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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. 

UIT DE BIBILIOTHEEK 
 

Voor wie het nog niet mocht weten: MIRA is ook de trotse bezitter van een heus “Informatie– en documenta-

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen meer dan 1500 uitleenbare 

werken (boeken vooral, maar ook video, cd-rom, dvd,…) en vele honderden ingebonden jaargangen van tijd-

schriften. Er staat ook een pc ter beschikking waarop u niet enkel de collectie kan doorzoeken, dvd‟s raadple-

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

De MIRA-bib. is geopend elke woensdag (14-18h) en vrijdag (19-22h). Andere dagen kunnen ook, maar dan 

op afspraak. Men betaalt een éénmalige waarborg van 25 euro, maar voor de leden is de uitleen zelf wel gratis. 

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 

 

• Boek; nr. 1617, categorie 43,  

Auteur:  Legault, Thierry 

“Astrophotographie” 

Uitgeverij: Eyrolles., Paris, 2006, ISBN: 2-212-11472-9  

 

Boeken over het fotograferen van de sterrenhemel zijn er voldoende, maar door de snelle elektronische evolutie 

van de laatste jaren zijn de meeste een beetje achterhaald geraakt. Dit (Franstalige) werk van de gerenommeer-

de amateur Thierry Legault vormt een indrukwekkende mengeling van praktische informatie met schitterende 

beelden, waar al sterk de klemtoon ligt op de digitale fotografie. 

 

• Boek; nr. 1612, categorie 43,  

Auteur:  Lécureuil, Patrick 

“Photographier le ciel en numérique” 

Uitgeverij: Vuibert., Paris, 2006, ISBN: 978-2-7117-7150-9  

 

En dit boek handelt dan enkel over digitale astrofotografie, van webcam over digitale reflexcamera‟s tot gespe-

cialiseerde CCD-camera‟s. Ook ruime aandacht voor de technieken van beeldbewerking en de daartoe benodig-

de software. 

 

• Boek; nr. 1633, categorie 512.2,  

Auteur:  Darling, David 

“Zwaartekracht: van Aristoteles tot Einstein en verder” 

Uitgeverij: Veen Magazines B.V., Diemen, 2006, ISBN: 90-8571-049-9  

 

 Deze vlot leesbare publicatie beschrijft zowel de evolutie van onze kennis over de zwaartekracht als de ster-

renkundige/kosmologische implicaties ervan. Tal van boeiende anekdotes, maar ook de actuele stand van het 

fundamenteel onderzoek en zelfs enkele zijsprongen naar meer omstreden onderwerpen (slingers die zich al 

dan niet raar gedragen tijdens zonsverduisteringen,…) 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Alweer een mooi project dat 

stilaan voltooid geraakt. Al ja-

ren dromen we van een eigen 

installatie om telescoopspiegels 

te voorzien van een reflecteren-

de laag (aluminium), dus toen 

eind vorig jaar bij onze collega's 

in Almere (Nederland) een ou-

dere, in onbruik geraakte instal-

latie weggedaan werd hoefden 

we niet lang te aarzelen. Een 

locatie ervoor was ook gauw 

gevonden: in dit digitale tijdperk 

was immers onze donkere ka-

mer overbodig  geworden. 

Enkele specialisten terzake 

(Roland Oeyen, Guido Mattheus 

en Roger Segers) bekommerden 

zich om de diverse aspecten van 

deze complexe installatie 

(hoogspanning, vacuüm, koe-

ling,…) en eind november kon-

den we dan voor het eerst een 

testspiegeltje succesvol opdam-

pen. Nu is het enkel nog het 

aanbrengen van een bescher-

mende kwartslaag dat op zich 

laat wachten. 

Eens dat laatste probleem opge-

lost zullen we hiermee een in-

stallatie hebben waarmee spie-

gels tot 35-40 cm diameter kun-

nen (opnieuw) veraluminiseerd 

worden. 

Cursusreeks praktische sterrenkunde 

 

Op woensdag 17 januari start de nieuwe cursusreeks “Praktische ster-

renkunde”. In 15 lessen verspreid over het jaar maken we u wegwijs 

in de sterrenhemel en de technieken die gebruikt worden in de ama-

teur-sterrenkunde. Alle lessen gaan steevast door op woensdagavond 

vanaf 19h, en duren in principe tot 21h. Maar we hebben er uitdrukke-

lijk voor geopteerd de lessen te laten samenvallen met de samenkom-

sten van de Werkgroep Waarnemen, zodat u nadien rustig kan napra-

ten over het aangeleerde, zowel onderling als met de “experten” En 

bij helder weer geeft het u natuurlijk de kans één en ander in de prak-

tijk te brengen met het instrumentarium van MIRA. 

Inschrijven kan door betaling van het juiste bedrag (105 euro) op PCR 

000-0772207-87 van Volkssterrenwacht MIRA vzw, met vermelding 

van "Cursus praktische sterrenkunde 2007 + naam deelnemer/

deelneemster". In die prijs zit ook de cursustekst en twee publicaties. 

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, Geertrui 

Cornelis, Hans Coeckelberghs, 

Wim Stemgee, Lieve Meeus, Phi-

lippe 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. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA natuurlijk 

meer dan ooit uw steun nodig om 

onze werking te kunnen verder 

zetten en uit te breiden. Helaas 

komen we sinds kort niet meer in 

aanmerking om hiervoor fiscale 

attesten uit te schrijven. Hopelijk 

weerhoudt dit U er niet van om 

ons (bovenop het abonnement of 

lidmaatschap) nog een schenking 

te doen. 

INHOUD 
Van het bestuur 5 

Nieuws van de werkgroepen 5 

Activiteitenkalender van MIRA 7 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 8 

De totale maansverduistering van 3-4 maart 9 

MIRA Ceti sprak met… prof. Jan Hertogen 10 

Tuinhuis met afschuifdak 15 

Lichtpollutiefilters 24 

MIRA-publicaties en –verkoop 26 

Jongerenwedstrijd 27 

Hemelkalender 28 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Beeldgalerij: losse kleurenpagina 



MIRA Ceti - januari - maart 2007 4 

Geachte, 

 

Dit jaar zal het 40 jaar geleden zijn dat onze Volkssterrenwacht, 

als eerste in België, haar deuren opende voor het publiek. 

Op initiatief van wijlen pater Pieraerts en Armand Pien, met de 

steun van de Abdij van Grimbergen, diverse mecenassen en enkele 

enthousiaste vrijwilligers kreeg ons land een centrum waar de man 

uit de straat voor het eerst met eigen ogen de maan, de planeten en 

de sterren kon ontdekken en dat tegelijk een trefpunt vormde voor  

diegenen voor wie sterrenkunde meer betekende dan een vluchtige 

blik door een telescoop. 

 

Het was een schot in de roos. 

In de jaren nadien verrezen ook in andere Vlaamse provincies 

soortgelijke centra en thans zijn de volkssterrenwachten een niet 

meer weg te denken begrip. 

De weg verliep nochtans niet altijd rimpelloos. Altijd opnieuw wa-

ren er nieuwe moeilijkheden en uitdagingen die echter steeds werden overwonnen en meestal de inleiding 

vormden voor een nieuwe succesvolle uitbreiding van de sterrenwacht. Hoogtepunten hierbij waren de in-

dienstneming van een nieuwe waarnemingskoepel, van diverse instrumenten en didactische opstellingen, 

een toonzaal, een nog steeds groeiend computernetwerk, een voor iedereen toegankelijke bibliotheek en niet 

te vergeten van een volledige nieuwbouw. 

 

Door de jaren heen groeide ook het bezoekersaantal, werden cursussen ingericht en werkgroepen opgericht 

waar ook de meer gevorderde sterrenliefhebber aan zijn trekken kan komen. 

 

Het blijft ons streefdoel om van Mira de plaats te laten zijn waar echt ruimte is voor iedereen die meer wil 

weten over ons heelal, waar jong en oud volkomen leek en doorwinterde professioneel van gedachten kan 

wisselen, informatie krijgen en zelf deelnemen, elk op zijn manier, aan de ontdekking van de kosmos. 

 

In dit jubileumjaar zijn diverse activiteiten gepland die een en ander in de verf moeten zetten. Met het oog 

op de toekomst zullen we tegelijk een deel van de sterrenwacht een grondige opknapbeurt geven die vooral 

de bezoekers ten goede moet komen en daardoor de uitstraling van onze volkssterrenwacht. 

 

We willen echter, met meer nadruk nog dan anders, een bijzonder woord van dank richten tot al diegenen 

die het 40-jarig succesverhaal hebben mogelijk gemaakt. Zonder onze gulle sponsors, raadgevers, lokale en 

hogere Overheden, zonder de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwillige en vaste medewerkers bestond Mira 

niet. 

We weten echter dat we op hen kunnen blijven rekenen en daarom zien we met vertrouwen de toekomst te-

gemoet! 

 

Aan iedereen en aan allen die u dierbaar zijn: onze welgemeende wensen voor het nieuwe jaar! 

 

  

Felix Verbelen, 

voorzitter 

Links: Hans Matthijs, 

sinds jaar en dag pen-

ningmeester van MIRA 

en één van die stille 

krachten in het bestuur 

die MIRA doorheen de 

jaren overeind gehouden 

heeft. Geen geringe 

prestatie voorwaar! 

 

 

Rechts: Roland Verbei-

ren neemt vanaf nu deze 

zware en ondankbare 

taak op zijn schouders.  
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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. 

Geen wereldschokkende nieuw-

tjes van deze werkgroep, maar 

vooral gestaag doorwerken aan 

een aantal projecten. In de eerste 

plaats probeerden we een aantal 

onderdelen van het meteoorde-

tectiesysteem te automatiseren: 

opslag, backup, online plaatsen 

en proberen om ook reeds auto-

matisch het aantal meteoren te 

tellen. Voorlopig is het recentste 

beeld reeds online te bekijken  

(verversingssnelheid 5 min) op: 

-  h t t p : / / mi r a . t e l e n e t . b e /

meteoren/meteoren.jpg 

Ook werd een poging  onderno-

men om het energieverbruik van 

de vele pc‟s op MIRA te evalue-

ren én te verminderen. Platte 

schermen ipv beeldbuizen, aller-

hande standby-lichtjes doven,... 

Informatietechnologie 

Jongerenwerkgroep 

Gedurende meer dan 35 jaar was Hans Matthijs een drijvende kracht binnen onze vereniging, eerst als boek-

houder-accountant, later als penningmeester en lid van de Raad van Bestuur. 

Om persoonlijke redenen besliste Hans zijn mandaten ter beschikking te stellen en Mira meer van op afstand te 

volgen. We weten echter dat we, zoals in het verleden, steeds een beroep kunnen doen op zijn kunde en betrok-

kenheid. 

Voor zijn inzet en al hetgeen hij hielp realiseren willen we hem uitdrukkelijk bedanken. Zonder hem zou Mira 

niet zijn wat het nu is. 

 

De algemene vergadering van 11 oktober jl. bekrachtigde de aanstelling van Roland Verbeiren als nieuwe 

penningmeester en lid van de Raad van Bestuur. 

Roland is doctor in de wetenschappen en sinds vele jaren verbonden aan de Koninklijke Sterrenwacht te Ukkel. 

Tegelijk is hij bedreven in zaken zoals boekhouding en bedrijfsbeheer. 

We zijn er dankbaar voor dat Roland zijn kennis en ervaring wil ten dienste stellen van Mira en zo onze vereni-

ging steunen en versterken.  

VAN HET BESTUUR 

Welkom aan alle sterrenfreaks 

van 9 tot 18. Het programma 

voor de eerste drie maanden van 

2007 ziet er als volgt uit: 

 

• 13 januari om 20h => 

Sterrenkunde op je pc  

Een rondleiding op tal van nutti-

ge astronomische websites die 

er op het Internet te vinden zijn 

(en bovendien nog nuttig zijn 

ook) en kennismaking met as-

tronomische software.  

 

• 10 februari om 20h  => 

Scientists-in-spe 

De aanwezigen voeren onder 

begeleiding van een verant-

woordelijke verschillende proef-

jes uit. Het is de bedoeling om 

via een doorschuifsysteem te 

werken in kleine groepjes, zodat 

iedereen de kans krijgt om heel 

wat te experimenteren. 

 

• 10 maart om 20h  => Het 

ruimteveer van a tot z  

We overlopen de volledige ge-

schiedenis van het ruimteveer 

aan de hand van films, foto's en 

interactieve hulpmiddelen, kij-

ken ook eens naar Buran, de 

Russische variant van de Space 

Shuttle, en we maken kennis 

met de plannen voor toekomsti-

ge ruimtependels.  

Veel bezoekers van onze plane-

tariumkoepel hebben daar al 

kennis gemaakt met het specta-

culaire akoestische effect ervan 

(wie in het centrum ervan staat 

hoort zijn eigen stem versterkt 

weergegeven). Daar kunnen we 

dan spontaan uitleg geven over 

brandpunten en het belang ervan 

voor sterrenkundige instrumen-

ten. 

Met dat idee in het achterhoofd 

zochten we al een paar jaar naar 

een grote paraboolschotel waar-

mee we dit effect konden repro-

duceren op een geschiktere 

plaats. Dankzij de militaire basis 

in Vilvoorde (ASEAT) en de 

hulp van één van onze cursisten 

konden we een kunststoffen 

schotel van 320 cm diameter 

bemachtigen. Michaël Vanneste 

bouwde een prachtig afgewerkte 

stevige metalen constructie 

waarmee we de schotel eind 

december konden monteren 

tegen de buitenmuur van MIRA. 

Binnenkort kunnen alle bezoe-

kers en toevallige passanten op 

een spectaculaire manier kennis 

maken met de begrippen 

“brandpunt”, “brandpuntsaf-

stand”, “signaalversterking”,… 

En bovendien is het natuurlijk 

een mooie blikvanger voor de 

volkssterrenwacht... 

Instrumenten 
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Onder een nieuw elan werden in 

de Werkgroep Sterrenkunde, 

naast de gebruikelijke activitei-

ten, een tweetal lezingen gege-

ven met name:  Deep Sky Ob-

jects 2006/4 door Wim Stemgée 

op 15/11/2006 en Plaatsbepaling 

van zonnevlekken door Rik 

Blondeel op 06/12/2006. Deze 

reeks lezingen gaat (naast de 

Rondleidingen 

Vrijdag 2 februari 2007 om 20h.  

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit.  
Bij helder weer maken we ge-

bruik van de verschillende tele-

scopen op MIRA en overlopen 

we het ganse protocol: hoe de 

instrumenten klaarzetten, hoe ze 

gebruiken en hoe ze nadien te-

rug opbergen. 

 

Wanneer het bewolkt is, hebben 

we het over de nieuwe inrich-

ting van de volkssterrenwacht 

die in de loop van dit jaar en de 

volgende jaren zal gerealiseerd 

worden. 

 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje toe te steken tijdens het 

rondleiden van groepen op MI-

RA? Of wil je graag jouw erva-

ringen over bovenstaande on-

derwerpen delen met de andere 

gidsen? Wees dan zeker present! 

Sterrenkunde 

3 januari Wim Stemgée Deep-sky objecten jan-mrt 

7 februari Hubert Hautecler Waarnemen van variabele sterren 

7 maart André Van der Elst Optiek: de laatste evoluties 

4 april Wim Stemgée Deep-sky objecten apr-jun 

Een oude droom (bijna) gerealiseerd: 

aan de buitenmuur van MIRA staat 

sinds kort een grote paraboolschotel, 

bedoeld als “fluisterantenne”. Wie in 

het brandpunt gaat staan (de volgende 

weken moet er nog een mooi paadje 

aangelegd worden) hoort via weerkaat-

sing zijn eigen stem versterkt weergege-

ven. 

Hiermee verduidelijken we de begrip-

pen “brandpunt” en “signaal -

versterking”, zo belangrijk voor alle 

sterrenkundige toestellen. 

Maar vooral is het een ideale gelegen-

heid om alle toeristen en passanten in 

Grimbergen te laten kennismaken met 

de wondere wereld van MIRA. 

gewone bijeenkomsten elke 

derde woensdag van de maand) 

ook in 2007 door (zie lijst hier-

onder), telkens in de nabijheid 

van volle maan. Dit verhindert 

niet dat er ook nog waarnemin-

gen gebeuren, zoals de foto hier-

onder van de maan (Bart De-

clercq 06/12/2006). Verdere 

ideeën en onderwerpen voor 

lezingen zijn nog steeds welkom 

bij de werkgroepleiding: Bart 

Declercq (bart@mira.be), Koen 

Decoster (koen@decoster.eu) en 

Wim Stemgée 

(wim.stemgee@telenet.be). 

Een maanopname gerealiseerd door de Werkgroep Waarnemen, met be-

hulp van de 200 mm schmidt-cassegrain-kijker (die trouwens ook al door 

toedoen van de werkgroep opnieuw optisch fijn afgesteld werd) en een 

DMK-firewire-camera. Firewire heeft t.o.v. de populaire USB-webcams 

het voordeel van véél meer beelden per seconde te kunnen maken, waar-

door beter de effecten van lichtonrust kunnen bestreden worden.  

mailto:bart@mia.be
mailto:koen@decoster.eu
mailto:wim.stemgee@telenet.be
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Elke laatste vrijdag van de 

maand –met uitzondering van 

juli en augustus– komt weerman 

Frank Deboosere een voordracht 

houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

Het waarnemingsgedeelte oogt 

ook dit seizoen tamelijk specta-

culair: Maan, Venus en Saturnus 

zijn steevast te zien. 
 

Tijdens de astroclub-avond van 

27 januari spreekt Frank over 

“Wat bracht 2006?”. Er was de 

commotie rond het statuut van 

Pluto, de felbezochte én specta-

culaire eclips in Turkije en 

Egypte, de Space Shuttle die 

weer vloog, de Stardust-missie 

die kometenstof terugbracht 

naar de Aarde, en de Japanse 

Hayabusa-missie. Een overzicht 

dus.  
 

Op 24 februari heeft Frank het 

over “Onze plaats in het heelal”. 

Ons zonnestelsel, in één van de 

kleinere armen van ons melk-

wegstelsel dat dan weer deel uit 

van de Lokale Groep, in de gro-

tere Lokale Supercluster. 

Dat zou je zo‟n beetje het adres-

kaartje van de Aarde kunnen 

noemen.  
 

En op 31 maart is het onder-

werp “Telescopen voor groot en 

klein?”. Nooit eerder was het 

aanbod aan telescopen zo ver-

scheiden én zo betaalbaar, maar 

toch is nog steeds een mini-

mumbedrag vereist om niet in 

de categorie “rommel” terecht te 

komen. Welke telescopen voor 

welke beurs? Welke kijkers zijn 

het beste voor welk soort waar-

nemingen?  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2007 

2 - 6 april 
Jongerencursus 

Tijdens de eerste week van de 

paasvakantie wordt er opnieuw 

een jongerencursus georgani-

seerd op Volkssterrenwacht 

MIRA. Een twintigtal jongeren 

van 9 tot 14 jaar kunnen gedu-

rende vier dagen op MIRA te-

recht om samen met enthousias-

te begeleiders op verkenning te 

trekken doorheen de wondere 

wereld van sterren, planeten, 

zwarte gaten en nog zo veel 

meer, en dat op een speelse en 

toch instructieve manier. Op het 

programma staan o.a. een cursus 

sterrenkunde, we leren werken 

met sterrenkaarten, er is een 

filmnamiddag, we maken een 

uitstap naar het planetarium van 

de Koninklijke Sterrenwacht en 

naar het Museum voor Natuur-

wetenschappen, we komen alles 

te weten over grote en kleine 

telescopen. Er zijn allerhande 

quizzen, spelletjes en experi-

menten, we knutselen zelf een 

ruimtetuig in elkaar, er worden 

waterraketjes gelanceerd, enzo-

voort. 

Van 9h tot 16h30 

Deelnameprijs: € 100,00 cursus 

+ € 10,00 verzekering  

Nog t.e.m. maart staat er een ten-

toonstelling op MIRA over de re-

sultaten van de Hubble-telescoop. 

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 befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in onze bibliotheek. 

Bovendien kan u vanaf nu ook 

het ganse parcours verkennen 

met een zogenaamde “Audio-

guide”, waarmee u bij elke op-

stelling of instrument gesproken 

commentaar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

MIRA op zondag 

Behalve op woensdag willen we 

héél binnenkort ook op zondag-

namiddag (14-18h) doorlopend 

geopend zijn voor bezoekers. 

Bij het ter perse gaan van dit 

tijdschrift hebben we nog geen 

concrete begindatum voor dit 

project, maar januari of februari 

moet zeker lukken. 

Dankzij een intensieve “ronsel-

campagne” staat er nu een ploeg 

van een twintigtal vrijwilligers 

paraat, die zich engageren om 

één zondagnamiddag per maand 

MIRA open te houden.  

Hiermee mikken we dan voor-

namelijk op twee doelgroepen: 

dagjestoeristen die Grimbergen 

bezoeken en dan ook even op 

MIRA binnenspringen, en an-

derzijds families die speciaal 

voor MIRA zouden komen. 
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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 vanaf 20h en woensdagnamiddag vanaf 14h is Ura-

nia geopend voor het publiek. 

• 2 tot 5 januari 07 van 9 tot 16 uur : Astrokids sterrenkamp  

• Poollichtreis naar IJsland : 15 tot 22 maart 07 

• Basiscursus sterrenkunde deel 2 : vanaf do 11/01/07 om 20h tot 22h10 

• Basiscursus weerkunde : vanaf  di 9/01/07 om 20h tot 22h10 

 

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 

• Vaste planetariumvoorstellingen op woensdag om 15h: 1ste, 3de en 5de 

woensdag : Donker Afrika ; 2de en 4de woensdag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) - op vrijdag om 20.30 h: 1ste, 3de en 5de 

vrijdag: Verhalen van mensen en sterren ; 2de en 4de vrijdag : Donker 

Afrika - op zondag om 15h: 1ste, 3de en 5de zondag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) ; 2de en 4de zondag : Verhalen van mensen 

en sterren ; op zondag om 16.30 h: Donker Afrika 

• Kerstprogramma : De Ster van Bethlehem van 1/12/2006 tem 14/01/07 

• Sterrenkunde en kerk : 04/02/07: De zaak Galileo Galilei 25/03/07: De 

zoektocht naar de juiste Paasdatum 29/04/07: Astronoom en Jezuïet 

• Planetariumshows : Deep Impact; De aarde, planeet met duizend ge-

zichten ; De Spike Codex ; Missie Saturnus  

• Cursussen : Masterclass „Waarnemen Maan en planeten‟ op 17 en 24 

januari 07, 19u30 ; Masterclass „Waarnemen kometen, planetoïden, 

meteoren en dwergplaneten‟ op 31 januari en 7 februari 07, 19u30 ; 

Masterclass „Waarnemen Zon en verduisteringen‟ op 27 januari en 3 

februari 07, 13u30 ; Masterclass „Deepsky waarnemen‟ 14, 28 februari 

en 7 maart 07, telkens vanaf 19u30 ; Masterclass „Astro-software‟ 24 

februari, 10 en 24 maart 07, 13u30 ; Masterclass „Starhoppen‟ 14 en 21 

maart 07, 19u30 ; Masterclass „Collimatie van telescopen‟ zaterdag 31 

maart 2007 13u30 ;  

• Elke woensdagavond kijkavond voor het publiek van 20h tot 22h. 

• Documentatiecentrum en Bibliotheek : open op maandag van 19h-22h 

en op woensdag van 13h-16h en van 20h-22h.  

• 3 februari : 4u30-16u30 Voordracht: Van Pythagoras tot Einstein 

•  cursussen : Sterren, Sterrenstelsels en kosmologie : start voorjaar 07 ; 

Initiatiecursus waarnemen : start voorjaar 07  

mailto:info@rug-a-pien.be
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De totale maansverduistering van 3-4 maart 

Philippe Mollet 

Maan trekt door bijschaduw 21h16m wintertijd 28° hoogte 

Maan raakt hoofdschaduw  22h29m  37° 

Begin totaliteit 23h42m 43° 

Maximum verduistering 0h20m 45° 

Einde totaliteit 0h59m 45° 

Maan verlaat hoofdschaduw 2h12m 42° 

Maan verlaat bijschaduw 3h24m 35° 

Danjonschaal voor de bepaling van de “donkerte” van de eclips. 

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

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

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

redelijk helder. 

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

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

„t Is weer een tijd geleden dat 

we nog een totale maansverduis-

tering te zien kregen vanuit Bel-

gië: van 28 oktober 2004 om 

correct te zijn (die van 7 sep-

tember vorig jaar was al half 

voorbij toen de Maan hier op-

kwam). 

Maar als het weer een beetje 

meezit dan zal deze van 3-4 

maart een topper worden: de 

Maan staat immers héél hoog 

aan de hemel op het gewenste 

tijdstip. 

 

Donkere of heldere eclips? 

Zelfs tijdens een totale maans-

verduistering is de Maan meest-

al nog min of meer duidelijk 

zichtbaar, hoewel de Aarde op 

dat ogenblik wel degelijk tussen 

Zon en Maan staat en dus het 

rechtstreekse zonlicht blokkeert. 

Dat komt omdat het zonlicht dat 

rakelings langs de Aarde scheert 

door onze dampkring  lichtjes 

wordt afgebogen, waardoor toch 

nog het nodige zonlicht de 

Maan onrechtstreeks bereikt. 

Rood licht wordt meer afgebo-

gen, blauw licht wordt meer ge-

absorbeerd. Daarom is de totaal 

verduisterde Maan vaak opval-

lend rosbruin van kleur. 

De juiste hoeveelheid afbui-

ging/absorptie en dus de donker-

te van de eclips hangt sterk af 

van de samenstelling van de at-

mosfeer op dat ogenblik. Het 

blijft dan ook steeds een verras-

sing om te zien hoe sterk of hoe 

zwak de Maan te zien is tijdens 

de eclips, en hoe de kleur juist 

is. 

Onderaan de pagina treft u de 

Danjonschaal aan, waarmee u 

een schatting kan maken van de-

ze gegevens. Doe ons een ple-

zier en bezorg ons nadien mas-

saal uw bevindingen… 

 

Hoofdschaduw? 

Vanaf 22h29m trekt de Maan 

door de hoofdschaduw van de 

Aarde, en dat is na een paar mi-

nuutjes al duidelijk zichtbaar als 

een verdonkering aan de linker-

bovenkant van het beeld. Stilaan 

wordt dit donkere gebied groter, 

en van 23h42m tot 0h59m is de 

eclips totaal. Toch valt op hoe er 

ook tijdens dat half uur totaliteit 

nog een duidelijke verdonkering 

optreedt naarmate de Maan naar 

het centrum van de aardschaduw 

trekt. 

 

Bijschaduw? 

Maar eigenlijk zou u al veel 

vroeger moeten beginnen kij-

ken. Rond de hoofdschaduw van 

de Aarde strekt zich een veel 

grotere bij– of halfschaduw uit, 

waarvan de begrenzing echter 

veel vager is. De zogenaamde 

“eclips in de bijschaduw” begint 

reeds omstreeks 21h16m, maar 

dan is de verdonkering nog zo-

danig subtiel dat het onmogelijk 

zichtbaar is. Tijdens de maan-

eclips van november laatstleden 

konden we de bijschaduw dui-

delijk merken vanaf pakweg een 

half uurtje voor de intrede in de 

hoofdschaduw. 

De juiste waarden hiervan kun-

nen o.a. van belang zijn om een 

aantal historische verslagen van 

eclipsen op hun waarde en 

nauwkeurigheid te kunnen toet-

sen, wat dan weer kan helpen 

om bepaalde onzekerheden 

i.v.m. kalenders te ontrafelen. 

 

En op MIRA? 

MIRA zal die nacht geopend 

zijn vanaf 20h, en dat tot 3h „s 

morgens. Maar „s anderendaags 

kan u dan probleemloos uitsla-

pen want het is zondag! 

Wie de verplaatsing echter niet 

ziet zitten kan het geheel natuur-

lijk ook van thuis uit waarne-

men, of live volgen op de MI-

RA-website. 

En bovendien wordt ook de Na-

tionale Sterrenkijkdag op dat 

moment gehouden, dus de kans 

is groot dat er ook bij u in de 

buurt een waarnemingspost ac-

tief is. 
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Francis Meeus 

Prof. JAN HERTOGEN 

MIRA Ceti sprak met ... 

Professor, uit een voorgaand 

gesprek meen ik te hebben 

onthouden dat uw belangstel-

ling voor meteorieten eigenlijk 

ontstaan is in de VS? 

 

Dat klopt. Aan de universiteit 

van Gent heb ik gedoctoreerd in 

de scheikunde met het ontwik-

kelen van een methode om geo-

logisch materiaal te analyseren 

via nucleaire chemische technie-

ken. Nadien ben ik als postdoc 

voor twee jaar naar de Verenig-

de Staten van Amerika geweest. 

Aan het befaamde Enrico Fer-

mi-instituut in Chicago heb ik 

van 1975 tot 1977 meegewerkt 

aan een grootschalig onderzoek 

van maangesteenten die door de 

Apollo-astronauten naar de Aar-

de waren meegebracht. 

Onze topic in dat hele onder-

zoek was het herkennen van me-

teorietklassen in de impactge-

steenten die op de Maan de gro-

te kraters geslagen hadden. Bij 

zo goed als al het materiaal dat 

wij toen onderzochten ging het 

om monsters van de hooglanden 

op de Maan die op de randen 

van die grote kraters lagen, en 

we constateerden steeds conta-

minatie door impactmateriaal. 

De verhouding van metalen zo-

als osmium, iridium en goud die 

we detecteerden bepaalde dan 

de klasse waartoe het impactge-

steente behoorde, en vanuit die 

optiek was vergelijkend meteo-

rietenonderzoek voor ons heel 

belangrijk. Om te kunnen verge-

lijken met impactgesteenten op 

Aarde, zijn we ook bij kraters 

zoals Rochechouart in Frankrijk, 

Mistastin in Canada en Ries in 

Duitsland op zoek gegaan naar 

meteorietmateriaal. 

Na mijn periode in de VS heb ik 

me als postdoc in Gent nog en-

kele jaren bezig gehouden met 

het onderzoek van meteorieten, 

nadien heb ik een aanbod gekre-

gen van de KU Leuven. Daar 

ben ik door een samenloop van 

omstandigheden terechtgeko-

men in een onderzoeksgebied 

dat zich voornamelijk concen-

treert op vulkanische gesteenten. 

Professioneel gesproken houd ik 

me dus niet veel meer bezig met 

meteorieten, maar ik beschouw 

het meer als een belangrijke 

liefhebberij, en ik volg als lid 

van de Meteoritical Society ook 

van vrij dichtbij wat er omgaat 

in de wereld van het meteoriet-

onderzoek. 

 

Waarom gebeurt er eigenlijk 

niet meer meteorietonderzoek 

aan de universiteiten? 

 

Een universiteit draagt een hele 

Professor Jan Hertogen van de KU Leuven mag zonder twijfel een speci-

alist genoemd worden op het vlak van meteorietonderzoek. Deze foto uit 

het rijke MIRA-archief (maart 1996) toont hem tijdens zijn eerste 

(visuele) onderzoek van onze befaamde Nakhla-Mars-meteorietje.  

Enkele maanden geleden kregen we op MIRA een persoon op bezoek die meende tijdens een vakantie in het 

zuiden van Marokko in het bezit te zijn gekomen van twee meteorieten. Vragen in verband met meteorieten 

komen vaak bij ons terecht, en doorgaans volstaat een oppervlakkige inspectie van het meegebrachte speci-

men om met zekerheid te kunnen stellen dat het niet om een meteoriet gaat. Maar dit keer rees er voldoende 

twijfel bij één van de twee objecten om er een echte professionele meteorietonderzoeker bij te halen. En in 

zo‟n geval kan je nergens beter terecht dan bij Jan Hertogen, hoogleraar aan de KU Leuven, de man die 

een tiental jaar geleden onze MIRA Nakhla-meteoriet als een authentiek stukje Mars identificeerde. Ook nu 

was professor Hertogen meteen bereid om de kandidaat-meteoriet aan een nader onderzoek te onderwer-

pen, en er zijn inderdaad serieuze aanwijzingen dat het om een echte meteoriet zou gaan. Grondig onder-

zoek op een klein fragment van het object zal daarover zekerheid kunnen geven.   
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verantwoordelijkheid want zij 

stelt zich tot doel om jonge 

mensen op te leiden en voor te 

bereiden op een actief leven in 

een kennismaatschappij die hoe 

dan ook geleid wordt door een 

aantal economische imperatie-

ven. Vanuit die optiek bekeken 

biedt het onderzoek op meteo-

rieten onze studenten en docto-

randi weinig tewerkstellingsper-

spectieven. Daarom is het dus 

niet meteen een domein waarin 

veel studiewerk verricht wordt 

in een klein land zoals het onze. 

In landen zoals de VS, Duits-

land, Frankrijk of Engeland 

heeft men altijd wel enkele gro-

te onderzoeksinstituten of mu-

sea met indrukwekkende meteo-

rietencollecties waar een aantal 

gemotiveerde en deskundige 

mensen op grote schaal meteo-

rietonderzoek kunnen verrich-

ten. 

Ons land beschikt momenteel 

niet over zo‟n grootse meteorie-

tencollectie. Om te beginnen is 

België erg klein en bijgevolg 

zijn er nog niet veel meteorieten 

op het oppervlak van ons land 

terechtgekomen. De verzame-

ling van het KBIN, het Ko-

ninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen, telt mo-

menteel ruim honderd meteorie-

ten van verschillende soort en 

herkomst, en daarvan zijn er 

slechts drie Belgische. 

Onlangs heeft het KBIN een 

koopje gedaan toen een stuk 

meteoriet van bijna een halve 

ton werd aangekocht voor rela-

tief weinig geld. Het betreft een 

stuk van de meteoriet van Mont 

Dieu, en dat is meteen ook de 

tweede grootste meteoriet die 

ooit in Europa werd gevonden. 

De aankoop van dit pronkstuk 

lijkt me een ideale gelegenheid 

om een aantal onderzoekers aan 

het werk te zetten. Universitei-

ten hebben doorgaans andere 

prioriteiten, maar in mijn ogen 

is er op dit vlak een mooie taak 

weggelegd voor nationale insti-

tuten zoals het KBIN. Zij be-

schikken over een vaste staf on-

derzoekers die zich prioritair 

met wetenschappelijk werk kun-

nen bezighouden. Daarnaast zijn 

de verdere uitbouw van de col-

lectie via het aankopen en ruilen 

van specimens, maar ook het 

tentoonstellen ervan aan het pu-

bliek hoofddoelstellingen van 

dergelijke instituten. We hoeven 

in Brussel niet te concurreren 

met het British Museum in Lon-

den of het Parijse Musée de l‟H-

istoire Naturelle, maar enige 

ambitie mag natuurlijk wel. 

 

Hoe staan professionele on-

derzoekers t.o.v. amateurs die 

zich met meteorieten bezig 

houden? 
 

Over het algemeen staan die erg 

positief tegenover mekaar. Zo 

vind je in de Meteoritical Socie-

ty zowel mensen uit de professi-

onele als uit de amateurwereld. 

En voor het opsporen van mete-

orieten zijn amateurs ontzettend 

belangrijk. Begin april 2002 viel 

er in Duitsland een meteoriet die 

vele toevallige getuigen als een 

heldere vuurbal hadden zien 

overvliegen. Na intensieve 

zoekcampagnes werd er pas op 

14 juli een eerste fragment te-

ruggevonden op enkele kilome-

ter van het beroemde slot Neu-

schwanstein in Beieren. Als 

amateurs dit zoekwerk niet op 

zich hadden genomen, was deze 

Neuschwanstein-meteoriet wel-

licht nooit teruggevonden.  

 

Maar schuilt er geen gevaar in 

al die amateurcollecties? Op 

die manier is er immers min-

der materiaal beschikbaar 

voor wetenschappelijk onder-

zoek?  

 

Dat gevaar bestaat, maar geldt 

ook voor de museumcurator die 

natuurlijk probeert om zijn col-

lectie zo intact mogelijk te hou-

den, terwijl de onderzoeker pro-

beert om van zeldzame en bij-

zondere exemplaren een repre-

sentatief monster te krijgen zon-

der dat te moeten aankopen. Dat 

kan al wel eens tot conflicten 

leiden omdat het veelal gaat om 

een beperkt aantal meteorieten 

die veel gevraagd worden voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

Vaak zijn het dan nog kleine 

meteorietstukjes ook, zodat er 

wel degelijk heel nauwgezet 

moet mee omgesprongen wor-

den. 

Het enige conflict dat dreigt is 

wanneer commerciële geesten al 

te zeer uitzijn op geldelijk ge-

win. Dan gebeurt het soms dat 

bepaalde stukken uit het onder-

zoekscircuit worden genomen 

omdat ze te veel kosten. Ook 

durft men al wel eens stukjes 

meteoriet verzagen tot nog klei-

nere fragmentjes zodat die als 

Via laboratoriumexperimenten is het mogelijk sporen van meteoriet-

inslagen terug te vinden.in gesteenten die van de Maan zijn meege-

bracht door de Apollo-astronauten. De afbeelding toont een micro-

scopische opname van een stukje Maanbasalt dat in 1969 door Apollo 

11 werd opgepikt. 
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collectors items kunnen ver-

kocht worden. Maar bij dat za-

gen gaat natuurlijk veel materi-

aal verloren. 

Een ander gevaar is dat kleine 

fragmentjes in privé-handen 

simpelweg verloren gaan omdat 

men vaak niet weet waarmee 

men te maken heeft. Wanneer 

de doorsnee mens bij het oprui-

men van een zolder of bij een 

erfenis te maken krijgt met klei-

ne stukjes meteoriet weet hij of 

zij meestal niet dat het om waar-

devolle dingen kan gaan. En zo 

zullen er al wel vaker meteorie-

ten bij het huisvuil beland zijn. 

 

Waarom zijn meteorieten be-

langrijk voor het wetenschap-

pelijk onderzoek? 

 

Toen in 1969 de Allende-

meteoriet neerviel in Mexico, 

kregen wetenschappers materi-

aal in handen dat het hele den-

ken over het ontstaan van de 

Aarde op een toch wel funda-

mentele manier gewijzigd heeft. 

Meteorieten bevatten immers in-

formatie over wat er allemaal 

gebeurde tussen 4,8 en 4,5 mil-

jard jaar geleden tijdens de ont-

staansperiode van het zonnestel-

sel en welke de ingrediënten 

waren waaruit de Zon en de pla-

neten zijn ontstaan.  

In die Allende-meteoriet vindt 

men b.v. insluitsels waarbij de 

samenstelling van de magnesi-

umisotopen wijst op de aanwe-

zigheid van radioactieve kernen 

Aluminium-26 in het vroege 

zonnestelsel. Aluminium-26 

heeft een halveringstijd van 

slechts 720.000 jaar en vervalt 

tot stabiele Magnesium-26 ato-

men. De aanwezigheid van het 

kortlevende – in een kosmisch 

kader alleszins – Aluminium-26 

is een mogelijke aanduiding dat 

er een instroom was van „vers‟ 

weggeblazen supernovamateri-

aal in de gas- en stofwolk waar-

uit de Zon en de planeten zijn 

ontstaan. De supernova functio-

neert daarbij als een soort 

trigger om dit hele proces op 

gang te brengen. 

Dankzij meteorieten hebben we 

ook een goed idee over welk 

materiaal er in het embryonale 

zonnestelsel aanwezig was. Als 

we onze Aarde bekijken, dan 

hebben we te maken met een 

planeet die helemaal gesmolten 

is geweest, waardoor de zwaar-

dere minerale bestanddelen naar 

de kern zonken en de lichtere 

bestanddelen de buitenste lagen 

gingen vormen. De aardkorst 

die wij kunnen bestuderen is dus 

niet representatief voor de hele 

planeet. Meteorieten bestaan uit 

oermateriaal waaruit het zonne-

stelsel is ontstaan en zijn niet in 

hun samenstelling veranderd 

door smeltingsprocessen. Bijge-

volg bieden zij een referentieka-

der dat uitermate geschikt is om 

te begrijpen welke geologische 

en geochemische processen een 

rol speelden in de ontwikkeling 

van de Aarde.  

 

Men is er nog niet zo lang van 

overtuigd dat meteorieten ook 

afkomstig kunnen zijn van de 

Maan of van Mars? 

 

Er is een grote evolutie gebeurd 

in het meteorietonderzoek sinds 

men in de tweede helft van de 

jaren 1970 naar meteorieten is 

beginnen zoeken in het Zuid-

poolgebied. Dat ongerepte stuk 

aardoppervlak kan als een soort 

collector beschouwd worden die 

een staalkaart biedt van hetgeen 

er als meteoriet de laatste tien-

duizend jaar is gevallen. Heel 

veel materiaal dat elders neer-

kwam is verloren gegaan, sim-

pelweg omdat men niet eens 

wist dat meteorieten bestonden. 

Die antarctische vondsten zorg-

den er niet alleen voor dat het 

aantal meteorieten bijna verdrie-

In 2006 werd deze indrukwekkende meteoriet van 435 kg aangekocht 

voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Het gaat om een stuk van de Mont Dieu-meteoriet die in de Franse 

Ardennen werd ontdekt. Copyright foto: Vincent Jacques 
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voudigde, maar ook dat minder 

frequente soorten deel gingen 

uitmaken van de meteorieten-

collectie. 

Lange tijd heeft men inderdaad 

gedacht dat meteorieten enkel 

maar afkomstig waren uit de as-

teroïdengordel – tot in de jaren 

1980 was dat haast een dogma, 

met uitzondering misschien van 

enkele koolstofhoudende chon-

drieten die als stukjes van ko-

meten werden beschouwd, maar 

die waarschijnlijk ook in de as-

teroïdengordel waren terechtge-

komen. Toen men tussen het an-

tarctisch materiaal een aantal 

meteorieten terugvond met een 

samenstelling die helemaal 

overeenkwam met die van het 

maanoppervlak, kon men echter 

niet anders dan concluderen dat 

meteorieten ook afkomstig kon-

den zijn van de Maan en ook 

van de planeet Mars. Voordien 

werd het onwaarschijnlijk ge-

acht dat meteorieten van daar 

afkomstig konden zijn. Men was 

er immers van overtuigd dat de 

inslagen die verantwoordelijk 

werden geacht voor het wegket-

sen van dergelijke brokstukken, 

gepaard gingen met zoveel ener-

gie dat de brokstukken daarbij 

zelf zouden gesmolten zijn.  

 

Kan een Marsmeteoriet ons 

essentiële dingen leren over de 

planeet Mars?  

 

Als je er wetenschappelijke lite-

ratuur uit de jaren 1970 op na-

leest, zal de hele teneur zijn dat 

Mars een geologisch dode pla-

neet is. We definiëren een dode 

planeet in die context als een 

planeet waarvan de temperatuur 

zodanig is afgekoeld dat er zich 

geen vulkanische activiteit meer 

voordoet, waardoor de drijfveer 

voor andere processen zoals 

breukbewegingen en gebergte-

vorming is weggevallen. Tegen-

woordig echter houdt een aan-

zienlijk deel van de planeetwe-

tenschappers er een andere me-

ning op na, en dat is ten dele 

ook een gevolg van meteoriet-

onderzoek. Marsmeteorieten 

bleken immers opvallend jong te 

zijn, hetgeen impliceert dat er 

op Mars in een geologisch re-

cent verleden – zeg maar de af-

gelopen honderd miljoen jaar – 

processen hebben plaatsgevon-

den die wel wijzen op geologi-

sche activiteit.  

 

U hebt destijds ook onderzoek 

verricht op het stukje Nakhla, 

de Marsmeteoriet waarvan 

onze volkssterrenwacht de 

trotse bezitter is. Was het een 

moeilijke klus om dit steentje 

als dusdanig te identificeren?  

 

Ik was vrij zeker dat het steentje 

een stuk Nakhla was omdat de 

mineralogie ervan precies over-

eenkwam met wat het moest 

zijn. Om honderd procent zeker 

te zijn ben ik ermee naar het 

British Museum gegaan. Daar 

hebben ze in hun collectie een 

groter stuk Nakhla. We hebben 

toen heel precies kunnen verge-

lijken en na nog enig niet-

destructief onderzoek waren we 

absoluut zeker.   

 

Wat zijn de kenmerken waar 

u in eerste instantie op let om 

na te gaan of een object al dan 

niet een meteoriet is? 

 

Ik word geregeld gecontacteerd 

door mensen die denken een 

meteoriet gevonden te hebben, 

maar ik moet hen helaas bijna 

altijd teleurstellen. Men vindt 

ergens te velde een soort zware 

steen of een eigenaardig stuk 

gesmolten metaal en dan denkt 

men meteen aan een meteoriet, 

terwijl het doorgaans om een or-

dinaire metaalslak blijkt te gaan 

die b.v. van een ertstrein kan ge-

vallen zijn of een stuk mineraal. 

Soms zijn er ook personen die 

met stelligheid beweren dat ze 

de vermeende meteoriet uit de 

lucht hebben zien vallen. Ik wil 

hun getuigenis niet in twijfel 

trekken, maar zelfs in zo‟n geval 

kan het gaan om een gewone 

steen die door de wielen van een 

voorbijrijdende vrachtwagen 

tientallen meters omhoog werd 

gekatapulteerd. De meest voor 

de hand liggende verklaring 

blijkt veelal de juiste verklaring 

te zijn, en aangezien het waar-

schijnlijker is dat een object uit 

onze omgeving niet van buiten-

aardse origine is, moeten we er 

bijna automatisch van uitgaan 

In de ochtend van 21 januari 2004 raasde omstreeks half zeven ‟s och-

tends een bolide over België. Op basis van waarnemingen van overal te 

lande die aan MIRA werden doorgegeven kon Philippe Mollet het traject 

ervan bepalen. De bolide eindigde boven Duitsland, waar het object in de 

atmosfeer uit elkaar is gespat. 
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Interessante website betreffende het werk van prof. Jan Hertogen en meteorieten 

• Onderzoekstopics Jan Hertogen: http://www.kuleuven.be/cv/u0010855.htm 

• The Meteoritical Society: http://www.meteoriticalsociety.org/ 

• De grote meteorietendatabase: http://tin.er.usgs.gov/meteor/metbull.php 

• Alle mogelijke informatie over meteorieten: http://www.meteorite.fr/, http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite, 

 http://home.wanadoo.nl/marco.langbroek/mettypen.html 

• Meteoriet of niet? http://meteorites.wustl.edu/realities.htm, http://meteorites.pdx.edu/about_meteorites.htm 

• Mont Dieu-meteoriet KBIN: http://www.natuurwetenschappen.be/museum/museumnews/meteorite, 

 http://users.skynet.be/meteorite.be/Mont%20Dieu.htm 

• Nakhla-meteoriet MIRA: http://www.mira.be/articles/sterrenkunde/meteoriet/ 

• De val en het terugvinden van de Neuschwanstein-meteoriet: 

 http://www.xs4all.nl/~dmsweb/fireballs/20020406_fireball.html 

• Lichamelijke of materiële schade door meteorietinslagen: http://imca.repetti.net/metinfo/metstruck.html 

• Maanmeteorieten: http://meteorites.wustl.edu/lunar/moon_meteorites.htm 

• Gratis Meteorite-Times Magazine: http://www.meteorite-times.com/ 

• Meteorietcataloog v. h. Natural History Museum:  

 http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/research-curation/projects/metcat//bgintro.dsml 

dat het geen meteoriet betreft. 

Maar iedereen mag langskomen 

met kandidaat-meteorieten, ik 

zeg nooit neen. Ook al is de 

kans heel klein dat het om een 

echte meteoriet gaat, toch wil ik 

het object zien, je weet immers 

maar nooit. 

Wanneer er bij het object een 

fusiekorst aanwezig is, dan heb-

ben we natuurlijk een belangrij-

ke aanwijzing dat we met een 

echte meteoriet te maken heb-

ben. Dergelijke smeltkorsten 

zijn vooral karakteristiek voor 

steenmeteorieten. Bij ijzermete-

orieten is de smeltkorst zo dun, 

dat ze niet als dusdanig herkend 

wordt. Dat heeft te maken met 

het feit dat gesmolten ijzer min-

der viskeus is dan gesmolten si-

licaten en dus gemakkelijker 

weggeblazen wordt tijdens de 

razendsnelle tocht door de aard-

atmosfeer.  

Een ander belangrijk kenmerk 

bij veel meteorieten is het voor-

komen van chondrules. Steen-

meteorieten worden onderver-

deeld in twee groepen, chon-

drieten en achondrieten. Bijna 

negentig procent van alle meteo-

rieten zijn chondrieten, en die 

ontlenen hun naam aan chon-

drules. Dat zijn glasachtige ron-

de insluitsels ter grootte van een 

millimeter of daaromtrent die ei-

genlijk gestold oermateriaal zijn 

waaruit ons zonnestelsel is ont-

staan. Nu is het wel zo dat niet 

in elke chondriet chondrules te 

vinden zijn. Bij gemetamorfo-

seerde chondrieten die afkom-

stig zijn vanuit het binnenste 

van een protoplaneet of asteroï-

de zijn die chondrules door her-

kristallisatie verdwenen. Door 

middel van sporenanalyse kan 

men vaststellen dat een aantal 

elementen zoals goud, osmium, 

platina en iridium die in aardse 

gesteenten alleen in zeer lage 

concentraties voorkomen bij 

dergelijke meteorieten in veel 

hogere concentraties aanwezig 

zijn. 

Als er toch een fusiekorst is 

maar geen chondrules, dan zou-

den we te maken kunnen hebben 

met een achondriet. In dat geval 

is de steenmeteoriet moeilijker 

te onderscheiden van aards ge-

steente, maar een isotopische 

analyse van zuurstof zou een ul-

tiem middel kunnen zijn om 

daarover uitsluitsel te krijgen. 

Zoals je merkt valt dus niet al-

tijd in een handomdraai te bepa-

len of we met een echte meteo-

riet te maken hebben of niet. 

 

Alvast bedankt, professor, 

voor dit boeiende gesprek. 

Dit is de steen die via MIRA bij professor Hertogen afgeleverd werd om 

verder onderzocht te worden. Als het een echte meteoriet blijkt te zijn, 

wordt hij vernoemd naar de vindplaats en komen de gegevens ervan in 

een officiële meteorietendatabank terecht. Het object werd meegebracht 

uit Marokko, maar is mogelijk afkomstig uit Mauritanië. 

http://www.kuleuven.be/cv/u0010855.htm
http://www.meteoriticalsociety.org/
http://tin.er.usgs.gov/meteor/metbull.php
http://www.meteorite.fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
http://home.wanadoo.nl/marco.langbroek/mettypen.html
http://meteorites.wustl.edu/realities.htm
http://meteorites.pdx.edu/about_meteorites.htm
http://www.natuurwetenschappen.be/museum/museumnews/meteorite
http://users.skynet.be/meteorite.be/Mont%20Dieu.htm
http://www.mira.be/articles/sterrenkunde/meteoriet/
http://www.xs4all.nl/~dmsweb/fireballs/20020406_fireball.html
http://imca.repetti.net/metinfo/metstruck.html
http://meteorites.wustl.edu/lunar/moon_meteorites.htm
http://www.meteorite-times.com/
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/research-curation/projects/metcat/bgintro.dsml
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Tuinhuis met afschuifdak? 

Of: sterrenwacht met grasmachine? 

Philippe Mollet 

Maar het allerinteressantste kom 

je vaak pas te weten als je wat 

concreter in contact komt met 

de auteurs en bouwers: namelijk 

de ideetjes die NIET gewerkt 

hebben om één of andere reden. 

Want in de praktijk zal je mer-

ken: hoe bizar je project ook 

moge zijn, iemand zal wel ooit 

al eens iets vergelijkbaars ge-

probeerd hebben... 

 

Na mijn ervaringen met de 

“dichtklappende doos” en de 

vele mierennesten erin was ik-

zelf uitermate bezorgd om het 

hermetisch afsluiten van de ster-

renwacht nadien (ook al om 

zoveel mogelijk vochtproble-

men te vermijden). De meeste  

“afrol-sterrenwachtjes” zijn 

gebaseerd op het idee van een 

dak met wielen eronder die rol-

len in een doorlopende metalen 

rail (die in principe zowat dub-

bel zo lang is als het gebouw 

zelf). Tussen dak en muren moet 

dus wel een kleine opening an-

ders kan het geheel natuurlijk 

niet bewegen, en zoiets wou ik 

dus wel vermijden. 

Het lumineuze idee kwam o.a. 

van de bekende Turnhoutse 

amateur Karel Teuwen: de 

voorste wielen zitten in gesloten 

toestand voor een stuk verzon-

ken in de rail. Bij het openen 

van het dak moeten deze wielen 

(en het dak zelf) dus eerst een 

stukje omhoog geduwd worden 

en dan pas kan het geheel naar 

Elke actieve waarnemer droomt waarschijnlijk wel van een vaste opstel-

ling voor zijn telescoop/telescopen. Elke heldere nacht je telescoop bui-

tensleuren en opstellen gaat na verloop van tijd zelfs de meest enthousias-

te amateur wat afkoelen, zeker als je hem al eens ijlings hebt moeten bin-

nenbrengen wegens een dreigende regen– of sneeuwbui. En zeker voor 

astrofotografen is het helemaal geen pretje om elke keer weer de monte-

ring perfect parallel te plaatsen met de rotatie-as van de Aarde. 

Zelf heb ik in het verleden alle mogelijke scenario‟s uitgeprobeerd: 

• telescoop elke nacht buitensleuren: na een tijdje doe je dit enkel bij een 

héél heldere nacht of een uitzonderlijk fenomeen  

• de montering buiten laten staan, afgedekt door een waterdichte zak. 

Werkt redelijk, maar er blijft steeds een vochtrisico en bovendien moet 

de telescoop zelf nog steeds elke keer aangebracht worden 

• Een wegklappende houten doos (2 meter lang, anderhalve meter hoog 

en één meter breed) was al een meer permanente oplossing, maar hier 

had nog een ventilatiesysteem moeten geplaatst worden want na een 

vochtige nacht waarnemen kon al die waterdamp niet ontsnappen uit de 

gesloten behuizing. Bovendien mocht ik steevast om de paar weken een 

mierennest verwijderen… 

 

Een ruimere en definitieve oplossing drong zich op. Een klassiek koepel-

tje dan maar? Hmm, nogal prijzig en bovendien niet evident wat bouw-

vergunningen e.d. betreft.  

Daarom dus maar geopteerd voor het tuinhuis-met-openschuivend-dak-

scenario: ruimer dan een koepel, bijna even vlot in gebruik, enkel staan 

waarnemer en (bovenste deel van) telescoop iets minder beschut voor 

wind en windstoten. 

Van put in de grond tot afgewerkt sterrenwachtje… In april (na de eclipstrip naar Turkije) werden de eerste 

grondwerken uitgevoerd, maar door een aantal vertragingen duurde het toch tot eind november vooraleer 

“first light” verkregen werd. 

Vooraleer met zo‟n project van 

start te gaan doet men er natuur-

lijk best aan zich zo goed moge-

lijk te informeren: goede 

ideetjes zijn er genoeg te vinden 

op het internet en in boeken. 
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achter rollen. 

Resultaat is dat dak en muren in 

gesloten toestand dus herme-

tisch op elkaar aansluiten. 

 

Fundering: 

 

Voorjaar 2006 had ik naar mijn 

eigen smaak voldoende ideeën 

en moed verzameld om concreet 

van start te gaan. Vooraleer we 

naar Turkije trokken voor de 

eclips had ik al het gewenste 

stuk gazon afgebakend en uitge-

graven (3 meter bij 3).  

 

Bovendien werd toen ook reeds 

de centrale zuil geplaatst waar 

nadien de telescoopmontering 

op moet komen: een PVC-buis 

van 15 cm diameter (dit had 

eigenlijk nog zwaarder gemo-

gen) gevuld met beton die on-

deraan uitloopt in een betonnen 

sokkel van 50 x 50 cm en zo‟n 

40 cm diep. Die betonnen sok-

kel zit echter wel een kleine 

halve meter onder het opper-

vlak, zodat hij helemaal los zou 

staan van de nadien te gieten 

betonnen vloer. Daardoor mag 

ik lustig rondspringen en dansen  

in het tuinhuisje, zonder dat de 

telescoop gaat meetrillen! Een 

héél belangrijke zaak… Nadien 

zal de ruimte tussen betonvloer 

en sokkel trouwens opgevuld 

worden met zand, waardoor 

eventuele resterende trillingen 

(door de wind,…) nog eens 

makkelijker zullen uitdempen. 

Eenmaal terug uit Turkije kon 

dan begonnen worden met de 

volgende fase: het gieten van de 

vloer. Een klein rekensommetje 

leerde dat er zo‟n 2,5 kubieke 

meter beton aan te pas gingen 

komen: een beetje veel om met 

de hand te gieten, dus lieten we 

het aanvoeren. Op een druilerige 

woensdagmiddag werden de 

buren dus vergast op een esta-

fetteloop van enkele familiele-

den: met drie man en drie krui-

wagens heen en weer van de 

straatkant (en de betonwagen) 

tot aan de achterkant van de 

tuin. Een half uurtje werk vol-

stond, véél handiger dan alles 

zelf te halen en ter plaatse te 

mengen. 

 

Tuinhuis: 

 

Terwijl het beton enkele week-

jes lag te drogen, werd het tijd 

om concreet een tuinhuisje aan 

te schaffen. 

Vele modellen passeerden de 

revue, van de goedkoopste uit 

de Doe-het-zelf-zaak tot de 

meest luxueuze. Eén firma uit 

Stekene had zelfs al ervaring 

Eens de beton droog kon aan het bouwpakket begonnen worden: eerst het 

bijgeleverde “raamwerk” waar dan simpelweg de houten latten tegen 

getimmerd worden. De zuidkant van het “raamwerk” zou trouwens iets 

gewijzigd worden: ongeveer 40 cm in de hoogte ingekort.   

Bemerk in het midden ook de zuil die in een uitsparing in de betonnen 

vloer staat: zo staat de kijker afgeschermd van trillingen veroorzaakt 

door het rondstappen van de waarnemer. 

De achterkant: ook hier weer een kunststoffen wiel dat in een metalen 

rail (“U-profiel”) rolt. Deze rail is wel een zwaardere versie omdat hij 

niet extra ondersteund wordt zoals bij de binnenversie: hij hangt enkel 

vooraan vast aan het tuinhuisje, en achteraan steunt hij op een houten 

verticale houten balk.  

Let ook op de schuine draadstang die toelaat de afstand tussen wiel en 

dak een beetje bij te regelen: in gesloten toestand sluit ook de achterkant 

van het dak netjes aan op de achtermuur. Bij het openen -wanneer de 

voorkant 10 cm omhoog komt– gaat ook de achterkant een millimetertje 

hoger en da‟s voldoende om weg te kunnen schuiven.  
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Dicht… en open. Met een hefboomsysteem eindigend op een rubberen wiel wordt de voorkant een tiental centi-

meter omhoog geduwd. Daardoor worden de voorste kunststoffen dakwielen (zie pijl) uit hun verzonken toe-

stand geheven. Nu kan het dak met een beetje kracht naar achter geduwd worden: de eerste 10-20 cm rolt het 

dak op de rubberen wielen van de hefboom, nadien nemen de kunststofwielen in de rail het over. 

Bij het sluiten van het dak wordt de procedure gewoon omgedraaid. 

Dicht: duidelijk is te zien hoe het wiel (hier de versie aan de zuidkant) bij 

gesloten dak een stuk wegzinkt in de metalen rail + de houten balk eron-

der. Merk ook op dat aan deze zuidkant de rail niet vlak onder het dak 

staat: de twee bovenste platen van de “muur” hangen ook vast aan het 

dak en schuiven dus mee open. Daardoor is het mogelijk om in zuidelijke 

richting iets lager boven de horizon te kijken met de telescoop. 

met de ombouw tot afschuif-

dak… maar kon helaas geen 

nieuwe bestellingen meer aan-

nemen tot eind van de zomer. 

En zoveel geduld had ik toch 

ook niet meer… 

Uiteindelijk viel de keus op een 

familiebedrijf uit Puurs, die bo-

vendien ook thermisch behan-

deld hout kon voorzien. Daar-

door vergt de buitenkant geen 

onderhoud: het jaarlijkse verven 

en insmeren is aan mij niet be-

steed. Het enige nadeel is dat 

door dit behandelingsproces een 

aantal van de “knopen” uit het 

dennenhout vallen waardoor er 

bij een regenbui toch water bin-

nenkomt, en dat had de fabri-

kant toch over het hoofd gezien. 

Dat is waarschijnlijk geen pro-

bleem indien er enkel wat tuin-

materiaal binnen staat, maar 

heel wat anders in „t geval van 

delicate optiek (daarom ben ik 

nu al weken ijverig alle kleine 

gaatjes aan „t vullen met silico-

nen). 

 

Enkele weken na de bestelling 

kwam het bouwpakket aan: een 

hele stapel planken voor de mu-

ren, enkele zware balken voor 

de dwarsverbindingen, lichte 

schroten voor het onderdak, 

golfplaten voor het bovendak, 

afvoerbuizen voor het regenwa-

ter, venstertjes, een deur, en 

ruim voldoende nageltjes, 

schroeven en andere onderdelen. 

En bovendien een duidelijke 

bouwbeschrijving: ‟t is alsof je 

bij IKEA een kastje koopt… 

 

Enkele weken lang werd er dan 

elk vrij moment getimmerd in 

de tuin. Eerst de planken tegen 

het kader nagelen, en niet verge-

ten de vensters op de goede 

hoogte te bevestigen. Dan de 

zware balken bovenop de con-

structie vastklemmen (normaal 

worden die vast gevezen, maar 

in onze versie moet het dak na-

tuurlijk los staan) waarna hierop 

het dak geconstrueerd werd: 

eerst de zijkanten van het dak, 

dan de schroten van het onder-

dak, dan de metalen golfplaten, 

om ten slotte het dak af te wer-

ken (mastiek om het waterdicht 

te maken, een afvoer voor re-

genwater,…). Tot slot nog de 

deur plaatsen en het tuinhuisje is 

klaar… 
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Eén van de eerste keren dat het dak openging… Wie goed kijkt ziet inder-

daad dat aan de voorkant (= de zuidrichting) de wand van het open-

staande tuinhuisje lager komt dan aan de achterkant (de minder belang-

rijke noordrichting). 

Bemerk ook hoe de verticale steunbalken (waarop het einde van de bui-

tenrails rusten) netjes weggewerkt zitten in de struiken op de grens van 

onze tuin. Dit om nachtelijke botsingen te vermijden!  

Van tuinhuis tot sterren-

wacht: 

 

Want die ultieme transformatie 

moest dan nog gebeuren. Eerst 

werden tussen het struikgewas 

aan de rand van onze tuin (exact 

drie meter van het tuinhuis van-

daan) twee zware houten palen 

in een kleine beton sokkel gego-

ten. Dan werden bij een metaal-

bedrijf in Vilvoorde 4 metalen 

U-profielen van 3 meter lengte 

aangeschaft (wanddikte 3 mm, 4 

cm breedte en hoogte).  

 

Twee ervan kwamen aan de 

achterkant: vooraan hangen ze 

aan het tuinhuisje, achteraan 

rusten ze op die houten balken 

(die trouwens nog eens met een 

staalkabel met elkaar verbonden 

zijn zodat ze niet weggeduwd 

worden door het gewicht van 

het openstaande dak). 

 

De andere twee U-profielen 

kwamen aan de binnenkant van 

het tuinhuisje, nog eens extra 

ondersteund door een houten 

balk. Aan de zuidzijde kwam de 

rail wel lager te staan: aan die 

kant zouden immers de bovenste 

twee planken van de muur mee 

bewegen met het dak om in die 

belangrijke richting een lager 

uitzicht te hebben op de horizon. 

Met slijpschijf, vijl en band-

schuurmachine werden uit die 

rails en de onderliggende houten 

balken wel het nodige materiaal 

weggehaald, waar nadien de 

voorste wielen kunnen in 

“verzinken” (zie de foto‟s op de 

pagina hiernaast). 

 

Volgende stap was de montage 

van de wielen onder de voorkant 

van het dak (binnen) en de ach-

terkant van het dak (buiten). 

Eerst werd daarvoor geopteerd 

voor rubberen wielen met een 

diameter van 12 cm, maar na-

dien werden ze vervangen door 

gelijkaardige kunststoffen ver-

sies (de rubber zakte te sterk 

door onder het gewicht, waar-

door de constructie héél stroef 

bewoog).  

 

Eens dat achter de rug kwam 

eigenlijk het grootste probleem 

opduiken: om het dak te openen 

moet de voorkant omhoog ge-

duwd worden (de wielen moeten 

uit de uitsparingen geduwd wor-

den) en dan moet het dak naar 

achteren rollen. Helaas is de 

ganse constructie zo zwaar dat 

het niet met de hand kan gedaan 

worden. Een zware motor plaat-

sen was één optie, maar dat was 

misschien té ruw voor die hou-

ten constructie. Daarom werd 

een hefboomsysteem bedacht 

(eigenlijk twee: één aan weers-

zijden van de ingangsdeur) om 

dit te realiseren. 

 

En nadien was het enkel nog een 

kwestie van afwerken: kastjes 

bouwen, stroom en verlich-

ting.plaatsen, bestaande tele-

scoopmontering aanpassen zo-

dat het op de zuil past,… Bij de 

aanleg van het tuinpad (dat ein-

digt ter hoogte van het tuinhuis-

je) was hiermee natuurlijk al 

rekening gehouden: stroomka-

bels én netwerkkabels werden 

toen reeds doorgetrokken. 

 

Resultaten: 

 

Het moge duidelijk zijn dat de 

productiviteit er met sprongen 

op vooruit gaat. Eerst en vooral 

bespaart men tijd doordat de 

kijker en montering zelf kunnen 

blijven staan. Maar dat geldt 

ook voor allerhande camera‟s en 

webcams, die in dezelfde positie 

kunnen opgesteld blijven. Bo-

vendien staat er in het tuinhuisje 

ook permanent een pc ter be-

schikking: zowel voor het ma-

ken van beelden, het eventueel 

sturen van de telescoop. 

Binnenin zit men afgeschermd 

van de wind (bij grotere versies 

zou men ook kunnen opteren 

voor een geïsoleerde “warme 

ruimte”) en deels ook wat afge-

schermd van storende lichtbron-

nen (buren,…). 

Waar ik ook hoge verwachtin-

gen over koesterde was het re-

duceren van vochtproblemen: 

zolang de telescopen opgesteld 

werden in de tuin hadden we 

elke nacht te kampen met aan-

gedampte lenzen, terwijl we 

daar nooit last mee hebben in de 

koepels van MIRA. In het tuin-

huisje is de situatie zo‟n beetje 

tussen beide in: minder dan bui-

ten boven een grasoppervlak, 

maar zeker niet helemaal weg. 

Eens het dak open gaat blijkt het 

vocht binnen de kortste keren 

neer te slaan op telescoop, kast 

en ander materiaal.  
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

V640 Mon Plaskett’s ster Dubbelster 6.0    

NGC2261 Hubble's Variable Nebula Emissienevel    2’  

NGC2264 Cone/Christmas Tree Open Sterh 3,9 20.0’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M41  Open.Sterh.  5.0  38.0'   

Nu 1 CMa  Dubbelster 5.8-8.5 17,5”  

M40 

NGC 2264 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M50  Open Sterrenh.    7.2   16,0’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M46  Open Sterrenh. 4,3 29,0’  

M47  Open Sterrenh. 6,6 22,0’  
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Fouten en aanpassingen: 

• geen rubberen wielen gebruiken voor het afroldak: 

het idee was dat die minder lawaai zouden maken 

(niet onbelangrijk om „s nachts de buren niet wak-

ker te maken). Helaas zorgt het grote gewicht van 

het dak ervoor dat de rubber te sterk ingedeukt 

wordt. 

Daarom werd overgestapt op nylon wielen. 

• De rail aan de buitenkant is enkel ondersteund aan 

de uiteinden, en bleek in de praktijk iets te sterk 

door te plooien wanneer het dak opengerold werd 

(en het gewicht van het dak dus via de wielen druk-

te op het midden van de rail). Dat doorzakken zorg-

de er dan weer voor dat delen van het dak gingen 

wrijven tegen de bovenkant van de 

“achtermuur” (dat is sowieso al millimeterwerk). 

De oplossing was natuurlijk het plaatsen van een 

zwaarder staalprofiel. 

• De telescoopzuil werd centraal in het vierkante ge-

bouw geplaatst. Die symmetrie leek me logisch om 

zoveel mogelijk hemel te kunnen aanschouwen. In 

de praktijk steekt het dak een stuk over t.o.v. het 

eigenlijke huisje, en wanneer het dak opengescho-

ven wordt zal juist die “oversteek” van de voorkant 

boven het gebouw blijven steken. Dat beneemt me 

in de praktijk een deel van de zuidoostelijke hemel. 

Het ware dus beter geweest om de zuil iets excen-

trisch te plaatsen naar de voorkant toe. 

Links: 

• http://obs.nineplanets.org/obs/obslist.html: een 

enorme lijst met concrete zelfbouw-sterrenwachtjes 

• Bij Springer Verlag verscheen in de reeks “Patrick 

Moore‟s Practical Astronomy” de boeken “Small 

astronomical observatories” en “More small astro-

nomical observatories” (ISBN 3-650-19913-6 en 1-

85233-572-6) 

In cijfers: 

• Het grondvlak (de betonnen vloer dus, maar ook de 

buitenkant van de muren) meet 3 bij 3 meter. Niet 

alleen een geschikte maat (groter zou waarschijn-

lijk een té zwaar dak opgeleverd hebben), maar 

ook nog net binnen de normen om geen bouwver-

gunning nodig te hebben. Dat laatste is immers 

nodig vanaf 10 m². 

• Kostprijs: reken al gauw op 2000 € voor een dege-

lijk tuinhuisje in zogenaamd “thermowood”. Niet 

goedkoop, maar in principe zou het onderhoudsvrij 

moeten zijn (elk jaar verven en behandelen kost 

natuurlijk ook, om over de tijd nog te zwijgen) 

Andere grote kosten zijn het gieten van de beton-

vloer (reken op 200-250 euro), de metalen rails en 

de wielen (samen ca.  150 euro). En bovendien 

natuurlijk nog een heleboel kleinere kosten voor 

het hefboomsysteem en de bevestiging van de wie-

len en de rails. En natuurlijk diverse meerkosten 

omdat met één en ander moest worden geëxperi-

menteerd om een optimaal resultaat te verkrijgen. 

De telescoop staat redelijk hoog op de zuil, en moet dus 

na gebruik horizontaal geplaatst worden zodat het dak er 

terug kan overschuiven. Op dit ogenblik staat er een oude 

klassieke Cassegrainkijker (200 mm f = 3800). 

En ook een weerstation-

netje mag niet ontbreken. 

De regenmeter en wind-

meter steken een kleine 

meter uit boven het dak, 

de andere sensoren han-

gen er netjes afge-

schermd onder. 
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Lichtpollutiefilters 

Hans Coeckelberghs 

Lichtpollutie wordt een ware 

plaag, dat zal niemand ontken-

nen. Om van een donkere hemel 

te kunnen genieten, trekken vele 

amateurastronomen tijdens de 

vakantie naar de Alpen of een 

ander donker gebied. Wie dicht 

bij huis wil blijven, kan in de 

Ardennen vaak wel een geschikt 

plekje vinden. In Vlaanderen 

echter is bijna geen enkele don-

kere plaats meer te bespeuren. 

Dankzij de opkomst van de 

lichtpollutiefilters kunnen we 

tegenwoordig ook vanuit onze 

gebieden onder meer comforta-

bele omstandigheden waarne-

men. Wat zijn die filters juist? 

Hoe werken ze en waar moet je 

op letten? We bekijken eerst 

even de droge theorie en gaan 

nadien dieper in op enkele voor-

beelden. 

 

Licht 

 

Laat ons eerst even stil staan bij 

hoe licht ontstaat. Iedereen weet 

wel dat atomen bestaan uit een 

kern met daar rond een elektro-

nenwolk. De elektronen bewe-

gen in welbepaalde banen rond 

de kern. Wanneer in een atoom 

een elektron van een hoger naar 

een lager energieniveau valt, 

wordt hierbij een foton uitge-

zonden waarvan de golflengte 

overeen komt met de energie die 

er verloren is gegaan. Omge-

keerd kan een atoom ook een 

foton absorberen; hierbij wordt 

het elektron naar een hoger 

energieniveau gebracht. Belang-

rijk hierbij is dat er slechts be-

paalde energieniveau´s bestaan, 

en dat er dus maar een beperkt 

aantal golflengten van licht op 

deze manier ontstaan. 

De relatie tussen de uitgezonden 

of geabsorbeerde energie en de 

frequentie van het licht wordt 

weergegeven in volgende for-

mule: E = h*f met E de energie, 

h de constante van Planck 

(6.62 x 10-34Js) en f de frequen-

tie. 

 

Hoe ontstaat dan een continu 

spectrum? Stel dat we een gloei-

lamp laten branden, dan worden 

elektronen losgeslagen van de 

atomen van de gloeidraad (door 

de hitte). We noemen dit vrije 

elektronen. Deze kunnen wel 

een willekeurige energie hebben 

en veroorzaken dus door een 

terugval op het atoom een wille-

keurige golflengte aan licht. 

Wanneer we de ontelbare over-

gangen bij elkaar bekijken, zien 

we een continu spectrum. Het-

zelfde gebeurt bij sterren... Ster-

ren stralen dus in principe een 

continu spectrum uit. 

  

Wanneer sterlicht echter door 

een gaswolk passeert, zien we 

geen continu spectrum meer. Er 

komen zwarte absorptielijnen in 

voor. Deze lijnen ontstaan door-

dat de gasatomen in de wolk 

bepaalde golflengten van het 

licht absorberen om de elektro-

nen naar een hoger energieni-

veau te brengen. Zo´n absorptie-

spectrum vertelt astronomen 

natuurlijk veel over de samen-

stelling van de gaswolk. Ster-

spectra vertonen ook absorptie-

lijnen. Die ontstaan wanneer het 

licht door de buitenste gaslagen 

van de ster gaat. 

 

De elektronen in de gaswolk die 

door het licht aangeslagen zijn, 

kunnen uiteraard naar hun oor-

spronkelijke niveau terugvallen. 

Hierbij wordt dan weer een fo-

ton uitgezonden met de overeen-

komstige golflengte. Dat foton 

kan in een willekeurige richting 

uitgezonden worden. Wanneer 

de waarnemer, de ster en de 

gaswolk niet op eenzelfde lijn 

liggen, dan zal je nu in plaats 

van donkere lijnen meer heldere 

lijnen terugvinden in het spec-

trum. Die worden veroorzaakt 

door de elektronen die terug 

naar hun oorspronkelijke ener-

gietoestand vallen. Zo´n spec-

trum noemt men een emissie-

spectrum. 

 

Het spectrum van nevels 

 

Het heelal bestaat voor drie-

kwart uit waterstof. Dit element 

vinden we dan ook voorname-

lijk terug in gasnevels. Nevels 

waarin de atomen door hete, 

naburige sterren worden aange-

slagen, noemen we emissiene-

vels. Weeral vertelt het spec-

trum ons meer over de samen-

stelling van de nevel. Voorbeel-
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Figuur 1: het transmissiespectrum van het Lumicon Deepskyfilter 
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den van emissienevels zijn de 

Orionnevel, de Halternevel, de 

Sluiernevel, de Omeganevel,... 

Het grootste gedeelte van het 

licht dat door emissienevels 

wordt uitgezonden wordt gele-

verd door twee zuurstoflijnen 

(er zit ook heel wat zuurstof in 

die gaswolken) die zich op 

495,9 nm en 500,7 nm bevin-

den. We noemen dit de OIII-

lijnen (de O staat voor zuurstof, 

de 3 geeft de ionisatiegraad van 

het atoom aan). Andere belang-

rijke lijnen zijn uiteraard die van 

waterstof (H). 

Toevallig is ons oog, wanneer 

het voldoende aan de duisternis 

gewend is, zeer gevoelig voor 

licht van rond de 500 nm. Het 

OIII-licht is dus gemakkelijk 

waar te nemen. 

 

Lichtpollutie 

 

We worden geplaagd door 2 

vormen van lichtpollutie: na-

tuurlijke en kunstmatige.  

De grootste natuurlijke vijand is 

uiteraard de maan, die een conti-

nu spectrum veroorzaakt. Ook 

bij nieuwe maan is er nog steeds 

natuurlijk restlicht, dat veroor-

zaakt wordt door kleine stof-

deeltjes dicht bij de aardbaan. 

Ook is er nog de airglow, ver-

oorzaakt door geladen deeltjes 

van de zon die in de hogere at-

mosfeer atomen kunnen aan-

slaan. 

Kunstmatige lichtpollutie ken-

nen we voldoende. In de eerste 

plaats zijn er de gloeilampen. 

Die zenden een continu spec-

trum uit, en daar gaan onze fil-

ters jammer genoeg niet veel 

aan kunnen doen. 

Gelukkig (nu ja...) worden onze 

Belgische wegen voornamelijk 

verlicht door kwikdamplampen 

en natriumlampen. Deze zenden 

een emissiespectrum uit dat uit 

lijnen bestaat. Deze lijnen kun-

nen we wel wegfilteren... 

  

Filters 

 

Het zou natuurlijk prachtig zijn 

mochten we over een enkele 

filter beschikken die alle licht-

pollutie blokkeert en het “goede 

licht” doorlaat. Helaas bestaat 

zo´n filter niet. Filters bieden 

steeds een compromis. Het ver-

schil tussen filters ligt in de 

breedte van het doorlaatvenster 

voor het groene OIII-licht. De 

meeste filters hebben ook een 

doorlaatgebied voor rood (H) en 

violet licht, maar dat is vooral 

belangrijk voor astrofotografen 

omdat ons oog voor deze kleu-

ren niet gevoelig is. Licht met 

een “verkeerde” golflengte 

wordt tegengehouden. 

Een filter werkt enkel correct 

wanneer het licht er recht op kan 

invallen. Plaats een filter dus 

steeds loodrecht op de optische 

as van de kijker. 

 

We bespreken hier even enkele 

soorten lichtpollutiefilters en 

geven telkens ook een voor-

beeld. 

 

Breedbandfilters 

 

Zoals de naam zegt, laten deze 

filters een brede band aan golf-

lengten door rond het groen 

(OIII-lijn). Ze worden ook wel 

deepskyfilters genoemd. Ze la-

ten helaas ook een deel van de 

lichtpollutie door. De grote 

bandbreedte laat toe om met 

deze filter ook “witte” objecten 

zoals melkwegstelsels en ster-

renhopen waar te nemen. Het is 

dus een compromis... 

  

Smalbandfilters 

 

Smalbandfilters laten een min-

der brede band aan golflengten 

rond de OIII-lijn door.  Ze filte-

ren praktisch alle lichtpollutie-

lijnen weg. De keerzijde van de 

medaille is dat je ze enkel kan 

gebruiken voor emissienevels en 

dat ze dus niet geschikt zijn 

voor andere deepsky objecten. 

Deze filters worden ook wel 

contrastfilters genoemd. 

  

Lijnfilters 

  

Lijnfilters laten slechts een 

smalle band aan golflengten 

door, meestal rond de OIII- of 

de H-lijn. Ze houden hierdoor 

praktisch alle lichtpollutie tegen 

maar zijn daardoor ook slechts 

op een beperkt aantal objecten 

inzetbaar. Merk in het voorbeeld 

(OIII-filter van Lumicon) op dat 

er ook bij de doorlaatband heel 

wat licht wordt tegengehouden. 

De OIII-filter laat slechts 80% 

van het OIII-licht door… 

 

In de waterstoflijn-filters onder-

scheiden we twee soorten, na-

melijk de H-alfa en de H-beta 

filter. De H-alfa filter wordt 

vooral fotografisch gebruikt. Hij 

laat enkel de intense rode golf-

lengte van waterstof door. Voor 

deze golflengte is het oog echter 

niet zo gevoelig, maar een foto-

grafische film of een CCD-
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Figuur 2: het transmissiespectrum van het Lumicon UHC-filter 
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kan je duidelijk een planetaire 

nevel identificeren bij lage ver-

groting. 

 

Beschikbaarheid 

 

Bekende merken van filters zijn 

Lumicon en Astronomik. Ook 

Meade, Celestron en Televue 

hebben eigen filters op de markt 

emissie in het OIII-gedeelte van 

het spectrum. Hierdoor zijn ze 

duidelijk te zien door beide 

voorgenoemde filters. 

Wanneer je door een oculair 

kijkt en een UHC- of OIII-filter 

tussen het oculair en je oog 

schuift, zie je de achtergrond-

sterren verzwakken en de nevel 

verhelderen. Op deze manier 

MIRA-publicaties en -verkoop 

Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk 

blijft liggen op de eigen publicaties.  Daarnaast zijn 

er de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterren-

kaarten, eclipsbrilletjes,... 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, 

maar ook via overschrijving op PCR 000-0772207-

87 (tussen haakjes de verzendingskosten). 
 

• De VVS-Hemelkalender 2007 is nog steeds be-

schikbaar. Deze onmisbare almanak van de 

Vlaamse (amateur)-sterrenkundige wordt elk jaar 

geschreven en vooral berekend door de bekende 

Jean Meeus. Kostprijs € 10,00 (+ € 2,50 ) 
 

Praktische astronomie: 

• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 2,50) 

• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 2,50) 
 

Theoretische  astronomie: 

• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €2,50) 

• 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) 

• Onze nieuwe kosmos €15,00  (+ € 3,50) 

• Sterrenkunde voor in je binnenzak €10 (+ € 2,00) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie €32,50 (+ € 3,50) 

• Welke ster is dat? €18,90 (+ € 3,50) 

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) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,00) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 3,50) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 3,50) 

 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Earth € 7,50 (+ € 3,50) 

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

• Eclips € 5,00 (+ € 3,50) 

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 3,50) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 3,50) 

• Saturn € 7,50 (+ € 3,50) 

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

• Solar System € 7,50 (+ € 3,50) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 3,50) 
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Figuur 3: het transmissiecentrum van het Lumicon OIII-filter 

camera wel. De H-beta filter laat 

een minder intense groene wa-

terstoflijn door. Dit maakt hem 

wel nipt geschikt voor visueel 

gebruik. Een H-beta filter doet 

het maar goed op een beperkt 

aantal tot de verbeelding spre-

kende objecten, zoals de Cali-

fornianevel in Perseus en de 

Paardekopnevel in Orion. 

 

Blinking 

 

Een van de bekendste emissie-

nevels die je aan de hemel kan 

zien zijn planetaire nevels. Vaak 

zijn ze vrij helder, doch moeilijk 

te identificeren door het feit dat 

hun schijnbare oppervlakte vrij 

klein is. De meeste planetaire 

nevels zijn pas bij sterke vergo-

ting duidelijk te onderscheiden 

van de achtergrondsterren. Als 

je over een UHC- of OIII-filter 

beschikt, kan je ook bij lage 

vergroting gemakkelijk een pla-

netaire nevel identificeren. Een 

planetaire nevel heeft een hoge 
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Jongerenwedstrijd: alle deelnemers waren winnaars 

Op zaterdag 18 november werd 

door de MIRA Jeugdkern (zoals 

de  Werkgroep  jongeren 

voortaan heet) de tweede editie 

van hun Grote Najaarswedstrijd 

georganiseerd. Al maanden 

werd er naar uitgekeken, kandi-

daten schreven zich in, een aan-

trekkelijke prijzenpot werd sa-

mengesteld en om voor de nodi-

ge ondersteuning van de kandi-

daten te zorgen werd er geop-

teerd om hen een peter of meter 

toe te wijzen die hen kon bij-

staan met goede raad en eventu-

ele technische ondersteuning. 

 

Aanvankelijk waren er zes kan-

didaten ingeschreven, maar 

ziekte langs de ene kant 

(Tanguy De Koster) en mis-

schien een wat te ambitieus pro-

ject langs de andere kant (Ward 

Gordts) zorgden op de valreep 

voor twee afzeggingen. Zo ble-

ven er vier mededingers over 

om de wedstrijd te winnen: Mi-

chiel Van de Gucht met als peter 

Jan Janssens bracht als presenta-

tie "De Zon, een gevaarlijke 

vuurbol of onze reddende en-

gel?". Voor Nick Roovers was 

Frank Smits peter, zijn voorstel-

ling ging over "Sterevolutie". 

Jeroen Tenbergen had het over 

"Sterbedekkingen voor ieder-

een", peter was in dit geval 

Koen Decoster. Ten slotte 

schetste Vincent Ceulemans met 

als peter Frederic De Blauwe 

het project "New Horizons", de 

ruimtemissie op weg naar Pluto 

en co.   

 

De deelnemers zetten hun beste 

beentje voor en zij zorgden allen 

zonder uitzondering voor een 

verzorgde en keurige presentatie 

waarmee zij de zowat dertig à 

veertig aanwezigen wisten te 

boeien. Maar zij dienden vooral 

ook de jury te overtuigen, want 

de uiteindelijke winnaar zou 

worden bekend gemaakt na een 

beraadslaging van deze uit vol-

gende leden samengestelde jury: 

Laila Macharis, Guido Mat-

theus, François Thijs en Felix 

Verbelen zetelden in de volwas-

senenjury, terwijl de jongerenju-

ry bestond uit Dominiek Mans, 

Marie Van Calster, Barbara 

Vanherle en Jan Vanherle.  

   

En toen viel het verdict en 

maakte de jury wereldkundig 

dat men vond dat alle kandida-

ten een schitterende prestatie 

hadden geleverd. De resultaten 

lagen vrij dicht bij elkaar, hoe-

wel er toch één kandidaat bo-

venuit stak: de elfjarige Michiel 

Van de Gucht, hij werd meteen 

voor het tweede jaar op rij win-

naar van de wedstrijd. Een zeer 

dikke proficiat, Michiel! Maar 

zeker ook proficiat aan Vincent, 

Jeroen en Nick!  

 

De winnaar kreeg als hoofdprijs 

MIRA Lidmaatschap Plus 2007 

nummer 1 cadeau mét een spe-

ciale lidkaart, en voorts mocht 

hij zich als eerste enkele astro-

nomieboeken uitzoeken plus een 

poster en een leuk t-shirt. Daar-

na was het de beurt aan de ande-

re deelnemers om de rest van de 

boeken, posters en t-shirts onder 

mekaar te verdelen.    

Vermelden we verder nog dat 

tijdens een ludiek intermezzo in 

de pauze Alphonsine Pelgrims 

en Claire Vanherle als de twee 

meters van de vernieuwde MI-

RA Jeugdkern werden voorge-

steld. Ook mochten Hans Coec-

kelberghs en Jeroen De Vlees-

schauwer, de twee peters die 

door het afhaken van hun kandi-

daat zonder werk waren komen 

te zitten, zich even uitleven: 

beide ervaren waarnemers kre-

gen in een partijtje 'pinantie is 

pinantie voor sterrenkundigen' 

foto's van Messierobjecten te 

zien, en zij dienden dan bij elke 

foto het juiste nummer neer te 

schrijven. Na een lang en ge-

lijkopgaand duel waarbij Jeroen 

en Hans zich alletwee echte 

kenners van de deepsky toon-

den, beging Jeroen een klein 

missertje, zodat Hans uiteinde-

lijk als winnaar uit de bus 

kwam. 

 

Ten slotte willen we nog een 

woord van dank richten tot het 

organisatieteam: Bart Mellaerts, 

Annelies Van de Woestyne, 

Tine Van Calster en Mira Van 

Thielen. Maar wie er in dat team 

met kop en schouders bovenuit 

stak, was de stille en drijvende 

kracht achter de MIRA Jeugd-

kern, Christophe Bogaert. Ook 

voor hem een dikke proficiat! 

Enkele deelnemers aan de Grote Jongerenwedstrijd, met links 

(verscholen achter het mooie sterretje) de winnaar Michiel Van de 

Gucht. Deze is trouwens van alle markten thuis, want op 16 december 

ll. eindigde hij ook tweede in het Groot Kinderdictee in Den Haag. 

Foto: Ellen Van de Gucht 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2007 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h47m 18h54m -23°00' 0.983 

8 januari 6h36m 8h43m 16h55m 19h01m -22°14' 0.983 

15 januari 6h34m 8h39m 17h05m 19h09m -21°07' 0.984 

22 januari 6h29m 8h32m 17h16m 19h18m -19°40' 0.984 

29 januari 6h23m 8h23m 17h28m 19h28m -17°56' 0.985 

5 februari 6h14m 8h13m 17h40m 19h38m -16°12' 0.986 

12 februari 6h04m 8h01m 17h52m 19h49m -13°41' 0.987 

19 februari 5h52m 7h48m 18h05m 20h00m -11°17' 0.989 

26 februari 5h39m 7h34m 18h17m 20h12m -8°43' 0.990 

5 maart 5h24m 7h19m 18h29m 20h24m -6°03' 0.992 

12 maart 5h09m 7h04m 18h41m 20h36m -3°19' 0.994 

19 maart 4h52m 6h48m 18h53m 20h49m -0°33' 0.996 

26 maart 5h34m 7h32m 20h04m 22h03m +2°12' 0.998 

2 april 5h15m 7h17m 20h16m 22h18m +4°55' 0.999 

Datum  Maanfase 

27 december Eerste kwartier 

3 januari Volle Maan 

11 januari Laatste kwartier 

19 januari Nieuwe Maan 

25 januari Eerste kwartier 

2 februari Volle Maan 

10 februari Laatste kwartier 

17 februari Nieuwe Maan 

24 februari Eerste kwartier 

3 maart Volle Maan 

12 maart Laatste kwartier 

19 maart Nieuwe Maan 

25 maart Eerste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in zomertijd 

of wintertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

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

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

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

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

Januari-maart 2007: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus domineert de volgende maanden de westelijke avondhemel: 

de eerste weken nog enkel in de schemering, maar gaat steeds lan-

ger na de Zon onder (half maart al 3 uur na de Zon). 

 Saturnus is minder helder, maar wel nagenoeg de ganse avond en 

nacht te zien (in maart zal ze enkel tot het eerste deel van de nacht 

aanwezig zijn). Ze vormt een opvallend duo met de iets minder hel-

dere ster Regulus in de Leeuw. 

 Jupiter zal dan weer de oostelijke ochtendhemel domineren. Ook 

deze planeet staat dichter bij een heldere ster (Antares in de Schor-

pioen) maar hierbij is het helderheidsverschil een pak groter. 

 Omstreeks de eerste week van februari kan u ook eens proberen de 

snelle planeet Mercurius op te zoeken, laag aan de zuidwestelijke 

avondhemel. 

 De meteorenzwerm der Boötiden (3 januari) zullen dit jaar letterlijk 

overstraald worden door de Volle Maan. 

 De Volle Maan van twee maand later (3 maart) zal dan weer aanlei-

ding geven tot een totale maansverduistering die bij ons optimaal 

zou moeten zichtbaar zijn. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Zonnetsunami! 

 

6 december 2006 : 

Z o n n e v l e k k e n -

groep 0930 (zie 

foto) zorgt voor 

een krachtige, ener-

gierijke explosie! Magnetische 

veldlijnen, waarin energie opge-

slagen werd, breken en explode-

ren als zonnevlammen of 

“zonne-flares” en slingeren 

röntgenstralen de ruimte in. 

 
De uitbarsting veroorzaakte een 

coronale schokgolf die zich als 

een soort tsunami vanaf de 

plaats van de zonne-explosie 

over het zonsoppervlak ver-

plaatste met een snelheid van 

ongeveer één miljoen km per 

uur.  

Zie onderstaande foto‟s van de-

ze uitbarsting van 18h43 tot 

18h48 waarop duidelijk de 

tsunami-lijkende golf te zien is.  

 

Ooit de zon al gehoord? Wel, 

het schokfront van deze X6.5 

flare* om 18h43 UT kan je op 

volgende opname (22 MHz) be-

luisteren: 

 

http://www.heliotown.com/SDe

c6_06X61843UT22MHz.mp3 

 

7 december 2006: 

“De lancering van de spa-

ceshuttle Discovery, voorzien 

voor donderdagavond 7 decem-

ber, wordt uitgesteld wegens 

slechte weersomstandigheden!”  

Niet alleen met aardse weersom-

standigheden wordt rekening 

gehouden maar ook met het 

ruimteweer. Want uitbarstingen 

zoals die van 5 of 6 december 

betekenen wel een reëel gevaar 

voor astronauten. Vandaar dat 

het zo belangrijk is om het 

ruimteweer zo goed mogelijk te 

kunnen voorspellen.  

Ruimteweer, genoemd naar ana-

logie met het gewone weer op 

aarde, omvat de zonneactiviteit 

en zijn invloed op de heliosfeer, 

in het bijzonder in de omgeving 

van de aarde. 

 

Tijdens  explosieve gebeurtenis-

sen als zonnevlammen en CM-

E‟s* komt er een stralingspuls 

vrij die niet alleen gevaarlijk is 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (tot zondagochtend 

25 maart 2007) loopt één uur voor 

op de Universele Tijd (UT). 

Vanaf dan tot de ochtend van 28 

oktober werken we met de zomer-

tijd (of exacter: dubbele zomer-

tijd). Dan lopen onze uurwerken 

immers twee uur voor op UT. 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

voor astronauten maar die ook 

de radiocommunicatie en de 

GPS-signalen kan verstoren, sa-

tellieten uitschakelen en gevoe-

lige instrumenten in ruimtetui-

gen vernietigen.  

Als voorbeeld haal ik de uitbar-

sting van 28 oktober 2003 aan 

waar een stralingsmeter, de 

MARIE, van de Mars Odyssey 

uitviel. Dit instrument had iro-

nisch genoeg net metingen vol-

tooid van het stralingsniveau 

waar een bemande Marsvlucht 

zou aan worden blootgesteld.  

Zonnefysicus Pal Brekke waar-

schuwt: “Als de mens de mag-

netosfeer wil verlaten, moeten 

we eerst het ruimteweer be-

grijpen.” 

 

De behoefte aan het kunnen 

Credit: NSO/AURA/NSF and USAF Research Laboratory  

http://www.heliotown.com/SDec6_06X61843UT22MHz.mp3
http://www.heliotown.com/SDec6_06X61843UT22MHz.mp3
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zicht van CME‟s, gunstig voor 

het meten van de snelheid waar-

mee de CME de aarde nadert. 

Terloops mag gezegd worden 

dat deze ruimtemissie een be-

langrijke Belgische bijdrage be-

vat van het CSL  (Centre Spatial 

de Liège) en van het SIDC 

(Solar Influences Data analysis 

Center).  

Het CSL heeft sterk bijgedragen 

tot de ontwikkeling van de 

„Heliospheric Imagers‟. CSL 

werkte een dubbel optisch sys-

teem uit voor breedbeeldfoto-

grafie van de heliosfeer. Het 

SIDC, onderdeel van de Ko-

ninklijke Sterrenwacht van Bel-

gië, zorgt voor de verwerking 

van de gegevens van Stereo en 

hoopt deze gegevens te kunnen 

gebruiken om onze dynamische 

zon beter te kunnen begrijpen en 

de betrouwbaarheid van ruimte-

weervoorspellingen te verhogen. 

 

- 13 november tot 17 novem-

ber 2006: Derde Europese 

“Ruimteweer-week” of “Space 

Weather Week” in het gebouw 

van de Koninklijke Bibliotheek 

van België: 

Wetenschappers van over heel 

de wereld kwamen samen in 

Brussel om hun kennis van het 

ruimteweer en haar toepassin-

gen te bespreken en uit te wisse-

len. Ontwikkelingen in voor-

spellingsmethoden, ionosferi-

sche problemen, methodes van 

data-analyse en wetenschappe-

lijk onderzoek stonden op het 

menu. Het SIDC stond in voor 

voorspellen van het ruimteweer 

wordt steeds groter. 

 

Volgende recente projecten, 

naast voorgaande zoals de SO-

HO, ACE …, zijn een bewijs 

dat wetenschappers volop bezig 

zijn met het bestuderen van de 

werking van de zon: 

 

- 22 september 2006: De Japan-

se zonnesatelliet Hinode 

(oorspronkelijk Solar-B gehe-

ten) wordt gelanceerd.  

Hinode („zonsopkomst‟) heeft 

drie telescopen aan boord: voor 

zichtbaar licht, ultraviolette stra-

ling en röntgenstraling. Op de 

röntgenfoto‟s is extreem heet 

gas zichtbaar o.a. in de corona 

en in magnetische lussen of pro-

tuberansen boven het zonsop-

pervlak. 

De adembenemende beelden die 

Hinode ons nu reeds doorstuurt, 

bewijzen dat  deze kunstmaan 

succesvol werkt! 

 

- 26 oktober 2006: Twee kleine 

satellieten van de STEREO-

missie worden gelanceerd. Deze 

NASA-missie heeft tot doel om 

gelijktijdig vanuit twee verschil-

lende posities de zon te bekij-

ken. De twee satellieten hebben 

dezelfde  wetenschappelijke in-

strumenten aan boord (16) en 

zullen gecombineerd driedimen-

sionale beelden leveren van de 

corona van de zon en het bin-

nenste gedeelte van het zonne-

stelsel, de heliosfeer. Stereo 

geeft ook een bijkomend zijaan-

Rik Blondeel 

de organisatie van het congres:  

“Door onze expertise samen te 

brengen, kan het ruimteweer een 

rijpe toegepaste wetenschap 

worden met een grote commer-

ciële en technologische relevan-

tie waarbij de hele wereld be-

trokken is.” 

 

- 8 december 2006: Poollicht! 
Landen als Scandinavië, Cana-

da, Alaska en noordelijke delen 

van de US waren getuigen van 

een prachtige poollichtshow. 

Zie foto hiernaast, genomen op 

8 december 2006 door Vesa 

Särkelä in Finland .  

 

13-14 december: Zonnevlek 

0930 produceert nieuwe krach-

tige uitbarstingen. Dit is een 

bevestiging dat zelfs tijdens een 

minimumperiode de zon nog 

zeer actief kan zijn. Zie de curve 

op volgende pagina. 

 

 

* Flares: Flares worden geklas-

seerd volgens de piekflux die ze 

bereiken. Er bestaan 5 klassen 

(in toenemende sterkte A,B,C,M 

en X), waarbij elke klasse 10 

maal sterker is dan de voorgaan-

de. Voor eventuele invloeden op 

aarde wordt er in de praktijk en-

kel rekening gehouden met fla-

res van de klasse C of sterker. 

 

* De Spaceshuttle Discovery 

werd zaterdagavond, 9 decem-

ber, (lokale tijd) gelanceerd van-

af de basis Kennedy Space Cen-

ter in Florida. 

 

* CME: coronale massa-ejectie 

In opnamen van SOHO is deze 

deeltjes- of plasmawolk zicht-

baar als verdichtingen in de co-

rona. CME‟s volgen vaak op 

zonnevlammen maar komen ook 

zelfstandig voor. Het duurt één 

tot drie dagen voordat een CME 

ons bereikt. Ongeveer een uur 

voor de inslag, wanneer de 

CME de satelliet ACE passeert, 

weten wetenschappers hoe ern-

stig die zal zijn. SOHO en ACE 

draaien rond een vast punt in de 

ruimte op ruim anderhalf mil-

joen kilometer van de aarde.  
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Datum 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

6 jan. 
1° rechts-

boven 
Saturnus 

7 jan. 1/2° onder Regulus ( Leo) 

11 jan. 5° boven 
Spica  

( Virginis) 

15 jan. 4° links 
Antares  

( Scorpio) 

15 jan. 
8° links-

boven 
Jupiter 

20 jan. 2° boven Venus 

23 jan. 8° links Jupiter 

2 feb. 2° onder Satunus 

3 feb. 
3° rechts-

boven 
Regulus ( Leo) 

8 feb. 2° boven 
Spica  

( Virginis) 

11 feb. 8° links 
Antares  

( Scorpio) 

12 feb. 7° boven Jupiter 

18 feb. 
2° links-

onder 
Venus 

23 feb. bedekking Plejaden 

2 maa. bedekking Saturnus 

2 maa. 
1/2° graad 

rechts 
Regulus ( Leo) 

7 maa. 7° boven 
Spica  

( Virginis) 

11 maa. 2° boven 
Antares  

( Scorpio) 

12 maa. 7° boven Jupiter 

21 maa. 4° onder Venus 

29 maa. 

1° links 

(na mid-

dernacht) 

Saturnus 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone van  

6° boven en onder de ecliptica staan. 

•Referenties: 

 http://sidc.oma.be/ 

 http://members.chello.be/j.janssens/ 

 J. Janssens: “Zon en aarde, een unieke relatie.” 

 http://spaceweather.com/ 

 http://www.nationalgeographic.be 

Addendum: de zonne-uitbarstingen (waarvan sprake op pagina 29) hebben 

ook hun invloed op de aardse atmosfeer. Hierboven een grafiek komende van 

het meteoordetectiesysteem van Felix Verbelen (maar dezelfde ruis detecteer-

den we ook bij de MIRA-versie). Een uitbarsting op 5 december was vooral 

krachtig in het X-stralen-gebied, en dat zorgde voor ionisatie van een deel 

van de hogere aardse atmosfeer wat dan weer een half uurtje lang voor extra 

veel ruis bij de ontvangst zorgde. 

http://sidc.oma.be/
http://members.chello.be/j.janssens/
http://spaceweather.com/
http://www.nationalgeographic.be/
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De volgende maanden zijn het vooral Venus en Saturnus die de show stelen. Venus domineert nu de avondhemel: het 

is zonder enige twijfel het helderste puntje dat te zien is. Begin januari gaat de “avondster” nog maar 75 minuten na 

de Zon onder, maar tegen eind maart is dit reeds opgelopen tot meer dan 200 minuten (begin mei gaat ze zelfs bijna 4 

uur na de Zon onder). Let ook op de veranderende schijngestalte: begin januari is het bolletje nog bijna volrond 

(96% verlicht), tegen eind maart is dat al afgenomen tot 78% en de volgende maanden evolueert het langzaam tot een 

fijn sikkeltje. 

 

Saturnus is heel wat zwakker (magnitude 0.2 tegen –3.4) maar is toch nog steeds één der opvallendste “sterren” aan 

de hemel. Begin februari is de ringenplaneet in oppositie met de Zon, wat betekent dat ze diametraal tegenover de 

Zon staat aan de hemel. Of met andere woorden: ze is de ganse nacht door te zien...  

 

En Jupiter loopt nu enkele maanden achter op Saturnus: zal pas in oppositie zijn op 5 juni. Maar vanaf nu kunnen we 

de reuzenplaneet „s morgens zien in het westen, en elke dag komt ze iets vroeger op. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd tot de 25 maart, zomertijd vanaf die dag). 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari G
an

s d
e n

ac
h
t zic

h
tb

aar  
8 januari 

15 januari 

22 januari 

29 januari 

5 februari 

12 februari 

19 februari 7h47m 

26 februari 8h19m 

5 maart 7h50m 

11 maart 7h22m 

19 maart 6h53m 

26 maart 6h25m 

2 april 5h57m 

Venus 1 januari Venus 1 februari Venus 1 maart Venus 1 april 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 18h00m 

8 januari 18h21m 

15 januari 18h43m 

22 januari 19h05m 

29 januari 19h28m 

5 februari 19h50m 

12 februari 20h13m 

19 februari 20h34m 

26 februari 20h56m 

5 maart 21h18m 

11 maart 21h39m 

19 maart 22h01m 

26 maart 23h23m 

2 april 23h45m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 januari 6h15m 

8 januari 5h55m 

15 januari 5h34m 

22 januari 5h13m 

29 januari 4h52m 

5 februari 4h30m 

12 februari 4h08m 

19 februari 3h45m 

26 februari 3h22m 

5 maart 2h57m 

11 maart 2h33m 

19 maart 3h07m 

26 maart 2h41m 

2 april 2h15m 
Jupiter 1 februari 

Saturnus 1 februari 

Mercurius  

27 januari 

Mercurius  

1 februari 

Mercurius  

6 februari 

Mercurius  

11 februari 

Mercurius  

16 februari 

MERCURIUS 

Datum Onder-

gang 

22 januari 18h02m 

29 januari 18h45m 

5 februari 19h21m 

12 februari 19h30m 

19 februari 18h54m 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2007. Beide figuren zijn identiek georiën-

teerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk hoe Aarde en Saturnus (vooral in februari) aan dezelfde kant van de Zon staan: voor een buitenplaneet als 

Saturnus betekent dit dat ze in oppositie staat (dus de ganse nacht door te zien). 

Let ook op de positie van Venus: de lijn Venus-Aarde maakt een grote hoek met de lijn Zon-Venus zodat de planeet 

(nu aan de avondhemel) optimaal zichtbaar is. 

De laatste dagen van januari en 

vooral de eerste helft van februa-

ri dient u zeker eens te proberen 

Mercurius op te speuren. De 

planeet is al sinds de oudheid 

gekend, maar relatief weinig 

waarnemers hebben ze ook al 

gezien omdat ze steeds in de na-

bijheid van de Zon vertoeft.  

Profiteer daarom van die gele-

genheden wanneer de planeet het 

verst van de Zon staat, zoals in 

deze periode. En gebruik eventu-

eel de véél helderdere Venus als 

referentie: de eerste twee weken 

van februari staat Mercurius  

immers zo‟n 7° rechtsonder Ve-

nus, wat overeenkomt met het 

beeldveld van een goede 7x50-

verrekijker. Het gebruik van een 

verrekijker is trouwens aan te 

bevelen om Mercurius op te zoe-

ken, maar eens gevonden moet 

het ook probleemloos met het 

blote oog lukken (de planeet 

haalt magnitude –1). 

Een vrij uitzicht op het westzuid-

westen is wel een vereiste. 



MIRA Ceti - januari - maart 2007 34 

2: DE PLANETEN 

 

Na enkele “planeetloze” maan-

den kunnen we ons eindelijk 

verheugen op de terugkomst van 

Saturnus, Venus, en stilaan ook 

Jupiter. 

 

Saturnus dook vorig najaar al 

aan de ochtendhemel op, maar 

de meeste waarnemers verkie-

zen nu eenmaal „s avonds waar 

te nemen, dus zal de planeet 

vooral de volgende maanden 

bekeken worden. Aangezien de 

Ringenplaneet begin februari in 

oppositie staat met de Zon, is ze 

dan de ganse nacht door zicht-

baar. 

Telescoopgebruikers zullen 

merken dat de ringen nu duide-

lijk minder gekanteld staan dan 

de voorgaande jaren: nog ander-

half jaar genieten van hun uit-

zicht, want eind 2008 gaan we 

ze een tijdlang moeten missen 

omdat we dan pal op hun ragfij-

ne zijkant kijken. 

 

Maar voor wie geen telescoop 

heeft is het wel degelijk Venus 

die dit seizoen zal domineren: 

onze zusterplaneet is maar liefst 

drie magnitudes helderder dan 

het op één na helderste licht-

puntje aan de hemel (de ster Si-

rius in de Grote Hond). En om-

dat de moderne (stads)mens niet 

meer gewend is om naar de he-

mel te kijken, levert zo‟n gunsti-

ge zichtbaarheidsperiode van 

Venus steevast weer de nodige 

UFO-meldingen op. Er is dus 

nog werk aan de winkel voor de 

volkssterrenwachten! 

Telescopisch is Venus nu echter 

weinig spectaculair: doordat de 

planeet zowat “achter” de Zon 

staat wordt het vanop Aarde 

zichtbare schijfje bijna helemaal 

verlicht (zie figuur onderaan pa-

gina 33). De volgende maanden 

neemt dit gestaag af, maar voor-

al in de zomermaanden zal het 

snel vorderen tot een  ragfijn 

maar wel véél groter (in diame-

ter) sikkeltje. 

 

Jupiter stond omstreeks het jaar 

2000 nog vlak bij Saturnus (in 

de Stier), maar elk jaar verwij-

derde de reuzenplaneet zich on-

geveer één sterrenbeeld van zijn 

compaan. Daardoor staat Jupiter 

nu 6 jaar later al meer dan een 

kwart hemel verwijderd van Sa-

turnus, en komt dus ook “een 

kwart dag” later op.  

Jupiter is dit seizoen dus nog 

aan de ochtendhemel te bekij-

ken, hoewel de planeet natuur-

lijk elke dag ietsje vroeger op-

komt. Helaas staat ze de volgen-

de jaren in een deel van de 

ecliptica dat in België nooit 

hoog boven de horizon uitsteekt: 

dit jaar in de Schorpioen, vol-

gend jaar in de Boogschutter om 

dan stilaan weer op te klimmen. 

Die lage stand zal vooral de te-

lescoopbezitters parten spelen 

door de grote luchtonrust zo 

laag boven de horizon. 

De planeet terugvinden is ander-

zijds helemaal niet moeilijk: het 

is zonder concurrentie het hel-

derste puntje aan de ochtendhe-

mel, laag in het oosten. 

 

3: METEOREN 
 

De eerste grote meteoorzwerm 

van het jaar is die van de Boöti-

den (soms nog Quadrantiden 

geheten, maar dat oude sterren-

beeld hoort nu officieel bij Bo-

ötes).  

Maar helaas zal dit jaar de Maan 

ons parten spelen: Volle Maan 

valt net op het tijdstip van het 

maximum (de nacht van 3 op 4 

januari) dus enkel de allerhel-

derste exemplaren zullen zicht-

baar zijn. Waarschijnlijk kan u 

best ‟s morgens vroeg een po-

ging wagen, tijdens de laatste 

uurtjes voor de ochtendscheme-

ring. 

En zo niet kan u de meteoor-

zwerm altijd “virtueel” live be-

kijken op het radiometeoorsys-

teem van MIRA => 

http://mira.telenet.be/meteoren/ 

meteoren.jpg 

Saturnus vormt de volgende maanden een opvallende duo met de hel-

dere ster Regulus (de “voorpoot” van de Leeuw). Tot eind april zal 

de afstand tussen beide trouwens groter worden, nadien snelt Satur-

nus echter terug in de richting van Regulus (kortste nadering om-

streeks 1 september). 

Saturnus is echter wel méér dan één magnitude helderder dan de ster. 
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17,5 boogseconden van Nu 1.  

 

Pi CMa: min of meer het-

zelfde is te vinden net op de 

helft van de afstand Alfa-

Omicron 2 Canis Majoris. Drie 

sterretjes van ongeveer dezelfde 

magnitude (mag. 5) waarvan de 

meest oostelijke Pi CMa en de 

zuidelijkste 17 CMa is. Pi CMa 

is een dubbelster (mag. 4.7) met 

een begeleider van magnitude 

9.7 en een scheiding van 11.6”. 

17 CMa is een mooie meervou-

dige ster met de volgende gege-

vens: de hoofdster 5.8 mag., B-

component 9.3 scheiding 44”, 

C-component 9 scheiding 50” 

en een D-component 9.5 schei-

ding 130”.  

 

M 41: 4 graden ten zuiden 

van Sirius ligt een open 

sterrenhoop met de grootte van 

de Maan. Deze is met het blote 

oog zichtbaar als een vaag plek-

je, met de verrekijker zijn er 

reeds vele afzonderlijke sterren 

Sirius of de hondster. Alhoewel 

het hier gaat om een relatief 

kleine ster, zorgt de geringe 

afstand (8.7 lichtjaar) ervoor dat 

deze een schijnbare magnitude 

heeft van –1.46. Eigenlijk is 

Sirius een dubbelster met Sirius 

B, een witte dwergster, als bege-

leider. Deze heeft de grootte van 

de Aarde, maar heeft een hele 

hoge dichtheid, een taartpuntje 

ervan zou al snel 50 ton wegen. 

Deze is niet waarneembaar met 

amateur-telescopen, mede om-

dat Sirius gans de omgeving 

overschijnt. 

 

Nu 1 CMa: een gemakke-

lijk te scheiden dubbelster 

is te vinden op 3° ten zuid-

westen van Sirius, of neem de 

middelloodlijn (voor 1,5 graad) 

naar het zuiden op de lijn Alfa-

Beta Canis Majoris.  

Het zijn drie sterretjes waarvan 

de middelste Nu 1 (mag. 5.8) is 

en deze heeft een begeleider van 

magnitude 8.5 en staat op zo‟n 

4. STARS (zie middenflap) 

 

Canis Major (CMa) - Canis Mi-

nor (CMi) - Monoceros (Mon) - 

Puppis (Pup) 

Grote Hond - Kleine Hond– 

Eenhoorn - Achtersteven 

 

Sterrenbeeld: 

 

Vorig jaar vertelde ik over de 

grote onbevreesde jager (Orion) 

die ermee dreigt alle dieren van 

de Aarde te doden, maar dit was 

natuurlijk met uitzondering van 

zijn twee trouwe metgezellen, 

zijn honden. De Grote Hond 

heeft het met zijn oog (Sirius) 

serieus gemunt op de Haas 

(Lepus), hij staat letterlijk als 

een boog gespannen om bij de 

geringste beweging toe te slaan. 

Voor de Oude Egyptenaren 

speelde Sirius een centrale rol in 

de samenleving, hij kondigde de 

jaarlijkse overstroming van de 

Nijl aan. De hoofdster van de 

Kleine Hond, Procyon, dat let-

terlijk vertaald “Voor de hond” 

wil zeggen, komt inderdaad 

altijd vóór de (Grote) hond op. 

Het Achtersteven is het achter-

ste stuk van het schip Argo 

waarmee Jason en de Argonau-

ten op zoek gingen naar het gul-

den vlies. Dit is zodus maar een 

stukje van een oud - Grieks ster-

renbeeld de Argo Navis, dat 

later in een aantal delen werd 

gesplitst, namelijk het Achter-

steven, het Kompas, de Zeilen 

en het Kiel. De Eenhoorn komt 

niet uit een Harry Potter verhaal, 

maar is een verzinsel van een 

Nederlandse cartograaf om de 

leegte tussen Orion en zijn hon-

den een naam te geven. Alhoe-

wel dit sterrenbeeld nauwelijks 

heldere sterren heeft, compen-

seert het dit met zijn ligging in 

de melkweg, rijk aan sterrenho-

pen en nevels.  

 

 

Deepsky : 

Canis Major – De grote hond : 

  

Sirius: de drie gordelster-

ren van Orion wijzen naar 

de helderste ster aan de hemel, 

M41 is één der mooiste open sterrenhopen aan de hemel, maar door zijn 

lage stand boven de Belgische horizon wordt hij wel eens vaker over het 

hoofd gezien. Onder een donkere hemel is er hier al “iets” te zien met het 

blote oog, en met een gewone 7x50-verrekijker bespeurt men al makkelijk 

een zevental afzonderlijke sterren. En bovenstaande tekening van Kurt 

Christiaens toont hoeveel dit er worden in een grotere telescoop... 
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te zien en met de sterrenkijker 

onder een lage vergroting zie je 

een rijke open sterrenhoop met 

de melkweg als achtergrond. Let 

ook eens op de rode ster in het 

centrum van de hoop.  

 

NGC 2362: dit is een vrij 

geconcentreerde open ster-

renhoop met in het centrum 

Tau CMa als voorgrondster. 

Deze is te vinden door de lijn 

Epsilon-Delta CMa in dezelfde 

richting nog eens te nemen en 

dan de kijker 1 graad te laten 

zakken.  

 

NGC 2374: als men de 

afstand Beta-Alfa CMa 

neemt en dan 1 graad noor-

delijk gaat, kom je op een wij-

dere, onregelmatige en losse 

open sterrenhoop op een achter-

grond van heel veel zwakke 

sterretjes van de melkweg.  

  

Canis Minor – De kleine hond : 

  

Gamma CMi: net boven 

Beta Canis Minoris ligt er 

een oranje reus van het K-

type, deze is iets koeler dan on-

ze zon (3500-5000°K). Nog 

voorbeelden zijn Aldebaran en 

Acturus. Vooral het verschil in 

kleur met Beta en Epsilon Canis 

Minoris is leuk om zien. 

  

Monoceros – De eenhoorn : 

  

Epsilon Mon: een dubbelster 

met een hoofdster van mag-

nitude 4.5 en een begelei-

der van 6.5, met een onder-

linge scheiding van 13.4 

boogseconden. Dit is eigenlijk 

een drievoudige ster, waarvan er 

spijtig genoeg eentje niet zicht-

baar is. 

 

Beta Mon: ook dit is een 

meervoudige ster waarvan 

je de drie sterren misschien 

wel kan onderscheiden. De 

gegevens zijn: de hoofdster 3.8, 

het B-component mag. 5 schei-

ding 7,1” en de C-component 

mag. 5.4 scheiding 9,9”. Als de 

seeing het toelaat gebruik je best 

een redelijk hoge vergroting. 

 

V640 Mon: Wordt ook nog 

Plaskett‟s ster genoemd naar de 

ontdekker, is een spectrogra-

fisch dubbelster van 6 magnitu-

de (visueel is deze niet te schei-

den) en is met zijn massa van 

100 keer die van de Zon, één 

van de zwaarste dubbelstersys-

temen gekend door de mens.  

 

NGC 2261: of beter 

“Hubble's Variable Nebula” 

is een reflectienevel met als 

motor de onregelmatig veran-

derlijke ster R Mon, die een RW 

Auriga veranderlijke is. Het was 

Edwin Hubble die voor het eerst 

opmerkte dat deze nevel soms 

heel snel kon veranderen van 

schakeringen. Men vermoedt dat 

dichte stofbanden in de nabij-

heid van R Mon een schaduw- 

en lichtspel geven op de nevel. 

De nevel kan je ongeveer vin-

den in het midden van de lijn 

Epsilon Mon en Xi Gem.  

 

NGC 2264: heeft als 

nickname de 

“Cone/Christmas 

Tree” omdat deze open sterren-

hoop gewoon de vorm heeft van 

een kerstboompje met de helde-

re ster in de stam of de “pot”. 

De emissienevel is niet te zien, 

maar is wel een dankbaar onder-

werp voor de astrofotografen 

onder ons. Maar de open ster-

renhoop is reeds zichtbaar in 

een grote zoeker of een verrekij-

ker. Dit is op 1° ten noordwes-

ten te vinden van NGC 2261. 

 

NGC 2244: 2 graden 

ten westen van Epsi-

lon Mon ligt er een 

mooie grote open sterrenhoop 

met een diameter van 23 boog-

minuten. In de sterrenhoop zit er 

een emissienevel ingekapseld, 

namelijk de Rosettenevel. Deze 

emissienevel is spijtig genoeg 

hier in België niet of nauwelijks 

te zien. Maar de sterrenhoop is 

een echt binoculairobject of 

komt tot zijn recht met een hele 

lage vergroting.  

 

NGC 2301: een mooie 

open sterrenhoop voor de 

kleinere sterrenkijkers. 

Zelfs in een bescheiden kijker is 

er een noordzuid-sterrenlijn te 
NGC 2261 is “Hubble‟s Variable Nebula”, een reflectienevel in de vorm 

van een conus. Een tekening van Bob Hoogeveen met een 280 mm SCT 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2007, Jean 

Meeus, VVS 2005. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

zien, met een grotere kijker zijn 

er veel sterrenketens te onder-

scheiden.  

 

M 50: in het midden 

van de lijn Alfa-Beta 

Monocerotis ligt de 

mooiste open sterrenhoop van 

deze regio. In de vorm van een 

pijlpunt, in de richting van het 

zuiden, liggen ongeveer 150 

sterretjes in een gebied van 16 

boogminuten. Dit is reeds te 

zien in een verrekijker als een 

fuzzy plekje, maar is pas echt 

mooi in een Rich-field telescoop 

of een telescoop met lage ver-

groting en dus ook een groot 

schijnbaar beeldveld.  

  

Puppis – Achtersteven : 

  

Met een grote verrekijker of een 

Rich-field kijker moet je maar 

eens 5 graden ten zuiden van 

Alfa Monocerotis kijken... 

Dit is een rijk gevuld stukje 

hemel met naast twee mooie 

rode sterren, maar liefst zes 

deepsky objecten, namelijk: 

 

M 47: over een halve graad 

kan je zo‟n 50 à 70 leden 

zien die zich blijken te con-

centreren rond 6 heldere sterren.  

 

M 46: toch wel beduidend 

zwakker dan M47 maar is 

wel rijker aan sterretjes en 

geconcentreerder. NGC 2438: 

in de noordrand van M46 kan je 

een planetair neveltje zien als 

een niet scherp te krijgen sterre-

tje. Bij hogere vergrotingen is er 

toch een cirkelvormig schijfje 

waar te nemen. Een mooie gele-

genheid om de techniek van het 

“blinken” met een O-III-filter 

uit te proberen (zie het artikel op 

pagina 26). 

 

NGC 2423: de zwakste 

van de vier, is dan ook nog 

eens langgerekt en onge-

concentreerd en heeft daarom 

wel een iets grotere kijker no-

dig. 

 

M 93: deze is te vinden op 

zo‟n 1,5 graad ten noord-

oosten van Xi Puppis. Men 

kan al gauw 50 sterren waarne-

men in een gebiedje van 20 

boogminuten. Op transparante, 

heldere nachten (met goed zicht 

op het zuiden) is M93 te zien 

met een verrekijker, maar deze 

komt toch pas tot zijn recht in 

een sterrenkijker onder een me-

dium vergroting.  

 

NGC 2440: dit is dan het 

zoekertje van het seizoen, 

aanvankelijk is het gemak-

kelijk omdat dit object 3,5 gra-

den pal ten zuiden van M46 ligt, 

maar door de weinige heldere 

sterretjes in dat gebied kan het 

wel eens een brainteaser wor-

den. Je moet zoeken naar twee 

dicht bijeen staande sterretjes en 

dan zal je bij iets hogere vergro-

ting zien dat één van de twee 

eigenlijk een ovaal schijfje is. 

Voor deze mag je gerust boven 

de 150 maal gaan en in combi-

natie met een UHC-filter.  

De Rosettenevel in Monoceros is een heel bekend object, maar da‟s voor-

al omdat het zo fotogeniek is. Visueel is er veel minder aan te beleven: de 

open sterrenhoop in het hart ervan is al zichtbaar met kleinere telesco-

pen, maar voor de nevel zelf zal men met filters moeten spelen... 

Links M46, rechts M47. De laatste is duidelijk ijler en minder gelijkmatig 

(met een paar merkelijk helderder sterren). Maar kan u ook het kleine 

planetaire neveltje zien aan de bovenkant van M46? Foto Russ Dickman. 
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De sterrenhemel in maart 

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

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

Saturnus 

Venus  

15 maart 
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De sterrenhemel in februari 

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

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

Saturnus 
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De sterrenhemel in januari 

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

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

Satu
rn

us 
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Rechts: Een bijzonder fraaie “bijna Volle Maan” 

van Christophe Behaeghel. Hij gebruikte daar-

voor een nieuwe 130 mm TOA-lenzenkijker van 

Takahashi. In combinatie met een Canon 20D-

camera levert dit duidelijk haarscherpe beelden 

op. De volgende maanden kunnen we waarschijn-

lijk nog héél wat fraais verwachten…  
 

Midden:M35 is één de mooiste sterrenhopen aan 

de winter/lentehemel, aan de rechterkant van de 

Tweelingen (met de verrekijker is er een zwak 

vlekje te zien). Maar wie goed kijkt naar deze op-

name van Muriel Wetz ziet dat er rechts van de 

eigenlijke sterrenhoop nog een tweede, veel klei-

nere en zwakkere cluster te zien is (NGC 2158). 

De opname is gemaakt met een 80 mm f/5 

“gewone” Chinese achromaat, en dat verklaart 

natuurlijk waarom er rond elke heldere ster een 

lichte paarse kleurzweem te zien is. 
 

Onder: de Paardekopnevel is waarschijnlijk de 

bekendste donkere nevel. Visueel quasi onmoge-

lijk (minstens een 35 cm kijker en een speciale H-

beta-filter), fotografisch lukt het al een pak beter. 

Hans Coeckelberghs maakte 20 belichtingen van 

elk 30 seconden met een MX-7C-CCD achter een 

80 mm ED-refractor en een smalbandroodfilter. 

MIRA Ceti - januari - maart 2006 

MIRA Ceti - januari - maart 2007 

Rechts: een héél  indrukwekkende M51 van David Van den Bunder. 

Terwijl België een week lang verborgen zat onder wolken en mist, 

had een kleine groep amateurs de week voor Kerstmis meer geluk in 

Noord-Frankrijk, zoals dit beeld en de opname van Hans Coeckel-

berghs getuigen. Opname met een Canon 300D achter een 10” 

LX200. In totaal werd 90 minuten belicht. 

De spiraalstructuur is mooi te zien, evenals de materiebrug die beide 

stelsels met elkaar verbindt. 
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Links: h & Chi Persei, bijge-

naamd “de dubbele cluster in 

Perseus”. Hier mooi in beeld ge-

bracht door Roland Oeyen met 

een 80 mm Scopos-lenzenkijker 

(uitgerust met een 0,8x fieldflat-

tener/reducer). Dertien belich-

tingen van telkens 300 seconden 

met Canon 300D werden ge-

bruikt om tot dit resultaat te ko-

men. Merk op hoe in de linker-

cluster (NGC 884) duidelijk 

meer oranjerode sterren zitten 

als in de rechter (NGC 869). Dat 

is trouwens niet enkel fotogra-

fisch maar ook visueel behoor-

lijk opvallend. 

Rechts: de Arend staat in een be-

hoorlijk druk deel van de Melk-

weg, en dat is op deze opname 

duidelijk te zien aan de ontelbare 

sterretjes in beeld. 

Maar let vooral op de kronkelen-

de donkere nevels in beeld: Bar-

nard 142 en 143 vormen samen de 

“E-nebula”, op enkele graden af-

stand van de heldere ster Altaïr.  

Foto Jeroen De Vleesschauwer, 

80 mm ED-refractor met 0,8x 

fieldflattener/reducer. Er werden 

11 opnames van elk 500 seconden 

gebruikt, met een Canon 350D-

camera. 

Links: nog een fraaie opname van 

Roland Oeyen, ditmaal van de 

overbekende Plejaden (M45) in de 

Stier. Ook hiervoor werd de 80 mm 

Scopos-lenzenkijker van stal ge-

haald, voor 9 belichtingen van elk 

300 seconden met een Canon 

300D. 

Om volgfouten te vermijden werd 

ook hier aan autoguiding gedaan: 

parallel aan de kijker stond een 

tweede telescoop uitgerust met een 

webcam. De (gratis) software 

“GuideDog” op de pc corrigeerde 

dan de volgfouten van de EQ6-

montering. 

De opname gaat behoorlijk diep, 

niet enkel wat het aantal sterren 

betreft maar ook voor de nevelcom-

plexen er rond: bemerk de fijne 

structuur rond de ster Merope (de 

onderste ster van het “pannetje”. 


