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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. 

Van het bestuur... 

Met dank aan: 

Pater Gereon (links) en Myriam Smolders samen op de foto bij de plech-

tige “eerstesteenlegging” van de nieuwbouw van MIRA, op 29 januari 

1999. 

Ontslag als beheerder van 

Gereon van Boesschoten 
 

Na het overlijden in 1984 van 

pater Pieraerts, de oprichter van 

onze Volkssterrenwacht, werd 

Gereon van Boesschooten zijn 

opvolger. 

Gereon zou als Voorzitter aan 

het roer van Mira blijven tot 

2000 en ook nadien waardevolle 

bijdragen leveren als lid van de 

Raad van Bestuur. 

Te drukke bezigheden beletten 

hem thans zich nog langer voluit 

in te zetten voor Mira. Om deze 

reden heeft hij besloten om met 

ingang van 16.2.2004 ontslag te 

nemen als lid van de Raad van 

Bestuur en van de Statutaire Al-

gemene Ledenvergadering. 

We danken Gereon van harte 

voor alle geleverde inspannin-

gen en hopen hem nog dikwijls 

te ontmoeten op onze Volksster-

renwacht. 

Brugpensioen Myriam 

Smolders 
 

Nog voordat MIRA in 1967 

haar deuren opende voor het pu-

bliek was Myriam Smolders 

reeds betrokken bij de  inrich-

ting en de uitbouw van onze 

Volkssterrenwacht, eerst als 

vrijwilligster, later als vaste me-

dewerkster. 

Na het overlijden in 1984 van 

pater Pieraerts, kreeg Myriam 

de dagelijkse leiding van de 

sterrenwacht en werd zij de drij-

vende kracht achter vele projec-

ten en initiatieven, niet in het 

minst dat van de oprichting van 

onze nieuwbouw welke in 2000 

werd opengesteld voor het pu-

bliek.  

Thans heeft Myriam beslist om 

vanaf 1 maart 2004 te gaan ge-

nieten van een welverdiend 

brugpensioen. 

 

We danken haar oprecht voor al 

hetgeen zij tot stand gebracht 

heeft en wensen haar het aller-

beste voor deze  nieuwe fase in 

haar rijk gevuld leven.  

Als lid van de Raad van Bestuur 

blijft ze overigens wel nauw be-

trokken bij onze Volkssterren-

wacht. 

 

Felix Verbelen, 

Voorzitter  
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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, 

Bruno Raeymaekers, Frank Deboo-

sere, Paul Van Santvoort, 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 

 

Nieuwe beelden met een nieuwe 

camera… Luc Debeck wachtte 

vorig jaar vol ongeduld op het 

verschijnen van de nieuwste telg 

in de Starlight-Xpress-familie 

van CCD-camera‟s: de SXV-

H9C. Een kleurencamera met 

zomaar eventjes 1,4 megapixel. 

In combinatie met een 114 mm 

ED-refractor van Vixen (f/5.3) 

verkrijgt Luc hiermee een beeld-

veld van bijna één graad! 

Deze opname van de bolhoop 

M13 (in Hercules) werd ge-

maakt met een belichtingstijd 

van “slechts” 20 minuten. 

Op de originele opname (maar 

misschien verloren bij de af-

druk?) zijn links in beeld ook 

twee zwakke melkwegstelseltjes 

te zien, waarvan ééntje nauwe-

lijks magnitude 16 haalt. 

Vanzelfsprekend is er een 

enorm afstandsverschil: de bol-

hoop M13 staat in de buitenste 

gebieden van ons eigen melk-

wegstelsel (22.000 lichtjaar?), 

terwijl de twee melkwegstelsels 

op een afstand van vele miljoe-

nen lichtjaar staan. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Prof. Walter Van Rensbergen 7 

Aankondiging Waarnemingskamp Provence 11 

De Venus-transit van 8 juni 2004 12 

Astronomie en astrologie in China 18 

MIRA Publicaties en verkoop 21 

Productbespreking: De Orion 80 mm ED-refractor 22 

Grote test van kleine superkijkers 30 

Bespreking “Zon en Aarde…” 22 

Beeldgalerij 36 

Hemelkalender 38 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Oproep redactie: 

 

We hebben in het verleden 

steeds getracht zo goed mogelijk 

de deadlines voor dit tijdschrift 

te respecteren. Door het vele 

werk op MIRA werd dit echter 

steeds moeilijker te realiseren: 

dit nummer is daarvan nog maar 

eens het bewijs (waarvoor onze 

excuses). 

We zoeken dan ook hoogdrin-

gend naar nieuwe medewerkers 

voor het tijdschrift: niet enkel 

personen met een redelijk vlotte 

pen om interessante artikels te 

schrijven, maar ook ietwat erva-

ren waarnemers die de rubriek 

hemelkalender willen ondersteu-

nen met hun bijdragen, grafi-

sche talenten die willen zorgen 

voor illustratiemateriaal, en 

vooral ook personen die vol-

doende met de PC overweg kun-

nen om de uiteindelijke lay-out 

te verzorgen. Dit kan zowel op 

MIRA zelf gebeuren als thuis: 

met de moderne technologie is 

alles vlot mogelijk. 

Om het één en ander nieuw le-

ven in te blazen nodigen we 

graag iedereen uit op vrijdag-

avond 7 mei, om 20h. We be-

spreken dan nieuwe rubrieken 

en layout, en bij voorkeur ook 

een nieuwe taakverdeling... 
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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. 

Meer en meer computers in ge-

bruik op MIRA, maar ook meer 

en meer vrijwilligers die hun 

laptop meesleuren: wanneer ze 

cursus geven, wanneer ze hel-

pen met het schrijven van 

teksten of maken van tentoon-

stellingen, en natuurlijk bij de 

telescopen (beide koepels zijn 

uitgerust met een netwerkaan-

sluiting). Ons netwerk krijgt het 

dus steeds zwaarder te verduren, 

dus vandaar dat we aan wat 

nieuwe hardware toe waren. Een 

nieuwe compacte router/firewall 

zorgt voor de verbinding met de 

buitenwereld (het internet dus), 

terwijl een extra hubje ervoor 

zorgt dat de drukste gedeeltes 

van het interne netwerk niet 

meer in de knoop lopen. 

Stilaan droomt men ook van een 

automatisering van de bezoe-

kersadministratie Wordt onge-

twijfeld vervolgd... 

Informatietechnologie 

Op MIRA zijn er drie zalen die 

de kwalificatie “multimedia” 

dragen: twee grote beneden (die 

ook als één geheel kunnen ge-

bruikt worden) en de “oude” 

zaal van het planetarium. Alle 

zijn ze voorzien van computer, 

video en projectie-apparatuur. 

De bestaande multimediakasten 

zijn echter iets minder geschikt, 

zeker nu vaker sprekers hun 

eigen laptop meebrengen. Daar-

om ontwierp de werkgroep In-

strumenten (in samenspraak met 

de vaste medewerkers) nieuwe 

meubelen. Willy Muys bouwde 

reeds de frames, François Thijs 

zorgt voor de afwerking en de 

bijbehorende bekabeling. Bin-

nenkort worden de multimedia-

voorstellingen dus nog actiever! 

Ondertussen zorgde diezelfde 

Willy Muys nog voor een ande-

re constructie: in navolging van 

de twee blikvangers op het 

pleintje voor de ingang, bouwde 

hij een gigantische én opvallen-

de anemometer (windrichting + 

windsnelheid). Ook hij staat 

beneden opgesteld, maar bin-

nenkort verhuist hij naar het 

waarnemingsterras (achter de 

Kutterkoepel).  

Instrumenten 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Op vrijdag 21 mei om 20h no-

digt de Werkgroep Rondleidin-

gen alle geïnteresseerden uit om 

samen een rondleiding door 

MIRA te maken. Die avond 

komt er een groep van ongeveer 

60 personen langs. Nadien volgt 

een evaluatie. En op vrijdag 4 

juni om 20h houden we een 

voorbereidende vergadering met 

het oog op de publieksactiviteit 

die we organiseren ter gelegen-

heid van de Venusovergang op 

8 juni. Iedereen van harte wel-

kom!  

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 nieuwe optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in het “Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum”.  

 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 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 

16 juni (in de zomermaanden  

juli en augustus zijn er geen 

reguliere samenkomsten wegens 

té laat donker). Stilaan komt er 

ook schot in de zaak van de toe-

gangscodes, zodat de deelne-

mers ook in kleinere groepjes 

(met telkens minstens één erva-

ren persoon) op MIRA kunnen 

waarnemen buiten de vaste ope-

ningsuren. De vele toestellen op 

MIRA smeken immers om va-

ker gebruikt te worden. 

Een aantal ervan werd trouwens 

de laatste maanden goed onder 

handen genomen: zowel de 300 

mm dobson als de grote 350 mm 

newton (onder de wegrolbare 

plexi constructie) werden gron-

dig uitgelijnd door enkele erva-

ren deelnemers. Dat gebeurde 

met het oog op de oppositie van 

Saturnus en Jupiter, en de beel-

den waren inderdaad merkelijk 

beter dan voorheen. 

Bovendien leren de “ beginne-

lingen” in de groep hiermee hoe 

ze zelf hun eigen kijker kunnen 

afstellen, iets waarvan het be-

lang niet onderschat kan wor-

den. 

Voor meer info: Wim Engels en 

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

maand –met uitzondering van de 

maanden juli en augustus– komt 

weerman Frank Deboosere een 

voordracht houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

In dit seizoen kunnen we voor 

de uiteenzetting nog de Zon 

waarnemen (zonnevlekken en 

spectrum met de heliostaat, pro-

tuberansen met onze nieuwe 

Coronado-filter), en nadien nog 

de helderste planeten. 

 

Tijdens de astroclub-avond van 

30 april spreekt Frank over 

“Lichthinder teistert Vlaande-

ren”. Ons landje is zowat de 

meest oververlichte regio ter 

wereld, en dat is vanzelfspre-

kend een grote frustratie voor de 

sterrenkundigen. Wat zijn de 

oorzaken ervan, wat kan er aan 

gedaan worden, hoe kunnen we 

eraan ontsnappen,…?  

Astroclub met Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2004 

Dinsdagavond 4 mei: 
Maansverduistering 

Ter gelegenheid van de maans-

verduistering van dinsdagavond 

4 mei is MIRA vanzelfsprekend 

geopend. Kort na 21h komt de 

gedeeltelijk verduisterde Maan 

op in het oosten. De totaliteit 

van de eclips duurt van 21h51m 

tot 23h08m, en nadien kunnen 

we ook nog de uittrede van de 

Maan uit de aardschaduw zien. 

Het einde van de gedeeltelijke 

verduistering valt om 0h13m. 

MIRA zal geopend zijn van 21h 

tot 0h30. 

De toegangsprijs bedraagt 3 

euro voor niet-leden. 

En wie niet op MIRA geraakt 

kan het fenomeen ook live vol-

gen op onze website. 

En nadien kunnen we in de 

schemering de belangrijkste 

planeten en de Maan waarne-

men. 

 

Op 28 mei heeft onze weerman 

het dan weer over “Afstanden in 

het heelal”. De enorme schaal-

verschillen (planeten-sterren-

melkwegstelsels-…) dwingen 

ons tot het hanteren van een 

resem verschillende maten 

(astronomische eenheid, licht-

jaar, kiloparsec,…). Over die 

verschillende afstanden en ma-

ten, maar vooral ook over de 

verschillende technieken om dit 

te bepalen zal Frank het deze 

avond hebben.  

 

En de laatste astroclub voor de 

zomerstop (25 juni) handelt dan 

weer over “De ozonlaag en de 

ozondrempel”, een onderwerp 

dat meestal extra in de belang-

stelling staat tijdens de warme 

zomermaanden. Hoe gevaarlijk 

is ozon op lage hoogte voor de 

mens? Hoe zit dat met dat gat in 

de ozonlaag? Allemaal vragen 

waar Frank een kritisch ant-

woord zal proberen op te geven. 

De sterrenkijkdagen van 26 en 27 maart waren een fenomenaal succes: 

op zaterdag alleen al konden meer dan 1400 bezoekers bij ons de 

(heldere) hemel bewonderen. Gezien de temperatuur werden de warme 

dranken in onze tijdelijke bar bijzonder gesmaakt. 

Dinsdagochtend 8 juni: 
Venusovergang 

Maar dé astronomische gebeur-

tenis van het jaar is natuurlijk de 

overgang van Venus voor de 

Zon, op dinsdagochtend 8 juni. 

Tussen 7h20m en 13h23 zal het 

bolletje van de planeet langzaam 

voor de schijf van de Zon trek-

ken. Gezien de afmeting van de 

planeet zullen de meeste waar-

nemers het spektakel vlot met 

het blote oog kunnen waarne-

men, mits gebruik van een 

“eclipsbrilletje” natuurlijk (dat u 

vanzelfsprekend op MIRA kan 

aanschaffen). 

Maar met de diverse toestellen 

van MIRA is alles vanzelfspre-

kend nog een pak spectaculair-

der: op het grote geprojecteerde 

zonsbeeld van de heliostaat zal 

de planeet een gitzwart schijfje 

van niet minder dan 35 mm ver-

tonen. En met onze nieuwe Co-

ronado zal u Venus tussen de 

protuberansen kunnen zien. 

MIRA zal open zijn van 7h tot 

14h, en vanzelfsprekend is alles 

ook weer rechtstreeks te volgen 

op onze website. 
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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. 

• Elk schooljaar lopen ook de nodige cursussen, van algemeen tot gespe-

cialiseerd. Vigilia (de plaatselijke afdeling van de Jongeren Vereniging 

voor Sterrenkunde) organiseert ook een jeugdcursus. 

• 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 

• 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). 

• In mei is het 20 jaar geleden dat de “Limburgse volkssterrenwacht” van 

start ging, wat natuurlijk moet gevierd worden. Op 7 mei (20h) is er 

een publieksvoordracht door Frank Deboosere, en op 15 mei is er dan 

de grote viering. 

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

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

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

is ook het Documentatiecentrum en de bibliotheek geopend.  

• Ook op maandagavonden komen de leden/cursisten van de werkgroep 

“Spiegelslijpen en Kijkerbouw” samen. 

• Op zaterdag 24 april (14h30) komt Prof. Chris Sterken praten over “De 

Venus-overgang doorheen de geschiedenis” 

• Op zaterdag 8 mei spreekt Jan Cuypers (Koninlijke Sterrenwacht) over 

“Asteroseismologie”: stertrillingen (“aardbevingen”) m.a.w. 

• En op zaterdag 5 juni spreekt dhr. Bombeeck over “het weer op D-day” 

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

Prof. Walter Van Rensbergen 

MIRA Ceti sprak met ... 

Professor Van Rensbergen, als 

ik mij niet vergis bent u sterren-

kunde in Nederland gaan stude-

ren?  

 

Inderdaad, na mijn middelbare 

studies aan het atheneum van 

Etterbeek heb ik aan de univer-

siteit van Brussel wiskunde ge-

studeerd. Vervolgens ben ik 

naar Nederland getrokken om 

me aan de universiteit van 

Utrecht in de natuurkunde en de 

sterrenkunde te bekwamen. 

Daar heb ik dan ook mijn docto-

raat in de astrofysica behaald. Ik 

had eigenlijk ginds kunnen blij-

ven als onderzoeker aan dat fan-

tastische laboratorium voor 

ruimteonderzoek, maar na acht 

jaar besliste ik terug te keren 

omdat toen de VUB opgericht 

werd als universiteit die moest 

dienen als thuishaven voor de 

Vlamingen van Brussel en de 

vrijzinnigen van Vlaanderen, 

twee minderheidsgroepen. Op 

die wijze dacht ik als weten-

schapper een steentje te kunnen 

bijdragen tot een tolerante en 

humanistische maatschappij. 

 

U bent dus goed geplaatst om te 

vergelijken hoe het er in ons 

land en in Nederland op sterren-

kundig vlak aan toe gaat?   

 

Het klinkt misschien raar, maar 

in Vlaanderen zitten we eigen-

lijk nog altijd met de erfenis die 

een gevolg is van het feit dat 

wij, de zuidelijke Nederlanden, 

in de zestiende eeuw de oorlog 

tegen de Spanjaarden verloren 

hebben. Met als gevolg dat de 

economische en intellectuele 

elite hun heil zochten in de 

noordelijke Nederlanden. 

Ruim vier eeuwen later is er bij 

ons nog altijd een zekere achter-

stand ten opzichte van de enor-

me wetenschappelijke traditie 

die er in Nederland bestaat. 

Sterrenkunde wordt daar be-

schouwd als een autonoom on-

derdeel van de wetenschappen: 

je kan dus in Nederland naar de 

universiteit gaan om er sterren-

kunde te studeren, terwijl dat in 

ons land niet kan. In België 

schijnt men niet goed te besef-

fen dat je sterrenkunde niet zo-

maar eventjes bij een ander pro-

gramma kan voegen. Sterren-

kundigen moeten immers niet 

alleen wiskundig goed ge-

schoold zijn, maar zij moeten 

ook de nodige kennis hebben 

van mechanica, de relativiteits-

leer en dergelijke meer. 

Walter Van Rensbergen was al herhaaldelijk te gast op MIRA om te ko-

men spreken over verscheiden astronomische onderwerpen zoals de pre-

cessie van de aardas, sterevolutie en zwarte gaten.  

Sinds ettelijke jaren zijn er erg positieve contacten tussen de onderzoeksgroep astrofysica van de VUB en 

Volkssterrenwacht MIRA. Het is een informele samenwerking, gestoeld op wederzijdse waardering, die 

concreet gestalte krijgt door observatieavonden voor studenten, voordrachten op MIRA, logistieke hulp bij 

het vervaardigen van tentoonstellingsmateriaal, en dergelijke meer. 

Als die contacten in zo‟n opperbeste sfeer verlopen is dat niet in het minst te danken aan de openheid en het 

enthousiasme van professor Walter Van Rensbergen, hoofd van de dienst theoretische astrofysica aan de 

VUB. 

62 jaar geleden zag deze Vlaamse Brusselaar het levenslicht. En hoewel sterrenkunde altijd zijn passie is 

geweest, blijft hij toch erg nuchter wanneer hij stelt dat iemand die zich slechts met één enkel ding bezig 

houdt veel te eenzijdig leeft. Er zijn dus nog andere dingen in het leven dan sterrenkunde. Zeg dat Walter 

Van Rensbergen het gezegd heeft...  
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Het dient gezegd dat er intussen 

wel een aantal initiatieven geno-

men zijn die de goede richting 

uitgaan. Zo heb je b.v. aan de 

KU Leuven het Instituut voor 

Sterrenkunde waar een autono-

me onderzoeksgroep natuurkun-

de en sterrenkunde actief is. Aan 

de VUB verrichten wij natuur-

lijk ook wel ons onderzoek en 

onderwijs op een onafhankelijke 

wijze, maar wij dienen toch al-

tijd te werken met relatief kleine 

middelen.  

 

Samenwerken is dus de bood-

schap? 

 

Zeer zeker. En vanuit deze op-

tiek is de wereld een dorp ge-

worden, waarbij we ons niet 

meer hoeven te bekommeren om 

de geografische locaties van de 

mensen met wie we samen wer-

ken. Het is uitsluitend het onder-

werp van ons onderzoek dat be-

paalt met wie we samenwerken: 

in de praktijk blijken dat onder-

zoekers te zijn van de ULB en 

van de Vrije Universiteit Am-

sterdam. 

Wij beperken ons onderzoek 

hoofdzakelijk tot de structuur en 

de evolutie van sterren, vooral 

dubbelsterren, die massiever 

zijn dan de Zon, omdat het eind-

product van dit soort sterren het 

onderwerp is van onderzoek dat 

nog helemaal niet is afgerond. 

Zo is over de fysica van neutro-

nensterren, witte dwergen, 

Wolf-Rayet-sterren, om nog 

maar te zwijgen van zwarte ga-

ten veel minder bekend dan over 

de werking van de Zon. Die gas-

bol, op een afstand van 150 mil-

joen km, bestaat uit 73 % water-

stof, 25 % helium en 2 % andere 

elementen. We weten precies 

hoeveel energie de Zon uit-

straalt, 3,826 x 1026 Watt, en 

hoeveel massa ze verliest via de 

zonnewind. En omdat we zoveel 

van de Zon weten, weten we 

ook hoe ze evolueert. 

 

Bij dubbelsterren zijn duidelijk 

ook andere mechanismen werk-

zaam?  

 

Dubbelsterren zijn in staat om 

massa en impulsmoment over te 

dragen van de ene component 

naar de andere en vice versa. En 

op het gebied van dubbelsteron-

derzoek zitten we met nog heel 

wat vraagtekens. Zo is er b.v. de 

vraag hoe melkwegstelsels van 

pakweg honderd miljard sterren 

eruitzien wanneer ze voor de 

helft bestaan uit enkelvoudige 

sterren zoals de Zon, maar voor 

de andere helft uit dubbelster-

ren. Dit onderzoek noemt men 

„Population Number Synthesis‟. 

Zo is een belangrijk gegeven het 

feit dat in een dubbelstersysteem 

de ene component terug jonger 

gemaakt kan worden onder in-

vloed van zijn compagnon, het-

geen men „Rejuvenation of Sta-

rs‟ noemt. Van onze Zon weten 

we dat het een gasbol is die zo-

wat 4,7 miljard jaar oud is. Bij 

dubbelsterren is de leeftijd die 

een ster lijkt te hebben niet 

noodzakelijk de leeftijd die zij 

werkelijk heeft. Wat meteen ook 

nieuwe inzichten oplevert in 

verband met de evolutie van het 

sterrenstelsel zelf. Ook trachten 

we de chemische samenstelling 

van onze Melkweg nader te be-

palen. En op basis van wat we 

tot op heden hebben nagegaan 

lijkt het op dat vlak niet zo veel 

uit te maken of er in de Melk-

weg veel of weinig dubbelster-

ren zijn. De onderzoeksgroep 

Astrofysica heeft over de laatste 

tientallen jaren een programma 

opgesteld en telkens weer ver-

fijnd dat de simultane evolutie 

berekent van de twee compo-

nenten van een dubbelster. Het 

goed werken van dit programma 

is de verdienste van velen, zoals 

Bert de Loore, Dany Vanbeve-

ren, Wim Packet, Claude Doom, 

Jean-Pierre de Grève en Paul 

Hellings. 

 

Ik meen te weten dat u met dit 

Algol, ook gekend als Bèta Persei of de Duivelsster, is een veranderlijke 

ster waarvan de periode al sinds het eind van de 18de eeuw gekend is. Het 

betreft een dubbelstersysteem waarbij gas van de ene ster naar de andere 

ster aangetrokken wordt.  
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programma de evolutie hebt be-

rekend van meer dan driehon-

derd dubbelsterren? 

 

Zo is het. De berekende evolu-

tiesporen worden dan onder-

zocht op kenmerken van Algol-

dubbelsterren, d.w.z. dubbelster-

ren die geëvolueerd zijn naar 

een toestand waarbij de meest 

heldere en meest massieve ster 

de minst heldere en minst mas-

sieve is geworden, waarbij de 

minst heldere desalniettemin de 

grootste ster is omdat die al het 

verst geëvolueerd is en waarbij 

hun onderlinge beweging om el-

kaar heen zorgt voor die heel 

specifieke eclipsen die Algol-

dubbelsterren kenmerken. Het 

schoolvoorbeeld is uiteraard Bè-

ta Persei, een grote dubbelster 

waarvan de periode al aan het 

einde van de 18de eeuw werd be-

paald. 

In ons onderzoek concentreren 

wij ons vooral op sterren van 

ongeveer 2,5 tot 17 keer de mas-

sa van de Zon omdat er daar 

veel van zijn, zodat je daar sta-

tistiek kan op doen en er een at-

las van kan maken. Van die Al-

gols kennen we heel precies de 

periode, en bijgevolg kunnen we 

door het toepassen van de wet-

ten van Kepler heel goed de 

massaverhouding van beide 

componenten berekenen. Hierbij 

zouden we kunnen veronderstel-

len dat er niets verloren gaat van 

de massa die van de ene ster op 

de andere wordt overgedragen. 

Maar stel dat de ster waarop die 

massa overgedragen wordt zich 

anders gedraagt en een deel van 

die massa afstoot, dan maakt dat 

uiteraard een verschil voor de 

uiteindelijke massa‟s van beide 

componenten en scheelt dat uit-

eindelijk ook op de hoeveelheid 

impulsmoment die ze hebben, 

dus ook op de periode. 

Ik vermoed dat we tot de con-

clusie zullen komen dat veel van 

die Algols te lange periodes 

hebben, waardoor het noodzake-

lijk is te veronderstellen dat in 

zo‟n dubbelstersysteem heel wat 

massa verloren gaat. Met als ge-

volg dat het ding langzamer be-

gint te draaien. Momenteel is 

dat nog niet zeker, maar ons on-

derzoek zal er weldra uitsluitsel 

over geven. 

 

Ook ten overstaan van een niet 

gespecialiseerd publiek spreekt 

u steeds heel enthousiast over 

sterrenkunde. 

 

Initiatieven zoals de Vlaamse 

ruimtevaartdagen of de Dag van 

de Technologie tonen voldoende 

aan dat er bij het grote publiek 

wel degelijk interesse is voor 

wetenschap en technologie. Bij 

dergelijke manifestaties is het 

dan ook belangrijk dat mensen 

degelijke informatie krijgen, dat 

is ook de reden van jullie be-

staan en daarom ook dat wij zo 

goed en zo graag samenwerken. 

Kijk, ik word niet graag filoso-

fisch, maar ik vind dat de we-

reld meer en meer irrationeel 

wordt. Iedereen heeft uiteraard 

recht op een persoonlijke ge-

loofsovertuiging, maar wanneer 

een verdienstelijk man als Step-

hen Hawking op een gegeven 

ogenblik zegt: “Ik ben nu zoda-

nig ver gevorderd met het terug-

rekenen naar de begintoestand 

van het universum dat ik tot de 

conclusie kom dat God bestaat”, 

dan stoort mij dat. Ook andere 

wetenschappers beweren soort-

gelijke dingen. Maar zij weten 

daar absoluut niets van! Dit is 

geen interessante informatie! 

Wel interessant is b.v. eens na te 

gaan hoe een groot astronoom 

als Le Verrier te werk ging: om-

streeks het midden van de 19de 

eeuw observeerde die echt elke 

nacht heel nauwgezet de bewe-

ging van de planeten aan de he-

mel. En zo stelde Le Verrier bij 

het in kaart brengen van alle po-

sities vast dat de planeet Mercu-

rius niet precies langs de door 

Kepler voorspelde baan aan de 

hemel beweegt. Een dergelijke 

ontdekking vind ik prachtig 

werk, het is tevens gedurende 

meer dan honderd jaar ongeveer 

het enige bewijs geweest voor 

de geldigheid van de algemene 

relativiteitstheorie. 

 

De naam Le Verrier doet me 

ook denken aan een sterk staal-

tje wetenschappelijk bedrog: bij 

de ontdekking van Neptunus in 

1846 schoven de Engelsen ten 

onrechte John Couch Adams 

naar voren als medeontdekker 

van de planeet, terwijl de eer ei-

genlijk alleen aan Le Verrier 

toekomt.      

Het Hertzsprung-Russell-diagram is het fundamentele werkinstrument om 

sterren te classificeren en te begrijpen in welke evolutiefase ze zich bevin-

den. In het diagram wordt de helderheid van de sterren uitgezet ten op-

zichte van hun oppervlaktetemperatuur.    
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Ja, de geschiedenis van de we-

tenschap kent ook minder fraaie 

episodes. Maar gelukkig zijn er 

soms grote geesten om één en 

ander recht te trekken. Zoals 

hetgeen Jan Hendrik Oort, de 

beroemde Nederlandse sterren-

kundige, gedaan heeft in ver-

band  met  he t  gekende 

Hertzsprung-Russell-diagram. 

Iedereen die zich met sterren-

kunde bezig houdt weet dat dit 

diagram het belangrijkste werk-

instrument is waarmee je essen-

tiële zaken over de structuur en 

evolutie van sterren kan begrij-

pen. Toen dat diagram in de der-

tiger jaren van de twintigste 

eeuw tot stand kwam waren de 

verdiensten van Hertzsprung en 

Russell even groot, maar Rus-

sell was meer een tafelspringer 

die ervoor zorgde dat men het 

ding simpelweg Russell -

diagram noemde. Oort die zijn 

klassiekers kende en die veel 

respect genoot in de internatio-

nale wetenschappelijke kringen 

drong er evenwel op aan dat 

men Hertzsprung zou geven 

waar hij recht op had en vandaar 

de naam Hertzsprung-Russell-

diagram. Als je de vakliteratuur 

nagaat kan je in publicaties van 

1932 en 1934 terugvinden dat 

Hertzsprung effectief belangrijk 

werk geleverd heeft bij de ont-

wikkeling van dat diagram. 

Maar wie doet de moeite om al-

les op die wijze na te gaan en te 

controleren? Meestal doe je dat 

niet en neem je aan wat overge-

leverd wordt. En zo neem je 

soms dingen voor waar aan die 

eigenlijk niet kloppen. 

 

Wat b.v. te denken over de zo-

genaamde donkere energie die 

goed zou zijn voor 75 % van al 

wat er bestaat in het universum? 

 

Persoonlijk heb ik het niet zo 

voor erg speculatieve dingen 

omdat je daar vaak zomaar wat 

kan over vertellen dat haast niet 

te verifiëren valt. Maar dat het 

nodig is speculatief onderzoek 

te verrichten mag b.v. blijken uit 

de speurtocht naar donkere ma-

terie. Astronomen merken im-

mers dat sterren aan de rand van 

sterrenstelsels banen beschrijven 

die erop wijzen dat er in die 

stelsels massa aanwezig moet 

zijn die tot op heden onzichtbaar 

blijft, zelfs voor de meest mo-

derne waarnemingsinstrumen-

ten. En als je aan de rand van 

wat er gekend is onderzoek ver-

richt, kan je al wel eens op een 

verkeerd spoor zitten. Maar in-

dien het ganse sterrenkundige 

onderzoek enkel maar tot doel 

zou hebben te kunnen terugke-

ren in de tijd tot het tijdstip T = 

0, de Oerknal zelf dus, dan zou 

men al te zeer de speculatieve 

kant opgaan ten nadele van de 

rest van het sterrenkundig on-

derzoek. 

Nu, ik wil me helemaal niet 

laatdunkend uitlaten over astro-

nomen die heel exotische kos-

mologische modellen onderzoe-

ken, maar het blijft in eerste in-

stantie noodzakelijk weten-

schappers op te leiden die in 

staat zijn de mechanica, kwan-

tummechanica, relativistische 

mechanica en het elektromagne-

tisme te bevatten. Het is op zich 

al moeilijk genoeg om te begrij-

pen waarom in de uitdrukking 

van de algemene zwaarte-

krachtswet de afstand tussen 

twee massa‟s in het kwadraat in 

de noemer staat. Het is heel pre-

cies r2 en niet r tot de macht 

2,24 of pi gedeeld door twee of 

iets dergelijks. Bij de wet van 

Coulomb die de kracht be-

schrijft die twee elektrische la-

dingen op elkaar uitoefenen vin-

den we ook r2 in de noemer, het-

geen zou kunnen doen vermoe-

den dat zowel de wet van New-

ton als die van Coulomb in één 

theorie kunnen samengevat wor-

den. En dat wetenschappers ij-

verig blijven zoeken naar die 

ene grote unificatietheorie waar-

bij de vier fundamentele natuur-

krachten aan mekaar gelinkt 

worden, kan ik me niet alleen 

heel goed voorstellen, dergelijk 

fundamenteel onderzoek valt al-

leen maar toe te juichen. 

 

Hartelijk dank, professor Van 

Rensbergen, voor het boeiende 

gesprek. 

URL‟s: 

• VUB, Onderzoeksgroep astrofysica: http://homepages.vub.ac.be/~wvanrens/Theoretical_Astrophysics/

welcome.html 

• Algol: http://www.ifa.hawaii.edu/~meech/a399/handouts/BPer.pdf 

• Astrophysics and Space Science Library: http://www.wkap.nl/prod/s/ASSL 

• Het bedrog rond de ontdekking van Neptunus: http://www.ucl.ac.uk/sts/nk/neptune/ 

De Nederlander Jan Hendrik Oort (1900-1992) was een internationaal 

zeer gerespecteerd astronoom. Hij is bij een ruimer publiek bekend o.w.v. 

de naar hem genoemde Oort-wolk, een ver verwijderde halo van bevro-

ren steen- en gruisbrokken die het zonnestelsel omgeeft.  

http://homepages.vub.ac.be/~wvanrens/Theoretical_Astrophysics/welcome.html
http://homepages.vub.ac.be/~wvanrens/Theoretical_Astrophysics/welcome.html
http://www.ifa.hawaii.edu/~meech/a399/handouts/BPer.pdf
http://www.wkap.nl/prod/s/ASSL
http://www.ucl.ac.uk/sts/nk/neptune/
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De jaarlijkse ATT-beurs in het 

Duitse Essen komt er weer aan. 

Dit jaar vindt ze plaats op zater-

dag 8 mei, en traditiegetrouw 

gaan we er heen met een groep 

van MIRA (vertrek 5h45). Via 

carpooling rijden we naar Genk, 

waar we dan overstappen op een 

bus ingelegd door onze collega‟s 

van het Europlanetarium. 

Wie wil meegaan neemt best 

contact op met Philippe Mollet 

op MIRA (02/269.12.80 of phi-

lippe@mira.be), maar stort voor-

al zo snel mogelijk €25  (bus + 

ingangsticket) op de rekening 

van het Europlanetarium (454-

4148641-20).  

De ATT-beurs is in de eerste 

plaats een materiaalbeurs, dus 

ideaal voor wie op zoek is naar 

nieuw of tweedehands tele-

scoopmateriaal. Maar er staan 

ook diverse standen met boeken 

en astronomische software, en 

bovendien zijn er de ganse dag 

door ook voordrachten over 

praktische of meer theoretische 

onderwerpen. 

 

Voor wie op eigen houtje naar 

de beurs wil rijden: Gesamt-

schule Bockmühle, Ohmstraße 

32, 45143 Essen (http://

www.astronomie.de/att-essen/) 

Uitstap ATT-beurs 

Essen 8 mei 

Waarnemingskamp Provence 11-19 september 

Zoals elk jaar organiseert MIRA 

ook een waarnemingskamp voor 

beginners, in het plaatsje Cruis in 

de Alpes de Haute-Provence. Een 

week lang wordt u er –op een 

donkere locatie– ondergedompeld 

in de sterrenhemel. Overdag zon-

newaarnemingen, korte praktische 

lessen en diverse uitstappen, „s 

avonds (hopelijk) waarnemen tot 

u er bij in slaap valt. Deelnemers 

brengen hun eigen materiaal mee, 

maar er staan ook diverse telesco-

pen van MIRA en begeleiders ter 

beschikking. Er wordt gelogeerd 

in een comfortabele “gîte”, waar-

van de eigenaars ook voor het 

ontbijt en uitvoerige avondeten zorgen (half-pension). Er is een 

ruim waarnemingsterrein en een 

lokaal waar het materiaal kan opge-

borgen worden.  

 

Praktische info: 

•Gîte “Grand Champ” te Cruis 

(Montlaux):  

http://membres.lycos.fr/grandcham/ 

•Prijs: 375 euro (half-pension + 

begeleiding). Daarbij komen dan 

nog een paar kleinere kosten 

(vieruurtje, uitstappen,…). 

•Het traject naar de Provence ge-

beurt met eigen vervoer, maar car-

pooling kan afgesproken worden, 

en treinreizigers kunnen afgehaald 

worden in Chateau Arnoux 

•Materiaal: vanzelfsprekend bren-

gen de deelnemers hun eigen ma-

teriaal mee, maar er zijn ook de 

nodige toestellen van MIRA en de 

b e g e l e i d e r s  b e s c h i k b a a r 

(computer, telescopen, camera’s,

…). 

 

Een voorschot van 100 euro/

persoon op rekening 001-1985906

-04 van Philippe Mollet reserveert 

alvast uw plaats. Aarzel echter 

niet te lang: het aantal plaatsen is 

beperkt tot een twintigtal.  

 

Meer info: Philippe (02/2691280, 

philippe@mira.be 
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Bruno Raeymaekers 

De Venus-transit van 8 juni 2004 

In de ochtend van 7 mei 2003 

konden we een relatief zeldzaam 

v e r s c h i j n s e l  wa a r n e me n 

(gemiddeld komt dit ongeveer 

12 keer per eeuw voor): de pla-

neet Mercurius trok voor de zon 

voorbij. We zagen dus geduren-

de een paar uur een nietig zwart 

stipje voor de schijf van onze 

Zon bewegen. 

 

Nu, een goed jaar later, hebben 

we het uitzonderlijke geluk om 

een nog zeldzamere gebeurtenis 

mee te maken: een Venusover-

gang. Net zoals vorig jaar trekt 

er dus een planeet voor de Zon. 

Maar terwijl Mercurius vorig 

jaar niet meer dan een piepklein 

stipje op de zonneschijf was, zal 

Venus een veel opvallendere 

verschijning zijn. 

 

Venus is immers niet alleen heel 

wat groter dan Mercurius 

(Venus is net iets kleiner dan de 

Aarde (12.102 km), waar Mer-

curius maar een diameter van 

4.878 km heeft), bovendien staat 

Venus ook een heel stuk dichter 

bij de Aarde. De diameter van 

Venus zal tijdens de verduiste-

ring 3,08% van de diameter van 

de zon bedragen. Het schijfje 

van Venus zal dus veel indruk-

wekkender zijn, en des te mak-

kelijker om waar te nemen: een 

speciaal veilig brilletje om naar 

de Zon te kijken is voldoende 

om dit gebeuren te kunnen vol-

gen. 

 

Banen en hoeken 

Venusovergangen komen voor 

wanneer de planeet Venus tus-

sen de Zon en de Aarde pas-

seert. Zulke positie, waarbij 

Venus dus net tussen de Zon en 

de Aarde staat, noemt men de 

benedenconjunctie (conjunctie = 

samenstand). 

 

De reden waarom we echter zo 

weinig Venusovergangen mee-

OPGEPAST: ZONLICHT! 

Zonder bescherming naar de Zon kijken, zij het nu met het blote oog, 

met een verrekijker of met een telescoop, kan -en zal- leiden tot per-

manente oogschade, met zelfs volledige blindheid tot gevolg! Een fil-

ter aan het oculair van de telescoop is NIET veilig, daar deze door de 

hitte van de geconcentreerde zonnestralen kan barsten! 

 

Wie met het blote oog de Venus-transit wil waarnemen (perfect haalbaar 

voor wie geen al te slechte ogen heeft) gebruikt hiervoor een eclipsbrille-

tje. Er zijn allerhande alternatieve methodes in omloop, waarvan de 

meeste echter zéér onveilig zijn. Voor 2 euro kan u zich al een MIRA-

eclipsbrilletje aanschaffen, met een filter uit zwart polymeer dat een aan-

genaam en contrastrijk oranje-geel beeld van de Zon geeft. 

 

Voor telescoopwaarnemingen (idem voor de verrekijker) bestaan er 

twee veilige technieken (en helaas heel wat onveilige): 

• Projectiemethode: gebruik de kijker om –via een oculair– een beeld van 

de Zon te projecteren op een blad. Gebruik hiervoor liefst een eenvoudig 

oculair (genre Huygens) om geen gevaar te lopen dat de diverse lensele-

menten door de warmte té fel uitzetten en kapot springen. Zo nodig zet 

u nu en dan een deksel op de kijker om hem te laten afkoelen. Zorg 

eventueel ook voor wat schaduw rond het projectiebeeld, zodat het con-

trast hoger wordt. Het voordeel van de projectiemethode is dat u veel 

nauwkeuriger posities en afmetingen kan bepalen, en dat meerdere per-

sonen tegelijk kunnen kijken. 

• Objectieffilter: houdt het licht tegen vooraleer het de telescoop binnen-

valt. Dat kan een glasfilter zijn (een optische vlakke glasplaat met een 

laagje chroom of nikkel opgedampt) of een kunststoffilter (vroeger uit 

Mylar, nu vooral de zonnefilter van Baader) die zonder opspannen voor 

de kijkeropening bevestigd wordt. Grote vellen Baader-filter kan u  aan-

schaffen bij de grotere telescoopwinkels (ca. 20 € voor een A4-blad). 

Reeds met een eenvoudige verrekijker zal het fenomeen optimaal te vol-

gen zijn: monteer hem stevig op een fotostatief, dek één lens af, richt naar 

de Zon en projecteer ze op een wit blad. Doe eventueel een kartonnetje 

rond het toestel om schaduw en dus meer contrast te hebben.  
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 Te Ukkel 

intrede, eerste uit-

wendig contact 

7h19m55s 

zomertijd 

intrede, eerste inwen-

dig contact 

7h39m45 

kortste afstand tot het 

midden van de Zon 

10h22m37s 

uittrede, laatste in-

wendig contact 

13h03m59s 

uittrede, laatste uit-

wendig contact 

13h23m28s 

maken, ligt in de helling van de 

baan van Venus ten opzichte 

van deze van de aarde (het vlak 

waarin de baan van de aarde 

rond de Zon ligt noemt men het 

eclipticavlak). Immers, het 

baanvlak van Venus maakt een 

hoek van zo'n 3,4 graden met 

het eclipticavlak. Dat lijkt niet 

veel, maar rekening houdend 

met de toch reeds enorme af-

standen (bvb Aarde-Zon is ge-

middeld 1 Astronomische Een-

heid = 1 A.E. = 149.597.870,3 

km) zorgt dit ervoor dat, vanuit 

onze positie gezien - Venus 

meestal boven of onder de Zon 

lijkt te passeren. Evenzo zal 

Venus tijdens een bovencon-

junctie niet steeds exact achter 

de Zon verdwijnen, maar kun-

nen we de planeet - met behulp 

van satellieten zoals SOHO - 

boven of onder het Zonneschijf-

je achter de Zon zien passeren, 

zoals op onderstaand beeldje. 

 

Knopen 

Wanneer is er dan wel een over-

gang zichtbaar? Telkens Venus 

zich net in de buurt van de 

ecliptica bevindt, op het mo-

ment van zo'n benedenconjunc-

tie. Men zegt dat een planeet 

door "een knoop van haar baan" 

gaat wanneer zij juist door dat 

eclipticavlak trekt. Er zijn klim-

mende en dalende knopen, af-

hankelijk of de planeet van be-

zuiden het baanvlak naar het 

noorden trekt, of omgekeerd. 

Bovenstaande figuur verduide-

lijkt dit. 

 

Wanneer de twee planeten zich 

in situatie AA bevinden, vindt er 

een overgang plaats: Venus gaat 

door haar - in dit geval - dalende 

knoop en bevindt zich tevens in 

benedenconjunctie (Aarde-

Venus-Zon in die volgorde). 

In situatie BB zal Venus - vanuit 

ons standpunt gezien - boven de 

Zon lijken te passeren: er is wel 

een benedenconjunctie, maar de 

planeet is ver van het ecliptica-

vlak verwijderd. 

Op de schets kan men ook situa-

ties voor bovenconjuncties na-

gaan (volgorde Aarde-Zon-

Venus): nooit kan er dan echter 

een Venusovergang plaatsvin-

den, deze bevindt zich dan ach-

ter de Zon. Bevindt de planeet 

zich op zo'n moment in een 

knoop, dan wordt hij wel bedekt 

door de Zon.  

Dit is volledig analoog aan wat 

er gebeurt bij Mercuriusover-

gangen, alleen maakt de baan 

van Mercurius een hoek van 7 

graden met de ecliptica. 

Tijdens de overgang van 8 juni 

is Venus net door haar dalende 

knoop getrokken, zij zal dus van 

het noorden door het ecliptica-

vlak naar het zuiden trekken. De 

situatie is volledig vergelijkbaar 

met wat er gebeurt tijdens een 

zonsverduistering: dan moet de 

maan zich eveneens in de buurt 

van een van haar knopen bevin-

den - het verschil zijnde natuur-

lijk dat de maan niet rond de 

Zon, maar rond de Aarde draait! 

 

“Black-Drop Effect” 

Bij Venusovergangen moet je 

ook aandachtig kijken wanneer 

Venus net aan de binnenkant 

van de zonnerand staat: het 

schijfje van Venus is mogelijk 

even geen mooi cirkeltje meer, 

maar lijkt een zwarte "druppel" 

te zijn die aan de rand van de 

Zon hangt. Dit noemt met het 

"Black-Drop Effect". Hoewel 

men dit lange tijd in verband 

bracht met de atmosfeer van 

Venus, gaat het vermoedelijk 

eerder over een optisch effect. 

Wat het ook zij, het bemoeilijkt 

alleszins accurate tijdsmetingen. 

 

Wanneer kijken? 

Het eerste contact, dit is wan-

neer het schijfje van Venus net 

de buitenrand van de Zon aan-

raakt, vindt te Ukkel om 

7h19m55s plaats (elders in Bel-

gië en Nederland kan dit hoog-

stens een paar seconden ver-

schillen). Na een twintigtal mi-

nuten, om 7h39m45, is het 

schijfje van Venus helemaal 
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binnen de rand van de Zon ge-

trokken. Om 10h22m37s is de 

afstand tussen Venus en het 

centrum van de Zon het kortst. 

Drie uur later, om 13h23m28s, 

is Venus weer verdwenen, en is 

het schouwspel dus voorbij. 

 

Zoals u merkt duurt de overgang 

dus in totaal ongeveer 6 uur, 

ruimschoots de tijd om eens 

rustig te kunnen kijken, zij het 

met eigen materiaal, op de ster-

renwacht zelf (die ochtend zal 

MIRA geopend zijn van 7 tot 

14h), of via het internet. 

 

Wat zal er te zien zijn 

Als je vanuit het centrum van de 

aarde zou kijken, dan heb je de 

linkse situatie: Venus trekt via 

een rechte lijn over de schijf van 

de Zon. Natuurlijk observeren 

wij vanop het oppervlak van de 

Aarde. Aangezien de aarde tij-

dens die 5 uur ook rond haar as 

blijft draaien, zullen wij de 

rechtse figuur moeten beschou-

wen: de baan van Venus is niet 

langer recht, maar gekromd - te 

wijten dus aan de rotatie van de 

Aarde. 

 

Benodigd materiaal 

Met een eclipsbrilletje kan je het 

schouwspel perfect observeren: 

een klein stipje beweegt over 

het oppervlak van de zon. Na-

tuurlijk, gebruik je een verrekij-

ker of telescoop, telkens met een 

goede filter VOOR het toestel 

(dus bvb NOOIT een verrekijker 

gebruiken in combinatie met een 

eclipsbrilletje!), zal je meer de-

tail kunnen waarnemen. 

Ook een heliostaat (een toestel 

Twee mogelijke voorstellingen van de Venus-overgang. Links de werkelijke transit over de zonneschijf, zoals te 

zien doorheen een parallactisch gemonteerde telescoop (dus eigenlijk het traject t.o.v. de eventuele zonnevlek-

ken die dag). Rechts de beweging van Venus over de zonneschijf t.o.v. de horizon van de waarnemer (dus altijd 

met het zenit naar boven), zoals het zichtbaar zal zijn doorheen een azimutaal gemonteerde kijker of voor wie 

met verrekijker of blote oog waarneemt. Door de schijnbare beweging van de Zon aan de hemel lijkt de zonne-

schijf gedurende die 6 uur duidelijk te kantelen 

In het grijze deel van de kaart zal de Venus-overgang volledig te zien 

zijn, in de randzones (donkergrijs) enkel een gedeelte (in het oosten gaat 

de Zon onder tijdens de transit, in het westen komt ze pas op als de over-

gang al begonnen is). 
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Belang? 

De astronomische eenheid 

De afstand van de Aarde tot de 

Zon was eeuwen lang een groot 

mysterie, maar tot het einde van 

de 17e eeuw was er nooit een 

mogelijkheid geweest om deze 

te berekenen. Er waren wel al 

schattingen gemaakt, maar deze 

waren ver verwijderd van de 

juiste waarde. Zo schatten Co-

pernicus en Tycho Brahe de 

afstand op 1500 aardstralen, en 

hield Kepler het op 3500 keer de 

straal van de Aarde. Ook had 

men een goed idee van de rela-

tieve afstanden tot andere plane-

ten (zo wist men onder andere 

dat Jupiter zo'n 5 keer verder 

van de Zon verwijderd was van 

de Aarde), maar absolute afstan-

den (uitgedrukt in lengte-

eenheden) had men niet.  

Tijdens een verblijf op het ei-

land Sint-Helena, observeerde 

Edmond Halley (1656-1742) in 

1677 een Mercuriusovergang. 

Hij maakte zorgvuldige aanteke-

ningen en noteerde de tijdstip-

pen van de intrede en uittrede 

van Mercurius over de zonne-

rand. Hij realiseerde zich dat als 

men de overgang zou waarne-

men vanop verschillende breed-

ten op de Aarde, de verschillen-

de waarnemers Mercurius via 

een andere koorde over de Zon 

zouden zien trekken. Dit effect 

staat bekend als de parallax (wat 

nog opvallender wordt bij Ve-

nusovergangen, daar Venus 

dichter bij de Aarde staat dan 

Mercurius, en de hoek a dus 

groter gaat worden), en kan lei-

den tot een nauwkeurige af-

standsbepaling Aarde-Zon. 

Vergelijk het met het volgende: 

hou je duim zo'n 15 centimeter 

voor je gezicht, en bekijk hem 

dan afzonderlijk met linker- en 

rechteroog: je merkt dat je duim 

lijkt te verspringen ten opzichte 

van de achtergrond, omdat je 

ogen een eindje uit elkaar staan. 

Hou je je duim verder, dan ver-

mindert dit effect. 

Hetzelfde gebeurt nu tijdens een 

overgang. Ken je op boven-

staande figuur de afstand |AB| 

en de hoek a, die je kan meten, 

dan kan je ook de afstand tot 

Venus bepalen door toepassing 

van driehoeksmeetkunde. Dit, 

gecombineerd met de opgeno-

men tijdstippen van de over-

gang, en het feit dat waarnemers 

A en B Venus een andere baan 

zullen zien beschrijven op de 

Zon (respectievelijk C en D), 

leidt dan tot een bepaling van de 

afstand Aarde-Zon. Zoals eerder 

gezegd lenen Venusovergangen 

zich eerder tot zulke berekenin-

gen dan Mercuriusovergangen, 

daar de hoek a groter is. 

 

Waarnemingen van overgan-

gen 

Spijtig genoeg was Halley een 

van de weinigen die de over-

gang in 1677 observeerde, en 

kon men dus geen vergelijke-

ning maken, waardoor er ook 

geen afstandsbepalingen konden 

gemaakt worden. Bovendien 

zou Halley geen kans meer heb-

ben om een Venusovergang 

waar te nemen: de volgende zou 

pas plaatsvinden in 1761. Over-

tuigd van het belang van zulke 

waarnemingen, deed Halley een 

oproep naar de toekomstige 

astronomen, om overgangen te 

bestuderen: 

 

"We therefore recommend again 

and again, to the curious inves-

tigators of the stars to whom, 

when our lives are over, these 

observations are entrusted, that 

they, mindful of our advice, app-

ly themselves to the undertaking 

of these observations vigorous-

ly. And for them we desire and 

pray for all good luck, especial-

ly that they be not deprived of 

this coveted spectacle by the 

unfortunate obscuration of clou-

dy heavens, and that the immen-

sities of the celestial spheres, 

compelled to more precise 

boundaries, may at last yield to 

their glory and eternal fame." 

 

Vertaald: 

"We raden daarom steeds op-

nieuw aan dat de nieuwsgierige 

onderzoekers der sterren aan 

wie, wanneer onze levens voor-

bij zullen zijn, deze observaties 

zijn toegewezen, dat zij, onze 

raad in acht nemend, zichzelf er 

toe inzetten nauwkeurig deze 

observaties te maken. En hen 

wensen wij alle geluk toe, voor-

al dat zij niet mogen beroofd 

worden van dit spektakel door 

een bewolkte hemel, en dat de 

onmetelijkheden van de hemel, 

betrokken op meer nauwkeurige 

grenzen, hen uiteindelijk tot 

glorie en eeuwige beroemdheid 

mogen brengen." 

 

De eerstvolgende Venusover-

gang vond dus plaats in 1761. 

Echter, daar Venus toen net 

langs de rand van de zonneschijf 

trok, was deze niet geschikt 

voor accurate waarnemingen. 

Het was wachten tot de volgen-
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"black-drop" effect: terwijl Ve-

nus zich net aan de binnenrand 

van de zonneschijf bevindt, lijkt 

het alsof het er een "zwarte 

druppel" aan de binnenrand van 

de kans in 1769. 

De bekendste expeditie die toen 

op touw gezet werd, gebeurde 

onder leiding van Kapitein Ja-

mes Cook, die met zijn schip de 

Endeavour een observatiepost in 

Tahiti opzette. De missie werd 

een volledig succes. Niet alleen 

had hij vrij nauwkeurige gege-

vens van de overgang kunnen 

neerpennen, maar hij ontdekte 

tijdens het vervolg van zijn reis 

Nieuw-Zeeland, kwam weken 

vast te zitten in het Great Barrier 

Reef (hij was dan ook de eerste 

die een gedetailleerd plan van 

dit rif opstelde), en verkende 

vele tot dan nog onbekende kus-

ten van Australië. 

 

Een interessant gegeven is dat 

hoewel Engeland en Frankrijk 

recent in oorlog verkeerden, de 

Franse overheid uitvaardigde 

dat hun zeemacht de Endeavour 

niet mocht aanvallen, maar een 

vrije en veilige doorgang moest 

garanderen, daar Cook op een 

missie was in dienst van de hele 

mensheid! 

Nevenstaande figuur toont de 

schetsen gemaakt door Cook 

tijdens de Venusovergang in 

1769 (rechtsonder), tesamen met 

afbeeldingen van enkele nieuwe 

dier- en plantensoorten die hij 

en zijn bemanning ontdekte (het 

bleken er later meer dan 1500 te 

zijn!). 

Merk op de schetsen van de 

Venusovergang het bekende 

de zon hangt. Dit effect bemoei-

lijkt natuurlijk de waarnemin-

gen, daar het bolletje van de 

planeet niet meer exact rond 

lijkt. 

Toekomst: een beetje wiskunde 

De vier Venusovergangen in 

de komende twee eeuwen 

Zoals reeds gezegd, zijn Venus-

overgangen bijzonder zeldzaam: 

het is reeds van in 1882 gele-

den! Als u deze mist hebt u nog 

een kans in 2012 - alhoewel u er 

wel voor zal moeten reizen: de 

2012-overgang is in onze con-

treien niet zichtbaar. En daar-

na... onderstaand tabelletje zegt 

genoeg! 

 

Direct merkt men de regelmaat 

waarmee de Venus-overgangen 

terugkomen: er is er steevast één 

in juni, acht jaar later gevolgd 

door opnieuw één in dezelfde 

maand. Dan moeten we onge-

veer 120 jaar wachten, en dan 

zijn er weer twee zichtbaar met 

een tussentijd van 8 jaar… maar 

ditmaal in december (dus een 

half jaar = een halve aardbaan 

later).   

Om dit te verklaren moeten we 

twee zaken in aanmerking ne-

men: het feit dat Aarde en Ve-

nus rond de Zon draaien (elke 

584 dagen staan we exact aan 

dezelfde kant van de Zon = één 

siderisch jaar voor Venus), én 

het feit dat beide baanvlakken 

lichtjes gekanteld staan t.o.v. 

elkaar (ca. 3°). Het snijvlak tus-

sen beide vlakken heet de kno-
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Venusovergangen 

Datum Zichtbaar in... 

8 juni 2004 
Eurazië, Groenland, Afri-

ka, West-Australië 

5 juni 2012 
Azië, Australië, Noord-

west VS, Canada, Alaska 

10 december 2117 
Australië, Zuidoost-Azië, 

Antarctica 

8 december 2125 VS, Zuid-Amerika, West

penlijn (zie figuur pagina 13): 

twee keer per jaar (dus per 

365,25 dagen) loopt de Aarde 

door één van beide knopen. En-

kel in de onmiddellijke buurt 

van die knopen kan een transit 

gebeuren. 

Die 120 jaar tussentijd is niets 

anders dan het “kleinste gemene 

veelvoud” tussen 584 dagen en 

182,6 dagen (een half jaar dus): 

na zoveel tijd staan Aarde en 

Venus terug aan dezelfde kant 

van de Zon ter hoogte van één 

van beide knopen.  

Acht jaar later (5 siderische Ve-

nusjaren) staan beide weer on-

geveer op dezelfde plaats, maar  

met net genoeg verschil zodat 

Venus over een ander stukje 

Zon schuift. Nog eens acht jaar 

later is het verschil al té groot 

geworden, en mist de planeet de 

Zon helemaal. En dan is het 120 

jaar wachten vooraleer zo‟n 

samenstand Zon-Venus weer 

voldoende in de buurt van de 

andere knoop gebeurt: we krij-

gen terug een overgang. Maar 

aangezien deze tweede knoop 

natuurlijk helemaal aan de ande-

re kant van de aardbaan gebeurt, 

is het nu december. 

 

De 14 Mercuriusovergangen 

in de 21ste eeuw 

Mercuriusovergangen komen 

frequenter voor (gemiddeld 12 

keer per eeuw): zie tabel rechts. 

 

Zonsverduisteringen 

Natuurlijk vindt er nog een an-

der soort overgangen plaats: 

tijdens een "doodgewone" zons-

verduistering trekt de Maan over 

de Zon, maar dit is natuurlijk 

heel wat opvallender en specta-

viel... De volgende eclipsen die 

ons kunnen interesseren zijn de 

ringvormige van 3 oktober 2005 

(Noord-Spanje, Tunesië...) en de 

totale van 29 maart 2006 (Libië, 

Turkije,…). 

culairder dan een planeetover-

gang. Misschien herinnert u zich 

nog de totale zonsverduistering 

van 11 augustus 1999, die ook 

in het zuiden van België in al 

haar pracht te aanschouwen 

Elke 583,92 dagen staan Venus en Aarde exact aan dezelfde kant van de 

Zon (we zien Venus dan in conjunctie met de Zon): een siderisch Venus-

jaar. Vijf van die siderische jaren komen overeen met acht aardse jaren: 

dus na acht jaar gebeuren de conjuncties weer op ongeveer dezelfde 

plaats van de Aardbaan. Dus wanneer er een conjunctie Venus-Zon op-

treedt in de buurt van één der knopen, zal dit 8 jaar later terug ongeveer 

het geval zijn. Maar aangezien het rekensommetje maar bij benadering 

klopt, is het nog eens 8 jaar later al niet exact genoeg meer: Venus mist 

dan nipt de Zonneschijf... 

Mercuriusovergangen 

Datum Zichtbaar in... 

7 mei 2003 
Eurazië, Afrika, West-Australië, Indische 

Oceaan 

8 november 2006 
VS, Westelijk Zuid-Amerika, Stille Oce-

aan, Australië 

9 mei 2016 
Europa, Afrika, Atlantische Oceaan, Ame-

rika 

11 november 2019 
West-Europa, Afrika, Atlantische Oceaan, 

VS, Zuid-Amerika 

13 november 2032 
West-Australie, West-Azië, Europa, Afri-

ka, Atlantische Oceaan 

7 november 2039 
West-Australie, West-Azie, Europa, Afri-

ka, Atlantische Oceaan 

7 mei 2049 
Europa, Afrika, Atlantische Oceaan, Ame-

rika 

9 november 2052 Stille Oceaan, Australië, Oost-Azië 

10 mei 2062 
Noord- en Midden-Amerika, Stille Oce-

aan, Oost-Australië, Noordoost-Azië 

11 november 2065 Amerika, Stille Oceaan, Oost-Australië 

14 november 2078 
Europa, Afrika, Atlantische Oceaan, Zuid-

Amerika, Noordoost-Amerika 

7 november 2085 
Europa, Afrika, Atlantische Oceaan, Zuid-

Amerika, Noordoost-Amerika 

8 mei 2095 Amerika, Stille Oceaan, Oost-Australië 

10 november 2098 
Australië, Azië, Indische Oceaan, Europa, 

Afrika 
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Walter Burssens 

Astronomie en astrologie in China 

verschrikkelijke god, die gewas-

sen en grond uitdroogde en de 

mens veel zweet en last bezorg-

de. De flikkerende sterren die in 

groepen voorkwamen, vooral 

langs de banen van Zon en 

Maan, leken hen bliksemende 

dierenogen met onheilspellende 

betekenis. Zo kan men ook de 

keuze van dierennamen verstaan 

voor veel sterrenbeelden. 

In de verdere uiteenzetting be-

kijken we vooral de evolutie in 

de waarneming van de Zon en 

de veelal astrologische beteke-

nis daaraan gehecht bij de ver-

schillende cultuurvolken. De op-

zoekingen van de archeologen 

en historici geven ons een ver-

helderende kijk op de grote ver-

scheidenheid in de ideeën over 

het wezen van de Zon. 

 

China en Indië 
 

In oude Chinese legenden kan 

men het volgende lezen: "In 

2100 v.C. hadden de keizerlijke 

astronomen Hsi en Ho een zons-

verduistering (eclips) over het 

hoofd gezien. Daarom gaf de 

Chinese keizer bevel om hen te 

onthoofden". We weten niet wat 

waar is van deze legende, men 

weet zelfs helemaal niet of Hsi 

Alle oude volken waren getrof-

fen door verschijnselen aan het 

uitspansel. Zij voelden zich 

klein tegenover die grote on-

grijpbare ruimte die hen om-

ringde en kwamen zo stilaan tot 

vergoddelijking zowel van de 

hemellichamen als van de im-

mense aardse krachten. 

 

Welke hemelverschijnselen be-

wogen hen zeer intens ? 

De Zon, de Maan en de gekende 

planeten (= dwaalsterren ge-

noemd) liepen steeds doorheen 

vaste stergroepen (ecliptica, die-

renriem). 

Klimmen en dalen van Zon en 

Maan veroorzaakten een steeds 

weerkerende angst. Zij vreesden 

dat Zon en Maan na daling 

(avond, winter) of verdwijning 

(verduisteringen, nieuwe maan) 

niet zouden terugkomen. 

Kometen, soms met lange staar-

ten, en meteoroïden (meteoren 

noemden ze vallende sterren, 

boliden, meteorieten) en bege-

l e i d e n d e  v e r s c h i j n s e l e n 

(knallende geluiden, explosies, 

inslagen) interpreteerden ze 

meestal als ongelukstijdingen en 

zij vreesden voor de aanstaande 

ondergang van de wereld. 

Plotse verhelderingen (nova's en 

supernova's) en spookachtig op-

lichten (noorderlicht) aanzagen 

zij meestal als het negatief in-

grijpen van demonen en andere 

bovenaardse krachten. 

 

De eerste vergoddelijking van 

bovenaardse verschijnselen: 

Is ongetwijfeld zeer oud (40 à 

50.000 jaar geleden). 

Aantekeningen op en inkervin-

gen van dierenbeenderen in 

grotten waar de mensen tijdens 

de ijstijd verbleven verwijzen 

naar gedane waarnemingen met 

astrologische betekenis. De 

schijngestalten van de Maan 

werden bij meerdere volken 

aanzien als het gevecht van dit 

h e m e l l i c h a a m  m e t 

(zee)monsters waarbij de Maan 

steeds overwon. De figuur van 

de liggende Maan kort na Nieu-

we Maan aanzag men als de on-

overwinbare kracht van de her-

rezen Maangodin. (Fig.1a/b) 

Daarbij dacht men aan de grote 

kracht van de gehoornde stier. 

De maancyclus (28 à 29 dagen) 

deed hen de link leggen naar de 

menstruatiecyclus en het moe-

derschap. Oorspronkelijk dacht 

men immers dat menstuatie en 

vruchtbaarheid van de vrouw 

die leidde naar geboorten maag-

delijke zaken waren. Slechts 

heel laat ontdekte men, dat de 

man daar voor iets tussen zat. 

(Rond 7000 v.C. wegens het 

kweken van geiten en schapen.) 

 

De Maan was heerseres van dag 

en nacht en bij vele volken werd 

zij de hoofdgodin en de basis 

van de tijdrekening (Het jaar tel-

de 12 à 13 maanmaanden). In de 

grotten van Laussel wijzen teke-

ningen op de verering van de 

Maangodin. Wegens het zachte 

maanlicht en het samengaan met 

ochtenddauw aanzag men de 

Maan als een weldoende god-

heid, die zorgde voor vruchtbaar 

makende vochtigheid, zeer 

noodzakelijk voor de groei van 

gewassen, vooral in semi-ariede 

gebieden. De Zon werd, zeker in 

warme woestijnachtige gebie-

den, eerder gevreesd als een 

Fig 1b: 

Een grenspaal van Babylo-

nië: de koning en zijn doch-

ter komen eer bewijzen en 

gunsten vragen aan godin 

Nana, boven hun hoofden 

de drie hoofdgoden: Venus 

(de morgen- en avondster), 

de Maan en de Zon.  

Fig 1b: 

2 à 3 dagen na 

Nieuwe Maan  
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en Ho toen leefden of dat het 

sterrenkundigen waren. Wat dit 

oud verhaal ons wel leert is, dat 

in het Oude China groot belang 

gehecht werd aan de zonnewaar-

neming en dat ook de keizer de 

gebeurtenissen in verband met 

de Zon wenste te kennen. 

 

In een ander document staat, dat 

op 22/10/2136 v.C. een zonver-

duistering plaatshad en dat kei-

zer Chung K´ang meende, dat 

de Zon aangevallen werd door 

een draak. Hij beval dat men 

met allerlei middelen veel la-

waai moest maken om de draak 

te verdrijven. Het lukte want de 

Zon kwam terug te voorschijn. 

 

Meer zekerheid, dat reeds echte 

waarnemingen gebeurden, treft 

men aan in de geschriften uit de 

Shang-dynastie (van ongeveer 

1766 tot 1122 v.C). Tijdens de 

Zhou-dynastie (1122 tot 256 

v.C.) verschijnen de almanak-

ken met Chinese sternamen, 

schetsen en namen van sterren-

beelden en beschrijving van de 

planeetbewegingen. De keizer 

noemde men "Zoon van de He-

mel". In die periode begon men 

ook de schaduwlengte afgewor-

pen door de Zon te meten met 

een gnomon (een stok uit jade 

met standaardlengte). Vooral 

belangrijk waren de dagen waar-

op de Zon 's middags de kortste 

schaduw (zomerzonnewende) en 

de langste schaduw ( winterzon-

newende) afwierp (= feestda-

gen). Het klimmen van de Zon 

boven de evenaar (lente-

equinox) en de daling beneden 

de evenaar (herfstnachtevening) 

leken al even belangrijk voor 

het landbouwende Chinese volk 

(datums voor zaaien en oog-

sten). 

 

Tijdens de Han-dynastie (209 

v.C. tot 220 n.C.) ontwierp men 

het armillarium: een statief met 

daarop enkele fundamentele cir-

kels voor de waarneming van de 

hemellichamen. Oorspronkelijk 

was aan dit statief een eerste 

ring, evenwijdig met de evenaar 

bevestigd, met een tweede ring 

loodrecht daarop, ingedeeld in 

100-delige graden. Deze laatste 

liet toe de hoogte van de hemel-

lichamen te meten t.o.v. de eve-

naar (declinatie) en de verwijde-

ring t.o.v. een vast punt (dus 

vergelijkbaar met onze rechte 

klimming). Toch bleef de nota-

tie van de positie der hemelli-

chamen nog weinig nauwkeurig. 

Dit verbeterde toen men op de 

declinatiecirkel een hol buisje 

monteerde, waar doorheen men 

de plaats van de hemellichamen 

juister kon waarnemen. Dra 

werden nog ringen toegevoegd, 

één volgens de zonnebaan 

(eclipticaring) en een andere in-

stelbaar volgens de horizon. 

 

Reeds in de begintijd van deze 

periode gebeurden enkele be-

langrijke ontdekkingen. Zo ont-

dekte Ching Fang in de eerste 

eeuw v.C. dat Zon en Maan 

bollen waren. De cirkels van het 

armillarium lieten de nauwkeu-

righeid van de waarnemingen 

verhogen tot één decimale mi-

nuut. (De Chinezen gebruikten 

decimale verdelingen voor gra-

den en minuten en niet zoals wij 

een 60-delige verdeling.) Op de 

in gebruik gekomen hemelglobe 

kon men nu niet alleen sterren 

verbonden door lijnen (de Chi-

nese sterrenbeelden) aanbren-

gen, maar eveneens de  ecliptica 

met de positie van de Zon op 

elke dag van het jaar. (Zie Fig. 

2) 
 Hun indeling in 5 hemelpalei-

zen werd ook aangebracht op 

deze hemelglobe. 

                        

Sinds de Oudheid kenden zij 

ook de duur van het tropisch 

jaar (365,2422 dagen) en                                             

startte het jaar met de lente-

nachtevening (Zie Fig. 2)                                                                                                                

 

Tijdens de 4de eeuw ontdekte Yü 

Hsi de precessie en in de 8ste 

eeuw kwam I-Hsing uit vergelij-

king met vroegere waarnemin-

gen tot het besluit dat ook de 

sterren een eigen beweging had-

den, juist zoals de planeten. (De 

precessie is de tolbeweging van 

de Aarde, waarbij de oriëntatie 

van de aardas en bijgevolg de 

hemelpolen in de loop der eeu-

wen gewijzigd wordt. Het was 

dus noodzakelijk  de evenaars-

ring beweeglijk te maken op het 

armillarium. Daar I-Hsing 

steunde op vroegere weinig 

nauwkeurige metingen, over-

schatte hij geducht de eigenbe-

weging van de sterren.) 

 

In de daarop volgende troebele 

tijden groeide de schrik van de 

keizer voor de talrijke rivalen. 

 

herfst-
paleis

zomer-
paleis

lente-
paleiswinter-

paleis

centraal
paleis

Chinees 
Nieuwjaar

EVENAAR

EPLICTIC

A

Fig 2: 
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culturele bagage nog verder 

terug. 

 

Wanneer de Ming-dynastie de 

macht overnam bleek ook bij 

hen een grote vrees te bestaan 

voor de verspreiding van de 

k e n n i s  o v e r  a s t r o n o -

mie/astrologie bij hun talrijke 

binnenlandse en buitenlandse 

vijanden. Deze kennis, in zover 

men die aantrof in de almanak-

ken, werd zoveel mogelijk ge-

heim gehouden en de bloei van 

de astronomie was dan ook geen 

paradepaardje van de Ming-

heersers. In 1556 werd Noord-

China dan nog getroffen door de 

zwaarste aardbeving uit de Chi-

nese geschiedenis, 850.000 do-

den en katastrofale verwoestin-

gen in een uitgebreid gebied. 

Daarbij kwam een steeds sterker 

wordende dreiging van de 

Mandsjoes, een volksstam aan 

de noordelijke grens van het 

Chinese rijk. In de 17de eeuw 

zullen de Mandsjoes China ge-

leidelijk helemaal veroveren. 

 

In deze ongunstige astronomi-

sche situatie troffen de jezuïeten 

Zijn mening dat teveel kennis 

van de Zon en zijn onmacht bij 

zoneclipsen de eerbied voor de 

keizer nog zou verzwakken rem-

de de voortgang van de sterren-

kundige kennis. (Chinezen aan-

zagen de keizer immers als de 

vertegenwoordiger van de Zon.) 

Zo bekloeg Shen Kua rond 1070 

zich erover, dat de kandidaten 

voor de keizerlijke sterrenwacht 

een gebrekkige kennis vertoon-

den van de sterrenkunde en de 

gebruikelijke instrumenten. Tot 

overmaat van ramp werden zij 

toch soms benoemd aan de kei-

zerlijke sterrenwacht, daar de 

kennis van de examinatoren al 

evenzeer te wensen overliet. 

Ook zeer nadelig was het tekort 

aan belangstelling van de Chine-

zen voor de geometrie. Drie-

hoeksmeting en boldriehoeks-

meting behoorden niet tot hun 

basiskennis. Toen de Mongolen 

van Dzjengis Khan Temudjin, 

zijn zoon Dzjengis Khan Ogedai 

en kleinzoons Küyük en Möng-

ke in de 13de eeuw het Chinese 

rijk onder de voet liepen en de 

verwoestingen in alle veroverde 

steden hoogtij vierden, liep de 

China aan wanneer zij in het 

land kwamen tijdens de Mands-

joe-dynastie. De meest vooraan-

staande jezuïeten-paters dach-

ten, dat de geloofsverkondiging 

maar kon bloeien, wanneer men 

de Chinese elite kon tonen hoe-

veel beter de nu snel vorderende 

West-Europese wetenschap was 

dan de verouderde Chinese. Zij 

dachten dat achting voor die 

wetenschap zou leiden tot aan-

vaarden van het christelijk ge-

loof van West-Europa. De op-

merkelijkste pater onder hen 

was de geniale Vlaming Ferdi-

nand Verbiest. Deze bleek de 

wetenschappelijke bagage van 

zijn tijd te beheersen en zijn 

taalvaardigheid liet toe naast het 

Latijn het Chinees en het 

Mandsjoe al vlug grondig te 

beheersen. Zo kon hij vele  

Westerse werken vertalen in hun 

landstalen. In 1669 kreeg hij 

contact met de jonge Mandsjoe-

keizer, K'ang-Hsi. Deze bekwa-

me keizer kwam te weten, dat 

de kalenders uitgegeven door 

het keizerlijk astronomisch bu-

reau ernstige fouten bevatten en 

F.Verbiest kreeg de opdracht 

voor 1670 betere kalenders op te 

stellen. Daar de (volks)kalender 

door heel het Chinese volk ge-

kocht werd, wegens zijn astrolo-

gische betekenis en het noodza-

kelijke ontzag voor de goddelij-

ke keizer, bleek het onduldbaar, 

Fig 3: 

Het observatorium van Beijing na Verbiests ingrijpende innovaties en 

met zijn 6 nieuwe instrumenten (1670-1673)  

Fig 4: 

Een portret van pater Verbiest 
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dat daarin grove fouten stonden. 

Er kwam een hele discussie tus-

sen Verbiest en de onbekwame 

leiders van het keizerlijk astro-

nomisch bureau. De pater kon 

aantonen, dat de Westerse we-

tenschap vooraf exact kon bere-

kenen hoe lang de schaduw van 

de Zon zou zijn, gemeten met de 

gnomon. Dit bleek onmogelijk 

met de Chinese schattingsme-

thode. Verbiest werd dan ook al 

vlug voorzitter van het keizerlijk 

astronomisch bureau. Dit astro-

nomisch bureau gevestigd in 

Beijing omvatte 3 secties: de 

kalendersectie (gaf elk jaar 3 

kalenders uit, waaronder een 

volkskalender, eerder een alma-

nak met een astronomisch en 

astrologisch gedeelte), de astro-

nomische sectie (een groep 

mandarijnen observeerde vol-

gens een beurtrol, dag en nacht, 

alle hemelverschijnselen en liet 

deze optekenen), de chronologi-

sche sectie (beschreef de gunsti-

ge momenten voor openbare 

werken, huizenbouw, voorzie-

ningen voor graven, voorberei-

ding op waarneming van eclip-

sen, deed aangifte van het uur 

aan de keizer,…) 

 

Verbiest werd ook zeer gewaar-

deerd door de keizer omdat hij 

met geniaal ingenieurstalent 

vele nuttige instrumenten liet 

bouwen en omdat zijn kanonnen 

goede diensten bewezen in de 

strijd tegen opstandige provin-

cies en buitenlandse aanvallen. 

Daar de verouderde instrumen-

ten ruim 300 jaar vroeger ge-

bouwd waren, kreeg hij ook de 

toestemming om meerdere nieu-

we te ontwerpen voor het obser-

vatorium van Beijing: een he-

melglobe met een diameter van 

6 voet, aan beide zijden daarvan 

een een equatoriale en een eclip-

tische armillairsfeer van hetzelf-

de formaat, een azimutale drie-

hoek, een draaibaar kwadrant en 

een sextant, een vrij opgestelde 

windmeter, een bronzen gno-

mon van 8 voet hoog, een recht-

hoekige observatietoren (In de 

hoeken daarvan stond steeds een 

mandarijn, voor de waarneming 

van alle hemelverschijnselen). 

(Zie Fig. 3) 

 

Men kan opmerken dat dit in-

strumentarium nog volledig van 

het oude type voor hemelwaar-

neming was, maar Verbiest leef-

de juist in de periode die ook in 

Europa de overgang vormde 

voor de waarneming met tele-

scopen. Nu nog kan men zijn 

instrumenten bewonderen in het 

observatorium van Beijing.  

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: mooi op tijd voor de Venus-overgang van 

8 juni bieden we nu ook MIRA-eclipsbrilletjes aan. 

Voor 2 €/stuk (+1 € verzending) schaft u zich een 

veilige manier aan om met het blote oog onze eigen 

ster waar te nemen, tijdens eclipsen, overgangen van 

Venus of Mercurius, of gewoon om de allergrootste 

zonnevlekken waar te nemen. 

De filter bestaat uit een zwarte polymeer, en toont 

een aangenaam en contrastrijk oranje zonsbeeld.  

 

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) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie € 32,50 (+ € 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) 
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Philippe Mollet 

Productbespreking: 

Orion 80 mm ED-refractor 

De amateur-sterrenkunde kende 

de laatste decennia een aantal 

grote (r)evoluties.  

 

In de jaren „70 en vooral „80 be-

leefden we de opkomst van de 

grote dobsons, zowel commer-

cieel als in zelfbouw. Veel licht 

voor weinig geld was het motto. 

 

In de jaren „90 was er dan een 

andere ontwikkeling uit de pro-

fessionele sterrenkunde die de 

amateur-sterrenkunde stormen-

derhand veroverde: de CCD-

camera’s. 

Specificaties: 

• lensdiameter 80 mm 

• Brandpuntsafstand 600 mm (f/7.5) 

• ED-doublet (dubbele lens uit spe-

ciaal FPL-53 glas met lage disper-

sie) 

• Lengte: 600 mm 

• Prijs: ca. 600 euro 

Apo? ED? Fluoriet? Neo-

achromaat? 

 

• Een “gewone” achromaat bestaat 

uit een doublet (één lens uit 

crownglas en één lens uit flint-

glas), en vertoont een min of meer 

uitgesproken kleurfout (sterk af-

hankelijk van de brandpuntsver-

houding). De twee lenzen zorgen 

voor een perfect beeld in twee 

kleuren, maar rond de sterren is 

een lichte gekleurde halo te zien 

(bij de populaire Chinese refracto-

ren is dat typisch blauw-violet, 

maar andere kleuren zijn moge-

lijk). 

• Apochromaten bestonden histo-

risch uit een triplet, waardoor ze 

in drie kleuren een perfect beeld 

gaven en een lichte afwijking in 

de andere kleuren. Nu wordt de 

term meer algemeen gebruikt voor 

lenzenkijkers met een “beter dan 

gewone” kleurcorrectie, soms 

zelfs met twee lenzen. 

• Een fluorietkijker bestaat uit een 

doublet waarvan één lens bestaat 

uit het zwaardere (maar delicate) 

fluorietglas, terwijl bij een ED-

refractor dan weer een glassoort 

gebruikt wordt met lage dispersie 

(Extra-low Dispersion). Beide 

glassoorten hebben een lagere 

brekingsindex, waardoor ook het 

verschil in breking tussen de di-

verse kleuren kleiner is, en dus de 

kleurfout. 

• Neo-achromaat is bij Vixen de 

term waarmee ze hun vierlenzige 

kijkers aanduiden (een gewoon 

doublet vooraan, en achteraan nog 

een dubbele correctielens). Iets 

vergelijkbaars is ook te vinden bij 

de grotere apo‟s van Televue 

(Genesis, TV101,…), waar het 

voorste doublet nog een fluoriet-

lens bevat. 

 

Volgt u nog?  

De nieuwe Orion ED 80 (hier uitgerust met een zoeker, zenitprisma en 

oculair) wordt standaard geleverd als OTA (“enkel de buis”). Gezien 

de lage prijs en de hoge kwaliteit is dit 80 mm lenzenkijkertje op korte 

tijd een waar verkoopssucces geworden. 

De laatste paar jaren zullen dan 

weer te boek staan als het tijd-

perk van de goedkope Chinese 

importkijkers, die een verras-

send positieve kwaliteit leveren 

voor hun prijs. Spiegelkijkers 

allerhande, maar ook kleine en 

grote lenzenkijkers overspoelen 

onze markt, onder diverse na-

men (SkyWatcher vooral, maar 

ook Helios, Orion,…) maar 

steevast afkomstig uit dezelfde 

Syntha-fabriek. De lenzenkij-

kers ervan vertonen wel syste-

matisch een duidelijke kleurfout 

in het blauw-violette gebied, 

wat voor de ene waarnemer al 

storender is dan voor de andere 

(en zeker bij heldere objecten 

als Venus of Jupiter is dit duide-

lijk). Inspelende hierop zijn er 

dan weer een aantal firma‟s die 

relatief goedkope filters produ-

ceren die hiermee komaf maken,   

dan wel ten koste van een hoe-

veelheid lichtwinst (op dit ogen-

blik is de MinusViolet van Wil-

liam Optics de beste koop). 

 

Aan het andere uiteinde van het 

(prijzen)spectrum bestaat er 

echter een héél andere categorie 
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Naam Sterrenbeeld Type Afstand / diameter Helderheid Kleur/afstand 

24 Coma Berenices Coma Berenices dubbelster 20,6” m 5,0 - 6,6 Oranje-blauw 

Com-sterrencluster Coma Berenices Open cluster 4,5° m 1,8 288 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M65 Leo (Leeuw) Spiraalmelkwegstelsel m 9,3 8x1,5 boogminuten 35 miljoen lichtjaar 

M66 Leo (Leeuw) Spiraalmelkwegstelsel m 8,9 8x2,5 boogminuten 35 miljoen lichtjaar 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M49 Virgo (Maagd) Elliptisch melkwegstelsel m 8,4 9x7,5 boogminuten 60 miljoen lichtjaar 

M87 Virgo (Maagd) Elliptisch melkwegstelsel m 8,6 7 boogminuten  60 miljoen lichtjaar 

M60 Virgo (Maagd) Elliptisch melkwegstelsel m 8,8 7x6 boogminuten  60 miljoen lichtjaar 

M86 Virgo (Maagd) Elliptisch melkwegstelsel m 8,9 7,5x5,5 boogminuten  60 miljoen lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Minimum? 

R Leo (R Leonis) Leo (Leeuw) Mira-type 313 dagen m 5,9 - 10,1 augustus 2004? 
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lenzenkijkers: de héél dure apo-

chromaten, fluorieten en andere 

ED-refractoren. Grote namen 

zijn zeker wel Astrophysics, Te-

levue, Vixen,… en enkele re-

centere spelers zoals TMB of 

Borg. Prachtige beelden: helder, 

contrastrijk, haarscherp en zon-

der noemenswaardige kleurfout. 

Wie er ooit één bezat of ge-

bruikte weet dat het zalige in-

strumenten zijn, maar helaas pe-

perduur. Voor velen bleef zo‟n 

hogekwaliteitsrefactor steeds 

een droom, zeker ook omdat je 

voor hetzelfde bedrag een be-

duidend grotere spiegelkijker 

kan aanschaffen (met misschien 

iets minder scherpte, maar dat 

wordt dan ruim gecompenseerd 

door de grotere lichtsterkte…). 

 

De laatste jaren begon hier wel 

wat verandering in te komen 

(o.a. het gerenommeerde Willi-

am Optics leverde al min of 

meer betaalbare apo‟s), maar nu 

is er eindelijk hoop voor de klei-

nere portefeuilles… Het Ameri-

kaanse Orion bracht eind vorig 

jaar een 80 mm f/7.5 (dus 600 m 

brandpunt) op de markt, gepro-

duceerd in de hoger vermelde 

Chinese Synta-fabriek. En uit-

gerust met een ED-lens, dus van 

een véél hogere kwaliteit dan de 

“klassieke Chinese refractoren”. 

 

Sinds februari is dit toestel ook 

in Europa op de markt en ik 

kreeg één der eerste exemplaren 

te pakken. Voorlopig is hij en-

kel verkrijgbaar onder de naam 

Orion, en niet bij de andere mer-

ken die Synta-telescopen aan-

bieden (hoewel hij binnenkort 

wel bij Celestron te koop staat).  

Op de volgende pagina‟s kan u 

lezen hoe dit toestelletje zich 

verdedigde in een rechtstreekse 

vergelijking met een aantal 

(duurdere) modellen uit dezelf-

de klasse, maar hier alvast een 

bespreking van de kijker zelf. 

 

Afmetingen:  

Het eerste wat opvalt is de rela-

tief grote afmetingen: veel 

waarnemers dachten spontaan 

dat ik me een korte 100 mm-

kijker had aangeschaft, maar 

toch steekt er maar een 80 mm-

lens in. Er doen allerlei specula-

ties de ronde hieromtrent 

(brengt Synta binnenkort ook 

een 100 mm ED uit?) maar 

waarschijnlijk heeft men bij 

Synta gewoon een goede 

scherpstelling ontwikkeld om op 

diverse grotere lenzenkijkers te 

plaatsen, en deze past niet op 

een smallere buis… 

Dat is voor mij dan ook de 

grootste klacht: een dergelijke 

kijker was bedoeld als héél 

compacte reiskijker, maar valt 

in de praktijk ietsje lomper uit. 

  

Scherpstelling: 

Eén der zwakke punten van de 

Chinese refractoren is bij dit 

toestel grondig aangepakt. Dit-

maal geen klassieke scherpstel-

ling met tandwiel en tandlat, 

maar een zogenaamde “ Cray-

ford-focuser”. Eigenlijk een hol-

le buis ingeklemd tussen een 

viertal kleine kogellagers ener-

zijds, en een metalen staaf om-

wikkeld met kunststof ander-

zijds. Door aan de staaf te draai-

en wordt de scherpstelling naar 

voor of achter bewogen, met 

minder speling en een grotere 

nauwkeurigheid dan met de 

klassieke versies. 

Daardoor zal de scherpstelling 

ook minder zijdelings verzakken 

bij zwaardere oculairen of 

camera‟s. 

 

Via een extra schroef is het mo-

gelijk dit mechanisme meer of 

minder stroef te laten lopen, 

maar er is helaas geen mecha-

nisme om het geheel te blokke-

ren. Zeker voor astrofotografen 

is dit wel een gemis: met zwaar-

dere camera‟s en een verticaal 

gerichte telescoop zou alles wel 

eens kunnen naar achter ver-

schuiven, zelfs als de focuser zo 

stroef mogelijk is afgesteld. 

Het grootste minpunt is echter 

Voordelen: 

• Lage prijs 

• Ruim scherpstelbereik 

• Handig te bevestigen 

(Kodak-schroef voor foto-

statief) 

• Zéér aanvaardbare kleur-

fout 

• Aanvaardbaar nauwkeuri-

ge robuuste scherpstelling 

Nadelen: 

• “oversized”: de buis is véél te groot voor 

deze lens, dus kon veel transportabeler 

• Scherpstelling niet vast te klemmen 

(belangrijk bij fotografie) 

• Lichte groengele kleurfout, maar nauwe-

lijks te merken 

• Goedkope bevestiging van de scherpstel-

ling (drie schroefjes), waardoor de uitlij-

ning ervan t.o.v. de kijker kan ontregelen 

Chromatische aberratie (kleurfout) is het belangrijkste probleem bij lenzenkijkers: lichtstralen van verschillen-

de golflengten (= kleuren) worden lichtjes anders afgebogen wanneer ze door een lens passeren. Daardoor 

heeft elke kleur een eigen brandpunt. Dat wordt voor een groot deel gecorrigeerd door een dubbele lens te 

gebruiken (uit verschillende glassoorten), maar dan nog blijft er een lichte fout over: rond de sterren is een 

lichte gekleurde zweem te zien (bij de goedkope Chinese kijkers is dat vooral violet-blauw). 
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als eerste kijker zal dus al die 

onderdeeltjes moeten apart bij-

kopen, of beter nog opteren voor 

de volledige versie: een Sky-

View Pro equatoriale montering 

met volgmotor (maar zonder 

poolzoeker), twee oculairen, een 

zenitprisma en een 6x30-zoeker. 

 

Resultaten: 

Zelf kocht ik de kijker in de eer-

ste plaats om mooie beeldjes 

van de sterrenhemel te maken, 

maar was natuurlijk ook sterk 

benieuwd naar zijn all-round-

prestaties. Persoonlijk gebruikte 

ik in het verleden vooral 

(zelfbouw-)spiegelkijkers, maar 

bezit toch ook enkele low-

budget refractoren (een 102 mm 

f/10 en een 150 mm f/8). Deze 

laatsten geven weliswaar leuke 

beelden (vooral gezien hun lage 

prijs), maar al te hoge vergrotin-

gen zijn hier zeker uit den boze 

gezien hun kleurfout. 

De Orion is echter een heel an-

dere zaak: de eerste avond (eind 

januari) kon ik hem tussen twee 

regenbuien al even uittesten. 

Het sterrenbeeld Lier stond toen 

nog net boven de horizon, dus 

werd even de befaamde dubbele

-dubbele (Epsilon Lyrae) in 

beeld gezet. Dit is een fraaie test 

voor niet al te kleine kijkers: 

twee heldere sterren die bij na-

der inzien nog eens dubbel blij-

ken te zijn. Nauwelijks haalbaar 

met de 102 mm, maar tot mijn 

verbazing vlot te spitsen in de 

nieuwe 80 mm, eens de vergro-

ting hoog genoeg was. Een fraai 

begin dus. 

Een brandpuntsafstand van 600 

mm is eigenlijk nog behoorlijk 

kort, dus vooral een “rich-

field”-kijker. En inderdaad, ge-

combineerd met een (oude) 

24mm WideAngle van Televue 

de bevestiging van de scherp-

stelling op de buis: gewoon met 

drie parkervijsjes, die de kijker-

buis aanklemmen “rond” de vat-

ting. Hier zit nogal wat speling 

op, waardoor de uitlijning van 

de scherpstelling t.o.v. de lens 

kan ontregeld raken (en er is 

geen voorziening om dit fijn af 

te regelen: gewoon een beetje 

trekken-en-duwen tot het juist 

zit, de gaatjes voor de vijsjes 

zijn immers wat oversized). 

 

Statiefvatting: 

Handig is ook dat de kijker on-

deraan voorzien is van een voet-

je dat direct op een fotostatief 

kan geschroefd worden. Hier-

door kan hij dan ook vlot ge-

bruikt worden als spottingscope 

(vogels kijken, vliegtuigen,…) 

maar ook om even snel een paar 

hemelverschijnselen te bewon-

deren (zonder steeds een zwaar-

dere volgmontering te hoeven 

buitensleuren). 

De scherpstelling van de ED 80 is een aangename verrassing: soepel, 

robuust, en ruim bemeten. Het is een 2-inch-versie, dus bruikbaar met de 

allergrootste oculairen en klassieke fototoestellen. Maar standaard voor-

zien van een reductiering voor de meer courante 1,25 inch-accessoires. 

OTA: 

De versie die ik kocht is een zo-

genaamde “OTA”: Optical Tube 

Assembly, met andere woorden 

enkel maar de kijker (dus een 

buis met en lens erin…). 

Het is duidelijk dat de producent 

met dit toestel niet zozeer mikt 

op beginnende waarnemers die 

een eerste telescoop kopen, 

maar eerder op amateurs die een 

(relatief) compacte (foto-

grafische?) hogekwaliteitsre-

fractor zoeken als aanvulling op 

hun grotere kijkers. Dus voor 

wie reeds beschikt over alle mo-

gelijk accessoires (oculairen, 

zoeker,…). 

Op diverse internetfora en in 

verschillende tijdschriften werd 

echter al gewezen op een héél 

interessante combinatie: de ED-

refractor uitgerust met een 2-

inch zenitprisma van hoge kwa-

liteit van het Taiwanese merk 

William Optics. Een perfecte 

prijs/kwaliteitsverhouding! 

 

Wie echter de Orion ED koopt 
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Deze beelden liegen er niet om: Jupiter en Saturnus gewebcamd doorheen de 80 mm f/7.5 ED van Orion (de 

brandpuntsafstand werd opgevoerd tot 3000 mm met een 5x-barlow van Televue). 

levert dit een vergroting van 25x 

en een beeldveld van 2,5 graden 

(= 5 maandiameters). Een grote 

sterrenhoop als de Plejaden in 

de Stier was (in de Ardennen) 

wondermooi: ze passen mooi in 

beeld, en de sterretjes blijven 

haarscherp tot aan de rand. Wat 

zal dit geven volgende zomer, 

wanneer al die mooie melkweg-

partijen, grote sterrenhopen en 

nevels tussen Boogschutter en 

Schorpioen zichtbaar zijn! 

Vanzelfsprekend bedraagt de 

lichtsterkte maar 80 mm, dus als 

deepsky-kijker is het zeker in 

onze oververlichte streken een 

beetje klein. Maar op een don-

kere locatie zijn hiermee wel de-

gelijk adembenemende beelden 

te zien, zowel bij héél lage ver-

grotingen (en de bijbehorende 

ruime beeldvelden) als bij be-

hoorlijk hoge. 

Ook als maan– en planetenkij-

ker presteert het toestel méér 

dan behoorlijk, zoals de foto‟s 

op vorige pagina al aanwijzen. 

Meestal hanteert men als vuist-

regel voor lenzenkijkers dat de 

maximale nuttige vergroting 

overeenkomt met 2 tot 2,5 maal 

de diameter in millimeter. Bij 

kwaliteitsrefractoren mag dat 

echter nog een stuk opgevoerd 

worden: met de 80mm Orion 

zijn vergrotingen van 250-300x 

héél goed te doen (als de turbu-

lentie van de lucht het toelaat). 

Maar dan moeten alle onderde-

De eerste deepsky-opname met de nieuwe kijker: M65-66, twee melk-

wegstelsels in de Leeuw. Hiervoor werd een H516-CCD-camera ge-

bruikt, en 12 minuten belicht. 

len ook van dezelfde kwaliteit 

zijn: bij één van mijn eerste tes-

ten zat er toevallig nog een “el-

cheapo”-prismaatje op, en toen 

begon het beeld bij 200x serieus 

te degraderen. De keten is maar 

zo sterk als zijn zwakste scha-

kel… 

Een eerstekwartiersmaan zag er 

verbluffend uit, en door de eer-

der geringe diameter was er ook 

geen extra filter nodig om het 

beeld wat af te zwakken. 

De ringen van Saturnus waren 

haarscherp te zien, mèt inbegrip 

van de Cassini-scheiding die 

over de volledige omtrek te vol-

gen was. Details op het opper-

vlak van Saturnus zijn heel wat 

minder contrastrijk dan die op 

Jupiter, maar toch was één wol-

kenband vlot te zien. 

Jupiter zelf toonde behoorlijk 

veel detail (ook de Rode Vlek is 

goed te zien, zeker voor iets er-

varener waarnemers). Maar 

vaak had ik het gevoel dat 80 

mm net iets te weinig licht was, 

om bepaalde subtiele details op 

de planeet te kunnen waarne-

men 

 

Conclusie: 

De Orion ED 80 combineert 

prachtige optiek met een ro-

buuste scherpstelling, en dat 

voor een behoorlijk betaalbare 

prijs. De kijker had echter in een 

duidelijk compactere buis kun-

nen gestopt worden, zodat het 

een echte lichte “reiskijker” zou 

geweest zijn. Het resterende 

beetje kleurfout valt bij gebruik 

eigenlijk niet op ...  
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Vijf + één… Op de voorgrond de vijf geteste “kleine refractoren van ho-

ge kwaliteit”, op de achtergrond (verticaal) de gewone 80 mm f/5 achro-

maat van Skywatcher. Let op de grote verschillen in afmetingen: de Ori-

on (rechts) is verweg de grootste, maar verrassend genoeg is het de 

lichtsterkste van de hoop (de 85 mm Zeiss, tweede van links) die duidelijk 

het meest compact is. Maar compactheid en draagbaarheid is voor een 

vogelwaarnemer dan ook belangrijker dan voor een astronoom. 

Paul Van Santvoort—Philippe Mollet—Frank Deboosere—Luc Debeck e.a. 

Grote test van kleine superkijkers... 

Sterrenkijken werkt verslavend, 

dat weten we allemaal. Je begint 

met een kleine, goedkope kijker. 

Als je het geluk hebt goed om-

ringd te worden door leuke ama-

teur-astronomen (bvb. die van 

MIRA), dan merk je al snel dat 

dat kleine telescoopje niet vol-

doet aan de verwachtingen. En 

dus komt er een nieuwe sterren-

kijker, veel groter en veel krach-

tiger. "Aperture fever", zeggen 

ze in het Engels. 

 

Dat geeft een kick, vooral in het 

begin. Want na verloop van tijd 

merk je dat aan zo'n grote tele-

scoop ook nadelen kleven. Ten-

zij je de kijker vast kan opstel-

len, is het een heel gesleur om 

het beestje binnen en buiten te 

zetten. Een groot instrument is 

veel gevoeliger voor tempera-

tuurveranderingen. Natuurlijk 

geeft pakweg een 25 cm-

 Diameter 

lens 

Brandpunts-

afstand 

Type Scherpstelling Prijs 

Orion ED 80 80 mm 600 mm (f/7.5) Doublet met ED-glas Helical ca. 600 euro 

Televue Ranger 70 mm 480 mm (f/6.8) Doublet met ED-glas Crayford ca. 760 euro 

Borg 76 ED 76 mm 500 mm (f/6.6) Doublet met ED-glas Helical ca. 1000 euro 

TMB-apo 80/480 80 mm 480 mm (f/6) Triplet met fluoriet-

glas 

Feathertouch, 

met microfocus 

ca. 2000 euro 

Zeiss Diascope 

85T*FL 

85 mm 502 mm (f/5.9) Triplet met fluoriet-

glas 

Fijnregeling 

bovenop kijker 

ca. 1500 euro 

Skywatcher 80 mm 80 mm 400 mm (f/5) Doublet Rack-and-pinion ca. 200 euro? 

De aanleiding tot deze test was héél concreet: zoals in het voorgaande artikel reeds vermeld bracht Orion een 

nieuwe kleine korte lenzenkijker van ED-kwaliteit op de markt, waarvan de prijs beduidend lager lag dan bij 

de concurrentie. Dat zorgde dan ook voor de nodige interesse, maar lokte ook heel wat vragen uit.. 

De kijker was al een tweetal maand op de markt in de VS, en daar waren de besprekingen unaniem lovend. 

Maar niets is zo overtuigend als de eigen ervaringen, dus toen uw hoofdredacteur als eerste in België zo‟n kij-

ker te pakken kreeg was het maar logisch dat we hem grondig op de testbank zouden leggen. Een aantal leden 

van MIRA (en van de VVS/Vereniging Voor Sterrenkunde) was in het bezit van vergelijkbare kijkers, dus op 

een mooie avond eind februari konden we op MIRA een vergelijkende test houden van 5 optische juweeltjes… 

Hieronder volgen de testverslagen van een aantal deelnemers. 

Frank Deboosere 
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Newton een schitterend beeld. 

Maar zo'n toestel plaats je niet 

buiten voor een snelle hap Maan 

en Jupiter. En dus ga je de kij-

ker in de loop der jaren minder 

vaak gebruiken. In die omstan-

digheden is een grote telescoop 

niet echt een goede investering. 

 

Zelf ontdekte ik enkele jaren ge-

leden de geneugten van een 

kleine, superverplaatsbare len-

zenkijker met hoogwaardig len-

zensysteem (en duur prijskaart-

je). De bespreking van mijn 

kleine Ranger-telescoop vind je 

nog op de MIRA-site, onder de 

rubriek “Besprekingen”. 

 

Ondertussen zijn er ook andere 

MIRAfans die de voordelen van 

kleine lenzenkijkers zijn gaan 

appreciëren. En dus werd het 

hoog tijd voor een avondje re-

fractor testen. Op vrijdag 20 fe-

bruari 2004 was het zover. Al 

dagenlang waren de weersvoor-

spellingen gunstig. Die nacht 

klaarde de hemel volledig uit. 

Het kwik ging onder het vries-

punt, en wij liepen allemaal 

warm voor enkele uurtjes tele-

scoopje testen. 

 

De deelnemers aan de grote 

wedstrijd waren niet van de 

minste. Er was een 85 mm 

Zeiss, een 80 mm ED van Ori-

on, een 76 mm Borg, de 70 mm 

Ranger, en een 80 mm TMB. 

Stuk voor stuk juweeltjes van 

optiek. Aan ons om deze tele-

scoop-parels te onderwerpen 

aan een kritische test. Als op-

warmertje kregen we een 80 

mm short focusChinese achro-

maat voorgeschoteld. In de lage 

vergrotingen kon dat beestje 

nog mee met de groten, maar 

eens de grotere vergrotingen 

(100x en meer) er aankwamen, 

viel de kijker door de mand. Fi-

guurlijk althans, zo'n korte 

brandpunt-refractor is voor een 

beginnend waarnemer een goe-

de investering. 

 

We keken naar de Orionnevel, 

de Plejaden, Saturnus en Jupiter. 

De objecten werden waargeno-

men met kleine, middelgrote en 

grote vergrotingen, terwijl onze 

ledematen langzaam bevroren. 

Nu en dan zorgden enkele val-

lende sterren voor aangename 

tussendoortjes. Sfeerfoto‟s met 

krachtige flitslichten deden de 

pupillen tijdelijk vernauwen. 

Maar toch werd het een echt 

waarnemingsfeest. Kleine su-

perkijkers, leuke mensen en 

schitterende hemelobjecten, een 

mens is al van minder in de ze-

vende hemel. 

 

In mijn ogen was de Zeiss-

kijker misschien wel de beste te-

lescoop. Dat mag ook wel voor 

een prijs van 2500 euro. Lens 

van 85 mm, korte brandpunt van 

xxx mm en dus erg compact, 

een superlens met haarscherpe 

beelden. De scherpstelling had 

ook nog een aparte fijnregeling, 

maar die stond bovenop de tele-

scoop en dat was niet altijd even 

comfortabel. Bovendien bezat 

de kijker geen echt zenitprisma. 

Je keek onder een hoek van 45°, 

en soms doet dat pijn. De Zeiss 

kon ook worden uitgerust met 

een prachtig zoom-oculair. Op 

die manier kon je onmiddellijk 

vaststellen dat bij een vergroting 

van 20x de hemelachtergrond 

een stuk helderder was dan bij 

60x. Enig nadeel: bij 20x kan je 

het beeld niet volledig scherp 

krijgen. Het zoom-oculair was 

ook niet parfocaal. 

 

De Orion 80 mm ED was met 

een brandpunt van xxx mm een 

stuk minder compact. Het toe-

stel wordt in de astronomische 

media geadverteerd als de apo-

chromaat van de arme man: hij 

kost in België "maar" 600 euro. 

Misschien verliep de scherpstel-

ling een ietsje te soepel. Maar 

voorts een schitterende, betaal-

bare kijker, met wonderlijke Sa-

turnusbeelden. 

 

De 76 mm Borg en de 70 mm 

Ranger waren bij de planeten 

aan elkaar gewaagd. Beiden 

hebben een helicale scherpstel-

ling: een scherpstellingsring zo-

als bij een zoomlens. Makkelijk, 

maar het scherpstellen veroor-

zaakt wel wat meer trillingen. 

De Borg deed het bij de sterren 

iets beter dan de Ranger. Zes 

mm extra opening maken echt 

wel een verschil. 

 

De TMB verdween misschien 

een beetje tussen alle lenzenge-

weld. Ik onthoud vooral de 

schitterende scherpstelling, met 

De test-equipe (minus de fotograaf), met de diverse geteste kijkers. 

V.l.n.r. de Zeiss-spotting-scope (op de achtergrond), de spierwitte Borg, 

de Orion en de TMB (beide op de EQ6-mount) en de Televue Ranger. 



MIRA Ceti - april - juni 2004 32 

een extra fijnregeling die haar-

fijn luisterde. En juist scherp-

stellen is bij deze kijkers echt 

wel belangrijk. 

 

De ketting is natuurlijk maar zo 

sterk als de zwakste schakel. En 

dat was toch wel de montering. 

De meeste kijkers stonden opge-

steld op gewone fotostatieven. 

En dat wiebelde bij grote ver-

grotingen dus verschrikkelijk, 

zeker bij het scherpstellen. De 

fijnregeling van het statief van 

de Borg was ongetwijfeld de 

beste. Ook de tussenstukjes-met

-fijnregeling waren handig om 

bij grote vergrotingen de objec-

ten min of meer te volgen. Maar 

er gaat toch niets boven een 

zware stabiele montering. Na-

tuurlijk is een EQ6 voor een 

Orion 80 mm ED als een olifant 

om een vlieg mee dood te slaan. 

Maar daar waren de beelden 

tenminste stabiel. 

 

Eén ding werd ons die avond 

duidelijk: de ideale kijker be-

staat nog niet. De optiek van de 

Zeiss en de scherpstelling van 

de TMB vielen het meest in de 

smaak. Voeg daarbij een hand-

vol astronomisch dure oculairen 

en een handige maar stevige 

Goto-montering, en je bent er 

misschien wel helemaal. Waar 

je al het geld moet vandaan ha-

len, kom je elders wel te weten. 

Dat zegt genoeg, ik weet niet 

echt of de lichtwinst zich hele-

maal gelijklopend met de opper-

vlakte verhoudt maar ik ver-

moed van wel. 

Dus ga voor de mm de rest komt 

vanzelf. 

 

Ik heb nooit het gevoel gehad 

om door een "slechte" kijker te 

kijken, maar soms voelde het zo 

verschillend aan. Waaraan het 

ligt is moeilijk te zeggen, de 

oculairen zijn natuurlijk belang-

rijk. Dit was voor mij de tweede 

les, ik vraag mij sterk af of elk 

oculair wel bij elke kijker past. 

Frank Deboosere zei die avond 

dat elke ketting zo sterk is dan 

de zwakste schakel, en daarmee 

bedoelde hij de poot en de mon-

tering. Maar ik denk dat je dat 

moet doortrekken naar het ocu-

lair. Te grote hoeken lijken mij 

ook niet altijd aangewezen. 

 

Het leek mij alsof de hemel in 

sommige kijkers minder zwart 

was dan in andere, eigenaardig 

genoeg vond ik dat de TMB en 

de Ranger hier het minst goed 

scoorden. Maar tegelijkertijd 

had de TMB wel een goed con-

trast dankzij zijn enorme 

scherpte. 

Hoewel ik zeer veel kleur zag 

en het beeld ongelofelijk scherp 

was, vond ik dat bij h & Chi 

Persei bijna storend met de 

TMB... 

 

Ik zat al heel lang te wachten 

om door een zoomoculair te kij-

ken. Ik had tot hiertoe alleen 

misprijzen gehoord. Dat Zeiss-

oculair heeft voor mij de vloer 

geveegd met alle vooroordelen. 

Wat een luxe! OK het bleef niet 

even scherp doorheen alle ver-

grotingen, so what, moet je bij 

het veranderen van oculair ook 

niet bijsturen? Daarenboven za-

gen we geen sporen van 

"tunnelvision" (of heb ik dat ge-

mist?) 

 

Alle telescopen stonden anders 

opgesteld, ik probeer daar af-

Elke millimeter telt, dat was ook 

voor mij de belangrijkste con-

clusie, het is ongelofelijk hoe el-

ke millimeter telt maar niet als 

je het in een lijstje zet: 

Paul Van Santvoort 

Door-

meter 

(mm) 

Opp. 

(mm²) 

Winst 

t.o.v. vo-

rige maat 

Opp. 

t.o.v. 

70 mm 

70 3848 / 100% 

76 4536 18% 118% 

80 5026 13% 131% 

85 5675 17% 147% 

100 7854 57% 204% 

Twee speciale scherpstellingen. Links: de Zeiss was de enige niet-astronomische kijker, en diens scherpstelling 

bestond uit twee knoppen (grof en fijn) bovenaan de tubus.  

Rechts: de geteste TMB was een versie uitgerust met deze Feathertouch-focuser, de “Rolls-Royce” onder de 

scherpstellingen. Stevig, spelingsvrij, met een aparte knop voor fijnregeling, en vooral: hij beweegt zo zacht en 

vlot dat zelfs bij grote vergrotingen geen extra trillingen ontstaan bij het scherpstellen. 
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Bij het testen werd zowel gepro-

beerd om met vergelijkbare ver-

grotingen te kijken, maar ook 

met dezelfde oculairen (zo wa-

ren er o.a. een 12 en 4,8 Nagler, 

enkele 24 mm WideAngles, een 

resem LV's en LVW's van 

Vixen, en het verbluffende 

zoomoculair van de Zeiss-

kijker). 

Objecten die aan bod kwamen 

waren o.a. de Plejaden (als test 

voor hun capaciteiten als wide-

field-kijker), Saturnus (vooral 

dan de Cassini-scheiding), M42, 

M44, h&Chi Persei, Jupiter,... 

Dit alles wel vanop het waarne-

mingsterras van MIRA, dus niet 

echt de donkerste locatie moge-

lijk... 

 

De kostprijs van al deze juweel-

tjes varieerde van ca. 500 euro 

tot meer dan 2500 euro. Ter 

vergelijking hadden we er daar-

om ook een meer toegankelijke 

80 mm f/5 achromaat van Sky-

watcher bijgeplaatst (kostprijs 

Philippe Mollet 

stand van te nemen. Ik heb al-

leen mijn eigen telescoopje op 

een hemelobject moeten richten 

(nvdr. Paul is de trotse eigenaar 

van die 76 mm Borg), dus ik 

weet niet hoe dat bij de andere 

gaat. Ik weet alleen dat mijn ei-

gen opstelling wel wat natrilt 

(zeker bij meer vergroting) maar 

dat de fijnregeling op de alt-az 

montering een luxe is (zeker bij 

starhopping). 

We gaan er toch vanuit dat deze 

telescopen goed moeten werken 

voor een snapshot van de hemel. 

Ik zie die vorm van "snelheid" 

voor mezelf bijvoorbeeld meer 

zitten dan het Goto gedoe. 

Ook hier kan een goede zoom-

lens een hulp zijn. 

 

En dan is er die fijnregeling van 

de TMB, om zot van te worden. 

Het verschil met al de andere is 

eenvoudig, je komt bij de per-

fecte scherpstelling en je weet 

het onmiddellijk, punt. Het eni-

ge wat ik hieruit kan leren is dat 

mijn eigen regeling veel soepe-

ler moet! Maar dit zou moeten 

kunnen met wat afregelen 

(vijsjes aanspannen/lossen,…) 

 

Als lichte, mobiele kijkers ko-

men alleen de Zeiss, de Borg en 

de Ranger in aanmerking, de 

beide andere zijn te groot en te 

zwaar. Dat is voor mij belang-

rijk omdat ik dat hele gedoe in-

clusief de montering en de poot 

op mijn rug of in het vliegtuig 

wil krijgen. 

 

Hoe zal deze vergelijking mij 

beïnvloeden in mijn mogelijke 

volgende aankopen (soms pro-

beer ik te sparen en dat lukt mij 

alleen als ik een precies doel 

voor ogen hou)? 

 

• Lenzenkijkers hebben wel iets! 

(we spreken even niet over 

geld).  

• Mijn eerste conclusie zou kun-

ne zijn, op mijn telescoop past 

de 101ED van Borg, dan ver-

dubbel ik de lichtwinst en het 

volume en gewicht stijgen am-

per! Ik begin alvast te sparen 

(€ 1.500) 

 

•  Tot voordien dacht ik nog een 

paar LV oculairen te kopen. 

Nu denk ik ernstig over een 

zoomoculair.  

- Er is het zoomoculair van Ni-

kon dat wordt bij Cloudynights 

als het beste voor kleine re-

fractoren beschreven (€284). 

- Er is het zoomoculair van Te-

levue, dit heeft het voordeel 

dat het een Plosll oculair is met 

maar 4 lenzen, dus een zeer 

grote doorlaatbaarheid, een an-

dere benadering van elke milli-

meter telt. Toch is dit een ocu-

lair met 50° schijnbaar beeld-

veld! (€ 301) 

- Er is een Leica oculair dat 

ook door CloudyNights wordt 

aanbevolen, maar het is zwaar-

der en laat minder licht door 

dan de Nikon (€ 384). 

- Er is het APM oculair dat 

heel wat goedkoper is en door 

de verdeler vergeleken wordt 

met de Nikon (€ 139 en 282-

gr.) 

- Er is natuurlijk ook Zeiss 

voor € 399 en 400gr. 

De 76 mm Borg is dan misschien op het zicht niet de compactste kijker 

uit de test (die eer gaat naar de Ranger en vooral de Zeiss), maar is wel 

de meest mobiele aangezien zelfs de buis helemaal uit elkaar schroeft. 
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ca. 200 euro voor de tubus) 

De Zeiss en de TMB zijn 

"echte" apo's, in die zin dat ze 

drielenzig zijn. De andere beha-

len de hoge mate van kleurcor-

rectie door speciaal glas te ge-

bruiken (vandaar ED, wat af-

hankelijk van de bronnen dan 

Enhanced of Extra Low Disper-

sion betekent). De Skywatcher 

bestaat uit twee gewone lenzen 

en dat is er dan aan te zien. 

 

- Conclusie één: alle vijf toestel-

len zijn héél goed. De volgende 

opmerkingen zijn dan ook bijna 

details, en we moesten dan ook 

langdurig testen om objectieve 

verschillen te zien. Het verschil 

met de "gewone" Skywatcher 

was overduidelijk (kleurfout, 

minder contrast, minder scherp-

te, en ook mechanisch duidelijk 

minder). Toch blijft het absoluut 

de moeite waard gezien de kost-

prijs. Geen slecht woord hier-

over, maar meer dan 100x ver-

groting is hierop toch niet echt 

zinvol. 

De anderen konden eigenlijk 

best het dubbele en meer verdra-

gen. 

 

- Conclusie twee: elke millime-

ter telt, en dat was héél sterk 

zichtbaar. Dat uit zich niet enkel 

in magnitudes (vooral de zicht-

baarheid van de Trapeziumster-

retjes in Orion was hiervoor een 

mooie referentie), maar ook in 

maximale nuttige vergroting,... 

De Ranger is een mooi toestel, 

maar 6 mm kleiner dan de Borg 

geeft al een wereld van verschil. 

Het is niet toevallig dat de Zeiss 

(85 mm) en de TMB (80 mm) 

met glans de test winnen! 

 

- Conclusie drie: de mechani-

sche afwerking maakt een groot 

verschil. En daar scoort vooral 

de TMB héél goed: zeer robuust 

(wat natuurlijk ook een groter 

gewicht betekent), maar vooral 

de scherpstelling is een droom. 

Eerst en vooral zitten er een 

paar  ver lengstukken bij 

(wanneer men rechtstreeks foto-

grafeert, een klein zenitprisma 

geb ru ik t ,  e en  2  inc h -

zenitprisma,... het maakt telkens 

een groot verschil in "weg-

lengte"), die niet achter de 

scherpstelling geplaatst worden 

(waar ze extra verzakkingen 

kunnen veroorzaken) maar tus-

sen kijker en scherpstelling ge-

schroefd worden. Enkel de Borg 

heeft een vergelijkbaar systeem. 

De eigenlijke scherpstelling van 

deze TMB-versie is een zoge-

naamde Feathertouch, en dat is 

echt wel het neusje van de zalm 

(ook veel dobsons zijn hiermee 

uitgerust) => een snelle scherp-

stelling met daar bovenop nog 

eens een micrometerschroef 

(reductie 10x) waar niet alleen 

héél fijn maar vooral ook volko-

men trillingsloos (want zonder 

de minste kracht) kan worden 

scherpgesteld. 

Fijn scherpstellen is hier immers 

een must: deze kijkers kunnen 

immers een haarscherp beeld 

geven, en dat moet tot op een 

fractie van een millimeter gere-

geld worden. Bij "gewone" len-

zenkijkers valt dit niet zo op, en 

is er een grotere "zone" waarin 

het beeld ongeveer even scherp 

staat. Dus daar stoort het minder 

wanneer de scherpstelling niet 

zo exact valt bij te regelen. 

Bij onze testkijkers was dit ech-

ter wel het geval, en dan is het 

frustrerend wanneer moet heen 

en weer gedraaid worden aan de 

focuser (met alle trillingen van-

dien) tot dat letterlijk magische 

scherpste puntje bereikt wordt.  

Hier 10/10 voor de TMB dus. 

Zowel de Ranger als de Borg 

zijn uitgerust met een helische 

focuser (zoals een cameralens 

dus). Dat werkt ook behoorlijk 

nauwkeurig, maar men moet er 

meer kracht op zetten (dus weer 

trillingen die men moet laten 

dempen vooraleer verder te fo-

cussen) en meer geduld. 

De Orion ED is uitgerust met 

een iets gewonere Crayford-

style focuser: een enorme stap 

vooruit ten opzichte van de ge-

wone "rack-and-pinion" van de 

Skywatcher/Helios/Celestron/

Bresser/-broertjes uit de Syntha-

fabriek. Soepele beweging (met 

mogelijkheid om stroever of 

losser te zetten), redelijk nauw-

keurig, weinig of geen speling, 

maar toch nog mijlenver verwij-

derd van de Feathertouch. En 

bovendien hapert de focuser op 

een bepaalde plaats (indien 

stroef gezet). 

Bij de Zeiss is de scherpstelling 

helemaal verschillend: één en-

kele knop bovenop het toestel, 

in de lengterichting. Wel even 

wennen vergeleken met astrono-

mische kijkers (waar ze opzij 

zitten, en loodrecht op de buis), 

maar nadien lukt het wel en is 

het zeker even nauwkeurig; 

De 85 mm spotting-scope van Zeiss. Héél veel kijker in een klein instru-

ment. „t Is niet omdat ze bedoeld zijn om naar vogels te kijken dat ze niet 

optimaal presteren op de sterrenhemel: met zijn grootste lens uit de test 

was hij duidelijk het beste instrument. Helaas zijn ze niet voorzien op het 

gebruik van “astronomische” accessoires (oculairen, barlows,…), maar 

Luc heeft hiervoor reeds de nodige tussenstukken laten maken. Wel spij-

tig dat de scherpstelling iets te krap is: een tweetal deelnemers kon met 

het bijgeleverde oculair nèt niet scherpstellen bij laagste vergroting. 
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- Conclusie vier: de oculairen 

zijn van groot belang. Bij de 

kleinste vergrotingen (en bijbe-

horende grote beeldvelden) had 

men soms de indruk dat het 

beeld niet overal even scherp 

was, maar dat kan even goed 

aan de oculairen liggen. 

En gezien de kijkers stuk voor 

stuk grote vergrotingen aankun-

nen is er hierbij nood aan hyper-

korte comfortabele oculairen (de 

4,8 mm Nagler geeft nog maar 

100x !) => Lanthanums, een 

Radian of Nagler, de nieuwe 

TMB's,... van 2 of 3 mm brand-

puntsafstand. 

 

- dauwkappen: té kort bij de 

Zeiss (was al gauw aangedampt 

en aangevroren), handig uit-

schuivend bij de TMB (en de 

Borg?), oversized bij de Orion 

(zou meestal korter mogen, 

maar houdt de lens wel droog 

op vochtige nachten). 

 

=> Al bij al waren de TMB en 

de Zeiss zeker de toppers. De 

Zeiss wegens zijn iets grotere 

diameter, de TMB omwille van 

de afwerking (zaaalig die fea-

thertouch...). Gek genoeg gaf de 

TMB een "gevoel van kleur-

fout" (een rare omschrijving!). 

Aan één kant van de exacte 

scherpstelling was er duidelijk 

rood te zien, aan de andere kant 

blauw. Waarschijnlijk was er 

exact in focus helemaal niets 

meer, maar de indruk bleef wel 

een beetje. De hersenen gefopt? 

Vergrotingen van 250x waren 

zonder problemen haalbaar (4,8 

mm Nagler en 2,5 barlow). 

Enig nadeel aan de Zeiss is mis-

schien het ingebouwde 45°-

prisma: ideaal voor vogelwaar-

nemers (en zo zitten er genoeg 

binnen de VVS), maar minder 

aan te bevelen om langdurig 

naar het zenit te kijken. Ook 

merkten we dat enkele waarne-

mers (waaronder ikzelf en 

Frank) nipt niet konden scherp-

stellen bij de laagste vergroting 

van het zoomoculair. Echt jam-

mer, want een dergelijk helder 

groot beeld was bij de andere 

kijkers adembenemend. 

 

=> De Borg (76mm) en de Ori-

on ED (80 mm) waren zeker aan 

elkaar gewaagd. De eerst gaf 

wat minder licht, de tweede was 

misschien wat minder con-

trastrijk of scherp (maar dat was 

zo subtiel dat het niet helemaal 

objectief is). Mechanisch is er 

echter wel een groot verschil: de 

Orion is minder solide, maar is 

wel serieus 'oversized'. De lens 

had in een heel wat smallere 

buis gemogen, waardoor de 

kijker véél compacter en dus 

transportabeler had geweest. De 

lengte is natuurlijk ook een pak 

meer dan de anderen: 600 mm is 

toch 20% meer dan de concur-

renten (en zoals hierboven be-

schreven eigenlijk ook minder 

lastig om te maken). 

Beide konden 200x vergroting 

aan, maar beginnen bij 250x 

steken te laten... 

 

=> aan de Ranger valt niets op 

te merken. De allercompactste 

uit de reeks (hoewel Borg en 

TMB uit elkaar schroeven, wat 

ze dus ook makkelijk mee te 

nemen maakt), maar 70 mm is 

dus beduidend minder dan 76 of 

80 (laat staan 85 mm). Dat 

maakt hem echter de kijker die 

men het vlotst zal opstellen 

wanneer men gauw-gauw eens 

enkele minuten wil waarnemen 

(samen met de Zeiss natuurlijk, 

wat voor een vogelkijker van-

zelfsprekend is). 

 

Dus om het met TestAankoop te 

zeggen: zeker niemand gezakt 

voor het examen (de gewone 

Skywatcher lag er immers in de 

voorronden al uit), vijf sterren 

voor de Zeiss en de TMB, maar 

de aanduiding "Beste Koop" 

gaat zonder enige twijfel naar de 

80mm Orion ED.  

Een bedrag van 500-600 euro 

mag nog steeds veel lijken voor 

80 mm opening, maar 't is al een 

pak betaalbaarder dan de con-

currenten en bovendien optisch 

nagenoeg even goed. 

De kleinste van de klas. Franks Televue Ranger was (samen met de 

Zeiss) de lichtste en compactste van het stel, dus ideaal om gauw-gauw 

even buiten te zetten, zowel voor astronomische waarnemingen als om 

naar de vogeltjes in de tuin te kijken. De andere kant van de medaille is 

natuurlijk dat hij een lensdiameter heeft van slechts 70 mm, en dat maakt 

een groot verschil met de andere kijkers. 

Grof scherpstellen gebeurt gewoon door de kijkerbuis uit te trekken, ter-

wijl het fijne werk dan gebeurt door een helische focuser rond te draaien. 
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BEELDGALERIJ 

Boven: het gebied rond krater Plato, de Alpen en vooral de Alpenc-

vallei. Een webcam-opname van Muriel Wetz doorheen een 220 

mm dobson. 

Rechts: webcam-opnames van Jupiter en Saturnus met een 120 mm 

f/5 Skywatcher-lenzenkijker, door Guy De Groof (cursist op MIRA 

en beginnend waarnemer). Deze korte kijker heeft wel nogal wat 

last van kleurfout (vooral in blauw-violet), maar dat valt voor een 

deel weg te werken met een MinusViolet-filter 

Onder rechts: Jupiter mèt maantjes werd in beeld gebracht door 

Roland Oeyen met een  LPI-camera van Meade (zie ook de Orion-

opname hiernaast). Op het origineel is ook nipt de Rode Vlek te 

zien aan de linkerrand. 

Onder links: een bijna onwaarschijnlijke waarneming van Bert De-

clercq (maar bevestigd door andere deelnemers van de werkgroep 

waarnemingen). De tekening toont immers details in de wolkenban-

den van Venus, die nochtans heel weinig contrast vertonen. Het 

gebruikte instrument was de 300 mm f/6.6 dobson van MIRA. Op 

dat ogenblik was er wel héél wat vocht in de lucht, waardoor het 

felle licht van de planeet deels getemperd werd. 
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Boven: nog een CCD-opname door Luc Debeck, ditmaal met 

de MX7C-camera achter een 200 mm f/4.4 newton. Het 

melkwegstelsel M101 in de Grote Beer is één der grootste en 

mooiste “face-on”-stelsels (waarbij we dus netjes op de bo-

venkant kijken) aan de noordelijke hemel. 

Rechts: een veel goedkopere camera is de LPI van Meade. 

Het is een soort geoptimaliseerde webcam, die belichtingen 

tot 16 seconden toelaat. Roland Oeyen maakte deze opname 

van de Orionnevel met een 200 mm f/4 Schmidt-Newton (80 

beeldjes van elk 16 seconden). 

Links: maar ook klassieke 

emulsie bewijst nog zijn 

diensten. Deze opname van 

M16 (de “Star Queen”) werd 

gemaakt op gasbehandelde 

TP2415-film, vanuit de Brus-

selse agglomeratie! 

Yvan De Taeye maakte deze 

opname met een klassieke 8-

duims (203 mm) Schmidt-

Cassegrain. 
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2004 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 april 5h16m 7h18m 20h16m 22h18m +04°37' 0.999 

8 april 4h57m 7h03m 20h27m 22h33m +07°17' 1.001 

15 april 4h36m 6h48m 20h38m 22h50m +09°51' 1.003 

22 april 4h14m 6h33m 20h50m 23h09m +12°16' 1.005 

29 april 3h52m 6h20m 21h01m 23h29m +14°32' 1.007 

6 mei 3h28m 6h07m 21h12m 23h52m +16°36' 1.009 

13 mei 3h01m 5h56m 21h23m ----- +18°26' 1.011 

20 mei 2h29m 5h46m 21h33m ----- +20°01' 1.012 

27 mei ----- 5h38m 21h42m ----- +21°20' 1.013 

3 juni ----- 5h33m 21h49m ----- +22°20' 1.014 

10 juni ----- 5h29m 21h55m ----- +23°02' 1.015 

17 juni ----- 5h28m 21h59m ----- +23°23' 1.016 

24 juni ----- 5h30m 22h00m ----- +23°24' 1.016 

1 juli ----- 5h33m 21h59m ----- +23°05' 1.017 

Datum  Maanfase 

5 april Volle Maan 

12 april Laatste kwartier 

19 april Nieuwe Maan 

27 april Eerste kwartier 

4 mei Volle Maan 

11 mei Laatste kwartier 

19 mei Nieuwe Maan 

27 mei Eerste kwartier 

3 juni Volle Maan 

9 juni Laatste kwartier 

17 juni Nieuwe Maan 

25 juni Eerste kwartier 

2 juli Volle Maan 

9 juli Laatste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

april, mei en juni. Alle uren zijn 

gegeven in zomertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

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

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

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

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

April-juni 2004: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus domineert nog de avondhemel in april en de eerste helft van 

mei, maar ze spurt al richting Zon om er de voormiddag van 8 juni 

netjes voor te bewegen (de Venus-transit). 

 Jupiter is iets minder helder, maar nog steeds helderder dan eender 

welke ster. Eind juni verdwijnt hij echter langzaam in de westelijke 

schemering. 

 Saturnus kan in april en mei nog net gevonden worden aan de 

avondhemel, en staat ook nu nog mooi middenin de Tweelingen. 

 Niet zo ver uit de buurt is ook nog Mars te zien, wiens zichtbaar-

heidsperiode nu definitief ten einde loopt. 

 Vergeet ook de maansverduistering van dinsdagavond 4 mei niet: 

het begin zullen we in België moeten missen omdat de Maan nog 

niet op is, maar bij het begin van de totaliteit staat ze toch reeds 

zo‟n 6° boven de horizon. 
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1: DE ZON EN DE MAAN 
 

In het najaar 2003 kregen we de 

laatste grote opflakkeringen van 

zonneactiviteit te zien (met het 

fameuze poollicht eind oktober). 

Nadien deed de Zon het duide-

lijk kalmer aan, maar toch bleef 

er altijd wel de nodige activiteit 

(met zelfs één of twee keer een 

vlek die groot genoeg was om 

met het blote oog te zien). Het 

ziet er naar uit dat de zonneacti-

viteit ditmaal traag afzakt naar 

het volgende minimum. Hope-

lijk zijn er ook een paar fraaie 

zonnevlekken op 8 juni, wan-

neer Venus voor de Zon schuift. 

Altijd fotogeniek... 

 

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 

 

De voorbije winter leende zich 

perfect voor het waarnemen en 

fotograferen van planeten (zie 

maar naar de fotogalerij in dit 

nummer), aangezien de vier be-

langrijkste planeten doorlopend 

optimaal zichtbaar waren (en 

ook Mercurius liet zich een tijd-

lang zien). 

De volgende maanden zien we 

ze één voor één verdwijnen, en 

we gaan een nagenoeg planeten-

loze zomer tegemoet. 

 

Mercurius zal in deze periode 

niet zichtbaar zijn, maar vanaf 

begin juli kan men weer een po-

ging wagen de “snelle” planeet 

in de avondschemering te ont-

waren. 

 

Venus is vooral in april en de 

eerste helft van mei nog opti-

maal zichtbaar: de planeet is dan  

zonder twijfel het helderste ob-

ject aan de (westelijke) hemel. 

Maar zijn zichtbaarheid neemt 

snel af: gedurende de maand 

april gaat Venus nog zo‟n 4 uur 

na de Zon onder, tegen half mei 

is dat al teruggebracht tot 3 uur, 

en eind van de maand is dat 

nauwelijks nog een uurtje. 

En omstreeks 8 juni gaan ze na-

tuurlijk tegelijk onder en op... 

  

Mars is ondertussen al meer 

dan een jaar continu zichtbaar, 

met als hoogtepunt natuurlijk de 

optimale oppositie van eind au-

gustus 2003. De volgende 

maanden spurt de Rode Planeet 

nog van de Stier naar de Twee-

lingen (waar hij in de buurt van 

Saturnus komt), maar uiteinde-

lijk haalt de avondschemering 

hem definitief in. Tot eind mei 

moet het echter nog mogelijk 

zijn hem met het blote oog terug 

te vinden. 

Eind april staat Mars op minder 

dan 6° van de veel helderder 

Venus, en is zo makkelijk terug 

te vinden. 

Een maand later is er dan een 

samenstand met Saturnus: om-

streeks 25 mei staan beide pla-

neten nauwelijks anderhalve 

Datum Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

1 april 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

2 april 3° onder Jupiter 

5 april 3° onder 
Spica  

( Virginis) 

9 april 1° onder 
Antares 

( Sco) 

22 april 7° onder 
Aldebaran 

( Tau) 

23 april 2° boven Venus 

23 april 2° onder Mars 

25 april 5° onder Saturnus 

29 april 5° onder 
Regulus  

( Leo) 

30 april 3° onder Jupiter 

21 mei 
bedek-

king 

Venus 

(overdag) 

22 mei 3° onder Mars 

22 mei 4° onder Saturnus 

23 mei 2° boven 
Pollux ( 

Gemini) 

26 mei 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

27 mei 4° onder Jupiter 

30 mei 3° onder 
Spica  

( Virginis) 

2 juni 1° onder 
Antares 

( Sco) 

20 juni 5° onder Mars 

22 juni 4° onder 
Regulus  

( Leo) 

23 juni 3° onder Jupiter 

27 juni 4° onder 
Spica  

( Virginis) 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (tot zondagochtend 

31 oktober) loopt twee uur voor 

op de Universele Tijd (UT), en is 

dus eigenlijk een dubbele zomer-

tijd. 

Vanaf dan tot de ochtend van 27 

maart 2005 werken we terug met 

wintertijd: UT + één uur. 

 

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. 42 
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MARS 

Datum Onder-

gang 

helder-

heid 

1 april 1h30m 1,4 

8 april 1h27m 1,5 

15 april 1h23m 1,5 

22 april 1h18m 1,6 

29 april 1h12m 1,6 

6 mei 1h04m 1,7 

13 mei 0h56m 1,7 

20 mei 0h46m 1,7 

27 mei 0h36m 1,7 

3 juni 0h24m 1,8 

10 juni 0h11m 1,8 

17 juni 23h55m 1,8 

24 juni 23h40m 1,8 

1 juli 23h24m 1,8 

Mars is maar een schim meer van de planeet die de nazomer 

2003 domineerde. Veel minder helder, en vooral véél kleiner van 

diameter: de volgende maanden verkleint het schijfje nog verder 

van 5 tot 3,5‟. De planeet beweegt zich de volgende maanden van 

de Stier naar de Tweelingen, en komt in die periode in de buurt 

van Venus (eind april) en Saturnus (eind mei). 

 

De reuzenplaneten Jupiter en Saturnus zijn de eerste maanden 

nog elke avond te zien, maar in juni wordt het wel moeilijk voor 

Saturnus. 

Jupiter haalt nu een diameter van 40,5‟ en een helderheid van 

magnitude –2,2. De reuzenplaneet staat onderaan het sterren-

beeld Leeuw. 

Saturnus daarentegen haalt 17,5‟ maar de ringen halen meer 

dan het dubbele (37,5‟). Met een helderheid van magnitude 0 is 

het één der helderste puntjes in dit deel van de hemel.Saturnus 

staat dit jaar middenin het sterrenbeeld Tweelingen, en vormt er 

een opvallende smalle driehoek met de heldere sterren Castor en 

Pollux, die beide ietsje zwakker zijn als de planeet zelf. 

 

Hou dit seizoen vooral Venus in het oog: de planeet gaat in april 

meer dan 4 uur na de Zon onder, en is dan voor 50% verlicht. Op 

dat ogenblik haalt het planeetschijfje een diameter van ca. 

30’ (boogseconden). De volgende maand nadert de planeet ra-

zendsnel de Zon, waarbij het verlichte sikkeltje steeds smaller 

wordt (21% op 10 mei, 11% op 20 mei,…). Tegelijk vermindert 

de afstand Venus-Aarde, zodat de diameter toeneemt van 42‟ op 

10 mei tot 49’ op 20 mei. En het grootst wordt het planeetschijfje 

natuurlijk op 8 juni, wanneer Venus voor de Zon schuift. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd dus). 

Mars 1 april 

Mars 1 mei 

Mars 1 juni 

Mars 1 juli 

Venus 20 mei 

Venus 1 mei 

Venus 1 april 

Venus 10 mei 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 april 0h51m 

8 april 1h04m 

15 april 1h13m 

22 april 1h17m 

29 april 1h14m 

6 mei 1h04m 

13 mei 0h44m 

20 mei 0h13m 

27 mei 23h23m 

3 juni 22h28m 
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Saturnus 1 mei 

Jupiter 1 mei 

JUPITER 

Datum Opkomst 

1 april 6h42m 

8 april 6h13m 

15 april 5h45m 

22 april 5h16m 

29 april 4h48m 

6 mei 4h21m 

13 mei 3h53m 

20 mei 3h26m 

27 mei 2h59m 

3 juni 2h32m 

10 juni 2h06m 

17 juni 1h39m 

24 juni 1h13m 

1 juli 0h47m 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli 2004. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

 

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

1999) dichter bij de Zon stond dan Neptunus. 

Vooral de nadering tussen Aarde en Venus de volgende maanden is mooi te zien. 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 april 3h43m 

8 april 3h17m 

15 april 2h51m 

22 april 2h25m 

29 april 2h00m 

6 mei 1h35m 

13 mei 1h10m 

20 mei 0h46m 

27 mei 0h21m 

3 juni 23h53m 

10 juni 23h29m 

17 juni 23h05m 

24 juni 22h40m 

1 juli 22h16m 
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graad uit elkaar, middenin de 

Tweelingen. 

 

Misschien wel de interessantste 

planeet dit seizoen is Jupiter. 

De reuzenplaneet staat in april 

nog de ganse avond en het 

grootste deel van de nacht in 

volle glorie hoog aan de hemel, 

maar dag na dag gaat ze vroeger 

onder. Maar tot begin juli is ze 

probleemloos zichtbaar: enkel 

Venus kan helderder worden 

dan Jupiter.  

De planeet staat in deze periode 

trouwens min of meer stationair 

onder de “buik” van het sterren-

beeld Leeuw. 

 

Saturnus staat enkele sterren-

beelden vroeger, met name in de 

Tweelingen. De ringenplaneet 

gaat dan ook steevast enkele 

uren vroeger onder. Tot eind 

mei is ze echter probleemloos 

zichtbaar. Minder opvallend dan 

Venus of Jupiter, maar toch één 

van de allerhelderste objecten 

aan dat deel van de hemel (‟s 

avonds in het westen). Ze vormt 

trouwens de punt van een mooie 

langbenige driehoek met de hel-

dere sterren Castor en Pollux. 

 

3: KOMETEN 
 

Een drietal héél interessante ko-

meten  dit seizoen! Eerst is er 

C/2002 T7 (LINEAR): deze 

was mooi zichtbaar in december

-januari, maar zakte dan weg 

naar het zuidelijk hemelhalf-

rond. Omtrent half mei is de ko-

meet op zijn helderst, maar dan 

is hij helaas vooral in het zuide-

lijk halfrond zichtbaar. Mis-

schien dat het lukt om hem de 

eerste twee weken van mei op te 

zoeken aan de ochtendhemel 

(wanneer hij tussen de sterren-

beelden Vissen en Walvis be-

weegt). 

 

Veel geschikter wordt komeet 

C/2001 Q4 (NEAT): deze komt 

op 6 mei tot op 48 miljoen kilo-

meter van de Aarde, om 9 dagen 

later op zijn dichtst bij de Zon te 

komen. In die periode (midden 

mei) is hij dan ook op zijn hel-

derst, maar beweegt hij ook ra-

zendsnel aan de hemel (tot 5° 

per dag). Helaas stoort de Maan 

dan nog iets te veel (kort na 

Volle Maan), dus de avonden 

tussen 10 en 20 mei zijn waar-

schijnlijk het gunstigst (een 

ploeg MIRA-waarnemers zit die 

week trouwens in de Alpen, ter-

wijl enkele anderen dan in de 

Provence vertoeven). Dan komt 

de komeet trouwens ook stilaan 

hoger boven de horizon te staan. 

Een mooie fotogelegenheid doet 

zich trouwens voor op de avond 

van 16 mei: dan beweegt de ko-

meet vlak bij M44 (Praesepe of 

“de Kribbe”), de heldere open 

sterrenhoop in het midden van 

het sterrenbeeld Kreeft. 

Men gaat er van uit dat de ko-

meet in die periode een makke-

lijke prooi zal zijn voor gewone 

verrekijkers (genre 70x50), ze-

ker op een donkere locatie. 

Maar ook voor komeet NEAT 

hopen we stiekem dat hij net 

ietsje beter zal worden, en mis-

schien zelfs haalbaar met het 

blote oog. 

 

En het kan echt niet op qua ko-

meten: er is nog een heldere LI-

NEAR op komst. C/2003 K4 zal 

in september-oktober op zijn 

best zijn, maar kan waarschijn-

lijk vanaf juni al met niet al te 

grote telescopen gezien worden. 

Het zal een interessant object 

worden om in de zomermaanden 

te volgen, zeker voor wie op va-

kantie trekt naar donkerder oor-

den. Meer info en kaartjes zul-

len daarom verschijnen in het 

volgende nummer van ons tijd-

schrift. 

 

4: DEEP-SKY (zie middenflap) 

 

Ditmaal verdiepen we ons in 

enkele bekende sterrenbeelden 

van de Dierenriem, met hun rui-

me omgeving. De Maagd en de 

Leeuw staan vooral bekend om-

wille van de grote hoeveelheden 

melkwegstelsels in dit gebied, 

maar gelukkig staan er ook hier 

nog een aantal heldere objecten 

die geschikt zijn voor verrekij-

kers. 

 

In de Maagd staat de grootste 

hoeveelheid melkwegstelsels die 

Komeet LINEAR (C/2002 T7) zal half mei waarschijnlijk een makkelijk verrekijkerobject worden (en misschien 

zelfs met het blote oog haalbaar), maar dan wel vooral voor waarnemers in het zuidelijk halfrond. 

Probeer echter in die periode toch eens de staartster op te zoeken in de ochtendschemering. 



MIRA Ceti - april - juni 2004 
43 

hoogstens magnitude 8,5 be-

draagt. Op een donkere plaats 

zijn er met pakweg een 80 mm-

lens al een tiental te vinden, 

hoewel het dan gaat over kleine 

vlekjes aan de rand van de zicht-

baarheid. 

Met een grote kijker (pakweg 

250 mm) op een donkere locatie 

is dit best wel een spectaculaire 

omgeving: op sommige plaatsen 

zijn dan zoveel melkwegstelsels 

zichtbaar dat de telescoop over 

meerdere beeldvelden kan be-

wogen worden en er toch tel-

kens meer dan één stelsel te zien 

is. Een unieke situatie!  

 

M49 is waarschijnlijk de helder-

ste van het lot, maar staat eigen-

lijk een beetje verwijderd van de 

eigenlijke cluster. Het stelsel 

staat op een kleine 4° van de 

ster  Vir (magnitude 4,9), en 

halverwege twee sterren van 

magnitude 6 en 6,3 (anderhalve 

graad uit elkaar). Dus met een 

goede zoeker kan dit geen pro-

bleem vormen. Op donkere lo-

caties is M49 trouwens reeds te 

zien met een grote verrekijker 

(70 mm en meer). 

Het is eigenlijk een tamelijk 

“saai” object: een lichtjes ellipti-

sche vlek, helder in het centrum 

en langzaam zwakker wordend, 

zonder enig detail 

 

M60 is zo mogelijk nog makke-

lijker te vinden, anderhalve 

graad boven diezelfde ster  

Vir. Dit stelsel is het eerste van 

een lange keten die men netjes 

na elkaar kan afhandelen. Nog 

eens anderhalve graad naar 

rechts komt men immers uit bij 

het vergelijkbare maar iets 

zwakkere M58. Verleng dit tra-

ject nog eens anderhalve graad 

verder (ondertussen lichtjes naar 

boven afwijkend) en M87 

springt in beeld. Doe diezelfde 

procedure nog eens over en we 

komen uit bij het duo M86/

M84. 

Keer dan even terug op je stap-

pen, en ga halverwege deze 

“ketting” loodrecht naar boven. 

Een halve graad boven de ver-

bindingslijn M58-M87 valt ons 

oog op M89. Ga zo nog een dik-

ke halve graad verder en het is 

de beurt aan M90. Niet minder 

dan zeven grote melkwegstel-

Komeet NEAT (C/2001 Q4) daarentegen is ons duidelijk veel gunsti-

ger gezind: vanaf de tweede week van mei komt hij hoog genoeg bo-

ven de Belgische horizon, en dat net wanneer hij op zijn helderst is. 

Hij zoeft dan doorheen de Kreeft en beweegt zich richting Grote Beer 

(waar hij in de tweede helft van juni aankomt). 

binnen het bereik van amateur-

telescopen vallen. Het gaat dan 

wel nog steeds over wazige ob-

jecten waarvan de helderheid 
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sels op nauwelijks enkele beeld-

velden afstand! En na nog een 

paar minuutjes starhoppen ont-

dekt men al gauw ook nog M99, 

M100 en M85. Adembenemend 

toch? En naarmate u een grotere 

kijkerdiameter gebruikt (of een 

donkerder waarnemingsplaats) 

zal u merken dat er tussenin nog 

heel wat Messiers, NGC‟s  en 

zwakkere IC‟tjes staan. Honder-

den melkwegstelsels binnen een 

straal van pakweg 10° aan de 

hemel! 

Bij één van mijn meer georgani-

seerde “expedities” in de Maagd 

kon ik met een 200mm dobson 

(weliswaar in de donkere Pro-

vence) op één korte nacht tijd 

niet minder dan 45 galaxieën 

opzoeken. 

 

 

Iets hoger aan de hemel treffen 

we het obscure sterrenbeeld Co-

ma Berenices aan (“hoofd-haar 

van Berenice”). Het bestaat uit 

drie sterren van magnitude 4,3 

die een rechthoekige driehoek 

vormen. Het sterrenbeeld ligt 

halfweg tussen Grote Beer, Spi-

ca en Regulus. Op een enigszins 

donkere locatie valt direct een 

gigantische sterrenhoop op, vlak 

onder de meest rechtse van de 

drie sterren. Dat is Melotte 111, 

de befaamde Coma-sterren-

cluster.  Verwar deze echter niet 

met die andere “Coma-cluster”: 

in en om het sterrenbeeld staat 

immers ook een grote verzame-

ling melkwegstelsels: kleiner 

dan die in de Maagd, maar nog 

steeds behoorlijk druk bevolkt.  

Met het blote oog ziet men in 

Melotte 111 al makkelijk een 

vijftal of meer afzonderlijke 

sterren, maar zo is vooral het 

geheel goed te zien. Het mooiste 

beeld krijgt men echter met een 

gewone verrekijker (niet meer 

vergrotend dan 7x): een dertigtal 

sterren kan dan geteld worden. 

Veel meer zijn er trouwens niet, 

en met de telescoop valt er al 

helemaal niets te beleven: de 

cluster is gewoon veel te groot 

hiervoor (4,5 graden, 3x zo 

groot als de Plejaden). 

 

Ietsje onder de cluster staat trou-

wens een interessante dubbel-

ster : 24 Coma Berenices haalt 

magnitude 4,8 en is dus makke-

lijk te vinden één van de weini-

ge blote-oog sterren zo juist on-

der de Coma-sterrenhoop). 

De componenten halen respec-

tievelijk magnitude 5,2 (geel-

oranje) en 6,7 (blauw) met een 

onderlinge afstand van zo‟n 

20” (boogseconden). Bij een 

vergroting van 40-50 keer zijn 

beide sterren al makkelijk te 

splitsen, dus een prima object 

voor kleine telescopen. Maar 

om het mooie kleurcontrast te 

kunnen appreciëren komt een 

grotere kijker toch van pas (150 

mm?). 

 

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). 

Het helderheidsverloop van R Leonis tussen augustus 2002 en nu 

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

nipt zichtbaar met het blote oog, maar om de ster gedurende zijn volledi-

ge cyclus te kunnen volgen is toch al een 80 mm-kijkertje nodig. 
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Het laatste sterrenbeeld in onze 

lente-verkenning is de Leeuw. 

Deze is dit jaar trouwens ietwat 

onherkenbaar, omdat de over-

heldere planeet Jupiter net onder 

de “buik” van de Leeuw ver-

toeft. 

 

De bekendste objecten in de 

Leeuw zijn de twee koppels 

melkwegstelsels onderaan zijn 

“buik”: M65/M66 en M95/M96. 

Maar net zoals de drie muske-

tiers eigenlijk met zijn vieren 

waren, zijn ook deze duo‟s tel-

kens met drie: op een halve 

graad van M65/66 staat NGC 

3628 en op ongeveer een graad 

van M95/96 staat M105. 

Verbaast het u dat er ook in dit 

gebied sprake is van een héél 

rijke cluster melkwegstelsels? 

 

M65 is de helderste van het duo, 

maar M66 doet er nauwelijks 

voor onder. Wanneer de Leeuw 

hoog aan de hemel staat zijn ze 

vanuit Grimbergen nipt zicht-

baar met een 75 mm telescoopje 

bij relatief lage vergroting. Op 

echt donkere locaties moet dat 

zelfs vlot lukken met een 60 

mm, en met grotere verrekijkers.  

Er zijn trouwens waarnemers 

die ze konden zien met een ge-

wone verrekijker, maar dan 

moet men zeker “perifeer kij-

ken” (uit de ooghoeken kijken, 

waardoor men het gevoeligste 

deel van het netvlies gebruikt). 

Voor het derde lid van de bende 

(NGC 3628) zal men toch al 

makkelijk een 150 mm-kijker 

nodig hebben. Het is wel een 

mooi fotografisch object, omdat 

het een zogenaamde “edge-on” 

galaxy is: we kijken op de zij-

kant van de vliegende schotel, 

en zien dus een relatief smalle 

langgerekte figuur. 

Het trio opzoeken is behoorlijk 

makkelijk: twee graden onder de 

heldere ster theta Leonis staat 

een ster van magnitude 5,3 met 

vlak eronder nog twee zwakkere 

sterren. M65/M66 staan dan één 

graad links van dit rijtje sterren. 

 

Het andere trio (M95/M96/

M105) is verrassend minder be-

kend, terwijl ze eigenlijk nau-

welijkse zwakker zijn dan de 

voorgaande. Sommigen vinden 

ze zelfs makkelijker zichtbaar, 

maar wellicht zijn ze iets moei-

lijker op te zoeken.  

 

Enkele graden rechts van Regu-

lus (de “voorpoot”van de 

Leeuw) staat  de Mira -

veranderlijke R Leonis. Deze 

variabele schommelt in intensi-

teit tussen magnitude 5,9 en 

10,1. Dus van nipt zichtbaar met 

het blote oog tot duidelijk buiten 

het bereik van een gewone ver-

rekijker. Een volledige cyclus 

duurt circa 10 maand (313 da-

gen), waarbij de ster toch voor 

bijna 2/3 van de tijd met een 

verrekijker kan waargenomen 

worden. Opzoeken is tamelijk 

gemakkelijk, op zo‟n 5° van de 

heldere Regulus en vlak onder 

een opvallend koppeltje sterren 

(magnitude 5,6 en 6,5).  

Gelieve uw helderheidsschattin-

gen door te sturen naar de werk-

groep Variabelen van de VVS 

(Eric.Broens@skynet.be) 

 

En tot slot nog een extraatje 

voor wie houdt van de “ultieme 

uitdaging”. Heeft u al ooit een 

quasar gezien? Quasars horen  -

net zoals bvb. zwarte gaten en 

pulsars- traditioneel thuis bij de 

objecten waarover in de theore-

tische sterrenkunde gepraat 

wordt, maar waar de waarnemer 

geen boodschap aan heeft. Toch 

is er minstens één quasar die al 

binnen het bereik van een grote-

re amateur-telescoop valt. Met 

een 200 tot 250mm moet het 

zeker lukken, want de genaamde 

3C273 in de Maagd haalt mag-

nitude 13 (we zagen hem reeds 

met de 300 mm dobson op MI-

RA). Het ziet er natuurlijk dom-

weg uit als een sterretje, maar in 

werkelijkheid is deze quasar een 

enorm lichtsterk object dat ech-

ter op de duizelingwekkende 

afstand van twee tot drie miljard 

lichtjaar staat! Véél verder weg 

dan eender welk melkwegstelsel 

dat u kan zien door uw tele-

scoop.   

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 

M65 (rechts) en M66 (links), in beeld gebracht door Luc Debeck. Het 

zijn beide fraaie spiraalstelsels, maar M66 vertoont ook nog een duide-

lijk zichtbare balkstructuur (dat heet dan een balkspiraalstelsel). Ook 

zijn buurt hoort tot deze klasse, maar dat is moeilijker zichtbaar op ama-

teur-opnames. 

mailto:Eric.Broens@skynet.be
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De sterrenhemel in juni 

Jupiter 

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

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

Mars 
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De sterrenhemel in mei 

Jupiter 

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

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

Venus 15/4 

Venus 25/5 

Saturnus 

Mars 
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De sterrenhemel in april 

Mars 

Jupiter 

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

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

Saturnus 

Venus 15/4 

Venus 25/5 


