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UIT DE BIBLIOTHEEKUIT DE BIBLIOTHEEK  
 

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. 1715, categorie 314.5,  

Auteur:  Lorenz, Ralph & Mitton, Jacqueline 

“Titan Unveiled” 

Uitgeverij: Princeton University Press, Princeton/Oxford, 2008, ISBN: 978-0

-691-12587-9  
 

Titan, de grootste maan van Saturnus, heeft sinds zijn ontdekking in 1655 

door Christiaan Huygens steeds tot de verbeelding gesproken. Maar de laatste 

jaren was er natuurlijk extra belangstelling voor, na de succesvolle landing 

van de Huygens-ruimtesonde 

 

 

• Boek; nr. 1714, categorie 314.3,  

Auteur:  Forget, François & Costard, François 

& Lognonné, Philippe 

“Planet Mars - Story of Another World” 

Uitgeverij: Springer Verlag, Berlin/

Heidelberg/New York, 2008, ISBN: 978-0-387-

48925-4  
 

Diezelfde fascinatie was er natuurlijk nog veel meer voor de planeet Mars. Dit 

boek geeft een uitermate leesbaar, maar tegelijkertijd ook héél gestructureerd 

overzicht van de hedendaagse kennis erover. Geïllustreerd met de vele fraaie 

foto‟s die de recente ruimtesondes ons brachten, maar de auteurs of de redactie 

nam duidelijk ook een begenadigd tekenaar in dienst om één en ander te illustre-

ren.  
 

 

 

• Boek; nr. 1717, categorie 200,  

Auteur:  May, Brian & Moore, Patrick & Lintott, Chris 

“BANG! The Complete History of the Universe” 

Uitgeverij: Carlton Books Limited, London, 2007, ISBN: 978-1-84442-231-

9 
 

Het zoveelste boek over “Algemene sterrenkunde”, maar dit exemplaar 

steekt er bovenuit door de kwaliteit van de teksten en de afbeeldingen, maar 

vooral door de auteurs. Patrick Moore is natuurlijk de “éminence grise” van 

de Britse amateursterrenkundigen, die al meer dan 50 jaar het BBC-

programma “The Sky at Night” presenteert, daarbij de laatste jaren bijge-

staan door Chris Lintott. Brian May daarentegen was vooral bekend als de 

drummer van de legendarische rockgroep “Queen”, maar heeft onlangs -

met een onderbreking van 30 jaar– 

zijn doctoraatsstudies sterrenkunde  

afgewerkt. 

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de Vlaamse minister 

van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, tevens bevoegd voor Weten-

schapsbeleid, in overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Een “typisch Grimbergs” plaatje 

op de voorpagina ditmaal. Tom 

Ameye zorgde voor deze fraaie 

opname van een samenstand van  

Maan, Mercurius… en de Ab-

dijkerk (excuseer: de Basiliek!) 

van Grimbergen. 

 

Mercurius is een moeilijk geval: 

de planeet is zeker helder ge-

noeg om met het blote oog te 

zien, maar staat steeds in de 

buurt van de Zon zodat ze nooit 

buiten de schemering zichtbaar 

is. Om de planeet waar te nemen 

dient men dan ook de periodes 

af te wachten waarop ze het 

verst links (avondverschijning) 

of rechts (ochtend) van de Zon 

staat, en dan nog liefst wanneer 

de verbindingslijn Mercurius-

Zon een zo groot mogelijke 

hoek maakt met de horizon 

(zodat de planeet ook mooi bo-

ven de bomen en gebouwen uit-

steekt). 

Eén zo‟n gelegenheid kregen we 

begin mei: met het heldere weer 

in België konden we de planeet 

toen dagen na elkaar opzoeken. 

En toen op 6 mei ook het smalle 

maansikkeltje nog eens in de 

buurt stond kregen we dit foto-

genieke beeld te zien. 

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, Hubert Hautecler, Wim 

Stemgee, Lieve Meeus, Philippe 

Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

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 meer dan 

ooit uw steun nodig om onze wer-

king te kunnen verder zetten en 

uit te breiden. Helaas komen we 

niet meer in aanmerking om fis-

cale attesten uit te schrijven. Ho-

pelijk weerhoudt dit U er niet 

van om ons (bovenop het abonne-

ment of lidmaatschap) nog een 

schenking te doen. 

INHOUDINHOUD  
Uit de bibliotheek 2 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 7 

MIRA Ceti sprak met… Jan Smit 8 

Sterrenkundige uitstapjes deze zomer 14 

Twee eclipsen deze zomer 15 

De variabele van het seizoen: R Aqr 23 

MIRA-publicaties en –verkoop 25 

Hemelkalender 26 

Beeldgalerij 39 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

INTRODUCTIECURSUS 

 

In samenwerking met het cen-

trum voor volwassenenvorming 

Arch‟educ organiseren we in het 

najaar terug een introductiecur-

sus “Algemene sterrenkunde”. 

Vijf lessen lang, telkens op don-

derdagavond van 19h tot 22h, 

wordt u meegevoerd doorheen 

de fascinerende wereld van de 

sterrenkunde. De eerste drie les-

sen bespreken de theoretische 

achtergrond (Zonnestelsel-

Sterren en sterrenstelsels-

Kosmologie), de laatste twee 

lessen behandelen de praktische 

kant van de zaak (wat valt er 

allemaal waar te nemen aan de 

hemel, en hoe doen we dat). 

 

De lessen gaan door op 16/10, 

23/10, 6/11, 13/11 en 20/11, tel-

kens in de grote multimediazaal 

van MIRA (maar bij helder 

weer trekken we natuurlijk ook 

naar het waarnemingsterras en 

de telescopen). 

Voor prijzen en inschrijvingen 

dient u contact op te nemen met 

Arch‟educ (02/454.54.01 of 

http://www.archeduc.be) 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPENNIEUWS 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. 

Rondleidingen 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-

duizend bezoekers over de 

vloer, en om al die mensen een 

beetje wegwijste maken in de 

sterrenkunde, ruimtevaart en 

weerkunde is de grootste troef 

van onze volkssterrenwacht het 

enthousiasme van een team vrij-

willigers. Zij staan immers klaar 

om met behulp van onze waar-

neeminstrumenten allerlei he-

melobjecten te tonen en om aan 

de hand van de vele maquettes, 

experimenten en het tentoonstel-

lingsmateriaal de nodige uitleg 

te geven. 

 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje toe te steken tijdens 

rondleidingen of bij waarne-

mingsactiviteiten? Op zaterdag 

6 september van 14 tot 22 uur 
tijdens de opendeurdag stelt de 

werkgroep rondleidingen een 

infopakket ter beschikking met 

een overzicht van alle materiaal 

dat op MIRA beschikbaar is om 

uitleg bij te geven, met heel wat 

aanvullende informatie. Boven-

dien staan we klaar om op al 

jouw vragen in dit verband ant-

woord te geven. 

Iedereen begint aardig zijn weg 

te vinden in de vernieuwde ten-

toonstellingsruimtes, maar daar-

door beginnen ook een aantal 

ontbrekende onderwerpen of 

tekortkomingen duidelijk te 

worden. Guido bouwde de laat-

ste maanden twee nieuwe multi-

mediakasten, naar het voorbeeld 

van de kasten die vorig jaar door 

een extern bedrijf werden ge-

maakt. En het moet gezegd: het 

verschil met de "professionele" 

kasten is niet te zien! 

De ene kast huisvest nog een 

multimediaspeler, die ruimte-

vaart als onderwerp heeft. De 

andere kast bevat een touch-

screen waarmee de bezoekers 

een interactieve quiz over ster-

renkunde kunnen spelen 

(gemaakt door ons aller Frank 

Deboosere). 

 

Er werd ook een eerste stap ge-

zet in de vernieuwing van het 

telescopenpark: al enkele maan-

den experimenteren we met een 

protuberansenkijker, waarvoor 

we zelf diverse onderdelen as-

sembleerden. Dit test-systeem 

werd door alle gebruikers goed 

bevonden, dus konden we nu 

uitkijken voor een definitieve 

versie (met een grotere diameter 

en nog meer inkijkcomfort). 

Door een gelukkig toeval kon-

den we een aantal van de onder-

delen overkopen van één onze 

Instrumenten /  

onderhoud 

Vorige keer wezen we reeds op 

een test-versie van een héél ge-

voelige wolkencamera/detector 

(http://users.telenet.be/mollet.co

rnelis/miracam). Deze draait 

helaas nog steeds proef, en is 

dus nog niet gekoppeld aan de 

MIRA-site. De mogelijkheden 

ervan zijn immers groot, maar  

helaas ook de moeilijkheden 

(met name om meerdere ca-

mera's gelijktijdig te laten draai-

en, zonder conflicten). Wordt 

dus vervolgd. 

 

Voor wie als MIRA-lid op de 

hoogte gehouden wil worden 

hiervan, maar ook van alle ande-

re activiteiten op MIRA, oproe-

pen, dienstmededelingen, zoe-

kertjes,… kan zich inschrijven 

op het interne (Yahoo)-

discussieforum van MIRA. Een 

mailtje naar "philippe@mira.be" 

zorgt ervoor dat u er bij kan. 

Maar vertel het niet door hé... 

leden, en op dit ogenblik legt 

François Thijs de laatste hand 

aan één van de benodigde adap-

tieringen. Bij zonnig weer moet 

u deze zomer zeker eens langs-

komen om de spectaculaire pro-

tuberansen te bewonderen! 

 

Ook de "lanceerinstallatie" 

waarmee o.a. tijdens de jonge-

rencursus waterraketjes gelan-

ceerd worden begint stilaan slij-

tage te vertonen. Weerom was 

het Guido die voor de broodno-

dige reparaties en verbeteringen 

zorgde. 

 

En Alphonsine ging dan weer 

met naald en draad aan de slag 

om een aantal van de gordijnen 

in de multimediazaal in te kor-

ten en te retoucheren. Door de 

vele werken in die zaal waren 

ook hier wat ingrepen nodig 

geworden. 

Informatietechnologie 

De MIRA Jeugdkern in volle actie 

bij het ineenknutselen van waterra-

ketjes tijdens de Parkfeesten in Ster-

rebeek (29 juni). 
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De werkgroep waarnemen komt 

elke eerste en derde woensdag 

van de maand samen te Mira en 

licht maandelijks met behulp 

van sprekers en/of workshops 

een bepaald astrothema toe.  

 

Afgelopen 3 maanden werden 

volgende onderwerpen behan-

deld: april   - Deep Sky Objects  

2008/2 (Wim Stemgee), mei – 

cataclysmische variabelen (Bart 

Staels), juni -metoordetectie via 

radio (Koen Decoster en Roger 

Segers).  

Jeugdkern 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18 

jaar.  

Gezien de drukke agenda van 

het jonge volkje tijdens de 

maanden juli en augustus met 

alle bijhorende reizen naar Mars 

of zelfs verder is de eerstvolgen-

de bijeenkomst van de MIRA 

Jeugdkern pas voorzien op za-

terdag 13 september om 20 uur. 

Wat staat er op het programma? 

Er komt iemand spreken. Wie 

en waarover? Het is een verras-

sing. Dat houden we voorlopig 

nog geheim. Maar zeker is: het 

zal een lezing zijn die het nodi-

ge stof zal doen opwaaien en 

waarover de aanwezigen nog 

Sterrenkunde 

De werkgroep wil in eerste in-

stantie nogmaals de sprekers 

bedanken voor de inzet die zij 

toonden! 

 

Volgende 3 maanden komen 

volgende onderwerpen aan bod:  

• Woensdag 2 juli - Deep Sky 

Objects 2008/3 (Wim Stem-

gee) 

• Woensdag 6 augustus - zon 

waarnemen  (Lieve Meeus) 

• Woensdag 3 september - waar-

neemtips (Sven Dedeyne).  

• Woensdag 1 oktober- Deep 

Sky Objects 2008/4 (Wim 

Stemgee) 

Wens je meer te weten of hier-

aan deel te nemen? Mail naar:  

m i r a @ d e c o s t e r . e u  o f 

bart@mira.be . 

ACTIVITEITENKALENDER JULI ACTIVITEITENKALENDER JULI ––  SEPTEMBER 2008SEPTEMBER 2008  

8-9-10 augustus 

Midzomernachten op 
MIRA 

Sinds jaar en dag neemt MIRA 

midden augustus deel aan de 

"Nuits des Etoiles", een initia-

tief uit Frankrijk dat stilaan Eu-

ropese proporties aanneemt. 

Geen gewone kijkavonden, 

maar drie heuse waarnemings-

nachten: in de zomermaanden 

wordt het immers héél laat don-

ker, daarom starten we die avon-

den pas om 22h. 

 

De periode is natuurlijk gekozen 

omwille van de Perseïden, de 

bekendste van alle zwermen 

vallende sterren, die enkele da-

gen later zijn maximale activi-

teit vertoont. Via luidsprekers  

op het waarnemingsterras zor-

gen we er voor dat u de meteo-

ren niet alleen kan zien, maar 

ook horen via ons radio-

detectiesysteem.  

 

Maar daarnaast staan er natuur-

lijk ook een batterij telescopen 

en verrekijkers (mèt bijhorende 

enthousiaste assistenten) om u 

lang zullen napraten… 

Zorg dus zeker dat ook jij erbij 

bent! 

de vele fraaie objecten van de 

zomerhemel te showen. Jupiter, 

de Maan, maar ook tal van ster-

renhopen, nevels en dubbelster-

ren. Vooral in de omgeving van 

de Zwaan, Lier en Arend we-

melt het van de bezienswaardig-

heden. En héél misschien heb-

ben we zelfs een komeetje in de 

aanbieding... 
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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: Jupiter zal in september 

nog te zien zijn, maar de vol-

gende maanden is vooral Venus 

van de partij! 
 

Tijdens de eerste astroclub-

avond van het nieuwe werkjaar, 

op 26 september, zal Frank een 

heel actueel maar uiterst omstre-

den onderwerpen behandelen: 

"Het broeikaseffect". Wat ver-

oorzaakt het, hoeveel effect 

heeft het, is de mens er (mede) 

verantwoordelijk voor en wat 

kunnen we er aan doen? En hoe 

zit dat op Venus? En wist u dat 

we ook op Aarde een natuurlijk 

broeikaseffect hebben? Zoniet 

zou de gemiddelde temperatuur 

ook hier onder het vriespunt 

liggen, net zoals op Mars. 

 

Veel  minder  omstreden 

(hoewel?), maar vooral garant 

voor vele fraaie plaatjes is zijn  

onderwerp van 31 oktober: 

“Op verkenning met de Hubble-

ruimtetelescoop”. De HST was 

dé revolutionaire telescoop van 

de jaren '90, maar werkt ook nu 

nog lustig door. En dit ondanks 

een aanvankelijke foute optiek, 

en de herhaaldelijke mededeling 

dat hij uit gebruik genomen zou 

worden. Maar zowel publiek als 

wetenschap is zo'n beetje ver-

slaafd geraakt aan zijn gestage 

stroom spectaculaire foto's. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JULI ACTIVITEITENKALENDER JULI ––  SEPTEMBER 2008SEPTEMBER 2008  

MIRA op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

sinds vorig jaar ook op zondag-

namiddag (14-18h) doorlopend 

geopend voor bezoekers. Het 

succes is vaak afhankelijk van 

de weersomstandigheden en de 

actualiteit: soms maar enkele 

bezoekers, soms vele tientallen.  

Dit initiatief wordt volledig ge-

dragen door de enthousiaste 

vrijwilligers: een steeds groter 

wordende groep staat paraat om 

minstens één zondag per maand 

van dienst te zijn. Maar nieuwe 

kandidaten zijn zeker welkom! 

Met deze formule mikken we 

dan voornamelijk op twee doel-

groepen: dagjestoeristen die 

Grimbergen bezoeken en dan 

ook even op MIRA binnensprin-

gen, en anderzijds families die 

speciaal voor MIRA komen. 

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 

Naast de talloze activiteiten 

doorheen het jaar vinden we 

ook nog de tijd om het eerste 

weekend van september open-

deurdagen te houden op MIRA. 

 

De datum is natuurlijk niet zon-

der opzet gekozen: het is dan 

kermis in Grimbergen, en op 

zondag heeft één van de wan-

delingen van de Gordel onze 

Volkssterrenwacht als eindbe-

stemming. 

 

Naast de vele klassieke opstel-

lingen van MIRA kan u die 

dagen hopelijk ook een blik 

werpen door onze nieuwe pro-

tuberansenkijker (en misschien 

nog een paar nieuwe toestel-

len). Bovendien kunnen we ook 

dit jaar weer een beroep doen 

op een aantal knappe doe-

opstellingen van onze collega's 

bij Technopolis. "Waar experi-

menteren fun is", ook op MIRA 

is dat steeds het geval. 

 

Op zaterdag 6/9 zijn we open 

van 14-22h, zodat u 's avonds 

ook kan sterrenkijken. 

Op zondag 7/9 is het enkel 

overdag te doen: tussen 10 en 

17h hopen we vooral heel veel 

Zon te kunnen tonen.  

6 & 7 september: 

Opendeurdagen MIRA 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96, 8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19, 3600 Genk 

Tel.: 089/30 79 90 

planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

UGent-Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.36.74 

e-mail: info@rug-a-pien.be  

http://www.rug-a-pien.be/ 

• Vaste planetariumvoorstellingen:  

• De redding van sterrenfee Mira (kinderen van 6 tot 9 jaar)  

• Kinderen van de Zon (gezinsvoorstelling) 

• Op reis met de sterren (jeugd- en gezinsvoorstelling)  

• Verhalen van mensen en sterren (gezinsvoorstelling) 

• Donker Afrika (gezinsvoorstelling) 

• Planetariumshows : De geheimen van de zuidelijke sterrenhemel  ; 3D 

film Dawn of the Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Spike Co-

dex (jeugdvoorstelling) ; Er is leven...  ; De Tharsis Codex ;  

• 31-05-2008 : Astrobeurs Essen : Europlanetarium zorgt voor een bus 

om deze beurs in Duitsland te bezoeken. Vertrek 7u30. 

 

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

• zondag 13 april van 10h tot 18h  : Erfgoeddag  

• zaterdag 12 april om 14h30 : voordracht door Prof. Maarten Baes 

'Extreem grote telescopen' 

• iedere woensdagavond om 20h00 en om 21h10 : 3D-voordtelling '1000 

Meteoren en Kometen'  

• maandag 7 april om 20h00 : start cursus 'Inleiding sterrenkunde' 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand – 20h: waarne-

mingsavond  
• Iedere vrijdagavond van 19h tot 23h30: bibliotheek InfoLAB open 

• elke zondagnamiddag van 14h tot 17h: zonnewaarnemingen + biblio-

theek InfoLAB open 
• zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   
• 31 maart tot en met 4 april - Space-Camp voor jongeren (10 tot 14 jaar) 

•  vrijdag 3 april, 20h - voordrachtavond over zonnewaarnemingen  

• Elke tweede vrijdag van de maand : voordrachten en workshops voor 

het brede publiek: een gastspreker leidt de aanwezigen in in sterrenkun-

dige onderwerpen zoals waarnemen, telescopen enzovoort.  

• Donderdag 3 tot zondag 6 april 2008: Driedaagse Oberon - CERN  

• Zaterdag 19 april 2008 van 10h00 tot 23h00: Astrobeurs Urania  

• Dinsdag 29 april tot zondag 18 mei 2008 : rondreis doorheen Zuid-

Arizona en New Mexico ; thema : 'In de voetsporen van Percival Lo-

well'  

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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Francis Meeus 

Jan SmitJan Smit  

MIRA Ceti sprak met ... 

Professor Smit, u bent specia-

list in het domein van de 

“event stratigraphy”, wat mo-

gen we ons daarbij voorstel-

len?  

 

Event stratigraphy is de weten-

schap waarbij we proberen de 

geschiedenis van de Aarde te 

doorgronden, dit door een gron-

dige kennis van de aardlagen en 

hoe die opeengestapeld zijn met 

de oudste lagen uiteraard onder-

aan en de jongste lagen boven-

aan. Als we de verschillende 

aardlagen bestuderen, komen we 

te weten dat de geschiedenis van 

de Aarde niet een rustige ont-

wikkeling is waar geleidelijk 

van het één het ander komt, 

maar dat die geregeld onderbro-

ken wordt door spectaculaire 

vaak heel kortstondige gebeurte-

nissen die er mee toe leiden dat 

de Aarde vandaag precies is zo-

als ze is. De vorming van de 

Aarde zelf is natuurlijk een sleu-

telmoment, maar je kan het in 

deze context ook hebben over 

het ontstaan van leven op onze 

planeet, perioden van massale 

sterfte, korte ijstijden, enz.  

 

Een cruciaal gebeuren in dit 

verband is zonder twijfel de 

planetoïde-inslag van 65 mil-

joen jaar geleden in de Golf 

van Mexico. U bent één van de 

pioniers van deze inslagtheo-

rie. Op basis van welke ele-

menten bent u tot die hypothe-

se gekomen? 

 

In het begin was ik er natuurlijk 

ook van overtuigd dat evolutie 

een opeenstapeling is van tel-

kens kleine mutaties en geleide-

lijke veranderingen, en dat dit 

darwinistische principe ook gold 

voor de ontwikkeling van de 

Aarde zelf. Maar tijdens mijn 

veldwerk in de jaren 1970 stoot-

te ik op een gegeven moment er-

gens in Spanje op een gesteente-

laag die wees op een plotse 

overgang, en dat is heel uitzon-

derlijk, want meestal vind je een 

geleidelijke opeenvolging van 

lagen die zich langzaam afgezet 

hebben.  

Die abrupte overgang van de 

ene geologische periode naar de 

andere trok uiteraard mijn 

nieuwsgierigheid en is in 1974 

het onderwerp van mijn docto-

raalthesis geworden. 

In die tijd bestudeerde ik gere-

geld foraminiferen in steenmon-

sters omdat de aanwezigheid 

van deze ééncellige wezentjes 

met een kalkskelet die uitslui-

tend in zee leven ons kan helpen 

bij het dateren van die stenen. Je 

kan foraminiferen in alle zeeën 

ter wereld terugvinden, als ze 

doodgaan zakt hun kalkskeletje 

naar de bodem en wordt be-

waard als fossiel. Na grondig 

onderzoek bleek dat op de grens 

van het krijt naar het tertiair de 

foraminiferen die toen leefden 

plotseling te zijn uitgestorven. 

Zij werden dan later wel opge-

volgd door een hele nieuwe ge-

neratie foraminiferen, maar die 

er totaal anders uitzien, en die 

ook tegenwoordig nog bestaan. 

Die kleine zeewezentjes blijken 

erg gevoelig te zijn voor veran-

deringen van temperatuur, ik 

veronderstelde dat er dus iets 

Honderd jaar geleden, in de ochtend van 30 juni 1908, ontplofte zo‟n tien kilometer boven de Toengoeska-

rivier in Siberië een meteoroïde die in een straal van 30 à 40 km2 verwoestende gevolgen had. Het betrof 

gelukkig onbewoond gebied. De catastrofe die 65 miljoen jaar geleden plaatsvond toen een kleine planetoï-

de van ruim 10 kilometer groot in botsing kwam met de Aarde had veel zwaardere gevolgen: die inslag be-

tekende het einde van de dinosauriërs en de overgang van het krijt naar het tertiair tijdperk. 

Een wetenschapper die veel bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit idee van een kosmisch ongeluk 

is professor Jan Smit (°1948) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met hem hadden we volgend gesprek. 

Professor Jan 

Smit van de 

Vrije Universi-

teit Amsterdam 

is gespeciali-

seerd in de 

“event strati-

graphy”. In dit 

onderzoeksdo-

mein probeert 

men door een 

minutieuze stu-

die van de op-

eengestapelde 

aardlagen de 

g e s c h i e d e n i s 

van de Aarde te 

reconstrueren. 
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moest gebeurd zijn met het 

aardse klimaat waardoor de fo-

raminiferen van toen volledig 

uitgestorven zijn. Ik heb grondi-

ge analyses uitgevoerd en ge-

zocht naar alle mogelijke facto-

ren die zouden geleid  kunnen 

hebben tot een plotse klimaat-

verandering, maar ik heb niets 

gevonden vanuit de Aarde zelf. 

En daarom dacht ik: de oorzaak 

moet van buitenaardse origine 

zijn. En dan zijn er maar twee 

pistes, ofwel heeft een nabije su-

pernova ons klimaat grondig in 

de war gestuurd, ofwel is er een 

grote meteoriet op Aarde te-

rechtgekomen.  

 

Dat was toen ongetwijfeld een 

zeer controversieel idee? 

 

Inderdaad, toen in 1975 werd er 

heel sceptisch gereageerd. Maar 

ik heb die hypothese nadien 

kunnen onderbouwen met een 

aantal stevige argumenten. Ik 

ben beginnen onderzoeken of er 

in dat sediment nog andere aan-

wijzingen verborgen zaten dan 

hetgeen op basis van die fossie-

len kon achterhaald worden. Via 

de chemische analyses die ik liet 

uitvoeren kon ik een hele serie 

elementen bepalen in mijn mon-

sters. 

Terwijl ik bezig was met de ver-

werking van al die analyses 

kwamen vader Luis en zoon 

Walter Alvarez in 1978 met hun 

bevindingen op de proppen. De-

ze Amerikaanse wetenschappers 

stelden dat ze in het dunne klei-

laagje op de overgang van het 

krijt naar het tertiair iridium 

hadden ontdekt. In de aardkorst 

komt dit platinametaal niet zo 

frequent voor, maar het is wel 

een typisch bestanddeel van pla-

netoïden. 

Ik was natuurlijk verbaasd en 

wat teleurgesteld dat men aan de 

Technische Universiteit van 

Delft waar ik mijn monsters had 

laten analyseren geen iridium 

had gevonden, maar de hoeveel-

heden ervan bleken beneden de 

detectielimiet te liggen. Ik heb 

me dan gewend tot Jan Herto-

gen die nu professor is aan de 

KU Leuven maar toen aan de 

RU Gent werkte, omdat hij ge-

specialiseerd is in dergelijke 

analyses van platinametalen. En 

uit zijn analyses bleek dat in 

mijn monsters uit Spanje vijf à 

zes keer meer iridium te vinden 

was dan in de monsters van Al-

varez die uit Italië afkomstig 

waren. Dat bewuste laagje iridi-

um bleek trouwens over de hele 

wereld verspreid teruggevonden 

te kunnen worden, hetgeen een 

stevig argument was ten voorde-

le van het idee van de buiten-

aardse oorsprong ervan. 

Ik dacht in eerste instantie aan 

een supernova-explosie. De 

aardatmosfeer zou dan door 

krachtige stralingsgolven en 

gaswolken afkomstig van een 

niet al te ver verwijderde explo-

derende ster een tijdlang ontre-

geld zijn geweest. Een inslag 

van een planetoïde leek me in 

vergelijking met de totale afme-

tingen van de Aarde maar een 

heel lokaal gebeuren te zijn. 

Maar in 1979 rekende astro-

noom Ed van den Heuvel die 

een expert is op het gebied van 

supernova‟s voor me uit dat er 

vijf ordes van grootte teveel aan 

iridium op de Aarde was neer-

gevallen om door wat voor su-

pernova dan ook te kunnen ver-

klaard worden. 

 

Dus bleef alleen de mogelijk-

heid van een meteorietinslag 

over? 

 

Inderdaad, het was dan ook een 

kwestie van op zoek te gaan 

naar sporen die op zo‟n inslag 

zouden wijzen. Heel snel daarna 

kon ik in Spanje in de schei-

dingslaag tussen het krijt en het 

tertiair tectieten ontdekken. Tec-

tieten zijn kleine glazige bolle-

tjes van enkele millimeter dia-

meter die ontstaan bij een grote 

meteorietinslag. Door de hoge 

temperatuur die tijdens de bot-

De lichtgekleurde 

kleilaag op deze 

dwarsdoorsnede 

uit Raton, New 

Mexico (VS) mar-

keert de vrij plotse 

scheiding tussen 

het krijt en het ter-

tiair tijdperk. Het 

is in deze laag  dat 

tectieten en grote 

concentraties iridi-

um gevonden wor-

den, twee indicato-

ren die de hypothe-

se van een meteo-

rietinslag onder-

steunen.  

Copyright foto: 

Calvin J. Hamilton. 
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sing vrijkomt, verdampt het ge-

steente tot een reusachtige gas-

wolk die vervolgens conden-

seert tot kleine glasdruppeltjes 

die weer terugvallen op het 

aardoppervlak. En het was we-

reldwijd mogelijk om in de be-

wuste scheidingslaag dergelijke 

tectieten terug te vinden.   

 

Wat gebeurt er eigenlijk bij de 

inslag van een planetoïde van 

een tiental kilometer diame-

ter? 

 

In tegenstelling tot wat men in 

rampenfilms altijd toont, speelt 

de atmosfeer bij een dergelijke 

inslag een verwaarloosbare rol. 

Dus geen grote paddestoelwol-

ken of iets gelijkaardigs. Een 

meteoriet van een tiental kilo-

meter is zo groot en passeert aan 

zo‟n hoge snelheid door de at-

mosfeer dat op het moment dat 

het object de bodem raakt zijn 

bovenkant nog bovenaan de tro-

posfeer zit, d.w.z. de onderste 

atmosfeerlaag waar al het weer 

zich afspeelt en de meeste lucht 

is. Op het moment dat de meteo-

riet de Aarde raakt, ontstaat er 

daar een enorme druk waardoor 

een gigantische hoeveelheid ma-

teriaal onderuit gestuwd wordt. 

Pas op een diepte van ongeveer 

25 km komt de meteoriet tot 

stilstand. Door de enorme hitte 

die daarbij vrijkomt volgt er een 

explosie die een krater van wel 

200 km diameter slaat. Maar 

aangezien deze inslag geen 

unieke gebeurtenis was – statis-

tisch moeten er zich de afgelo-

pen 500 miljoen jaar minstens 

vier à vijf van zulke inslagen 

hebben voorgedaan, kunnen we 

ons in dit verband volgende per-

tinente vraag stellen: er zijn in 

de loop van de geschiedenis van 

de Aarde veel meer meteorieten 

tegen onze planeet gebotst, 

waarom heeft net dit exemplaar 

tot het uitsterven van zovele le-

vensvormen geleid? Het ant-

woord op deze vraag begint vol-

gens mij stilaan duidelijk te 

worden. Het betrof niet alleen 

een vrij groot object dat op Aar-

de ingeslagen is, maar boven-

dien is het op een bijzondere on-

dergrond terechtgekomen, be-

staande uit een mengsel van 

zouten en kalksteen. Bij de in-

slag en de daaropvolgende ex-

plosie is die lokale ondergrond 

verdampt en heeft een wereld-

wijde stofwolk een klimaatver-

andering veroorzaakt.  

 

U bent er dan in geslaagd om 

een grote ondergrondse krater 

die men op het Mexicaanse 

schiereiland Yucatan had ont-

dekt te identificeren als de be-

wuste inslagkater van 65 mil-

joen jaar geleden?  

 

Dat klopt. Reeds halverwege de 

jaren 1970 waren er vermoedens 

dat er zich daar een inslagkrater 

bevond. De bodem in dat gebied 

was immers grondig onderzocht 

met het oog op oliewinningen. 

Na nieuw onderzoek in de jaren 

1980 bleken er daar in de onder-

grond afwijkingen te zijn van 

het aardse zwaartekrachtsveld 

en magnetische veld die zeker-

heid gaven dat we wel degelijk 

met een meteorietkrater te ma-

ken hebben. Daarom besliste de 

geologische gemeenschap in 

1995 om de krater nader te on-

derzoeken in het kader van het 

International Continental Scien-

tific Drilling Program, een mul-

tinationaal boorproject. Uitein-

delijk werd de boring tijdens de 

laatste dagen van december 

2001 aangevat, tussen de eerste 

plannen en de realisatie ervan is 

dus een periode van zeven jaar 

verlopen! Het was niet zo een-

voudig om de financiering van 

het project rond te krijgen, maar 

De inslag 65 miljoen jaar geleden van een tien kilometer grote plane-

toïde zorgde voor een enorme ravage die wereldwijde gevolgen had. 

Deze catastrofe betekende het einde voor de dinosauriërs en maakte 

zo de weg vrij voor de zoogdieren om verder te evolueren.  

Copyright artist impression: Don Davis. 
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de vertraging had in eerste in-

stantie te maken met typisch 

Mexicaanse perikelen: er is in 

Mexico niet meteen een open 

structuur t.o.v. wetenschappelijk 

onderzoek, je moet oppassen dat 

gelden niet verdwijnen in de 

zakken van lokale politici en an-

dere tussenpersonen en we kre-

gen zeker ook te maken met te-

genkantingen vanwege de natio-

nale Mexicaanse oliemaatschap-

pij Pemex die niet echt gesteld 

was op pottenkijkers en geen 

enkel belang had bij ons onder-

zoek. Maar we hebben finaal 

toch anderhalve kilometer intac-

te bodemstalen bovengehaald, 

en dat is het voornaamste. Sa-

men met een aantal collega‟s uit 

verschillende vakgebieden was 

ik verantwoordelijk voor het 

verdere onderzoek, in mijn ge-

val het paleontologische en stra-

tigrafische deel ervan. We heb-

ben een programma opgesteld 

om monsters te nemen van die 

boorkern en een hele lijst onder-

zoekers aangeschreven met de 

vraag analyses van die stalen te 

verrichten, hetgeen ook is ge-

beurd. Uiteindelijk is er een 

groot aantal publicaties over dit 

onderzoek verschenen, waarbij 

er zelfs een aantal controverses 

zijn ontstaan over het feit of 

Chicxulub nu al dan niet de kra-

ter is die we zoeken.  

 

Mag ik in dit verband de 

naam van Gerta Keller laten 

vallen? 

 

Ja natuurlijk, dan hoef ik het 

zelf niet te doen.  

 

Controverses kunnen een po-

sitieve bijdrage betekenen 

voor het wetenschappelijk on-

derzoek als het gebeurt in het 

kader van een open en eerlijk 

debat met verifieerbare argu-

menten pro en contra. Waar-

om is dit in het geval van Kel-

ler anders? 

 

Om te beginnen publiceerde me-

vrouw Keller in het gezagheb-

bende tijdschrift Nature dood-

leuk de beschuldiging dat ik 

monsters voor haar zou achter-

gehouden hebben om te verhin-

deren dat zij haar controversiële 

bevindingen zou kunnen presen-

teren op de jaarlijkse bijeen-

komst van de Europese geolo-

gen in Nice. 

Nu is het zeker zo dat het geen 

sinecure was om de nodige 

monsters uit die boorkern bij al-

le geïnteresseerde wetenschap-

pers te krijgen. We hadden an-

derhalve kilometer boorkern lig-

gen, en dat is wel allemaal 

waardevol materiaal dat ons de 

geschiedenis vertelt van voor en 

na de inslag, maar alle onder-

zoekers waren vooral geïnteres-

seerd in de laag van 50 cm dik 

van net daartussenin, het crucia-

le stukje bodem om een juist 

zicht te krijgen op hetgeen er 

precies gebeurd is. 

Van dat kleine stukje van 50 cm 

waren er meer dan zevenhon-

derd monsters aangevraagd, dat 

was dus een monnikenwerk om 

alles zorgvuldig te verdelen en 

te bedelen. Het onderzoeksteam 

dat verantwoordelijk was voor 

de boorkern belastte mij met de-

ze taak. Ik wou dat wel doen, 

maar enkel als ik het bewuste 

stuk Chicxulub-bodem mocht 

meenemen naar Amsterdam om 

het daar te kunnen bewaren. Het 

heeft nog ettelijke maanden ge-

duurd en vereiste het nodige 

lobbywerk vooraleer de Mexi-

caanse autoriteiten daarvoor de 

toestemming gaven  Eens in 

Amsterdam was het dan nog een 

heel werk om al die stalen te 

verzagen, van de juiste labels te 

voorzien  en netjes op basis van 

vaak slordig ingevulde aan-

vraagstaten naar de juiste perso-

nen te verzenden. Dat kost tijd, 

en alle betrokkenen werden on-

geduldig, ook Keller. Bovendien 

had Keller aan een collega ge-

vraagd om haar monsters mee te 

brengen en die collega had eerst 

zelf nog een ommetje gemaakt 

langs Mexico. Ik was dan ook 

erg verbaasd en gekrenkt dat ik 

Op deze kaart van Chicxulub is duidelijk de kraterstructuur te zien. De 

kaart is gebaseerd op afwijkingen van het normale zwaartekrachtsveld. 

Rood en geel staan voor hogere waarden, groen en blauw voor lagere 

waarden. De witte lijn geeft de kustlijn weer, terwijl de witte stippen 

staan voor cenotes, ondergrondse poelen die aangeven waar de oude 

kraterrand liep. 
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er door haar van beschuldigd 

werd de zaak te vertragen en be-

wust stalen achter te houden. 

Na die hele hetze over het laat-

tijdige bezorgen van de boor-

monsters liep het een tweede 

keer behoorlijk mis met Keller. 

We hadden met alle betrokke-

nen uitdrukkelijk afgesproken 

dat we onze bevindingen zouden 

publiceren in het vaktijdschrift 

“Meteoritics & Planetary Scien-

ce”. Om kort nadien vast te stel-

len dat Keller met de National 

Academy of Sciences in zee was 

gegaan en daar een artikel had 

gepubliceerd dat door een aantal 

externe onderzoekers geschikt 

voor publicatie was bevonden. 

Maar in dat artikel maakte zij 

toch wel grote fouten en trok zij 

conclusies die helemaal niet 

deugden. Het kleine staaltje kra-

terbodem uit dit onderzoek met 

sediment van net na de inslag zit 

vol met microscopische dolo-

mietkristalletjes. Als je opper-

vlakkig kijkt zou je deze o.w.v. 

hun structuur verkeerdelijk kun-

nen interpreteren als de buiten-

wanden van het fossieltje van 

foraminiferen, maar zodra je ze 

bestudeert met geavanceerdere 

methoden krijg je zekerheid 

over de ware aard van het mate-

riaal. Het betoog van Keller in 

dat bewuste artikel dat het wel 

degelijk om foraminiferen gaat 

klopt dus hoegenaamd niet. Dat 

mondde helaas weer uit in een 

welles nietes discussie, waarbij 

het mij de beste oplossing leek 

om de monsters waarop ik mijn 

conclusies baseer ter beschik-

king te stellen van onafhankelij-

ke onderzoekers. Ik heb aan 

Gerta Keller gevraagd hetzelfde 

te doen, maar totnogtoe wil ze 

niet meewerken. 

 

Hoe oneervol is het om een 

idee te poneren dat achteraf 

gezien toch niet juist blijkt te 

zijn? 

 

Er is niets aan gelegen om toe te 

geven dat men zich vergist 

heeft. Maar als ik stel dat Keller 

fout zit, dan verwijt zij mij dat 

ik niet wil toegeven dat mijn ge-

zichtspunt fout is. Voor buiten-

staanders lijkt het een ware stel-

lingenoorlog, en dat lijkt me 

toch wel schadelijk voor het 

imago van de wetenschap. In-

tussen heeft een gerenommeerde 

Zwitserse micropaleontologe, 

Michèle Caron, mijn monsters 

onderzocht, en zij kon bevesti-

gen dat het wel degelijk om do-

lomietkristallen gaat. Zij heeft 

aan Keller haar monsters ge-

vraagd, die heeft niet expliciet 

geweigerd, maar we zijn nu 

meer dan twee jaar later en in-

tussen heeft Michèle Caron van 

Keller nog niets ontvangen. En 

meer heb ik daar niet aan toe te 

voegen.  

 

We mogen dus concluderen 

dat de meteoriet die de krater 

van Chicxulub heeft veroor-

zaakt de grote verantwoorde-

lijke is voor de plotse over-

gang van het Krijt naar het 

Tertiair? 

 

Een regen van verschillende me-

teorieten achter elkaar acht ik 

weinig waarschijnlijk. We zou-

den dan immers nog op andere 

plekken tussen de opeenvolgen-

de gesteentelagen iridiumcon-

centraties moeten aantreffen, 

maar ondanks het onderzoek 

Volgens Gerta 

Keller zijn deze 

microscopische 

structuren fora-

miniferen, dus 

levende wezens, 

volgens Jan Smit 

betreft het ge-

woon dolomiet-

kristallen, dus 

levenloze mate-

rie. Een cruciaal 

onderscheid, en 

wie heeft het bij 

het rechte eind? 

Beide onderzoe-

kers zijn al ver-

schillende jaren 

in een verhitte 

discussie verwik-

keld over wat er 

nu precies in 

Chicxulub ge-

beurd is en wat 

de gevolgen van 

deze inslag wa-

ren. 



MIRA Ceti - juli - september 2008 
13 

van honderden sedimentstalen 

zijn al die test, uitgezonderd in 

het geval van Chicxulub, nega-

tief uitgevallen. Natuurlijk is het 

zo dat in de Golf van Mexico 

zelf ten gevolge van de meteo-

rietinslag de hele bodem door 

mekaar is gehaald door de enor-

me klap en ontploffing die ge-

paard ging met aardebevingen 

en tsunami‟s. Daar is het wel het 

minst geschikte gebied om op 

zoek te gaan naar een rustige 

opeenvolging van aardlagen 

waarin je stap voor stap kan zien 

wat er daar jaar na jaar gebeurd 

is. Kellers bewijzen zijn alle-

maal gebaseerd op controversië-

le interpretaties van de bodem 

van Chicxulub, terwijl er, eens 

je uit die buurt gaat zoeken, ner-

gens sporen zijn die erop wijzen 

dat er meer dan één inslag ge-

weest is.  

 

Bovendien heeft het onder-

zoek van de Chicxulub-krater 

ook positieve consequenties: 

als de meteoriet de gekende 

desastreuze gevolgen had door 

op een uitzonderlijk terrein te-

recht te komen, vormen ge-

lijkaardige inslagen van kilo-

metersgrote objecten uit de 

ruimte niet noodzakelijk een 

globale bedreiging voor de 

mensheid en voor andere le-

vensvormen op Aarde?  

 

Dat is correct. Zoals gezegd is 

de ondergrond in de Golf van 

Mexico met die drie kilometer 

dikke laag kalksteen heel bij-

zonder. Als je het vergelijkt met 

de hele Aarde, dan bedraagt 

kalksteenbodem minder dan 

twee procent van de totale op-

pervlakte. Door de meteorietin-

slag is er zoveel energie vrijge-

komen dat die kalksteen samen 

met de rest van de lokale onder-

grond heel waarschijnlijk ver-

dampt is tot een gigantische ne-

vel van aërosolen.   

Bij de uitbarsting in 1991 van de 

Pinatubo-vulkaan op de Filippij-

nen kwamen er zoveel aërosolen 

van o.a. zwaveldeeltjes in de ho-

gere atmosfeer terecht dat het 

jaar daarop de temperatuur we-

reldwijd minstens een halve 

graad gedaald is. In de onder-

grond van Yucatan zit enorm 

veel zwavel, zeg maar enkele 

grootteordes meer dan hetgeen 

de Pinatubo uitgeblazen heeft. 

Totdat al die aërosolen weer uit 

de atmosfeer geregend zijn – en 

dan hebben we het over een pe-

riode van een jaar, misschien 

twintig of zelfs vijftig jaar – valt 

dus te verwachten dat er na die 

inslag een wereldwijde afkoe-

ling moet geweest zijn. Nadien 

kwam er op Aarde een broeika-

satmosfeer op gang t.g.v. de 

CO2-uitstoot door die giganti-

sche massa‟s rottende organis-

men als nasleep van deze mili-

euramp zonder weerga. En als 

we de opeenvolgende grondla-

gen in detail bestuderen zijn er 

net boven de inslagsporen inder-

daad aanwijzingen dat de atmos-

feer en de oceanen gedurende 

een korte tijd behoorlijk afkoel-

den, gevolgd door een broeika-

satmosfeer die duizenden jaren 

aanhield. 

Zo krijg je uiteindelijk een aar-

dig verhaal dat logisch in me-

kaar zit. Neem je een andere on-

dergrond dan die van Yucatan, 

b.v. een inslag volledig in de 

oceaan, dan komt er vooral wa-

terdamp in de atmosfeer, maar 

dat regent er zo weer uit, dus zal 

het enkel in de wijde omgeving 

voor schade zorgen, en niet op 

een globale schaal.  

 

Chicxulub was dus een onge-

lukkig toeval, maar dan voor-

al voor de dinosauriërs? 

 

Dat mag je zeker zo stellen. In 

het kader van de “event strati-

graphy” beschouwen we die in-

slag toch wel als een gebeurte-

nis die de evolutie stuurt. Tot 

die fatale klap heersten de dino-

sauriërs op Aarde en speelden 

de kleinere zoogdieren een on-

dergeschikte rol, maar daarna 

grepen die laatsten hun kans. En 

dat leidde na zovele miljoenen 

jaren evolutie ook tot de ontwik-

keling van de mens.  

 

Zonder die inslag hadden wij 

dit gesprek wellicht nooit ge-

voerd, een mooi idee voor-

waar! In ieder geval hartelijke 

dank voor het boeiende inter-

view, professor Smit. 

Interessante website betreffende het werk van Jan Smit: 

• Homepage Jan Smit: http://www.geo.vu.nl/~smit/indexjansmit/jansmitindex.htm 

• Chicxulub Scientific Drilling Project:  

http://www.icdp-online.org/contenido/icdp/front_content.php?idcat=716 

• Controverse Jan Smit/Gerta Keller: http://allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://

allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?keyword=boorkern&view_records=Zoek 

• Het grote Chicxulub-debat (gezien vanuit Princeton):  

http://geoweb.princeton.edu/people/keller/chicxdebate.html 

• Het grote Chicxulub-debat (gezien vanuit Amsterdam): http://www.geo.vu.nl/~smit/csdp/debates.htm 

• Krateroorlog (video + audio): http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/16644373/ 

• Asteroid and Comet Impact Hazards: http://impact.arc.nasa.gov/index.cfm 

• Geologic Time: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect2/Sect2_1b.html 

• Exploring Time: http://exploringtime.org/?page=segments 

http://www.geo.vu.nl/~smit/indexjansmit/jansmitindex.htm
http://www.icdp-online.org/contenido/icdp/front_content.php?idcat=716
http://allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?keyword=boorkern&view_records=Zoek
http://allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?keyword=boorkern&view_records=Zoek
http://geoweb.princeton.edu/people/keller/chicxdebate.html
http://www.geo.vu.nl/~smit/csdp/debates.htm
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/16644373/
http://impact.arc.nasa.gov/index.cfm
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect2/Sect2_1b.html
http://exploringtime.org/?page=segments
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Een rondje sterrenkunde deze zomer?Een rondje sterrenkunde deze zomer?  

Voor de 18de keer reeds organi-

seren onze vrienden en collega‟s 

van „A Ciel Ouvert / La Ferme 

des Etoiles‟ dit festival van de 

sterrenkunde. 

In en om Fleurance (in het de-

partement Gers, niet zo ver van 

Toulouse) wemelt het dan van 

de sterrenkundige activiteiten: 

lezingen, workshops, waarne-

mingen,… zowel voor het grote 

publiek als voor de meer geïnte-

resseerde amateurs. De onder-

werpen variëren van kosmologie 

over het zo actuele thema van de 

klimaatswijzigingen tot en met 

“kunst en wetenschap” of muzi-

kale intermezzo‟s.  
 

De sprekers zijn niet van de 

minsten: onder het peterschap 

van de in Frankrijk uiterst popu-

laire Hubert Reeves slagen de 

Festival de l’Astronomie, 2Festival de l’Astronomie, 2--8 augustus8 augustus  
http://www.fermedesetoiles.com/http://www.fermedesetoiles.com/  

StarNights, 29StarNights, 29--3030--31 augustus31 augustus  
http://www.starnights.be/http://www.starnights.be/  

organisatoren er telkenmale in 

enkele der grootste Franse en 

zelfs internationale wetenschap-

pers naar Fleurance te krijgen 

(o.a. de Luikse astronome Yael 

Nazé –waarvan u begin dit jaar 

nog een interview las in dit tijd-

schrift– zal van de partij zijn). 
 

Maar ook de praktische sterren-

kunde komt aan bod: er zijn 

waarnemingsavonden voor het 

grote publiek, zonnewaarnemin-

gen, workshops rond zonnewij-

zers, en wie wil krijgt zelfs de 

kans om een nachtje te verblij-

ven op de wereldberoemde ster-

renwacht van de Pic du Midi 

(Pyreneeën). 
 

En de jeugd (4-17 jaar) krijgt 

zelfs zijn eigen festival (Festival 

Astro Jeunes). 
 

Voor wie deze zomer naar ZW-

Frankrijk trekt is dit zeker een 

aanrader. En niet enkel omwille 

van het Festival: de streek wordt 

wel eens “het Franse Toscane” 

geheten, en heeft bovendien bij-

zonder weinig last van lichthin-

der. 

Dichter bij huis is er ook dit jaar 

weer “StarNights”, georgani-

seerd door de werkgroep 

DeepSky van de VVS. 

Hier draait het dan ook helemaal 

om de praktische sterrenkunde: 

overdag zijn er lezingen en de-

monstraties, en „s nachts wordt 

er dan volop waargenomen (als 

het weer het toelaat). Ook zijn 

er steeds enkele telescoopwin-

kels aanwezig, zodat u mis-

schien een interessant koopje 

kan doen (maar er vooral veel 

deskundig advies kan krijgen 

van de andere aanwezig ama-

teurs). 
 

StarNights gaat elk jaar door bij 

onze collega‟s van ACG-Ieper, 

in het relatief donkere domein 

Palingbeek te Zillebeke (Ieper). 

Wie het volledig weekend wil 

blijven kan hoogst uitzonderlijk 

kamperen naast de sterrenwacht 

(er is sanitair aanwezig), of 

eventueel slapen in het gebouw. 

 

Een weekend lang tussen andere 

enthousiaste amateurs, waarne-

men, ervaringen uitwisselen, le-

zingen volgen, en vooral veel 

instrumenten bekijken en testen. 

http://www.fermedesetoiles.com/fice/2008/index.php
http://www.fermedesetoiles.com/
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Augustus: ―A tale of two eclipses‖Augustus: ―A tale of two eclipses‖  

Je zal er niet aan ontsnappen: 

net zoals in 1999 wordt augus-

tus dé eclipsmaand: op 1 augus-

tus is er een zonsverduistering 

(totaal in Siberië, partieel bij 

ons) en een halve maand later is 

er dan weer een gedeeltelijke 

maansverduistering. 

 

Dat is natuurlijk niet toevallig: 

beide fenomenen kunnen enkel 

plaats hebben wanneer de drie 

hoofdrolspelers (Maan, Zon en 

Aarde) op één lijn staan. Maar 

de baanvlakken van Maan (rond 

de Aarde) en Aarde (rond de 

Zon) staan gekanteld t.o.v. el-

kaar, en het gebeurt maar nu en 

dan eens dat de drie objecten op 

de snijlijn van beide vlakken 

liggen (die snijlijn heet “de kno-

penlijn”).  

Maar als dat het geval is, dan 

blijven de omstandigheden wel 

eventjes “gunstig”, zodat 15 da-

gen na een zonsverduistering er 

wel vaker nog een maansver-

duistering te zien is (al dan niet 

totaal). 

Het baanvlak van de Maan (rond de Aarde, donkergrijs) staat zo‟n 5° 

gekanteld t.o.v. het baanvlak van de Aarde (rond de Zon, lichtgrijs). 
 

Wanneer de drie objecten in dezelfde richting staan, gebeurt er daarom 

meestal geen eclips, omdat de Maan te hoog of te laag staat t.o.v. de Aar-

de (figuur A). Zonder die kanteling zou de Maan elke “maand” één keer  

exact voor de Zon komen te staan (zonsverduistering) en één keer exact 

achter de Aarde (maansverduistering). 
 

Nu gebeurt dit enkel bij situatie (B), wanneer de Maan in één van de zoge-

naamde “knopen” staat (de knopenlijn is de snijlijn tussen de twee baan-

vlakken). Dan kan er een maans– of zonsverduistering optreden. 
 

Bovendien is het zo dat het baanvlak van de Maan maar langzaam op-

schuift, zodat 15 dagen later de omstandigheden nog redelijk goed zijn, 

zeker voor een maansverduistering (waarvoor de vereisten minder kritisch 

zijn). Daarom zal men vaak maansverduistering hebben 15 dagen nadat er 

ergens een zonsverduistering te zien was. 

En op MIRA? 

Zoals steeds zal ook MIRA geopend zijn voor beide activiteiten. 

• Voor de zonsverduistering van vrijdag 1 augustus zijn we geopend tussen 10h en 12h30. Onze grote 

troef hierbij is natuurlijk de unieke heliostaat (zonneprojectietelescoop), maar ook de gloednieuwe pro-

tuberansenkijker zal voor fascinerende beelden zorgen. Maar daarnaast staan er natuurlijk nog een hele 

resem andere kijkers ter beschikking  

• Naar aanleiding van de maansverduistering van zaterdag 16 augustus zijn we geopend van 21 tot 01h. 

Behalve de Maan gaan we die avond zeker ook Jupiter waarnemen, en zodra het donker wordt ook alle 

bezienswaardigheden van de zomerse sterrenhemel  
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„t Zou wel eens druk kunnen 

worden in Novosibirsk, want dat 

zal waarschijnlijk de populairste 

locatie zijn om op vrijdag 1 au-

gustus deze zonsverduistering 

waar te nemen.  

 

De omstandigheden bij deze 

eclips zijn héél sterk te vergelij-

ken met “onze” befaamde eclips 

van 11 augustus 1999: onder zo-

merse omstandigheden, en ook 

met een totale duur van maxi-

maal ongeveer 2 minuten 

(2m26s in noordelijk Siberië). 

 

Alleen speelt deze zich af in een 

véél minder bewoond gebied: 

een smalle band die start in het 

noorden van Canada en Groen-

land, over Spitsbergen loopt, en 

dan dwars doorheen Siberië naar 

Mongolië en Noord-China trekt. 

 

De meeste geschikte waarne-

mingsplaatsen zullen liggen in 

het gebied tussen Novosibirsk 

en de Russisch-Chinees-

Mongoolse grens. Daar krijgen 

we een combinatie van: 

- een relatief grote kans op hel-

1 Augustus: gedeeltelijke zonsverduistering1 Augustus: gedeeltelijke zonsverduistering  

der weer: in de buurt van Novo-

sibirsk heeft men in die periode 

ongeveer 45% kans op bewol-

king, in het noorden van China 

is dat zelfs maar 35% 

-  een relatief hoge stand van de 

Zon: in Novosibirsk staat de 

verduisterde Zon zo‟n 30° bo-

ven de horizon, mar dat neemt 

heel snel af naarmate men rich-

ting China trekt 

-  duur van de totaliteit: in No-

vosibirsk nog 2m17s, maar een-

maal voorbij Mongolië zakt dit 

al onder de 2 minuten. De maxi-

male duur bedraagt 2m27s, 

maar daarvoor zal een expeditie 

nodig zijn naar het noorden van 

Siberië, zowat aan de Noordelij-

ke IJszee! 

 

En in België? 

 

België ligt natuurlijk al op 3500 

km van de totaliteitslijn 

(Spitsbergen!) dus hier zal maar 

een klein stukje van de Zon ach-

ter de Maan verdwijnen: in het 

Brusselse is dat 21% van de 

zonsdiameter (zie figuur rechts-

boven). 

Om 10h39m zien we het eerste 

hapje uit de Zon verdwijnen, 

terwijl om 12h11m de Maan al 

weer helemaal van voor de zon-

neschijf verdwijnt. Die maxima-

le 21% bedekking gebeurt om 

11h24m. Al deze tijdstippen zijn 

gegeven voor Brussel: meer 

naar het westen gebeurt dat alle-

maal een paar minuutjes vroe-

ger, naar het oosten een paar mi-

nuutjes later. 

 

Met de heliostaat en de vele an-

dere instrumenten is MIRA na-

tuurlijk bij uitstek geschikt om 

dit fenomeen te tonen. We ho-

pen dan ook op een grote op-

komst die dag. 
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Twee weken later zijn de rollen 

dan omgedraaid: dan is het niet de 

Maan die voor de Zon staat 

(waarbij wij dus in de maanscha-

duw vallen), maar de Maan die 

achter de Aarde staat en dus in 

onze schaduw staat. 
 

Helaas wordt het ditmaal een 

kwestie van “net niet”: het feno-

meen speelt zich bij ons af bij 

héél lage stand van de Maan, en 

bovendien loopt de Maan niet he-

lemaal doorheen de aardschaduw: 

maximaal wordt 81% van de 

maandiameter verduisterd. 
 

Om de verduistering optimaal 

waar te nemen zoekt u dan ook 

best een locatie met een vrij uit-

zicht op het oosten, zodat u het fe-

nomeen kan volgen vanaf het be-

gin. Op het moment dat de Maan 

begint door de kernschaduw te 

trekken staat ze immers nauwe-

lijks 5° boven de horizon, en zelfs 

omstreeks de maximale verduiste-

ring haalt ze nog maar de beschei-

den hoogte van 17°. 
 

Het gaat natuurlijk slechts om een 

gedeeltelijke verduistering, maar 

81% van de diameter is waar-

schijnlijk toch al voldoende om -

op het verduisterde gedeelte- de 

typische oranje/rode/bruine kleur 

te laten opvallen.  
 

Om 21h34m zal aan de linkeron-

derkant een eerste donker stukje 

te zien moeten zijn, dat dan lang-

zaam groter wordt om dan om-

streeks 23h10m meer dan 80% 

van de Maan te bedekken. Vanaf 

dan zien we de schaduw natuur-

lijk weer weg trekken, en om-

streeks 0h44m is de Maan weer 

“vol”. Of niet? Hoelang kan u zelf 

nog de véél zwakkere bijschaduw 

bespeuren? 

16 Augustus: gedeeltelijke maansverduistering16 Augustus: gedeeltelijke maansverduistering  

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. 

Beweging van de Maan t.o.v. de aardschaduw. 

In werkelijkheid beweegt de Maan natuurlijk van linksonder (opkomst in 

het oosten) naar rechtsboven, net zoals de rest van de sterrenhemel. 

Maar ook de aardschaduw beweegt natuurlijk mee... 

Maansopkomst 20h49m zomertijd 0° hoogte 

Maan raakt hoofdschaduw  21h34m 5° 

Maximum verduistering (81%) 23h10m 17° 

Maan verlaat hoofdschaduw 0h44m 24° 

Maan verlaat bijschaduw 1h56m 26° 
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Wie op 1 augustus naar Novosibirsk trekt 

zal - als het weer geen spelbreker wordt - 

iets dergelijks te zien krijgen. Twee 

minuten lang verdwijnt de Zon achter de 

Maan, en wordt het donker genoeg om de 

ijle corona te zien (links), hopelijk samen 

met een paar fraaie protuberansjes aan 

de rand van de zonneschijf. 

Foto's: Philippe Mollet, Akseki, 29 maart 

2006 

Wie die dag in België blijft krijgt helaas 

hoogstens dit te zien: omstreeks 11h24m 

zomertijd zal in Grimbergen zo'n 21% van de 

zonneschijf bedekt worden. Aan de 

linkerbovenkant zal er een duidelijke hap uit de 

Zon zijn, maar dat is véél te weinig om spontaan 

enig verschil in lichtintensiteit op te merken. 

En twee weken later is het dan de beurt aan de Maan 

om bedekt te worden, maar ditmaal is het geen totale 

eclips. Maximaal wordt er slechts 81% van de 

maandiameter verduisterd, maar dat is wel méér dan 

genoeg om een duidelijk verschil in lichtintensiteit te 

geven. De resterende 19% zijn veel minder fel als de 

gewone volle maan. 

Helaas speelt het fenomeen zich redelijk laag aan de 

horizon af, dus de kans op wolken of mist is niet te 

verwaarlozen. 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M72  Bolhoop 9,3 5,10’  

NGC 7009 Saturnusnevel Planetaire nevel 8,3 0,42’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/separatie Opm. 

NGC 7293 Helixnevel Planetaire nevel 6,5 12,82’ Groot! 

41 Aquarii  Dubbelster 5,6+6,7 5,1”  

41 
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Zoekkaart 3 

Zoekkaart 2 

Aquarius - Capricornus 

R Aqr 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 4 
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Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 7606 Spiraalmelkwegstelsel, type SB-c 11,5 4,2 x 2.3’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M30  Bolhoop 7,2 8,90’  
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Hubert Hautecler 

R Aqr, een variabele voor de vakantiegangersR Aqr, een variabele voor de vakantiegangers  

Een beetje geschiedenis : 

 

R Aquarii ofwel kortweg R Aqr 

is de eerste veranderlijke ster 

die werd ontdekt in het sterren-

beeld Aquarius. Het maximum 

van deze ster ligt rond magnitu-

de 5 en het minimum bedraagt 

ongeveer magnitude 12. Begin 

1800 werd deze ster ontdekt 

door Karl Ludwig Harding. Har-

ding was op zoek naar de pla-

neet die zich volgens de toen-

malige berekeningen  tussen 

Mars en Jupiter moest bevinden. 

Hij heeft deze planeet nooit ont-

dekt maar stootte wel op de ver-

anderlijke ster R Aqr. R Aqr 

werd later als een symbiotische 

geklasseerd. Dit zijn sterren die 

bestaan uit een dubbelsysteem. 

Een koele rode reus en een klei-

ne hete ster. Ook zijn deze dub-

belstersystemen omgeven door 

een nevel. R Aqr staat op 650 

lichtjaar van de aarde. Dit is de 

De variabele van het seizoen: 

kortste afstand tot de Aarde van 

alle symbiotische sterren.  

 

 

R Aqr : miraster of symbioti-

sche ster? 

 

Jaren na de ontdekking werd ge-

dacht dat R Aqr een miraster 

was. Mirasterren zijn sterren 

met regelmatige lichtwisselin-

gen die min of meer steeds even 

diep en even helder zijn. Maar 

er bleek later meer aan de hand. 

Op spectra genomen in 1919 

zag men dat de ster omgeven 

was door een nevel. Later in 

1922 zag men in ander spectra 

duidelijk dat dit systeem uit drie 

componenten bestond. De twee 

sterren en de nevel. Dit is niet 

de compositie van een gewone 

miraster. In 1939 ontdekte 

Edwin Hubble dat die nevel ex-

pandeerde. Ook werd ontdekt 

dat deze nevel alweer uit twee 

componenten bestaat. Rekening 

houdende met de expansiesnel-

heid kon men uitrekenen dat de 

nevels 645 en 190 jaar geleden 

werden gevormd. Men vermoedt 

dat deze nevels gevormd werden 

tijdens een nova-achtige gebeur-

tenis. In de jaren 70 werden er 

dan nog jets ontdekt die ieder in 

tegengestelde richting stralen. 

Het was ook de eerste maal dat 

men jets zag in het optische 

licht.  

 

De lichtcurve : 

 

Op het eerste zicht lijkt het wel 

dat R Aqr zich gedraagt als een 

miraster maar bij nauwkeurig 

onderzoek blijkt het toch dat de 

lichtcurve ingewikkelder is. Er 

zijn periodes dat de minima niet 

zo zwak zijn als anders. Ook de 

maximums kunnen al eens veel 

zwakker zijn dan normaal. Er 

zijn aanwijzingen dat dit gebeurt 

Curve met de helderheidsschattingen van R Aqr de voorbije 40 jaar, afkomstig van de AAVSO 
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omdat de nevel niet volledig 

doorzichtig is en zodoende de 

ster verduistert. Er is blijkbaar 

een periode vastgesteld nl 44 

jaar. Dit zou de periode zijn dat 

de kleine hete ster samen met de 

nevel rond de hoofdster draait 

en zodoende de hoofdster ver-

duistert. Deze periode neemt on-

geveer 8 jaar in beslag. De re-

centste periode was tussen 1974 

en 1983. De volgende eclips is 

verwacht voor 2018 en zou ein-

digen in 2026. Iets om naar uit 

te kijken! 

 

Hoe schatten we nu een varia-

bele? 

 

We localiseren eerst R Aqr op 

bijgevoegde kaart. Deze kaart 

bevat vergelijksterren waarvan 

men weet dat deze constant zijn. 

Eens R Aqr gevonden zoekt 

men een vergelijkster die iets 

helderder is. Daarna een verge-

lijkster die iets zwakker is. Men 

moet er wel op letten dat er niet 

meer dan 1 magnitude is tussen 

de heldere en zwakste vergelijk-

ster. De getallen van de verge-

lijksterren zijn op een tiende na 

de komma. De komma is echter 

weg gelaten om verwarring met 

echte sterren te voorkomen. Een 

vergelijkster van 8.8 is dus als 

88 op de kaart aangeduid. Als 

voorbeeld gebruik ik de sterren 

van 88 en 94. Als 88 iets helder-

Detailkaart van de omgeving van R Aqr, met aanduiding van de helderheden van referentiesterren (met 

dank aan de AAVSO). 
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MIRAMIRA--publicaties en publicaties en --verkoopverkoop  
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). 

 

NIEUW:  

De wetenschap van de kosmos:  €26,50 (+ € 4) 

 

• De VVS-Hemelkalender 2008 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 (+ € 3,00 ) 
 

Praktische astronomie: 

• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 

• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
 

Theoretische  astronomie: 

• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 

• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 

• Sterrenkunde voor beginners €5,00 (+ € 2,00) 

• Onze nieuwe kosmos €15,00  (+ € 4,00) 

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

• Zon en Aarde, een unieke relatie €32,50 (+ € 4,00) 

• Welke ster is dat? €18,90 (+ € 4,00) 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, met MIRA-

logo!) € 10,00 (+ € 2,00) 

• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl of F) € 5,00 (+ € 4,00) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 4,00) 

 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Earth € 7,50 (+ € 4,00) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 4,00) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 

• Saturn € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 

• Solar System € 7,50 (+ € 4,00) 

der is dan R Aqr en 94 zwakker 

is dan heeft R Aqr een magnitu-

de die daar tussen ligt. Nu kan 

men ongeveer een schatting ma-

ken van de helderheid van R 

Aqr. Deze schatting is dan tot 

op een tiende na de komma. 

Geen vrees voor een verkeerde 

schatting want iedereen schat 

een ster toch iets anders. 

 

 

Wat doe ik met mijn schat-

ting? 

 

De resultaten van je schatting 

stuur je dan door naar de werk-

groep Veranderlijke Sterren 

waar ze in de databank zullen 

worden gestopt. De gegevens 

gaan ook naar de AAVSO waar 

ze zullen gebruikt worden bij 

professioneel onderzoek. 

Welke gegevens stuur je door? 

Sternaam, datum en uur van de 

schatting, de magnitude en de 

gebruikte vergelijksteren. Dit 

alles mag je sturen naar :  

Hubert.Hautecler@telenet.be 

 

Neem ook eens een kijkje op de 

website van de VVS Werkgroep 

Veranderlijke Sterren op http://

www.vvs.be/wg/wvs 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2008DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2008  

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli  ----- 5h33m 21h59m ----- +23°06' 1,0167 

8 juli  ----- 5h38m 21h55m ----- +22°27' 1,0167 

15 juli  ----- 5h46m 21h49m ----- +21°30' 1,0165 

22 juli 2h37m 5h55m 21h42m ----- +20°15' 1,0160 

29 juli 3h09m 6h04m 21h32m ----- +18°44' 1,0154 

5 augustus 3h34m 6h14m 21h20m ----- +16°57' 1,0145 

12 augustus 3h57m 6h25m 21h08m 23h36m +14°57' 1,0133 

19 augustus 4h17m 6h36m 20h54m 23h13m +12°45' 1,0120 

26 augustus 4h35m 6h47m 20h40m 22h52m +10°23' 1,0106 

2 september 4h51m 6h58m 20h24m 22h31m +7°53' 1,0090 

9 september 5h06m 7h08m 20h09m 22h11m +5°17' 1,0072 

16 september 5h20m 7h19m 19h53m 21h52m +2°37' 1,0054 

23 september 5h33m 7h30m 19h37m 21h34m -0°05' 1,0035 

30 september 5h46m 7h41m 19h22m 21h17m -2°48' 1,0015 

Datum  Maanfase 

3 juli Nieuwe Maan 

10 juli Eerste kwartier 

18 juli Volle Maan 

25 juli Laatste kwartier 

1 augustus Nieuwe Maan 

8 augustus Eerste kwartier 

16 augustus Volle Maan 

23 augustus Laatste kwartier 

30 augustus Nieuwe Maan 

7 september Eerste kwartier 

15 september Volle Maan 

22 september Laatste kwartier 

29 september Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

juli, augustus en september. 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. 

Juli-september 2008: de sterrenhemel in „t kort: 

 Deze zomer is het vooral Jupiter die de show steelt, een héél helder 

object, helaas nogal laag boven de zuidelijke hemel.  

 Vanaf augustus moet het mogelijk zijn om de helderste planeet Ve-

nus in de westelijke avondschemering terug te vinden, maar pas 
vanaf eind september wordt het een opvallend object. De volgende 
herfst en winter zal Venus echter de avondhemel domineren! 

 Mars is ondertussen al bijna een jaar te zien aan de avondhemel, 

maar verdrinkt slechts héél langzaam in de schemering. Eind augus-
tus is het echter helemaal afgelopen... 

 Daarbij haalt Mars zelfs Saturnus in, die de voorbije maanden 

nochtans beter te zien was. Saturnus verliezen we reeds eind juli. 

 En een klassieker uit de sterrenkunde zijn natuurlijk de Perseïden: 

van deze zwerm vallende sterren wordt dit jaar het maximum ver-
wacht op de ochtend van dinsdag 12 augustus. 

 En dé topmomenten zijn natuurlijk de twee eclipsen: de zonsver-

duistering van 1 augustus (totaal in Siberië-Mongolië, 21% ver-
duistering in Brussel) en de gedeeltelijke maansverduistering 

exact een halve lunatie later (op de avond van 16 augustus, zo‟n 
81% van de Maan wordt verduisterd). 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

De periode van lage zonneacti-

viteit blijft aanhou-

den. Wat betekent 

dit in de praktijk 

voor een zonne-

waarnemer? Niets 

anders dan dat we 

door de telescoop, 

in wit licht, ofwel 

een vlekkeloze zon kijken ofwel 

naar een zon met kleine vlekjes. 

Nemen we nu de maanden april 

en mei van dit jaar (2008): vele 

dagen zonder ook maar één 

vlekje te detecteren (zie kader 

onderaan) en de vlekjes die wel 

verschenen, hadden een opper-

vlakte die schommelde tussen 

10 MH en 40 MH (miljoenste 

van de zonnehemisfeer). Een 

miljoenste van de zonnehemis-

feer is ongeveer 3 miljoen km² 

wat wil zeggen dat de huidige 

zonnevlekken een oppervlakte 

halen van amper  30 tot 120 mil-

joen km² (vergelijk met onze 

aarde die een oppervlakte heeft 

van 511 miljoen km² wat over-

eenkomt met 168 MH). Dit zijn 

inderdaad kleine groepen waarin 

de sterkte van de lokale magne-

tische velden dan ook niet zo 

groot is: geen hete fakkelvelden, 

geen noemenswaardige uitbar-

stingen enz. We mogen werke-

lijk spreken van een periode 

van lage zonneactiviteit. Wan-

neer het minimum van deze 

zonnecyclus 23 zal vallen, zal 

later pas bepaald kunnen wor-

den. Zulke periode van 

„inactiviteit‟ is normaal voor de 

zon. Hoelang deze nog zal du-

ren, kunnen we niet voorspellen. 

Maar op andere momenten van 

de elfjarige zonnecyclus kunnen 

er groepen van 2000 MH of 

meer verschijnen: een periode 

van hoge zonneactiviteit. Dit is 

een periode in de zonnevlekken-

cyclus dat de zon ook helderder 

schijnt door de aanwezigheid 

van vele heldere fakkelvelden. 

Tevens zijn er dan regelmatig 

intense zonne-explosies die dik-

wijls gepaard gaan met geomag-

netische stormen (poollicht). 

Zonnecyclus 23 die begon in 

1996 en piekte in 2000 loopt 

stilaan ten einde. Zonnecyclus 

24 daarentegen raakt echter 

maar moeilijk uit de startblok-

ken. 

 

Een veel gebruikte parameter 

om de zonneactiviteit te volgen 

is het Wolfgetal. Dit is een maat 

voor het aantal zonnevlekken. 

Het Wolfgetal kan variëren van 

nul (minimum periode) tot 

waarden van rond 350 (actieve 

maximumperiode zoals in 1957-

1958). 

Onderaan enkele resultaten van 

„de Belgische Werkgroep Zon‟ 

voor de laatste 5 maanden: 

Dankzij speciale toestellen als 

de H-alfa kijker kunnen we ook 

in deze periode van lage zonne-

activiteit, protuberansen waar-

nemen. Dan kijken we in het 

gebied juist boven de fotosfeer 

in het rode gedeelte van het 

spectrum. Bovenstaande foto 

toont ons een protuberans  aan 

de rand van de zon op 21 mei. 

In vergelijking met de aarde 

gaat het hier over een echte kan-

jer! 

 

Om deze protuberans in actie te 

zien, ga naar: 

http://spaceweather.com/

archive.php?

month=05&day=22&year=2008

&view=view 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (sinds zondagoch-

tend 30 maart) loopt twee uur 

voor op de Universele Tijd (UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 26 oktober: vanaf dan stappen 

we weer over op wintertijd (dus 

één uur voorlopend op UT). 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

2008 Wolfgetal (R) Vlekkenloze

dagen

Aantal

observaties

Aantal

waarnemers

jan. 3,2 16 266 27

febr. 2,4 20 396 28

maart 13,2 17 375 30

april 3,5 21 551 30

mei 4,8 20 567 30

http://spaceweather.com/archive.php?month=05&day=22&year=2008&view=view
http://spaceweather.com/archive.php?month=05&day=22&year=2008&view=view
http://spaceweather.com/archive.php?month=05&day=22&year=2008&view=view
http://spaceweather.com/archive.php?month=05&day=22&year=2008&view=view
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awards voor verschillende we-

tenschappelijke categorieën. 

Eén daarvan is de Europese 

Descartes Prijs, die jaarlijks 

wordt toegekend voor uitmun-

tende wetenschappelijke of 

technische resultaten dankzij 

samenwerking van verschillende 

onderzoekers. Een aantal STCE-

wetenschappers maken deel uit 

van een team dat werd genomi-

neerd voor deze geldprijs. De 

groep van zonnefysici werkte 

aan een telescoop aan boord van 

de ESA-NASA-zonnemissie 

SOHO. De satelliet werd gelan-

ceerd in 1995. De telescoop, 

Extreme ultraviolet Imaging 

Telescope of kortweg EIT, 

werd gemaakt door het Centre 

Spatial de Liège en was een 

staaltje van hoogstaande techno-

logie. EIT was de eerste van een 

generatie innoverende ruimteob-

servatoria. Vóór EIT, konden 

wetenschappers slechts spora-

disch fysische fenomenen op de 

zon waarnemen. Het waren de 

Belgische wetenschappers die 

het concept bedachten waar-

door EIT in staat is de zon weer 

te geven in een breedbeeldfilm 

over een lange periode. Zo had 

België dankzij EIT de primeur 

van voordien nog nooit waar-

Eveneens een foto van de waar-

neming van Rik Blondeel op 18 

juni 2008: het kleine vlekje op 

de fotosfeer (wit licht) is het 

groepje met nr. 0999 (1) en is 20 

MH groot, aan de rand van de 

zon (inzet) zie je een protube-

rans genomen in H-alfa. 

 

 

 

Zonnewetenschappers zetten 

België op de kaart! 

 

  

“Solar-Terrestrial Center of Ex-

cellence (Naar een Persbericht 

van 30 mei 2008) 

 

 

Onderzoek met 12-jarige ruim-

tetelescoop werpt vruchten af 

 

De jonge wetenschapper, Elena 

Podladchikova, krijgt de inter-

nationaal gewaardeerde Zeldo-

vich medaille opgespeld voor 

“excellentie en verwezenlijkin-

gen". De plechtige uitreiking 

gebeurt tijdens een wetenschap-

pelijke COSPAR-conferentie in 

Canada. Dr. Podladchikova is 

verbonden aan het 'Solar-

Terrestrial Center of Excel-

lence' (STCE), een onderzoeks-

groep te Ukkel die de relatie 

zon-aarde bestudeert. Leden 

van dit team werden onlangs 

ook genomineerd voor de presti-

gieuze Descartes prijs omwille 

van hun unieke en uitmuntende 

bijdragen op het vlak van de 

zonnefysica en ruimteonderzoek. 

 

Net zoals in de filmwereld, be-

staan er soortgelijke festivals en 

Rik Blondeel 

genomen geluidsgolven in de 

zonneatmosfeer. 

 

Elena Podladchikova verhuis-

de naar de Koninklijke Sterren-

wacht van België, KSB in 2003. 

Zij heeft dankzij EIT baanbre-

kend onderzoek gedaan naar 

zonnetsunami's, golven op het 

zonneoppervlak (zie ook Mira 

Ceti 2007-1). 

Zonnetsunami's zijn een indica-

tie van geweldige plasmawolken 

die de zon in de ruimte katapul-

teert. Deze wolken zijn belang-

rijk voor het zogenaamde ruim-

teweer.  

 

David Berghmans, een zonne-

fysicus, was één van de drijven-

de krachten achter de deelname 

van de KSB aan het EIT-

consortium. Dankzij deze in-

spanningen werd een internatio-

naal gerenommeerd Belgisch 

voorspellingscentrum voor het 

ruimteweer opgericht. 

 

Ruimteweer is het equivalent 

voor het gewone weer, maar dan 

in de ruimte. Extreem ruimte-

weer ligt aan de basis van ver-

stoorde radiocommunicatie, on-

derbrekingen in het elektrici-

teitsnet, corrosie van pijpleidin-

(1) De huidige nummering van 

actieve gebieden op de zon startte 

op 5 januari 1972. Op 14 juni 

2002 werd het nummer 10 000 

bereikt. Om praktische redenen 

gebruikt men slechts 4 cijfers, dus 

9999, 0000, 0001 enz.  

Actief gebied nr. 0999 bijvoor-

beeld is AR0999, of (National 

Oceanic and Atmospheric Admi-

nistration) NOAA 0999 wat 

10999 betekent. 
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Datum (A)

vond/ (O)

chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

6 juli (A) 4° boven Saturnus 

6 juli (A) 
4° rechts-

boven 
Mars 

6 juli (A) 6° rechts Regulus ( Leo) 

10 juli (A) 
5° rechts-

boven 

Spica  

( Virginis) 

14 juli (O) 5° rechts 
Antares  

( Scorpio) 

17 juli (A) 
5° rechts-

boven 
Jupiter 

6 augustus 

(A) 
4° boven 

Spica  

( Virginis) 

10 augustus  

(A) 
1° boven 

Antares  

( Scorpii) 

13 augustus 

(A) 

4° rechts-

boven 
Jupiter 

7 september 

(A) 
4° links 

Antares  

( Scorpii) 

9 september 

(A) 
4° boven Jupiter 

20 septem-

ber (O) 
bedek-

king 

Plejaden, boven-

ste deel 

20 septem-

ber (A) 

9° rechts-

onder 

Aldebaran 

( Tauri) 

24 septem-

ber (O) 
6° boven 

Pollux 

( Geminorum) 

26 septem-

ber (O) 

5° links-

onder 
Regulus ( Leo) 

27 septem-

ber (O) 
7° links Saturnus 

7 oktober 

(A) 
6° rechts Jupiter 

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. 

gen, onnauwkeurige GPSmetin-

gen,  verkeerde satel l ie-

tcommando‟s of zelfs het verlies 

van de satelliet. Ruimteweer kan 

gevaarlijke situaties opleveren 

tijdens ruimtemissies, maar 

heeft ook gevolgen voor de 

luchtvaart met routes over de 

noordpool. 

 

Meer info over het STCE als 

organisatie op http://sidc.be/

news/099/welcome.html 

Meer info over ruimteweer en 

het voorspellingscentrum: http://

sidc.be/ 

 

Om te besluiten, nog een leuk 

weetje. EIT kan alvast genomi-

neerd worden in de filmwereld 

in de categorie "visuele effec-

ten'. EIT-beelden werden im-

mers gebruikt in Hollywood 

producties zoals 'The Da Vinci 

Code', 'Spiderman 2' en 

'Sunshine'.” 

 

2: DE PLANETEN 

 

Deze zomer nemen we afscheid 

van Saturnus en Mars, maar 

krijgen we stilaan Venus terug 

in zicht. Maar „t is natuurlijk 

vooral Jupiter die de show 

steelt. 

 

Saturnus stond eind februari in 

oppositie met de Zon, en was 

dan de ganse nacht door te zien.  

Maar ondertussen zijn we een 

half jaar verder, dus stilaan 

loopt zijn zichtbaarheidsperiode 

ten einde. Tijdens de maand juli 

kunnen we ze „s avonds in de 

schemering nog zien, maar dan 

is het definitief afgelopen. 

De planeet duikt terug op aan de 

ochtendhemel in november, 

maar heeft dan een eerder on-

aangename verrassing voor ons 

in petto: we kijken dan exact op 

de zijkant van de ragfijne rin-

gen, en met onze kijkers zullen 

ze dan een tweetal maand niet 

zichtbaar zijn. 

Profiteer dus van de maand juli 

om ze nog even te bekijken, 

laag in het westen in het sterren-

beeld Leeuw, vlakbij Mars ove-

rigens. 

 

Die Mars neemt echt wel de tijd 

om afscheid te nemen van ons. 

De Rode Planeet is nu immers al 

zichtbaar sinds vorige zomer 

(toen nog aan de ochtendhemel), 

en was op zijn best in december. 

Ondertussen werd de planeet 

veel zwakker zichtbaar, en werd 

ook het schijfje véél kleiner 

(toen 16 boogseconden, nu nog 

slechts 4”). 

Maar omdat de planeet aan een 

gezapig tempo tussen de sterren 

opschuift naar het oosten, com-

penseert dat een beetje voor het 

dagelijkse opschuiven van de 

sterrenhemel naar het westen. 

En daardoor blijft Mars na al die 

tijd toch nog aanwezig aan de 

avondhemel, terwijl het sterren-

beeld Tweeling (waar de planeet 

in december stond) al lang weer 

ondergegaan is. 

 

Deze zomer zullen we het dus 

moeten stellen met de heldere 
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Deze zomer wordt wat moeilijk wat de planeten betreft: in juli krijgen we nog even Saturnus en Mars te zien, 

en vanaf  eind augustus komt ook Venus heel bescheiden weer piepen aan de avondhemel, maar we moeten het 

eigenlijk vooral stellen met een héél lag staande Jupiter.  

Jupiter is in oppositie met de Zon omstreeks 9 juli: dan staat de planeet diametraal tegenover de Zon aan de 

hemel, en is dan nagenoeg de ganse nacht te zien. Helaas staat de planeet in de Boogschutter, en dat is een 

deel van de ecliptica dat in België steeds laag boven de horizon staat: de planeet komt op zijn best slechts 18° 

hoog. Wie zijn telescoop meesleurt naar zuidelijke vakantiebestemmingen zal daar dan beloond worden met 

een scherper en minder turbulent zicht op de reuzenplaneet: eenmaal voorbij de onderste 20-25° neemt de 

luchtturbulentie immers snel af. 

Anderzijds toont Jupiter momenteel wel duidelijk het allergrootste planeetschijfje: met een diameter van 50 

boogseconden (")  is het drie keer zo groot als het schijfje van Saturnus, en zelfs groter dan de ringen. 

Enkel Venus kan er groter uit zien, wanneer ze tussen Aarde en Zon door schuift (wat begin volgend jaar het 

geval is). Dan toont onze zusterplaneet een smal maar groot sikkeltje. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd tot 26 oktober, wintertijd vanaf die dag). 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 0h21m 

8 juli 0h01m 

15 juli 23h38m 

22 juli 23h17m 

29 juli 22h57m 

5 augustus 22h37m 

12 augustus 22h16m 

19 augustus 21h56m 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 0h34m 

8 juli 0h08m 

15 juli 23h38m 

22 juli 23h11m 

29 juli 22h45m 

5 augustus 22h19m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 juli 4h24m 

8 juli 3h59m 

15 juli 3h33m 

22 juli 3h07m 

29 juli 2h41m 

5 augustus 2h14m 

12 augustus 1h43m 

19 augustus 1h15m 

26 augustus 0h46m 

2 september 0h17m 

9 september 23h48m 

16 september 23h18m 

23 september 22h48m 

30 september 22h18m 

Mars 1 juli 

Jupiter 1 juli 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

12 augustus 21h50m 

19 augustus 21h37m 

26 augustus 21h23m 

2 september 21h09m 

9 september 20h55m 

16 september 20h41m 

23 september 20h28m 

30 september 20h16m 

Venus 1 augustus 

Venus 1 september 

Venus 1 oktober 

Saturnus 1 juli 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli 2008. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Wie beide figuren in gedachten samen voegt merkt hoe Aarde en Jupiter in deze periode aan de zelfde kant van de 

Zon staan. Voor een buitenplaneet als Jupiter betekent dit dan een optimale zichtbaarheid: inderdaad staat de reu-

zenplaneet op 9 juli in oppositie met de Zon. Venus daarentegen is een binnenplaneet, en is daarom het best zichtbaar 

wanneer ze vanop Aarde gezien “opzij” van de Zon staat, wat vooral dit najaar het geval zal zijn. 

Op de ochtend van 20 september moet u zeker de verrekijker of de telescoop uithalen: de Maan beweegt dan lang-

zaam doorheen het bovenste deel van de Plejaden, zonder twijfel de mooiste en bekendste sterrenhoop aan de noorde-

lijke hemel. 

Spijtig genoeg gebeurt dit bij een felverlichte Maan (74% verlicht, 5 dagen na volle maan) zodat het moeilijk zal zijn 

om hiervan ook met het blote oog veel van te zien. 
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maar héél erg laag staande Jupi-

ter. Voor de telescoopwaarne-

mer is dit misschien wel de 

meest boeiende planeet: door 

zijn afmetingen, maar vooral 

ook omdat zijn snelle rotatie er-

voor zorgt dat het wolkenopper-

vlak opvallend snel verandert. 

Na enkele weken ziet men vaak 

al duidelijke wijzigingen in dat 

wolkendek. 

Helaas staat de planeet deze ja-

ren héél laag aan de hemel: vo-

rig jaar in de Schorpioen, dit 

jaar in de Boogschutter, om vol-

gend jaar stilletjesaan op te 

klimmen naar de Steenbok.  

Op zijn hoogst (pal in het zuiden 

dus) komt de planeet nauwelijks 

17° boven de horizon. Da’s las-

tig wanneer men woont in een 

omgeving met veel bomen of 

gebouwen in die richting, maar 

vooral nefast voor de scherpte 

van het beeld. Op die hoogte is 

de lucht meestal nog zeer turbu-

lent, dus verwacht dit jaar geen 

superbeelden uit onze lage lan-

den (alhoewel, kijk toch maar 

eens naar de beeldgalerij achter-

aan dit tijdschrift).  

 

 

Venus komt stilaan terug in het 

vizier. Begin dit jaar verdween 

ze immers van de ochtendhe-

mel, maar vanaf eind september 

moet ze stilaan weer verschijnen 

aan de avondhemel. De rest van 

het najaar zal ze daar dan staan 

pronken als het meest opvallen-

de object. 

Maar wie over een telescoop 

beschikt moet zeker eens vol-

gend experiment wagen: om-

streeks 10 juli staan Venus en 

Zon op dezelfde declinatie. Het 

volstaat om dan de telescoop op 

de Zon te richten (OPGEPAST: 

met veilige zonnefilter natuur-

lijk, of zelfs deksel op de lens) 

en dan geduldig te wachten tot 

Venus langzaam in beeld loopt. 

Op die 10de juli zelf komt Ve-

nus 38 minuten na de Zon door 

het beeld. De dagen ervoor is 

dat wat sneller, nadien wat kor-

ter. Een handige manier om de 

heldere planeet overdag op te 

zoeken, wanneer ze eigenlijk 

nog té dicht bij de Zon staat om 

op een andere manier te kunnen 

vinden. 

 

 

3: METEOREN 
 

De zomer is natuurlijk hét sei-

zoen bij uitstek om meteoren te 

kijken, waarbij vooral de Perse-

ïden op veel belangstelling kun-

nen rekenen. 

Dit jaar valt hun maximum tij-

dens de dag (12 juli, namiddag) 

dus vanuit België zal de ochtend 

van dinsdag 12 augustus de 

hoogste activiteit aan meteoren 

opleveren. Bovendien is het dan 

bijna volle maan, zodat die het 

eerste deel van de nacht toch té 

veel zal storen. Probeert u dus 

vanaf 1 of 2 uur in de ochtend 

paraat te zijn, en verwacht dan 

enkele tientallen meteoren per 

uur. 

 

Maar ook vroeger op de zomer 

is de activiteit niet te onder-

schatten: enkele kleinere zwer-

men waaronder vooral de Delta 

Aquariden (maximum om-

streeks 27 juli) zorgen ervoor 

dat er toch steevast enkele mete-

oren per uur te zien zijn. 

  

En natuurlijk kan u de meteoor-

zwerm altijd “virtueel” live be-

kijken op het radiometeoorsys-

teem van MIRA => 

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

meteoren.jpg 

Een uitdaging voor deze zomer: probeer eens Uranus met het blote oog te 

vinden. Wie goede ogen heeft en op een donkere locatie staat moet daar 

zonder al te veel problemen in slagen, want Uranus haalt magnitude 5.8. 

Ter oriëntatie: het cirkeltje sterren boven Uranus is het fameuze "circlet 

in Pisces", het opvallendste stuk van het sterrenbeeld Vissen (net onder 

het vierkant van Pegasus trouwens), en is terug te vinden op de over-

zichtskaarten op pagina's 36-38. 
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trachten waar te nemen in één 

nacht) kennen deze lastige 

knaap maar al te goed. Op dat 

moment staat deze bolhoop nog 

vrij laag en heeft hij de neiging 

om te verbleken in het ochtend-

gloren… als je dan al een ganse 

nacht bezig bent met het hoppen 

van de ene Messier naar de an-

dere, dan is deze allerlaatste 

misschien wel het zwaarste 

loodje dat je moet kraken. Al-

hoewel deze in de zomer nooit 

hoger komt dan 30 graden bo-

ven de horizon, is de bolhoop 

zelfs waarneembaar met de ver-

rekijker, als een klein compact 

wolkje. Hem volledig oplossen 

is zelfs lastig in een grotere tele-

scoop, maar als je ietwat de tijd 

neemt om het object volledig tot 

jou te nemen, zal je al gauw 

perifeer waarnemen dat het een 

iets grotere halo heeft met 1 tot 

2 uitlopers in noordelijke rich-

ting. Om dit object te lokalise-

ren zou ik beginnen in het cen-

trum van de Steenbok bij Eta 

Cap, dan ga je 2.5 graden zuid-

oostelijk naar Phi Cap, vandaar 

weer 2.5 graden in dezelfde 

richting tot bij Zeta en 36 Cap, 

om dan nog eens diezelfde af-

stand verder te nemen. Net naast 

de M30 staat er een vrij helder 

sterretje (41 Cap) van 5de mag-

nitude dat je ook als referentie-

punt kan gebruiken. 

  

Dubbelster-Zeta1 Aqr-3.7+4.6-

pa 173-sep 2.2" 

Kan je deze nauwe dub-

belster, van 2 bijna even 

heldere sterren, scheiden? 

Of plakken ze aan elkaar waar-

door je het "liggende acht"-

effect of zelfs een ovaal effect 

krijgt? Zie ook  

http://www.aaq.org.au/sect -

ons_double_stars_survey.htm#s

urvey 

  

Dubbelster- 12 Aqr-

5.5+7.5-pa 195-sep 2.4" 

Nog zo eentje dat niet 

gemakkelijk te scheiden zal zijn. 

Deze gele ster met blauwachtige 

begeleider kan je net onder het 

midden van de lijn Beta - 3 Aqr 

vinden. 

om zo meer kans te maken tij-

dens het gevecht. Wat wel leuk 

is om weten, is dat dit gedeelte 

van het hemelfirmament het 

"watergedeelte" is, met sterren-

beelden als de Waterman, de 

Zeegeit, het Dolfijntje, de 3 Vis-

sen (1 van Piscis Austrinus en 2 

van Pisces), de Walvis en de 

rivier Eridanus. 

  

D ub b e l s t e r -A l pha 

Cap-4.3+3.6 

Alpha Cap (Al Giedi = 

De geit) is een optische dubbel-

ster die je met het blote oog zou 

moeten kunnen scheiden. M.a.w 

het gaat hem hier om 2 sterren 

die eigenlijk niets met mekaar te 

maken hebben, uitgezonderd dat 

ze vanuit ons gezichtspunt 

schijnbaar vrij dicht bij mekaar 

staan. Met de kijker kan je zien 

dat de 2 afzonderlijke compo-

nenten op zich "echte" dubbel-

sterren zijn, met elk een zwak-

kere begeleider. Bekijk ook eens 

de kleuren van deze pseudo 

"dubbel-dubbel". 

  

Bolhoop -M30 -6 .9-

12.0' 

Menig Messiermara-

thoner (mensen die in maart-

april de ganse Messiercataloog 

4. STARS (zie middenflap) 

 

Aquarius (Aqr) - Capricornus 

(Cap) 

Waterman - Steenbok 

 

 

Sterrenbeeld: 

 

Deze keer een speciale vakantie-

editie voor de mensen die naar 

het zuiden trekken, d.w.z. naar 

de Provence, Spanje of nog be-

ter naar Marokko en Tunesië. 

Als je daar op vakantie bent 

vergeet dan niet even naar Fo-

malhaut of Alpha Piscis Austrini 

te kijken,onder het motto: "how 

low can you go"! 

 

De 2 sterrenbeelden in dit arti-

kel liggen hier net boven en 

maken beide deel uit van de 

Dierenriem (Zodiac), namelijk 

de Steenbok (Capricornus) en de 

Waterman (Aquarius). Eigenlijk 

zagen de Grieken Capricornus 

eerder als een monsterlijke krui-

sing tussen een gehoornde geit 

en een vis. De "zeegeit" zou 

komen van een verhaal over een 

gevecht tussen de geit-god Pan 

en een zeemonster in de Nijl. 

Het gedeelte van Pan dat onder-

water zat veranderde in een vis, 

Capricornus -de Steenbok- werd oorspronkelijk de Geitevis of de Zeegeit 

geheten. Merk op dat ook hier de helderste ster niet  is, maar wel  

(uiterst links, Deneb Algiedi, van het Arabisch "Staart van de Geit").  

(in de horens van de Geit) is ietsje zwakker en draagt de naam Algiedi 

(wat dan natuurlijk simpelweg "de Geit" betekent). 
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ste zicht de vorm heeft van Sa-

turnus. Voor deze nevel mag je 

gerust naar een hoge vergroting 

gaan en als je dan perifeer kijkt 

zal je misschien wel langs beide 

kanten de centrale uitsteeksels 

zien. Dit is een zeer dankbaar 

neveltje om te bekijken, spijtig 

dat het hier in onze streken nooit 

erg hoog aan de horizont komt. 

 

Planetaire nevel: 

Helixnevel  

(NGC7293) -7.6-

16.3' 

Daarnet iets klein en fijn en dan 

nu een kanjer van een planetaire 

nevel. Deze moet echt waarge-

nomen worden met lage vergro-

tingen en groothoekoculairen. 

Met een schijnbare grootte van 

iets meer dan een 1/4 van een 

graad is de Helix-nevel de 

grootste planetaire nevel aan de 

nachtelijke hemel, dit dankt hij 

aan zijn dichte nabijheid van 

zo'n 450 lichtjaren. Naar het 

sc h i j n t  zo u  o nze  Z o n 

"binnenkort" (over miljarden 

jaren) ook zo'n schil rond zich 

hebben. Maar daar zullen wij 

voor het ogenblik geen last van 

hebben. Deze grote bijna ronde 

lichtvlek is te vinden met de iets 

grotere verrekijker op graadje 

van de punt van een driehoek 

die op zo'n 5 graden ten zuid-

westen van Delta Aqr staat. Pas 

wel op want de lage stand, licht-

vervuiling en slechte transparan-

tie kunnen ertoe leiden dat je dit 

object, met toch een lage opper-

vlaktehelderheid, soms moeilijk 

kan zien. Van de andere kant 

reageert deze nevel heel goed op 

de speciale filters zoals de OIII 

en de UHC. Als je voor dit ob-

ject de tijd neemt, dan zal je 

zeker ook helderheidsverschil-

len in de buitenste rand kunnen 

zien. De centrale ster is veel te 

zwak om te kunnen waarnemen. 

  

Variabele-X Aqr-7.5 

en 14.8 in 311.6 da-

gen 

Als je nu de kijker 3 graden naar 

het westen verschuift zal je 

waarschijnlijk (als hij in zijn 

maximum zit, deze schommelt 

Bolhoop-M2-6.6-16.0' 

Ongeveer 5 graden ten 

noorden van Beta Aqr 

staat er een mooie bolhoop die 

binnen het bereik van een bino-

culair ligt. Maar zelfs met een 

sterrenkijker is deze spijtig ge-

noeg nog steeds niet op te los-

sen, in plaats daarvan krijg je 

een compact helder driehoekige 

vlek omringd door een waas van 

opgeloste sterren. Een must 

voor de bolhoopliefhebbers! 

  

Bolhoop-M72-9.2-6.6' 

Alhoewel het hier gaat om 

een Messier-object stelt 

deze bolhoop echt niet veel 

voor. Hij is niet al te gemakke-

lijk te vinden (ongeveer 2 naar 

het zuiden langs de middellood-

lijn van Nu en Epsilon Aqr) en 

als je hem dan te pakken hebt 

zie je perifeer maar een flauw 

structuurloos wazig vlekje dat je 

niet kan oplossen. Om er echt 

iets in te zien moet je al een 

groot instrument hebben en dan 

nog op een heldere, transparante 

nacht. 

 

Asterisme-M73-8.9-2.8' 

Op een graadje ten oosten 

van M72 ligt er dan een 

"foutje" in de cataloog van Mes-

sier (die eigenlijk een komeetja-

ger was): vier zwakke sterretjes 

in een Y-vormpje. Dit noemen 

we dan in de sterrenkunde een 

asterisme, wat eigenlijk niet 

meer dan een aantal al dan niet 

gerelateerde sterren zijn, die 

vanuit ons gezichtpunt een leuke 

tekening vormen. Mooie voor-

beelden zijn de kleerhanger in 

het Vosje, de theepot in de 

Boogschutter, Kemble's cascade 

in Camelopardalis enz ... Zie 

voor andere asterismen ook: 

h t t p : / / w w w . d e e p s k y . i n f o /

asterismen/Asterismenlijst.pdf 

  

Planetaire nevels: Satur-

nusnevel (NGC7009) -8.3-

29" 

Nabij Nu Aqr heb je een vrij 

helder maar klein planetair ne-

veltje NGC7009, dat op het eer-

M30 in de Steenbok, een minder bekende bolhoop aan onze zomer- en 

herfsthemel. 

Tekening Ronny Delaet, met een 105 mm maksutov-telescoop. 
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tussen magnitude 7.5 en 14.8 in 

311.6 dagen) een rood-oranje 

variabele ster zien, namelijk X 

Aqr. Dit is er eentje van het 

l a n g p e r i o d i e k e  M i r a -

veranderlijke (tiens, waar heb ik 

die naam nog gehoord), maar 

dan wel eentje van de zeldzame 

S-klasse, die zich in het spec-

trum vertaalt als zirkoniumoxide

-lijnen en dit zou komen door 

het S-process. 

Hiervoor refereer ik graag naar 

http://en.wikipedia.org/wiki/S-

process. Dit is iets voor de lief-

hebbers van chemie en fysica. 

 

Dubbelster- 41 Aqr-5.3+7.3

-pa 113-sep 5.2" 

Deze nauwe dubbelster 

moet je een 2 graden ten westen 

van X Aqr gaan zoeken. Deze 

valt op door zijn mooi kleurcon-

trast van een goudachtige ster 

met een blauwachtige begelei-

der. 

  

Galaxie- NGC 7606-11.7-

4.3'x 2.3' 

Deze galaxie is het zoeker-

tje van de maand. In het midden 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2008, Jean 

Meeus, VVS 2007. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

van de lijn Lambda en Omega 

Aqr staan er drie 4de magnitude 

sterren (Psi Aqr 1,2 en3) en 1.5 

graad ten noordoosten van dit 

trio is dit stelseltje te zien als 

een uitgerokken, afgeplat ovalen 

vlekje met een lichte verhelde-

ring in het centrum en 1 voor-

grondsterretje aan de rand. 

 

  

Helderheidscurve van de langperiodieke MIRA-variabele X Aquarii. 

Deze fluctueert in helderheid tussen magnitude 7,5 en 14,8 elke 311,6 da-

gen. Curve op basis van de waarnemingen in de AAVSO-databank. 

De Helix-nevel in de Waterman is verweg de grootste planetaire nevel 

aan onze hemel, meer dan dubbel zo groot als de veel bekendere Halter-

nevel (in Vulpeculus, het Vosje). De Helix komt helaas niet zo heel hoog 

boven de Belgische hemel (minder dan 20°), maar toch is het een aanra-

der om deze zomer eens op te zoeken. 

Een schitterende opname trouwens van Maarten Vanleenhove, met een 

10 duims LX200 Schmidt-Cassegrain telescoop, vanuit een donker 

plaatsje in de Haute-Provence. 
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De sterrenhemel in septemberDe sterrenhemel in september  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 01h, op 1 oktober om 23h zomertijd,... 

Jupiter 
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De sterrenhemel in augustusDe sterrenhemel in augustus  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 01h, op 1 september om 23h zomertijd,... 

Jupiter 

Mars 15/07 
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De sterrenhemel in juliDe sterrenhemel in juli  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 

Jupiter 

Saturnus 
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Links: op de valreep bezorgde Bart Declercq ons nog deze schitterende reeks beel-

den van een overgang van de maan Io voor de schijf van Jupiter, daterend van de 

nacht van 30 juni op 1 juli. Het eerste beeld werd genomen om 1h10m, het laatste 

om 2h32m. Heel mooi is te zien hoe Io de planeet nadert, en hoe dan eerst de don-

kere schaduw van het maantje op de planeet valt, waarna het maantje er zelf ook 

voor schuift. Maar bovendien is -vanaf het midden van de reeks- ook de befaamde 

Rode Vlek van Jupiter te zien, net boven het maantje. 

Opnamegegevens: Celestron C9 1/4, DMK31AF-firewire-camera, en een RGB-

filterset. Voor elk beeldje werden dus 3 filmpjes gemaakt (één in rood, één in 

groen, en één in blauw) stuk voor stuk bewerkt, en dan samengevoegd tot een kleu-

renopname. En dat dus 9 keer, een heus monnikenwerkje dus! 

Onder: enkele maanden eerder maakte Bart met dezelfde setup ook al deze opna-

mes van Saturnus en het minieme Marsbolletje (10 april, toen was de planeet nog 

nauwelijks 6,5 boogseconde groot). Niettemin zijn er op beide opnames nog heel 

wat details te zien: de Cassini-scheiding in de ringen van Saturnus (niet evident nu 

de ringen onder zo'n kleine hoek te zien zijn), wol-

kenbanden op de planeet, en bij Mars zijn er naast de 

spierwitte poolkap ook nog heel wat donkere en lich-

tere albedoformaties te zien. 

Boven: dit hi-res beeldje van Christophe Behaeghel toont één der meest bekrater-

de stukken van de Maan: krater Clavius en omgeving. Bemerk hoe de binnenkant  

van Clavius ook nog eens bezaaid ligt met steeds kleiner wordende kraters. Deze 

kunnen trouwens gebruikt worden als test voor de scherpte van (kleine tot middel-

grote) kijkers: ze vormen immers een boog van steeds kleiner wordende kratertjes. 

De grootste (Rutherford, rechts) is zelfs groot genoeg om zelf een centrale berg te 

hebben, maar de volgende zijn -in tegenwijzerszin- Clavius D (28 km), C (21 km), 

N (13 km), J (12 km) en uiteindelijk JA. 

De opname dateert van 14 april, en werd gemaakt met een DMK-firewire-camera 

en een Celestron C11-kijker. 
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Een voorjaars-waarnemingsweekje in 

Zuid-Frankrijk (departement Gers), met 

een paar actieve leden van MIRA lever-

de helaas nogal weinig heldere nachten 

op. Nochtans mogen de schaarse resul-

taten maar al te zeer gezien worden! 

Links een opname van M51 door Janos 

Barabas. Hij gebruikte hiervoor een 25 

cm newtonkijker, en een Canon 350D-

camera. Er werden 15 opnames van 5 

minuten samengevoegd om tot dit 

"diepe" resultaat te komen. Let ook op 

de vele kleine melkwegstelseltjes die her 

en der in beeld te zien zijn als zwakke 

vlekjes.  

M51 staat in het sterrenbeeld Jachthon-

den (Canes Venatici), maar is eigenlijk 

makkelijker te vinden via de eerste ster 

van de "steel" van de Grote Beer. 

Rechts: enkele meters verder gebruikte Chris Van den Bossche 

eenzelfde camera, maar ditmaal achter een 200 mm f/4 newton 

(totale belichtingstijd bedroeg 96 minuten).  

Het gaat hier om een koppel melkwegstelsels die de bijnaam "the 

Cat's eyes" kreeg: NGC 4656 en 4631 staan ook al in de Jachthon-

den.  

Links: maar ook in eigen land zijn nog don-

kere locaties te vinden, waar de zomerse 

Melkweg nog mooi te zien is. Bijgaande op-

name werd gemaakt vanuit Saint-Hubert, 

hartje Ardennen. We zien een groot stuk van 

de Zwaan: de staart (Denen, de heldere ster 

linksboven), het "middenstuk" en één van de 

vleugels. In dit gebied wemelt het van de 

knalrode emissienevels. U herkent ongetwij-

feld de Noord-Amerikanevel (linksboven), 

maar ook het nevelcomplex rond Gamma Cy-

gni (rechtsboven) en de Sluiernevel 

(onderaan). Het is eigenlijk een compositie 

van 3 afzonderlijke opnames, allen gemaakt 

met een 90 mm-telelens en een Canon EOS 

350D. Foto Philippe Mollet 


