met een kleine 

kijker. Het gaat dan om twee of 

zelfs drie donkere evenwijdige 

wolkenbanden die helemaal 

rond de planeet lopen. Het be-

roemdste langlevende fenomeen 

op de verder turbulent verander-

lijke gasplaneet is natuurlijk de 

bekende Rode Vlek. In de jaren 

‟80-90 was die wat minder con-

trastrijk, maar het ziet er naar uit 

dat deze gigantische cycloon 

terug beter te zien is. 

Maar ook zonder optisch materi-

aal is de planeet heel boeiend: 

de volgende maanden keert de 

planeet bij wijze van spreken op 

zijn stappen terug. Het afgelo-

pen jaar bewoog de planeet op 

de “normale” manier van Kreeft 

naar Leeuw en stilaan richting 

Maagd, maar de volgende 

maanden keert hij terug richting 

Regulus, om dan pas begin mei 

terug af te buigen en dan defini-

tief naar de Maagd toe te gaan. 

Wanneer u om de week eens een 

schetsje maakt van zijn positie, 

zal u na verloop van enkele 

maanden een beter inzicht krij-

gen in de hemelmechanica. 

 

Saturnus is een volle twee 

magnituden zwakke dan grote 

broer Jupiter, maar met een 

Mars loopt de tweede helft van maart onder de Plejaden door. De dichtste nadering is te zien omstreeks 19-20 

maart. De kaart toont de positie van Mars dag na dag, telkens om 0h. 

Een goede week later staat trouwens ook Venus in de buurt. Maar het indrukwekkendst is misschien nog de 

avond van de 25ste, wanneer ook het fijne Maansikkeltje in de buurt komt. Stuur gerust uw foto‟s door... 
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kaartje bij de hand kan het toch 

geen probleem vormen om die 

terug te vinden: de volgende 

maanden vormt de planeet een 

mooie lange driehoek met de 

sterren Castor en Pollux in de 

Tweelingen.  

 

 

3: PLANETOIDEN 
 

Ceres was de eerste planetoïde 

die ontdekt werd (in 1801, op 1 

januari nog wel!), tijdens de 

speurtocht naar de zogenaamde 

ontbrekende planeet. Men had al 

snel door dat het object te klein 

was voor een planeet, zeker toen 

men al gauw diverse andere ob-

jecten vond in die buurt. 

Ceres is weliswaar niet de hel-

derste planetoïde (dat is Vesta), 

maar wel degelijk de grootste: 

ze haalt net geen 1000 kilometer 

(tegenwoordig geeft men 913 

km als betrouwbaarste meting). 

Het kleine object is in oppositie 

omstreeks 9 januari: dan haalt 

ze magnitude 6,8. Maar zeker 

tot eind februari blijft ze helder 

genoeg om met een modale ver-

rekijker gezien te worden. Ze 

beweegt zich nu trouwens in het 

sterrenbeeld Tweelingen, dus 

niet toevallig in de buurt van de 

ecliptica (net zoals de meeste 

objecten in het zonnestelsel). 

 

 

4: DEEP-SKY (zie middenflap) 

 

Ditmaal duiken we onder in de 

dierenwereld: Grote Hond, Klei-

ne Hond en Kreeft krijgen onze 

aandacht (met een zijsprongetje 

naar de Tweelingen). 

 

De Grote Hond komt in België 

nooit hoog boven de horizon, 

maar is toch makkelijk te vin-

den. Dat komt natuurlijk door 

Sirius, de helderste ster aan de 

hemel (magnitude –1,44). 

Het sterrenbeeld zit aan de rand 

van de wintermelkweg, dus 

hoeft het niet te verbazen dat er 

nogal wat open sterrenhopen in 

voorkomen. 

De allerbekendste is M41, zo’n 

4° onder Sirius. Met een paral-

lactisch opgestelde telescoop is 

het een peulschil om die te vin-

den: zet de as van de rechte 

klimming vast, en beweeg ge-

woon in declinatie naar onder 

toe. De kijker komt dan automa-

tisch voorbij de sterrenhoop. 

Met de verrekijker plaatst men 

gewoon Sirius bovenaan in 

beeld, en M44 verschijnt dan in 

de onderste helft. 

Maar „t kan nog veel makkelij-

Het helderheidsverloop van R Cancri tussen april 2001 en nu 2003 

(copyright AAVSO). Deze MIRA-type variabele is tijdens zijn maximum 

mooi zichtbaar met de verrekijker, maar om de ster gedurende zijn volle-

dige cyclus te kunnen volgen is toch al een 114-kijkertje nodig. 

Het traject van planetoïde 1 Ceres aan de hemel van januari tot maart.  

Ceres mag dan wel de eerste kleine planeet zijn die ontdekt werd, maar 

het is niet de helderste (die eer gaat naar 4 Vesta). Toch is Ceres zeker in 

januari en februari makkelijk met de verrekijker te vinden: de planetoïde 

staat omstreeks 9 januari in oppositie met de Zon en haalt dan magnitude 

6,8. 
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ker: op een donkere plaats (en 

liefst iets zuidelijker dan België, 

zodat het gebied hoger boven de 

horizon komt) is de cluster zelfs 

al met het blote oog te zien. 

Met een gewone 7x50 is de 

cluster al mooi op te lossen in 

afzonderlijke sterretjes: 7 of 10 

stuks is makkelijk haalbaar 

(omgeven door een vage gloed 

die er op wijst dat er nog heel 

wat sterretjes zijn). 

Met een kleine telescoop loopt 

het aantal sterren al gauw in de 

tientallen, en een ervaren waar-

nemer kan zien dat een paar van 

de helderste een lichte oranje 

tint hebben. Er zitten inderdaad 

een paar opvallende rode reuzen 

in de groep.  

 

Een heel pak zwakker is de 

reeks open sterrenhopen in Pup-

pis. De interessantste zijn het 

trio M46, M47 en NGC 2423. 

Door de lage stand aan de hemel 

en het gebrek aan heldere ster-

ren in de onmiddellijke  nabij-

heid zijn ze niet zo makkelijk te 

vinden. Men kan starten van  

Puppis, en dan 5° in declinatie 

zakken (weerom makkelijk met 

een parallactische opstelling) 

om bij M46 uit te komen. Maar 

in de zoeker of verrekijker zal 

dan een opvallende driehoek 

van magnitude 5 sterren opval-

len, met in de rechterhelft ervan 

de cluster M47. Er staat trou-

wens een ster van magnitude 5,6 

nagenoeg in de cluster, hoewel 

die er waarschijnlijk geen deel 

van uitmaakt. Met de verrekij-

ker is het zo goed als uitgesloten  

om er afzonderlijke sterretjes in 

te zien, maar zodra de vergro-

ting een beetje opgedreven 

wordt (15-20x) zullen zelfs in 

een 60 mm kijkertje al een 10-

15 tal sterretjes onderscheiden 

worden. Wat direct opvalt is een 

boogje van een vijftal helderder 

sterren die duidelijk afsteken 

tegen de zwakkere rest. 

 

M46 ligt er anderhalve graad 

vandaan, dus met een beetje 

heen en weer te bewegen valt 

men er al snel op. Met de verre-

kijker is hij te zien als een 

zwakke vlek, en er is al een 80 

mm kijker nodig om de eerste 

afzonderlijke sterretjes te zien.  

M46 mag dan wel zwakker zijn 

dan zijn buurman, maar hij be-

vat wel duidelijk meer sterren. 

Bij M47 zou het gaan om zo‟n 

50 sterren, maar M46  bevat er 

meer dan 500. Eén ervan (een 

voorgrondster?) haalt magnitude 

9, maar de anderen zijn alle 

zwakker dan 10. Opvallend is 

echter dat er een planetaire ne-

vel lijkt te staan in deze sterren-

hoop (aan de linkerbovenkant). 

Hoogstwaarschijnlijk maakt het 

er wel geen deel van uit, maar 

staat het toevallig in dezelfde 

richting (de sterrenhoop is te 

jong om al planetaire nevels te 

bevatten). Deze NGC 2438 is in 

principe al zichtbaar met een 

150 mm kijker, maar een 200 

mm maakt de zaken iets com-

fortabeler. Het mooiste effect 

verkrijgt men door een OIII-

filter voor het oculair te plaat-

sen: de nevel wordt dan op slag 

véél contrastrijker t.o.v. de ster-

renachtergrond. 

 

De Kreeft is een zwak sterren-

beeldje, halverwege tussen 

Castor/Pollux (Tweelingen) en 

Regulus (Leeuw). Het is vooral 

interessant omwille van “de Bij-

enkorf” (Praeseppe, ook M44), 

één der mooiste open sterrenho-

pen aan de noordelijke hemel. 

Op de meeste plaatsen kan men 

die al makkelijk met het blote 

oog zien. Met een doorsnee ver-

rekijker ziet men al makkelijk 

een tiental sterretjes, maar het 

mooiste beeld krijgt men door 

een grote verrekijker of een kor-

te telescoop (20-25 keer vergro-

ting). Dan doet het zijn naam 

alle eer aan: een zwerm rond-

zoemende bijtjes. Net zoals bvb. 

de Plejaden is ook M44 eigen-

lijk te groot voor een grote kij-

ker: hij past niet meer in beeld 

bij een grotere vergroting. 

 

Dat is wel het geval voor M67, 

die andere sterrenhoop in de 

Kreeft, die vaak over het hoofd 

M44 in de Kreeft is na de Plejaden misschien wel de mooiste open ster-

renhoop aan de noordelijke hemel. Het object is heel makkelijk te vinden 

in het hart van het zwakke sterrenbeeld, en toont al in een eenvoudige 

verrekijker heel wat afzonderlijke sterretjes. 

Opname van Philippe Mollet vanuit Transinne, met een 200 mm f/3,5 te-

lelens op Ektachrome 200 diafilm (10 minuten belicht). 
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gezien wordt omwille van zijn 

bekendere broer. Met de verre-

kijker kan hij al mooi gevonden 

worden, maar er is toch al een 

70 mm kijkertje nodig om hem 

vlot in afzonderlijke sterren op 

te lossen. M67 is trouwens één 

van de oudste open sterrenhopen 

die we kennen (4 miljard jaar?). 

Opzoeken is een makkie: de 

sterrenhoop staat twee graden 

rechts van de ster  van de 

Kreeft. 

 

In de buurt van de andere onder-

poot van de Kreeft (de ster ) 

gaan we op zoek naar de veran-

derlijke ster R Cancri. Deze 

behoort tot het klassieke type 

van MIRA-variabelen, en 

schommelt met een periode van 

bijna één jaar tussen magnitude 

6,8 en 11,2. Die quasi-jaarlijkse 

periode zorgt ervoor dat de toe-

nemende fase steevast valt in de 

periode dat de Kreeft niet zicht-

baar is (zie grafiek op pagina 

31). 

 

De bovenste ster van de Kreeft 

is dan weer een mooie gekleur-

de dubbelster: jota () bestaat 

uit een gele en een blauwe com-

ponent, van respectievelijk mag-

nitude 4,2 en 6,6. Beide sterren 

staan zo‟n 30 boogseconden uit 

elkaar, en dat maakt dat ze mak-

kelijk te scheiden zijn met de 

kleinste instrumenten. 

 

Een heel stuk hoger aan de he-

mel vinden we de Tweelingen 

terug, waar dit seizoen Saturnus 

en planetoïde 1 Vesta vertoeven. 

M35 is één der makkelijkste 

open sterrenhopen aan de noor-

delijke hemel. Start daarom 

vanaf de ster  Gemini (Tejat 

Posterior). Van hieruit vertrekt 

men best (met de verrekijker of 

de zoeker van de telescoop) naar 

de sterren  (Praepes) en 1 Gem 

(Propus). M35 staat dan in de 

rechte hoek van een  driehoek 

die hij vormt met deze laatste 2 

sterren. 

Zeker met de verrekijker is hij 

makkelijk te vinden, zelfs op 

niet al te donkere plaatsen. Wie 

goede ogen heeft kan hem zelfs 

met het blote oog reeds 

ontwaren. 

De cluster bevat zo‟n 300 

afzonderlijke sterren, waarvan 

de helderste van 9de magnitude 

is. Een kleine telescoop (6 cm 

diameter) is dus al voldoende 

om de eerste afzonderlijke 

sterren te zien. 

De schijnbare diameter van M35 

bedraagt 28 boogminuten, dus 

nagenoeg even groot als de 

Maan. En aangezien M35 vlak 

bij de ecliptica ligt, gebeurt het 

wel eens dat de Maan of een 

planeet doorheen deze cluster 

trekt. 

 

En ten slot nog een blozende 

ster: UU Auriga is een veran-

derlijke ster, maar is vooral een 

knalrode koolstofster. Ze haalt 

meestal magnitude 6, en met een 

B-Vindex van 2,6 vertoont ze 

genoeg kleur opdat nagenoeg 

iedereen ze als oranje of zelfs 

rood zal herkennen. Een mooie 

afsluiter voor deze verkenning 

van een stukje winterhemel 

naast de klassieke Orion. 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2004, Jean 

Meeus, VVS 2003. 

• 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 omgeving van M35, in de rechterbovenhoek van de Tweelingen. Mid-

den in beeld staat de ster  Geminorum, met links ervan .. Samen met 

de ster 1 Gem (rechts in beeld) vormen ze de ideale wegwijzers naar de 

open sterrenhoop.  

Fotografisch is het gebied nog een pak interessanter: onderaan staat im-

mers ook nog de emissienevel NGC 2174, met in het hart ervan een ster 

van magnitude 7,5. Zelfde gegevens als de foto op de voorgaande pagi-

na, maar nu 20 minuten belicht. 
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De sterrenhemel in maart 

Mars 

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

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

Saturnus 

Jupiter 

Venus 
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De sterrenhemel in februari 

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

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

Mars 

Saturnus 

Jupiter 
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De sterrenhemel in januari 

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

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

Mars 

Mars 

Saturnus 


