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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. 1724, categorie 770,  

Auteur:  Dumont, Simone 

“Jérôme Lalande. Un astronome des Lumières” 

Uitgeverij: Observatoire de Paris & Vuibert Editions, Paris, 2007, ISBN: 978-2-

7117-4028-4 
 

Jérôme Lalande is één van die grote astronomen en wetenschappers van de perio-

de omstreeks de Franse revolutie. Hij staat vooral bekend om zijn werk betreffen-

de de planeetbanen en aanverwante berekeningen (o.a. de Venus-overgang van 

1769), maar was in zijn tijd ook een heel populaire spreker en lesgever. Maar 

daarnaast is hij natuurlijk ook een kind van zijn tijd: atheïst, betrokken bij de re-

volutie maar tegelijk ook de excessen ervan veroordelend.  

Daardoor geeft het boek ook inzicht in dit –ook voor de toenmalige wetenschap-

pers– boeiende maar ook gevaarlijke en chaotische tijdvak. 

 

 

• Boek; nr. 1723, categorie 343,  

Auteur:  Norton, O. Richard & Chitwood, Lawrence A. 

“Field Guide to Meteors and Meteorites” 

Uitgeverij: Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York, 2008, ISBN: 978-1-

84800-156-5 
 

In de steeds verder uitdijende collectie boeken van Springer‟s “Practical Astro-

nomy” reeks. Eén van de grote specialisten in de materie beschrijft zowel de the-

orie als de praktijk der meteorieten. Het gaat hier niet of nauwelijks over het 

waarnemen van meteoren (“vallende sterren”) maar wel over de herkomst van die 

brokstukjes, hun samenstelling, classificatie, het herkennen ervan, en ook een 

hoofdstukje over de diverse technieken om die te vinden. Dit alles rijkelijk (en 

kleurrijk) geïllustreerd, wat niet onbelangrijk is voor would-be meteorietjagers! 
 

 

 

 

 

• Boek; nr. 1721, categorie 460,  

Auteur:  Boselli, Alessandro 

“A la découvertes des galaxies” 

Uitgeverij: Ellipses, Paris, 2007, ISBN: 978-2-7298-3445-6 
 

Een toch eerder gespecialiseerd onderwerp als “melkwegstelsels” wordt in dit 

boek op een vlotte en eerder toegankelijke manier besproken. Meer dan de helft 

van het boek wordt trouwens gevuld met kleurrijke foto‟s en afbeeldingen 

(grafieken, tekeningen,…) wat de leesbaarheid zeker ten goede komt, en er ook 

een beetje een “kijkboek” van maakt. 

In 7 hoofdstukken worden hun classifica-

tie besproken, elektromagnetische stra-

ling, de fysica van melkwegstelsels, hun 

algemene eigenschappen, hun omgeving, 

hun verdeling in het heelal, en uiteindelijk hun vorming en evolutie. 

 

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 

 

Lichthinder: „t is natuurlijk een 

ramp voor de sterrenkunde, 

maar soms levert het ook wel 

fraaie plaatjes op… 

Deze mooie samenstand van de 

Maan en de Grimbergse abdij-

kerk werd gemaakt op 19 juli. 

Die dag hadden we met een 

groep vrijwilligers het waarne-

mingsterras van MIRA onder 

handen genomen, voor de jaar-

lijkse “grote kuis”. Bij het thuis-

komen (in Meise) zagen we van 

op straat reeds hoe de Volle 

Maan net achter de kerk aan het 

opkomen was. In ijltempo naar 

binnen, camera en 200mm tele-

lens vastgegrabbeld en twee 

trappen op gespurt naar de zol-

derverdieping.  

De gebruikte camera was een 

Canon 450D, met de héél handi-

ge “live-preview” functie. Daar-

door kan je rechtstreeks op het 

schermpje scherpstellen, iets 

wat evident is bij kleine came-

ra‟s maar tot voor kort niet bij 

reflexcamera‟s. Maar om een 

dergelijke opname haarscherp te 

krijgen levert dit héél wat tijd-

winst op, en dat maakte het ver-

schil. Een minuutje later stond 

de Maan immers al merkelijk 

hoger aan de hemel... 

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, Janos Barabas, 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… Rodrigo Alvarez 8 

Telescoopbespreking: Skywatcher 120/600 achromaat 14 

Boekbespreking: Astro-Tests 17 

De variabele van het seizoen Z And 23 

MIRA-publicaties en –verkoop 25 

Hemelkalender 26 

Beeldgalerij 39 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

CURSUS PRAKTISCHE 

STERRENKUNDE 

 

Afwisselend loopt er op MIRA 

een cursus “Theoretische” en 

“Praktische” sterrenkunde, en in 

2009 is die laatste aan de beurt.  

Op 15 woensdagavonden, ver-

spreid over het volledige kalen-

derjaar, geven we u de basis om 

een actief amateursterrenkundi-

ge te worden.  

Hemelkennis en -oriëntatie ko-

men in de eerste 2 lessen aan 

bod (en natuurlijk ook vaak tus-

sendoor in de andere lessen). 

Materiaalkennis (verrekijkers, 

telescopen, zelfbouw) volgt in 

lessen 3 en 4. En nadien komen 

alle verschillende disciplines 

aan bod: zonnewaarnemingen, 

planeten, variabelen, kunstma-

nen, fotografie, bedekkingen en 

eclipsen,…  

Voor zover het weer het toelaat 

wordt alles ook zo veel mogelijk 

in de praktijk gebracht. 

De lessen starten telkens om 

19h. Deelnemen kost 105 euro, 

maar daarin is ook een lijvige  

cursustekst inbegrepen. 

Meer info op onze website. 
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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 

Vrijdag 12 december om 19.30 

uur 

 

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit. 

 

Dit keer geen klassieke vergade-

ring, maar een héél toegepaste 

samenkomst. We profiteren die 

avond van een kleine maar ge-

motiveerde groep bezoekers om 

al wie geïnteresseerd is om af en 

toe een handje toe te steken tij-

dens rondleidingen wegwijs te 

maken in deze materie. De bij-

eenkomst start om 19.30 uur, 

dan kunnen we op voorhand al 

enkele dingen bespreken die 

voor een goed verloop van zo‟n 

rondleiding van belang zijn. 

Iedereen dus van harte welkom! 

Want aangezien we in de loop 

van een jaar heel veel groepen 

op bezoek krijgen, is iedere hulp 

ten zeerste welkom… 

De werkgroep instrumenten 

heeft zoals steeds een drukke 

zomer achter de rug, daarbij 

geholpen door een paar nieuwe 

krachten. 

 

Cursist Pieter Bourgois nam de  

soms falende motorisatie van de 

Kuttertelescoop onder handen 

(zie pag. 16 voor uitleg en fo-

to‟s) en die is nu letterlijk “beter 

dan nieuw”. 

 

On ze  Na kh la - met eo r i e t 

(afkomstig van Mars, via een 

omweg langs Egypte) is één der 

pronkstukken van MIRA. Sinds 

vorig jaar heeft deze een vaste 

plaats gevonden, in een bevei-

ligde en stevige glazen vitrine-

kastje. Maar de belichting ervan 

kon beter, en bovendien gaat het 

om een relatief klein stuk. Daar-

om sloegen we twee vliegen in 

één klap: een ruim vergrootglas 

me t  i n g e b o u wd e  LE D -

verlichtng werd boven het steen-

tje gemonteerd zodat iedereen er 

nu een goed zicht op krijgt. 

 

De antenne van ons meteoorde-

tectiesysteem kreeg een nieuwe 

locatie aan de voorkant van het 

gebouw. Tot nog toe stond ze 

bovenop het dak van de nieuw-

bouw, maar daar pikte deze ge-

voelige antenne heel wat elek-

tronische storing op van de vele 

toestellen in het gebouw (en dan 

vooral van de nieuwe multime-

Instrumenten / onder-

houd 

De nieuwe server komt er aan. 

Wie al eens op MIRA rondliep 

(en dan vooral in de “niet-

bezoekers”-gedeelte) weet dat er 

nogal wat computers staan. Er 

zijn de PC‟s van de vaste mede-

werkers, er zijn er voor de vrij-

willigers, maar ook in de bib. en 

in de diverse multimediazalen. 

Op al die computers samen wor-

den natuurlijk héél wat docu-

menten geproduceerd (teksten, 

figuren, presentaties), maar die 

worden via het netwerk allemaal 

centraal opgeslagen. Deze 

“belangrijkste aller computers” 

is de fileserver, en die begon nu 

stilletjesaan achterhaald te wor-

den (té traag, té weinig schijf-

ruimte). Op het moment van dit 

schrijven was er al een gloed-

nieuw toestel geconfigureerd dat 

binnen de kortste keren het oude 

model zal vervangen. Ruimer en 

sneller, maar ook met betere 

backup-voorzieningen. 

Jeugdkern 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

 

Het programma voor de maan-

den oktober tot december 2008 

ziet er als volgt uit:  

 

Zaterdag 11 oktober om 20 

uur: Astrospel 

Enkele sterrenbeelden zijn re-

cent de hemel ontvlucht en hou-

den zich schuil ergens op Volks-

sterrenwacht MIRA. Wie kan er 

hun identiteit en verstopplaats 

vinden en de sterrenbeelden 

terug aan de nachthemel plaat-

sen? Misschien dat het lukt met 

behulp van de vele cryptische 

aanwijzingen en het deskundige 

advies van enkele detectives? 

 

Zaterdag 8 november om 20 

uur: Zoek de fout! 

Nu en dan komen de scenaristen 

in Hollywood op het idee om 

een film te maken waarin de 

diaopstellingen). Buiten de ope-

ningsuren van MIRA was de 

ontvangst quasi perfect, maar 

zodra we alle toestellen acti-

veerden was er vaak nauwelijks 

nog een meteoor te zien. 

Op de huidige locatie is daarvan 

geen sprake meer, maar nu 

treedt er tot onze verbazing een 

ander (interferentie?) fenomeen 

op. Waarschijnlijk is de oorzaak 

te zoeken in de antenne zelf of 

de kabels, hopelijk kunnen we 

dit de volgende weken uitvlooi-

en. 

 

En binnenkort komen er ook een 

hele reeks nieuwe krachtiger 

telescopen. Op dit ogenblik 

wordt er al druk gewerkt aan 

een nieuwe protuberansenkijker, 

waarvoor François Thijs alvast 

een nieuwe filtervatting maakte. 

Deze kijker zal nog wel wat 

experimenteerwerk vergen, 

maar op pag. 39 ziet u alvast een 

resultaat van de eerste versie. 

Informatietechnologie 



MIRA Ceti - oktober - december 2008 
5 

De werkgroep waarnemen komt 

elke eerste en derde woensdag 

van de maand samen en licht 

maandelijks via deskundige 

sprekers en/of workshops een 

bepaald astronomisch thema toe.  
 

Afgelopen 3 maanden kwamen 

Wim Stemgée, Lieve Meeus en 

Sven Dedeyne spreken over 

respectievelijk de Deepsky ob-

jecten van  het komende sei-

zoen, het waarnemen van de 

Zon en over allerlei waarneem-

tips. De werkgroep wil via deze 

weg de sprekers nogmaals be-

danken voor hun boeiende en 

gesmaakte uiteenzettingen. 

 

De volgende maanden komen 

deze onderwerpen aan bod:  

Sterrenkunde - op woensdag 1 oktober om 

20.15 uur maakt Wim Stemgee 

een verkenningstocht langsheen 

de mooiste Deepsky objecten in 

Pegasus, Andromeda en Pisces. 

- op woensdag 5 november om 

20.15 uur brengt Bart Declercq 

verslag uit van zijn eerste bevin-

dingen met de Skyshed-Skypod 

waarin zijn EQ6/C9.25 een on-

derkomen vond. 

- op woensdag 3 december om 

20.15 uur komt Thierry Pauwels  

spreken over het project RUS-

TICCA, waarbij de 1,2 meter 

telescoop van de Koninklijke 

Sterrenwacht uitgerust werd met 

een krachtige CCD-camera. 

 

Mail naar <mira@decoster.eu> 

of <bart@mira.be> voor meer 

info. 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ––  DECEMBER 2008DECEMBER 2008  

Zaterdag 22 november 

Prof. Van Proeyen 

―Ons beeld van de zwaartekracht van vroeger tot nu‖ 

Vallen en opstaan, daar hebben 

we de zwaartekracht voor nodig. 

En dat vallen en opstaan lijkt 

ook treffend het beeld te schet-

sen van de theorieën over de 

zwaartekracht in de fysica. Vele 

bekende fysici hebben er door 

de jaren heen ideeën over ont-

wikkeld, en toch is de zwaarte-

kracht nog steeds een mysterie. 

Ze past moeilijk in de kwantum-

mechanica, waar de andere 

krachten zoals elektromagnetis-

me wel hun plaats vinden. Het 

zoeken naar een goed beeld van 

de zwaartekracht is echter een 

leidraad in het zoeken naar 

steeds betere theorieën over alle 

basiskrachten en deeltjes in het 

universum. 

 

Tijdens deze lezing gaan we 

kijken naar de vroege theorieën 

over de zwaartekracht, wanneer 

erg verschillende fenomenen 

zoals planeetbanen enerzijds en 

vallende voorwerpen op Aarde 

anderzijds in het ene begrip van 

ruimte voorkomt. Leuke films, 

daar niet van, maar wie zegt dat 

de sterrenkunde die ze tonen 

wel klopt? We gaan op zoek 

naar de astrofilm met de meeste 

fouten! 

 

Zaterdag 20 december om 20 

uur: Ad Fundum!  

Test je algemene ruimtekennis 

tot op het bot in deze spannende 

quiz! De quiz bestaat uit 9 ron-

des. 8 rondes met elk 5 vragen, 

al dan niet met meerkeuze. Ron-

de 9 zit iets anders in elkaar; dit 

wordt een supersnelle alfabet-

ronde met - wat dacht je - 26 

vragen waarvan je van elk ant-

woord de eerste letter al weet. 

Door de quiz loopt een rode 

draad, waarmee veel extra pun-

ten te verdienen zijn. 

zwaartekracht werden samenge-

bracht. En dat is wat fysici nog 

steeds trachten te doen: verschil-

lende fenomenen verzamelen 

onder één noemer. Zwaarte-

kracht zou een schakel moeten 

zijn in die puzzel, maar verschil-

lende pogingen zijn reeds mis-

lukt. Als klassieke theorie wordt 

zwaartekracht beschreven door 

de algemene relativiteitstheorie, 

wat leidt tot spectaculaire feno-

menen zoals zwarte gaten. Als 

kwantumtheorie van gravitatie 

lijkt de snaartheorie - waarbij 

alle elementaire deeltjes be-

schouwd worden als trillingen 

van snaren) de 

meeste kans te maken op succes. 

Maar die theorie leidt dan weer 

tot vele vreemde fenomenen, 

zoals het bestaan van meer di-

mensies en veel onbekende 

deeltjes. Kan dat allemaal stro-

ken met de realiteit? En op wel-

ke manier gaan we daar duide-

lijkheid over krijgen? 

 

Over die evolutie van ons beeld 

van de zwaartekracht en de re-

cente inzichten in dit onder-

zoeksdomein  komt professor 

Antoine Van Proeyen van het 

Departement Natuurkunde en 

Sterrenkunde van de KU Leu-

ven ons op MIRA een duidelijk 

beeld schetsen.  

 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 
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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 zeker tot no-

vember nog te zien zijn, maar de 

volgende maanden is vooral 

Venus van de partij! 
 

“Op verkenning met de Hubble-

ruimtetelescoop” is het onder-

werp van Frank zijn lezing op 

26 september. Geen twijfel 

mogelijk: dit wordt een voor-

stelling tjokvol spectaculaire 

plaatjes en mooie animaties, 

over één van de succesvolste 

sterrenkundige instrumenten. 

 

“Het heelal en zijn mysteries”. 

Anno 2008 is de sterrenkunde 

héél ver geëvolueerd, maar 

soms lijkt het wel “hoe meer we 

weten, hoe meer nieuwe vragen 

er opduiken”. De astronomen 

zullen dus nog niet zo gauw 

werkloos worden. Tijdens de 

Astroclub van 28 november zal 

Frank een aantal mysteries uit 

de sterrenkunde bespreken. 

 

Let op: de laatste Astroclub van 

2008 is vervroegd tot 19 decem-

ber ipv 26/12. Zoals steeds kijkt 

Frank dan vooruit naar wat het 

volgende jaar ons te bieden 

heeft qua sterrenkunde en ruim-

tevaart. Er is de extreem lange 

eclips in China op 21 juni, er is 

het Internationaal Jaar van de 

Sterrenkunde,  Frank De Winne 

gaat 6 maand naar ISS,... 

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 

Een tweede hoogst interessante 

lezing dit najaar! 

Jef Ongena was een tiental jaar 

geleden al eens te gast op MI-

RA, voor een werkelijk hoogst 

fascinerende lezing! Hij was 

toen nog –via de Koninklijke 

Militaire School– verbonden 

aan het Textor-experiment in 

het Duitse Jülich. 

Maar ondertussen zijn zowel 

het onderzoek als Jef zelf een 

trapje opgeschoven, en is hij nu 

Task Force Leader aan de JET 

te Oxford (Joint European To-

rus). De doelstelling is echter 

dezelfde gebleven: “de Zon op 

Aarde” realiseren! 

Kernfusie –het mechanisme dat 

de sterren op gang houdt– is 

immers dé energiebron van de 

toekomst: quasi onbeperkt, niet

-vervuilend, en enorm efficiënt. 

 

Maar vooraleer we zo ver zijn, 

moeten er nog een heleboel 

technische drempels overwon-

nen worden. Hierover komt Jef 

praten op zijn hoogst enthousi-

aste en meeslepende wijze. 

 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

 

Zaterdag 20 december: 

Jef Ongena 

―Kernfusie: een grote uit-
daging met een enorme 

belofte‖ 
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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/ 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Cursus 'Inleidende Sterrenkunde' op woensdagavond om 20 h, eerste 

les op wo 08/10/2008  

• Cursus 'Waarnemen voor beginners' op vrijdagavond om 20 h, eerste 

les op vr 31/10/2008  

• Cursus 'Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde' op woensdagavond 

om 20 h, eerste les op wo 12/11/2008  

• Cursus 'Actuele onderwerpen uit de ruimtevaart' op woensdagavond 

om 20 h, eerste les op wo 15/10/2008 

• Planetariumshows : De zuidelijke sterrenhemel  ; 3D film Dawn of the 

Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Spike Codex 

(jeugdvoorstelling) ; De Tharsis Codex ; Postcards from the future  

• Workshops Wetenschapsweek : Reis naar de sterren (8-18 jaar); Ande-

re werelden (8-14jaar); Kometen en Meteoren (8- 14jaar); Licht vangen 

(8-14jaar) 

 

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

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

Meteoren en Kometen'  

• Cursus Weerkunde : op donderdag van 20h tot 22h, eerste les 9/10/08 

• Ma 13/10/2008 van 20h00 tot 23h00 : Voordracht 'De meteorenzwer-

men van het najaar' 

• Wo 29/10/2008 van 15h00 : 3D-show „Galilei‟s Bril‟  

• Vrij 31/10/08 13h30 tot 16h : De hemel beter leren kennen (12-18 jaar) 

• 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   
 

• Elke vrijdagavond en woensdagnamiddag: open voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een bezoek brengen aan de sterrenwacht. De 

rondleiding op vrijdag start om 20h30, en die op woensdag om 15h00.  

• Za 11/10/2008 van 18h tot 23h: Mad Astro Dropping  

• Za 25/10 - Zo 9/11/08: Astronomische rondreis door Zuid-Afrika 

• Do 9/10/2008 van 20h00 tot 22h10 : presentatie over de Sextant  

• Do 20/11/2008 van 20h00 tot 22h10 : Voordracht : Fotografie Basic 

• Do 13/11/2008 van 20h00 tot 22h10 : Uitleg over radiowaarnemingen  

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

Rodrigo Alvarez Rodrigo Alvarez   

MIRA Ceti sprak met ... 

Mijnheer Alvarez, u bent als 

wetenschapper verscheidene 

jaren heel nauwgezet bezig ge-

weest met de studie van Mira-

sterren.  Mist u door uw hui-

dige functie als directeur van 

het Planetarium waarbij toch 

vooral het educatieve en admi-

nistratieve aspect centraal 

staat niet die directe band met 

het sterrenkundige onder-

zoek?  

Toegegeven, tijdens mijn perio-

de aan de ULB kon ik elke 

maand een nachtje gaan waarne-

men op het Observatoire de 

Haute-Provence om zo de hele 

cyclus van de Mira-sterren te 

kunnen volgen, en dat was heel 

interessant werk. Maar ik heb nu 

andere verantwoordelijkheden 

die ook erg boeiend zijn. En ook 

al verricht ik zelf geen sterren-

kundig onderzoek meer en 

schrijf ik zelf geen artikels 

meer, toch heb ik nog steeds 

nauwe contacten met de univer-

sitaire wereld en met mijn ex-

collega‟s, zodat ik wel degelijk 

op de hoogte blijf van het actue-

le onderzoek, zeker wat betreft 

die domeinen waarin ik zelf ac-

tief was. En anderzijds is het 

ook zo dat wanneer je zelf met 

een bepaald onderzoek bezig 

bent, je wel erg veel weet over 

dat specifieke kleine deelgebied, 

maar onvoldoende tijd hebt om 

je grondig met andere domeinen 

van de sterrenkunde bezig te 

houden. Je bent dan bv. wel een 

wereldautoriteit op het vlak van 

planeetatmosferen, maar wat be-

treft de laatste ontwikkelingen 

in het kosmologisch onderzoek, 

daar weet je dan weer niet zo 

heel veel over. Het geeft me 

persoonlijk veel voldoening dat 

ik uit hoofde van mijn job op 

een veel globalere manier dan 

voorheen het actuele sterrenkun-

dige onderzoek kan opvolgen.  

Als u twee foto’s zou mogen 

kiezen om mensen te overtui-

gen van het belang en de 

schoonheid van sterrenkunde, 

welke beelden zouden dat 

zijn? 

Er zijn intussen zoveel schitte-

rende foto‟s gemaakt van alle 

mogelijke hemelobjecten, maar 

als ik er toch twee zou mogen 

uitkiezen, opteer ik voor twee 

Hubble-beelden. Ten eerste de 

Adelaarnevel met daarin die 

mooie als het ware gesculpteer-

de stervormingsgebieden. Dank-

Op de Heizel in Brussel, vlakbij het Atomium, bevindt zich het Planetarium van de Koninklijke Sterren-

wacht van België. Reeds vele tienduizenden bezoekers konden hier onder een indrukwekkende koepel van 

maar liefst 23 meter en dankzij een ingenieus Zeiss-projectorsysteem kennismaken met de vele wonderlijke 

objecten die de sterrenhemel te bieden heeft.                                                                                                 

Directeur van het Planetarium sinds eind 2000 is de 37-jarige Rodrigo Alvarez, die in Chili geboren werd, 

maar vanaf zijn derde levensjaar in Frankrijk verbleef. Zijn doctoraat in de sterrenkunde behaalde hij aan 

het prestigieuze Observatoire de Paris, en via een postdoc kwam hij aan de Université Libre de Bruxelles 

terecht. Net aan het eind van die periode zocht men bij de Koninklijke Sterrenwacht een bekwaam persoon 

om het Planetarium om te vormen van een wat ingeslapen instituut tot een opnieuw fris ogend en dyna-

misch centrum waar het grote publiek kan kennismaken met de fascinerende wereld van de sterrenkunde en 

de ruimtevaart. Zoals uit onderstaand gesprek mag blijken is Rodrigo Alvarez met brio in die opdracht ge-

slaagd.                                                                                                                                                         

Maar we waren eigenlijk vooral naar het Planetarium getrokken voor een gesprek met een feestelijk randje: 

volgend jaar vieren we immers het internationale wereldjaar van de sterrenkunde. 

Sinds eind 2000 is Rodrigo Alvarez 

directeur van het Planetarium van 

de Koninklijke Sterrenwacht van 

België. 
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zij dit soort beelden wordt het 

mogelijk om begrippen als ste-

revolutie op een heel concrete 

manier voor te stellen en aan het 

publiek een begrijpbare uitleg te 

geven over sterren die ontstaan 

uit grote nevels van gas en stof. 

Daarnaast zou ik kiezen voor 

een beeld dat misschien nog 

meer tot de verbeelding spreekt, 

het beroemde Hubble Deep 

Field. Als we met het blote oog 

kijken naar datzelfde stukje he-

mel in het sterrenbeeld Grote 

Beer is er daar behalve de don-

kere hemel helemaal niets te 

zien, maar de Hubble-

ruimtetelescoop toont ons een 

hemel die krioelt van allerlei ex-

treem ver verwijderde sterren-

stelsels uit een periode toen het 

heelal nog erg jong was. Het on-

zichtbare wordt dus zichtbaar, 

en deze beroemde foto toont 

duidelijk aan dat voorbij de wer-

kelijkheid die we menen te ken-

nen er nog een hele werkelijk-

heid verscholen ligt. 

Het Planetarium heeft de laat-

ste jaren een metamorfose on-

dergaan. Waaraan is die posi-

tieve verandering te danken?  

Tot aan het eind van vorige 

eeuw deed alles nogal koud en 

statig aan. Er waren een beperkt 

aantal vooraf geprogrammeerde 

planetariumvoorstellingen be-

schikbaar, en jaar na jaar werd 

datzelfde programma aan het 

publiek aangeboden.  Toen ik 

hier als directeur mocht begin-

nen was ons team erg klein, 

maar geleidelijk zijn we erin ge-

slaagd om competente mensen 

aan te trekken,  en nu zijn we 

met een vijftiental personen. 

Daarbij zijn animatoren, mensen 

van de technische ploeg, van de 

administratie en het onderhoud, 

iemand die zich met de pr bezig-

houdt en iemand voor de video-

montages en het programmeren 

van het planetariumtoestel. 

Dankzij dit enthousiaste team 

was het mogelijk om de werking 

op alle vlakken te verbeteren. 

We hebben nog steeds vooraf 

opgenomen planetariumvoor-

stellingen op ons programma 

staan, maar die zijn up-to-date 

gemaakt met daarbij een hele-

boel nieuwe voorstellingen die 

aangepast zijn aan verschillende 

leeftijdscategorieën. Daarnaast 

bieden we ook lessen kosmogra-

fie aan die nauw aansluiten bij 

de leerplannen voor de verschil-

lende schoolgroepen en die door 

de animatoren gebracht worden 

in direct contact met de leerlin-

gen en leerkrachten zodat er een 

maximale interactie mogelijk is. 

Op die manier wordt een plane-

tariumvoorstelling natuurlijk 

een veel levendiger gebeuren 

dan met een vooraf opgenomen 

programma dat bovendien veel 

beter aansluit bij het kennisni-

veau van de leerlingen. Boven-

dien hebben we die voorstellin-

gen in de planetariumzaal uitge-

breid met een aantal ateliers of 

workshops waarbij de leerlingen 

bv. een sterrenkaart of een zon-

newijzer leren maken die ze dan 

nadien zelf in de praktijk kun-

nen uitproberen. We hebben er 

ook voor gezorgd dat de grote 

inkomhal nu als een volwaardi-

ge tentoonstellingsruimte is in-

gericht. Vroeger was dat een 

nogal saaie en lege ruimte, maar 

nu staan er voortdurend tijdelij-

ke tentoonstellingen opgesteld 

over ruimtevaart en sterrenkun-

de, alsook een aantal interactie-

Deze foto, in 1996 door de Hubble-ruimtetelescoop gemaakt, toont ons 

een onooglijk klein gebiedje in het sterrenbeeld Grote Beer waar met het 

blote oog totaal niets te zien is. De werkelijkheid is echter helemaal an-

ders, getuige deze wemeling van sterrenstelsels. 
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ve computerschermen met veel 

informatie, quizzen en spelle-

tjes. Ideaal materiaal dus om 

jongeren op een nuttige en aan-

gename manier bezig te houden. 

Dit alles zorgt voor een eigen-

tijds en gevarieerd aanbod dat 

duidelijk in de smaak valt bij de 

bezoekers, zoals de bezoekers-

aantallen bewijzen: in de loop 

van enkele jaren is dat aantal 

met meer dan de helft toegeno-

men.  

Hoeveel bezoekers trekt het 

Planetarium op jaarbasis en 

wat is daarvan het percentage 

Nederlandstaligen en Fransta-

ligen?  

Dat aantal fluctueert natuurlijk, 

maar laat ons het houden op 

35.000 bezoekers per jaar. Daar-

van maken schoolgroepen twee 

derden uit, de rest zijn individu-

ele bezoekers op woensdag, 

zondag en tijdens de vakantiepe-

riode. We krijgen meer Neder-

landstalige schoolgroepen op 

bezoek, maar wat het grote pu-

bliek betreft is er een groter aan-

tal Franstalige bezoekers. Zo 

komen we uiteindelijk aan een 

bijna perfect evenwicht tussen 

de beide taalgroepen. En dat is 

uiteraard een goede zaak voor 

ons aangezien we een federale 

instelling zijn met een aanbod 

dat precies hetzelfde is in het 

Nederlands als in het Frans.  

Zijn er bepaalde voor- en na-

delen verbonden aan het feit 

te behoren tot het federale ni-

veau? 

Er zijn zeker een aantal nadelen 

verbonden aan onze vrij unieke 

situatie. Het doelpubliek dat wij 

willen bereiken is de school-

gaande jeugd, maar onderwijs is 

een bevoegdheid die afhangt 

van de gemeenschappen in ons 

land, terwijl wij ressorteren on-

der het federale wetenschapsbe-

leid. Op die manier verlopen de 

contacten met de onderwijswe-

reld vaak minder vlot dan we 

wel zouden wensen. Een ander 

nadeel is dat de federale schat-

kist niet meteen de rijkste van 

het land is, en de financiële pri-

oriteiten situeren zich op het 

vlak van sociale zekerheid en 

defensie, dat spreekt voor zich. 

Bijgevolg zijn de Koninklijke 

Sterrenwacht en het Planetarium 

niet meteen de instellingen die 

op de grootste budgetten hopen 

bij de opmaak van de federale 

begroting. Bovendien behoren 

wij ook niet tot het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, zodat de 

toeristische diensten ons meestal 

niet vermelden in het lijstje van 

Brusselse musea of attracties. 

Een voordeel is dan weer dat wij 

als openbare dienst geen com-

merciële verplichtingen hebben, 

en aangezien wij door de staat 

gesubsidieerd worden, kunnen 

wij erg lage toegangsprijzen 

hanteren. Een jongere die in 

schoolverband het Planetarium 

bezoekt, betaalt bij ons amper 

twee euro voor een goed gestof-

feerd programma van een halve 

dag, dat is toch erg goedkoop, 

nietwaar? Een ander voordeel, 

naast onze centrale ligging in 

België, is dat wij als federale in-

stelling een ideaal aanspreek-

punt zijn voor externe organisa-

ties zoals de ESA, ESO en IAU. 

Als zij iets willen organiseren of 

communiceren in ons land, is 

het Planetarium een ideaal plat-

form om in één keer alle ge-

meenschappen te bereiken. Dit 

maakt het voor ons mogelijk om 

met hun steun een hele reeks ac-

tiviteiten te organiseren waarbij 

wij telkens kunnen genieten van 

de nodige publiciteit.  

ESERO is zo’n project van de 

ESA dat in het Planetarium 

een onderkomen gevonden 

heeft? 

Inderdaad. ESERO staat voor 

European Space Education Re-

source Office. Voordien werd er 

ook al wel educatief materiaal 

door de ESA aangemaakt, maar 

vaak werden die dingen niet in 

het onderwijs gebruikt omdat ze 

niet direct aansloten bij hetgeen 

de onderwijsmensen concreet 

Het Planetarium aan de Heizel trekt jaarlijks zo‟n 35.000 bezoekers. Ook 

tijdens de jongerencursussen van MIRA zijn wij telkens van de partij om 

van een mooi spektakel te genieten onder de grote sterrenhemel die op de 

koepel geprojecteerd wordt.  
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nodig hadden in hun lessen. 

Daarom dit idee van de ESA om 

uit te gaan van de behoeften van 

de mensen uit de onderwijswe-

reld uit de verschillende landen 

en concreet na te gaan in welke 

mate de educatieve diensten van 

de ESA daarop kunnen inspelen 

met producten die wel nuttig 

zijn voor de leerkrachten. Het is 

een interessant project, dat in-

tussen in vier pilootlanden ge-

lanceerd is, met name Neder-

land, Spanje, Groot-Brittannië 

en België. 

In België hebben ze gekozen 

voor het Planetarium als uitvals-

basis precies omwille van het 

feit dat wij als federale instel-

ling ons vlot kunnen richten tot 

de verschillende gemeenschap-

pen in ons land. Wij zorgen 

voor kantoorruimte voor de 

twee mensen van ESERO, maar 

zij hebben hun eigen takenpak-

ket in opdracht van de ESA. Zij 

leggen contacten met de mensen 

uit het onderwijs, maar ook met 

alle organisaties die zich met 

sterrenkunde, ruimtevaart en 

wetenschapspopularisatie in het 

algemeen bezig houden zoals de 

volkssterrenwachten, Euro Spa-

ce Center, Technopolis, enz. Op 

die manier krijgen zij een goed 

beeld van enerzijds de nood aan 

informatie en educatieve pak-

ketten die er is vanuit de onder-

wijshoek, en anderzijds het aan-

bod dat al bestaat, met eventueel 

ook de vragen aan ondersteu-

ning vanuit de hoek van die or-

ganisaties. Er zijn natuurlijk 

veel contacten tussen ESERO en 

het Planetarium aangezien wij 

met dezelfde materie bezig zijn 

en hetzelfde gebouw delen, 

maar als de medewerkers van 

ESERO bij mij verslag uitbren-

gen van hun activiteiten, dan is 

dat niet omdat ik directeur van 

het Planetarium ben, maar om-

dat ik contactpersoon ben van 

de ESA voor het project ESE-

RO. 

Ook wat betreft het Internati-

onal Year of Astronomy 2009 

(IYA2009) bent u voor ons 

land de contactpersoon. 

De Internationale Astronomi-

sche Unie IAU heeft een tijd ge-

leden aan de verschillende lan-

den gevraagd een contactper-

soon aan te stellen, en vanuit de 

professionele sterrenkundige 

wereld in ons land heeft men 

mij voorgesteld, hetgeen ik ui-

teraard  met veel plezier heb 

aanvaard. Er is dan een kern-

groep opgericht waartoe alle be-

trokkenen uit de astronomische 

wereld in ons land werden uit-

genodigd, zowel professionele 

als amateursterrenkundigen en 

ook mensen uit de educatieve 

sector. Voor MIRA is jullie 

voorzitter Felix Verbelen actief 

bij deze werking betrokken. 

Waarom in 2009 dat wereld-

jaar van de sterrenkunde? 

In 2009 is het de vierhonderdste 

verjaardag van de eerste astro-

nomische waarnemingen door 

een telescoop, uitgevoerd door 

Galilei. Met zijn waarnemingen 

en ontdekkingen heeft Galilei de 

wetenschappelijke wereld op 

zijn kop gezet. Om die belang-

rijke verjaardag te herdenken 

heeft de IAU aan de UNESCO 

gevraagd of het mogelijk was 

om van het IYA2009 een activi-

teit te maken met de steun en 

medewerking van de Verenigde 

Naties. En aangezien sterren-

kunde zich ook bekommert om 

allerlei domeinen die essentieel 

zijn voor de UNESCO en die 

aansluiten bij een aantal van de 

millenniumdoelstellingen van de 

VN zoals de zorg voor en het 

delen van het werelderfgoed, het 

idee van samenwerking en uit-

wisselingen tussen verschillende 

landen, het ijveren voor degelijk 

onderwijs en het streven naar 

een grotere instroom van vrou-

wen in de wetenschappelijke 

wereld, was er snel een akkoord 

om het IYA2009 onder de vlag 

van de VN te laten plaatsvinden. 

De IAU heeft elf thema‟s gede-

finieerd, zogenaamde Cor-

nerstone Projects, die het moge-

lijk moeten maken om een aan-

tal ambitieuze doelstellingen te 

realiseren, zoals het motiveren 

van vrouwen om meer actief be-

trokken te raken bij het weten-

schappelijk onderzoek, weten-

schap toegankelijker maken 

voor jonge kinderen, educatief 

materiaal beschikbaar stellen 

voor onderwijsmensen, het cre-

ëren van een astronomisch net-

2009 wordt wereldwijd een feest-

jaar voor al wie sterrenkunde een 

warm hart toedraagt. In ons land 

zijn er het ganse jaar door op vele 

verschillende locaties activiteiten 

voorzien. Meer info via 

www.iya2009.be. 
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werk in ontwikkelingslanden en 

proberen de donkere nachthemel 

te vrijwaren ondanks de toene-

mende lichthinder. Een hele 

reeks globale projecten dus, 

waarbij het vervolgens aan de 

organisatiecomités van de ver-

schillende landen is om op basis 

daarvan een eigen programma 

uit te werken. Wat België betreft 

hebben we met onze nationale 

kerngroep de ambitie om aan 

het grote publiek een uitgebreid, 

aantrekkelijk en verscheiden 

programma aan te bieden. Met 

als slogan “The Universe, Yours 

to Discover” is uiteraard één 

van de speerpunten van het 

IYA2009 het zelf waarnemen 

van de sterrenhemel door een zo 

groot mogelijk aantal mensen, 

want niets is immers zo fascine-

rend als het echte sterrenkijken 

door een telescoop. Daarom 

spelen alle amateursterrenkun-

declubs en volkssterrenwachten 

een cruciale rol om deze ambitie 

waar te maken.  

Voor ons, Europeanen, is het 

evident dat de ideeën vrij zijn, 

waarbij dank aan moedige 

mensen als Galilei die bereid 

waren om de gevestigde orde 

in vraag te stellen met hun 

nieuwe inzichten. Maar is het 

niet onrealistisch te denken 

dat men overal ter wereld 

klaar is om met eenzelfde on-

bevangenheid naar de sterren-

hemel te kijken en op basis 

daarvan bereid is om bepaalde 

wereldbeelden in vraag te stel-

len? 

In eerste instantie wil het 

IYA2009 proberen de mensen 

bewust te maken van hun plaats 

in het universum en ervoor te 

zorgen dat er in hun leven plaats 

is voor verwondering en 

nieuwsgierigheid naar de wereld 

om hen heen. Iedereen zou moe-

ten bewust zijn van het belang 

van sterrenkunde en andere we-

tenschappen in ons dagelijkse 

leven, en begrijpen dat weten-

schappelijke kennis kan bijdra-

gen tot een harmonieuzer en 

meer rechtvaardige maatschap-

pij. Maar aangezien het 

IYA2009 plaatsvindt onder de 

vlag van de VN, wil dat meteen 

ook zeggen dat het een activiteit 

is waarbij het wereldbeeld en de 

ideologieën van de hele wereld-

gemeenschap moeten gerespec-

teerd worden. Bij de voorstel-

ling van de doelstellingen van 

het IYA2009 komen dus wel de-

gelijk mooie idealen aan bod, 

maar ze worden op zo‟n manier 

verwoord dat iedereen ze pro-

bleemloos kan onderschrijven. 

Nergens zijn verwijzingen naar 

politieke of religieuze strekkin-

gen die haaks staan op de waar-

den die de wetenschappelijke 

wereld aanhangt, maar impliciet 

zit die openheid en kritische zin 

wel degelijk vervat in hetgeen 

het IYA2009 op het programma 

staan heeft. 

Zijn er in ons land concrete 

projecten gepland om jonge 

vrouwen ervan te overtuigen 

dat wetenschappen in het alge-

meen en sterrenkunde in het 

bijzonder ook voor hen be-

stemd zijn?   

In Europa en ook elders in de 

wereld stellen we jammer ge-

noeg vast dat jongeren weten-

schappen meer en meer links la-

ten liggen tijdens hun studiekeu-

ze, en dit fenomeen doet zich 

nog veel meer voor bij meisjes 

dan bij jongens. Op de duur kan 

deze toestand tot problemen lei-

den, en als meisjes in een zelfde 

verhouding voor wetenschappen 

zouden kiezen als jongens, zou 

dat al een hele stap in de goede 

richting zijn. In België hebben 

we gekozen om op 8 maart ter 

gelegenheid van de internationa-

le vrouwendag een aantal confe-

renties en presentaties te houden 

waarbij vrouwelijke astronomen 

uitleg zullen geven over hun be-

roepsactiviteiten en hopelijk 

jonge meisjes enthousiast kun-

nen maken om in hun sporen te 

treden.  

Er zijn proportioneel veel te wei-

nig vrouwen actief in de wereld 

van de sterrenkunde. Het project 

“She is an Astronomer” wil aan-

tonen dat er voor vrouwen wel de-

gelijk een mooie toekomst is weg-

gelegd in het astronomisch en an-

der wetenschappelijk onderzoek. 
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Welke strategie zal er gevolgd 

worden om het IYA2009 bij 

het grote publiek bekend te 

maken? 

 

In december zal er een groots 

opgezette persconferentie 

plaatsvinden om het IYA2009 

officieel wereldkundig te ma-

ken. Het is dan van belang om 

een goed gestoffeerde activitei-

tenlijst te kunnen voorstellen die 

misschien nog niet volledig is, 

maar die toch al een mooi idee 

geeft van de vele en verscheiden 

activiteiten die wij het publiek 

te bieden zullen hebben in 2009.   

Er zal ongetwijfeld ook een 

webstek zijn met alle nodige 

informatie? 

Jazeker, op 

www.astronomy2009.org kan 

men nu al veel informatie vin-

den, en wat ons land betreft is er 

www.iya2009.be. Tijdens de  

persconferentie zullen we heel 

nadrukkelijk verwijzen naar de 

webstek die het voor alle geïnte-

resseerden mogelijk zal maken 

om vlotjes te weten te komen 

welke die bepaalde maand de 

activiteiten van het IYA2009 in 

hun buurt zijn, welke activitei-

ten er rond dit of dat thema ge-

organiseerd worden, en dit 

steeds met relevante up-to-date 

informatie.  

 

Één van de Cornerstone Pro-

jects is het lanceren van een 

groots opgezette internationa-

le portaalsite voor sterrenkun-

de. Hoever staat het daar 

mee? 

 

Deze Portal to the Universe zal 

ondersteund worden door part-

ners als de NASA, ESA, ESO 

en IAU, en zal zich daarom kun-

nen manifesteren als dé astrono-

miesite op het internet. Men zal 

er een ongemeen rijk aanbod 

vinden van nieuwsberichten, ar-

tikels, beelden, multimedia, enz. 

Het grote nadeel zal zijn dat het 

een Engelstalige website wordt, 

en dat kan wellicht een aantal 

mensen tegenhouden om daar 

vlot informatie te vinden. Wel-

licht zullen de naam van deze 

website en de website zelf offi-

cieel gelanceerd worden op de 

openingsceremonie van het 

IYA2009, en die zal plaatsvin-

den in de zetel van de UNESCO 

in Parijs op 15 en 16 januari. Op 

de website van het IYA2009 is 

trouwens een heel uitgebreide 

documentatie te vinden over die 

nieuwe portaalsite, en daar krijg 

je al een beetje een idee hoe het 

er in het echt zal uitzien. 

Ik wil ook nog vermelden dat 

jongeren van 18 tot 21 kans ma-

ken om via een wedstrijd de 

openingsceremonie in Parijs bij 

te wonen, meer info vindt men 

daarover op de website van het 

Planetarium. En via deze weg 

wil ik natuurlijk ook de lezers 

van MIRA Ceti van harte uitno-

digen om actief mee te werken 

aan het IYA2009 opdat we er 

samen een groot succes zouden 

van maken!  Onze ambities rei-

ken trouwens verder dan 2009: 

het IYA2009 mag dan wel op 31 

december 2009 ten einde lopen, 

het is alleszins de bedoeling dat 

er in de loop van volgend jaar 

een dynamiek rond sterrenkunde 

op gang komt die behouden 

blijft, dat bepaalde samenwer-

kingsverbanden ook nadien ver-

der gezet worden en dat het gro-

te publiek zich verder blijft inte-

resseren en verwonderen voor 

sterrenkunde.   

 

Hartelijk dank voor het inter-

view, mijnheer Alvarez, en ik 

wens ons allen alvast een heel 

succesvol 2009 toe! 

Interessante websites in verband met bovenstaand interview: 

 

* Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België 

http://www.planetarium.be/ 

 

* Koninklijke Sterrenwacht van België 

http://www.astro.oma.be/ 

 

* ESERO (European Space Education Resource Office)  

http://www.planetarium.be/esero_nl.htm 

 

* International Year of Astronomy 2009 (IYA2009) 

http://www.astronomy2009.org/ 

 

* 400 jaar Telescoop 

http://www.astronomy2009.nl/ 

 

* The Best of the Hubble Space Telescope 

http://seds.org/hst/hst.html 

 

* Hubble‟s Top Achievements 

http://www.nasa.gov/externalflash/hubble_gallery/index_noaccess.html 

http://www.planetarium.be/
http://www.astro.oma.be/
http://www.planetarium.be/esero_nl.htm
http://www.astronomy2009.org/
http://www.astronomy2009.nl/
http://seds.org/hst/hst.html
http://www.nasa.gov/externalflash/hubble_gallery/index_noaccess.html
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Janos Barabas 

Skywatcher 120/600 Achromaat:Skywatcher 120/600 Achromaat:  

niet alleen voor deepsky!niet alleen voor deepsky!  

Productbespreking: 

Wanneer je op zoek bent naar 

een goede telescoop, is het niet 

altijd gemakkelijk een keuze te 

maken uit het ruime aanbod dat 

je tegenwoordig op Internet of 

in speciaalzaken kunt vinden. In 

de informatiebrochures worden 

vooral de technische gegevens 

uitgebreid besproken, terwijl je 

eigenlijk vooral wilt weten wat 

je er mee kunt doen. Om deze 

redenen dacht ik dat het interes-

sant zou zijn om over mijn erva-

ringen met deze Skywatcher te 

schrijven, zodat de praktische 

kanten ervan beter kunnen wor-

den belicht.  

 

1. Een eerste blik op de kijker, 

mechanische aanpassingen. 

 

Begin dit jaar heb ik de Skywat-

cher 120/600 aangeschaft. In de 

eerste plaats  wilde ik deze ge-

bruiken voor het bestuderen en 

fotograferen van deepsky-

objecten. Deze telescoop is bo-

vendien niet al te groot en kan 

ook op reis gemakkelijk mee. 

 

De 120/600 weegt ongeveer 4 

kg, dat is slechts 0,5 kg lichter 

dan zijn "grote broer" de Sky-

watcher 120/1000, maar neemt 

toch veel minder plaats in. De 

Skywatcher 120/600 heeft een 

der welke positie weer vastzet-

ten.  

 

Zoals bij de meeste Skywat-

cherkijkers wordt de zoeker 

vastgeklemd in een zwaluw-

staart-vatting op de originele fo-

cuser. 

Die is niet aanwezig op de ver-

vangingsfocuser, dus werd een 

vergelijkbare zwaluwstaartvat-

ting vastgemaakt op de tubus 

juist voor de focuser. 

 

Als derde aanpassing koos ik er 

voor de telescoop tussen ver-

stelbare guiding ringen te zet-

ten. Na deze modificatie kan ik 

deze precies parallel monteren 

met een andere kijker.  

 

Nog een belangrijke opmerking: 

aangezien het totale gewicht 

van de kijker en eventueel een 

camera erop vrij groot werd, 

vond ik het veel te gevaarlijk al-

leen op de schroeven van de 

twee ringen te vertrouwen. Tij-

dens mijn testopstelling was het 

duidelijk te zien hoe de kijker 

schuift en zakt, ook wanneer de 

schroeven van de guiding rings 

compleet vastgemaakt waren ! 

De oplossing is niet moeilijk, 

maar vereist een goed uur knut-

selen. Ik heb namelijk een alu-

objectief bestaande uit een twee 

element 'air spaced' doublet, die 

ongeveer 44 % meer licht kan 

bundelen dan een 100 mm ob-

jectief!  

 

Er was geen diagonaal met de 

kijker meegegeven, maar wel 

twee oculairs: een Plossl 25 mm 

en eén van 10 mm. Een eenvou-

dige red dot finder was er ook 

bij gegeven, maar ik heb deze 

vervangen door de welbekende 

9x50 zoeker. Zoals bij andere 

Skywatchers, is ook deze uitge-

rust met een stevige aluminium 

dauwkap. 

 

Voordat  ik de telescoop begon 

te gebruiken, heb ik een paar 

veranderingen uitgevoerd op de 

optische buis.  

 

Ten eerste vond ik de standaard 

focuser niet geschikt voor foto-

grafisch gebruik. Dus heb ik de-

ze vervangen door een Baader 

Steeltrack dual-speed Crayford, 

deze geeft voldoende stabiliteit 

in alle omstandigheden. De fo-

cusseerinrichting is draaibaar en 

heeft een precieze fijnregeling 

van de focus. Als je de drie 

"uitsteeksels" vastgrijpt en naar 

links draait, kan je de-

ze 360graden roteren en in een-
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minium ring op de buis vastge-

zet, en heel nauwkeurig drie ga-

ten geboord waar de schroeven 

van de guiding ring precies in 

passen (zie foto‟s). Op de bin-

nenkant van de aluminium ring 

heb ik een laagje vilt gelijmd, 

op deze manier zal ik geen kras-

sen krijgen op de buis.   

Als de voorstaande guiding ring 

op deze manier vastgezet is, zit 

de kijker rotsvast op zijn plaats 

en is hiermee klaar voor ge-

bruik. 

 

2. Visuele test 

 

Vanwege onze onvoorspelbare 

weergoden heb ik de telescoop 

eerst op niet-astronomische 

doelen gericht. Er was een dui-

delijk verkleuring  ("Fringe") 

aanwezig bij de rand van alle 

objecten.  

 

Collimatie heb ik met een 

kunstster getest - geen probleem 

daar, de diffractie ringen waren 

mooi concentrisch. Bij deze test 

was de kleurfout ook goed 

zichtbaar als de kunstster heel 

helder was. Zonder filter had ik 

altijd een blauwe/paarse ring 

rond de gefocusseerde ster. Met 

een minus-violet filter kon ik 

het al verminderen, en - met een 

Baader "Fringe killer" filter - 

bijna compleet elimineren. 

 

Jammer genoeg was er voor mij 

geen goede gelegenheid om de 

kijker intensief te gebruiken on-

der de echte sterrenhemel. Maar 

in augustus was ik met mijn ge-

zin voor twee weken op vakan-

tie in Hongarije, en zoals ik al 

verwacht had was het daar bijna 

elke avond helder weer. Ik had 

een goed zicht naar zuid tot 

noordwest van een terras op de 

4de verdieping. Er waren geluk-

kig niet veel storende lichtbron-

nen na 23h „s avonds, dus ik 

kon behoorlijk aan de slag  ! 

 

Als equatoriale montering heb 

ik een MON1 van Bresser mee-

genomen, deze heeft enkel een 

motoraandrijving in Rechte 

Klimming (RA). Voor webcam 

opnames was een Logitech 

Quickcam Pro 2Mp camera er-

bij, nog een vijftal oculairs, bar-

lows en een binoviewer. 

 

Gedurende meerdere avonden 

heb ik de planeet Jupiter bestu-

deerd. Een groot voordeel was 

dat de planeet wel 5 graden ho-

ger stond dan in België. Ik was 

meteen aangenaam verrast: 

met een vergroting van 100-

150x  kon ik nog een vrij  

scherp beeld krijgen, met duide-

lijk zichtbare wolkenbanden. 

Verkleuring was wel zichtbaar 

maar nog te doen. Meerdere ke-

ren was de schaduw van één 

van de manen ook te zien. Nog 

sterker, op 11/07/08 had ik het 

geluk ook de GRS (Grote Rode 

Vlek) duidelijk te zien en heb 

deze direct met de webcam 

vastgelegd (zie volgende pagi-

na). Ik had er toen nog geen 

"fringe killer" bij, dus is het 

beeld jammer genoeg een beetje 

té roze geworden.  

 

Ik heb het beeld op verschillen-

de manieren getest: 

- Meade 3.8 mm : heel goed 

contrast, maar toch geen duide-

lijke contouren 

- Baader Hyperion Zoom 8-24 

mm: Jupiter is veel te klein, ook 

op de 8mm stand (75 x). Wel 

mooi sterachtig beeld van de 

manen. Met 2x Barlow (Orion 

Shorty Plus) was het wel veel 

beter, scherper dan de 3.8mm 

- Chinese binoviewer met een 

set 12mm orthoscopische ocu-

lairen + 3x TAL barlow: de bes-

te van de drie. Contrastrijk, 

scherp beeld. De enige storing 

was de kleurfout van het beeld. 

Ook heb ik bijna elke avond de 

Maan bekeken. De kleurfout 

was hier veel minder te merken 

op de maanschijf. 

 

Matige deepsky waarneming 

was ook mogelijk, ik heb ver-

schillende Messier objecten op-

gezocht (M11 in Sct, M2 in 

Aqr, M15 in Peg, M56 in Lyra, 

M81-82 in UMa, M80 in Sco). 

In het algemeen hebben de min-

der heldere sterren/objecten het 

minst last van de optische im-

perfecties van de tele-

scoop. Vanaf mag. 3 en nog hel-

derder begint de verkleuring en 

"fringe" sterker op te treden, 

dus niet geschikt voor waarne-

ming van dubbele sterren dus. 
  

3. Planeetwebcam en fotografie 

  

Ik had geen hoge verwachtingen 

van webcamming, toch was ik 

aangenaam verrast van de resul-

taten. Na afwerking van ver-

schillende Maan- en Jupiter-

opnames in Registax kon ik 

bruikbare resultaten krijgen, 

hierbij zijn twee opnames te 

zien. De Jupiter-opname op 11 
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augustus toont de Rode vlek en 

de schaduw van Europa (met 3x 

Meade barlow ). Op de maan 

heb ik de krater Copernicus in 

beeld gezet.  
 
Ik had nog geen volledig breed-

beeld fotosessie met deze kijker. 

Volgens de “CCD-calculator” 

geeft de combinatie met Canon 

350D een beeldveld van 120’ x 

84’ (2,2 boogseconden/pixel). 

Tijdens mijn tests in daglicht 

kon ik de Canon alleen met be-

hulp van een verlengingsbuis in 

focus krijgen. Op de diagonaal 

te monteren vond ik veel te ris-

kant vanwege de asymmetrische 

gewichtsverdeling. 

Al met al ben ik zeer tevreden 

met de resultaten: met vergro-

tingen tot 100x  is het een aan-

gename deepsky refractor die 

ook past op een kleine monte-

ring. Gecombineerd met 

“Fringe killer” filter is de kleur-

fout bijna weggewerkt. Hopelijk 

zal ik de kans krijgen onder een 

donkere hemel met deze kijker 

te werken, en ik kijk al uit naar 

de eerste deepsky-foto resulta-

ten.  

Gelijk als nieuw… en zelfs beter! 

Cursist Pieter Bourgois is een uur-

werkmaker op rust, maar heeft dui-

delijk de knepen van het vak nog 

niet vergeten. Begin juli nam hij de 

motorisatie van de Kuttertelescoop 

onder handen. Eerst een grondige 

reiniging met ultrasonen (toestel 

rechts), waardoor alles al een pak 

vlotter draaide. Maar één van de 

radertjes bleek sinds het begin (40 

jaar geleden!) lichtjes scheef te 

staan, en ook dat heeft hij op een 

schitterende manier verholpen! 

Boecht van de Lidl? 

Een tijd geleden stond er in de Lidl 

een aanbieding van een grote loupe 

voorzien van heldere LED-

verlichting. Ideaal voor de beveilig-

de vitrinekast met onze Nakhla-

meteoriet erin, want zoiets zochten 

we al een hele tijd. 

“Vaste vrijwilliger” Guido slaagde 

er in om de elektronica ervan vol-

doende te modificeren zodat de ver-

lichting automatisch mee aan 

springt wanneer de tentoonstel-

lingsruimte wordt open gezet.  
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Philippe Mollet 

ASTROASTRO--TESTSTESTS  

Tests du matériel d’observation de l’astronomieTests du matériel d’observation de l’astronomie   

BOEKBESPREKING: 

Volledige titel:  Astro-Tests. Tests du matériel d’observation de 

l‟astronomie 

Auteur:  André Van der Elst 

Uitgeverij:  Vuibert, Paris 

Jaartal: 2008 

ISBN-nummer: 978-2-7117-2059-0 

Prijs:  ca. € 25,00  

Een in Frankrijk uitgegeven 

boek, waarin om de haverklap 

“l‟Observatoire MIRA de Grim-

bergen” vermeld wordt, en 

waarin het wemelt van foto‟s 

gemaakt bij of door MIRA-

assistenten, dat kom je echt niet 

elke dag tegen! 

Maar de auteur is dan ook niet 

zomaar de eerste de beste: 

André Van der Elst was al bij 

onze begindagen actief op MI-

RA, en mag als waarnemer een 

“oude rot in het vak” genoemd 

worden. In de loop der jaren 

heeft hijzelf al heel wat telesco-

pen en accessoires in zijn bezit 

gehad, en nog véél meer ervan 

kunnen en mogen uittesten.  

Veel van die testen verschenen 

in allerhande tijdschriften, voor-

al Nederlandstalig (Heelal,…) 

en Franstalig. André spreekt en 

schrijft dan ook perfect beide ta-

len. 

 

De laatste jaren is hij echter wat 

ambitieuzer geworden, en zijn 

die artikels uitgegroeid tot heuse 

boeken.  

 

In 2004 verscheen reeds zijn 

“Guide de matériel d‟observa-

tion de l‟astronomié”, een werk 

waarin hij van naadje tot draadje 

de diverse telescooptypes uit-

legt, hun voor– en nadelen, de 

verschillende accessoires,… En 

dit alles héél concreet gericht op 

de Europese markt: dus merken 

en modellen die hier verkrijg-

baar zijn (hoewel niet allemaal 

even courant).  

Ondertussen zijn we echter 4 

jaar verder, en is ook de tele-

scoopmarkt sterk geëvolueerd. 

Daarom dat er dit jaar al een 

tweede volledig herziene versie 

hiervan verscheen (ISBN-

nummer 2-7117-2062-4 , ca. 19 

euro). 

 

Astro-Test: 

 

Dit jaar verscheen echter nog 

een tweede werk van zijn hand: 

geen overzicht van wat er actu-

eel op de markt is (zoals voor-

gaand boek), maar eerder een 

hele reeks testen en vergelijken-

de testen. 

 

Op het eerste zicht lijkt het boek 

een beetje een allegaartje. Som-

mige artikels zijn diepgaande 

besprekingen en testen van één 

concreet model (zoals er nu en 

dan ook in dit tijdschrift ver-

schijnen), andere zijn echte ver-

gelijkende testen waarbij ver-

schillende toestellen “side-by-

side” met elkaar vergeleken 

worden, nog andere artikels zijn 

zo uitgebreid dat ze toch stilaan 

een volledig overzicht bieden 

van een bepaald soort accessoi-

res. 

 

Sommige artikels verschenen 

lang geleden in tijdschriften en 

zijn ondertussen een beetje ge-

dateerd (producenten die al lang 

van de markt verdwenen zijn, 

instrumenten die er heden ten 

dage al weer helemaal anders 

uitzien). Andere artikels werden 

duidelijk speciaal voor dit boek 

geschreven. 

 

Maar samen vormt dit alles toch 

wel een consistent geheel: netjes 
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verdeeld in logische hoofdstuk-

ken. Eerst gaat het over begin-

nerstelescopen, dan over toestel-

len voor ervaren waarnemers 

(en dat gaat héél ver!). Nadien 

komen hoofdstuk per hoofdstuk 

de diverse accessoires aan bod: 

oculairen, scherpstellingen, fil-

ters, monteringen, maar ook 

speciale onderdelen voor zonne-

waarnemingen of de recent nog-

al populair geworden binoculair

-opzetstukken. 

 

Afregelen en onderhoud: 

 

En misschien nog de interes-

santste hoofdstukken komen op 

het einde: de auteur schrijft er 

over het onderhoud van de in-

strumenten, het afregelen ervan 

(“collimatie”), en ook enkele 

testen die je zelf kan doen om 

de kwaliteit en de prestaties van 

je materiaal te controleren. Zo-

iets tref je wel eens vaker aan in 

handboeken “praktische sterren-

kunde”, maar dan in eerder alge-

mene termen. Het is duidelijk 

dat de afregeling en het onder-

houd van een lenzenkijker hele-

maal anders dient te gebeuren 

als bij een Newton, dat een 

Maksutow of een Schmidt-

Cassegrain optisch helemaal an-

ders werkt als een Kuttertele-

scoop. En daar heeft de auteur 

wel degelijk voor gezorgd. Zo 

lees je hier bijvoorbeeld héél 

concreet hoe hij de  correctie-

lens van de 180mm Maksutow 

op MIRA eens grondig reinig-

de... 

 

Persoonlijke aanpak: 

 

Opmerkelijk is wel dat in het 

boek nauwelijks sprake is van 

fotografie: geen besprekingen 

van camera‟s of fotografische 

filters, geen webcams of acces-

soires hiervoor. 

Maar André is nu eenmaal een 

visueel waarnemer, hij schrijft 

nu eenmaal vanuit zijn eigen er-

varing.  

En daar zit dan ook de grootste 

sterkte van het boek: de per-

soonlijke aanpak. Geen verhalen 

“van horen zeggen”, maar alle-

maal uit de eerste hand (of 

hoogstens uit de tweede hand, 

van betrouwbare amateurs uit 

André zijn ruime kennissen-

kring). Hier en daar kom je dan 

ook persoonlijke anekdotes en  

verhalen tegen, en alle foto‟s 

werden gemaakt bij de auteur 

thuis of bij vrienden. Vandaar 

dat je als MIRAnees nogal wat 

personen en toestellen herkent.. 

 

Testjes en testobjecten: 

 

Materiaal testen en beoordelen 

is natuurlijk steeds een beetje 

subjectief: het hangt af van de 

hemelomstandigheden (vandaar 

dat rechtstreekse vergelijkende 

testen zo belangrijk zijn), maar 

ook van de persoonlijke voor-

keuren van de waarnemer. 

Maar in de diverse artikels ver-

telt de auteur soms welke objec-

ten (dubbelsterren, maandetails,

…) hij al dan niet kon zien met 

een bepaalde kijker of accessoi-

re, zodat de lezer thuis ook eens 

kan vergelijken met zijn eigen 

instrumentarium. Achteraan is 

er hieraan trouwens een apart 

hoofdstuk gewijd, waarin de au-

teur een theoretisch overzicht 

geeft van de te verwachten 

scherpte van een bepaalde kij-

kerdiameter, maar tegelijkertijd 

ook een lijst en een bespreking 

plaatst van interessante testob-

jecten in functie van een bepaal-

de telescoopdiameter.  

 

Conclusie: 

 

Het boek zal vooral bij de meer 

ervaren waarnemers in de smaak 

vallen, want een aantal hoofd-

stukken bespreken nog exoti-

sche of dure toestellen.  

Nochtans is er ook voor de be-

ginnende waarnemer heel wat 

nuttigs te rapen, zeker in de eer-

ste en laatste hoofdstukken. 

Maar vooral laat het de beginner 

toe om aan het dromen te slaan 

van nieuwere, grotere, scherpere 

telescopen… zodra zijn beurs 

het toelaat... 

Eén van de laatste pagina‟s van het boek: de auteur in de inkomhall van 

MIRA. Zo worden we nog eens bekend in het buitenland... 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M31 Andromedanevel Melkwegstelsel 4,3 190x62’ Blote oog! 

M32  Melkwegstelsel 9,1 8,5x6,5’  

M110  Melkwegstelsel 8,9 19,5x11,5  

NGC 7662  Planetaire nevel 9,2 0,2’  

Object Type Helderheid Afmetingen/separatie Opm. 

NGC 752 Open sterrenhoop 5,7 50’  

NGC 891 Edge-on melkwegstelsel 10,9 13,1x2,8’  

56 And Dubbelster 5,7-6,1 191”  
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Andromeda - Pegasus - Vissen 
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Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

55 Psc Dubbelster 5,4-8,7 6,5”  

 Psc Dubbelster 5,3-5,8 30”  

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 7331 Melkwegstelsel type Sbc 10,3 10,2x4,2  
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Hubert Hautecler 

Z And, het prototype van de symbiotische sterrenZ And, het prototype van de symbiotische sterren  

Z And oftewel Z Andromeda is 

een veranderlijke ster die het 

prototype is van een bepaalde 

klasse veranderlijke sterren dat 

zeer goed bestudeerd is door 

amateurs en professionele waar-

nemers. Ze werd in 1901 ont-

dekt door Williamina Fleming 

van het Harvard College obser-

vatory. Fleming bestudeerde 

platen waarop spectra van ster-

ren waren afgebeeld en het viel 

haar op dat het spectrum van Z 

and gelijkenissen vertoonde met 

RS Oph en Nova Persei 1901 

(GK Per). Zij noteerde in haar 

verslag dat Z And behoorde tot 

de sterren met een raar spec-

trum. Dit geraakte echter een 

tijdje in de vergeethoek totdat 

Paul Merrill en M.L. Humason 

onder andere de ster CI Cyg, 

RW Hya en AX Per terug her-

ontdekten. Deze sterren verto-

nen ook een dergelijk raar spec-

trum. In 1941 stelde Merrill de 

term symbiotische sterren voor, 

De variabele van het seizoen: 

met Z And als prototype van dit 

soort sterren. Ondertussen zijn 

er 150 sterren in deze klasse be-

kend.  

 

Wat weet men van Z And? 

 

Het zijn allemaal dubbelsterren 

meestal bestaande uit een rode 

reus en een dwergster of zelfs 

een planetaire nevel als begelei-

der. Een normale zon of een 

neutronster behoort ook tot de 

mogelijkheden. Een bijkomend 

gegeven is dat deze dubbelster-

ren omgeven zijn door een ne-

vel. De rode reus zou massaver-

lies hebben door de felle winden 

die de ster uitstoot. Deze massa 

wordt dan opgevangen door de 

dwergster. Waarschijnlijk verza-

melt deze massa zich rond de 

dwergster in een accretieschijf 

maar dit is nog niet bewezen. 

Deze zonnewind zou zowel aan-

wezig zijn tijdens de kalme en 

actieve periode van Z And ster-

ren. De uitbarstingen zouden 

dan gebeuren doordat de accre-

tieschijf onstabiel wordt en uit-

barst. Het is een feit dat Z And 

sterren, of symbiotische sterren, 

een zeer complexe materie zijn 

om te begrijpen en er nog veel 

onderzoek nodig is om deze sys-

temen te begrijpen. Het is aan 

de amateurwaarnemers om deze 

sterren visueel te volgen. Hier-

door worden alle uitbarstingen 

steeds op tijd opgemerkt. Zo 

maken de amateurs het werk 

voor de professionelen gemak-

kelijker want zij hebben niet de 

tijd om deze sterren zo intensief 

te volgen als wij dat kunnen. 

 

De lichtcurve van Z And 

 

Hoewel Z And pas ontdekt werd 

in 1901 heeft men ze op ver-

schillende opnames van voor die 

tijd kunnen ontdekken. Zo heeft 

men de lichtcurve van Z And 

kunnen samenstellen van 1887 

Curve met de helderheidsschattingen van Z And, de voorbije 80 jaar, verzameld door de AAVSO 
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tot 1922. Sinds 1917 hebben vi-

suele waarnemers de ster actief 

beginnen volgen wat tot op he-

den nog steeds gebeurt. Z And 

is nog steeds een object dat door 

verschillende waarnemers hier 

te lande visueel wordt gevolgd. 

In tijden dat Z And niet zo actief 

is hangt ze gewoonlijk rond 

magnitude 11 of zelfs iets hel-

derder. Maar iedere 10 à 20 jaar 

ondergaat Z And een periode 

dat ze zeer actief is en kan ze 

gemakkelijk 3 magnitudes hel-

derder worden. Er zijn verschil-

lende zulke grote uitbarstingen 

geweest en de helderste bereikte 

magnitude 7. De helderheid van 

de uitbarstingen is de laatste de-

cennia iets afgenomen maar kan 

nog steeds magnitude 8 halen. 

Dit is toch nog in het bereik van 

een verrekijker! Na deze grote 

uitbarstingen volgen er steeds 

enkele kleinere uitbarstingen. Z 

And is een ster die toch steeds 

voor verrassingen zorgt. Op de 

bijgevoegde lichtcurve kan men 

duidelijk zien dat deze ster niet 

statisch is maar vol verrassingen 

zit.  

 

Hoe schatten we nu een varia-

bele? 

We lokaliseren eerst Z And op 

bijgevoegde kaart. Deze kaart 

bevat vergelijksterren waarvan 

men weet dat deze constant zijn. 

Eens Z And 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. Nu 

kan men ongeveer een schatting 

maken van de helderheid van Z 

AAVSO-detailkaart van de omgeving van Z And, met aanduiding van de helderheden van referentiesterren. 

Deze kaart is in de eerste plaats bedoeld om met een (grote) verrekijker gebruikt te worden, vandaar het recht-

opstaande beeld (noord bovenaan, oost aan de linkerkant). 
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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 2009 is reeds beschik-

baar. Deze onmisbare almanak van de Vlaamse 

(amateur)-sterrenkundige wordt elk jaar geschre-

ven 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) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 4,00) 

And. 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 ook zullen gebruikt worden 

bij professioneel onderzoek. 

Welke gegevens stuur je door? 

Sternaam, datum en uur van de 

schatting, de magnitude en de 

gebruikte vergelijksterren. 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/ 



MIRA Ceti - oktober - december 2008 26 

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 oktober 5h48m 7h43m 19h19m 21h14m -3°12' 1,0012 

8 oktober 6h00m 7h54m 19h04m 20h58m -5°54' 0,9992 

15 oktober 6h11m 8h05m 18h49m 20h44m -8°32' 0,9971 

22 oktober 6h22m 8h17m 18h35m 20h30m -11°04' 0,9952 

29 oktober 5h33m 7h29m 17h22m 19h18m -13°28' 0,9933 

5 november 5h43m 7h41m 17h09m 19h08m -15°41' 0,9915 

12 november 5h53m 7h53m 16h59m 18h59m -17°42' 0,9898 

19 november 6h02m 8h05m 16h50m 18h52m -19°28' 0,9883 

26 november 6h11m 8h16m 16h43m 18h47m -20°57' 0,9870 

3 december 6h19m 8h25m 16h38m 18h44m -22°06' 0,9858 

10 december 6h26m 8h34m 16h36m 18h44m -22°55' 0,9848 

17 december 6h31m 8h40m 16h37m 18h45m -23°21' 0,9841 

24 december 6h35m 8h43m 16h40m 18h49m -23°25' 0,9836 

31 december 6h37m 8h45m 16h46m 18h54m -23°06' 0,9834 

Datum  Maanfase 

29 september Nieuwe Maan 

7 oktober Eerste kwartier 

14 oktober Volle Maan 

21 oktober Laatste kwartier 

28 oktober Nieuwe Maan 

6 november Eerste kwartier 

13 november Volle Maan 

19 november Laatste kwartier 

27 november Nieuwe Maan 

5 december Eerste kwartier 

12 december Volle Maan 

19 december Laatste kwartier 

27 december 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. 

Oktober-december 2008: de sterrenhemel in „t kort: 

 Jupiter is nog steeds van de partij aan de avondhemel, laag in het 

zuid-zuidwesten, maar gaat steeds vroeger onder. 

 Venus neemt stilletjesaan zijn plaats over: de eerste maanden nog 

een beetje verscholen in de avondschemering, maar zeker vanaf 
december kan je er niet naast kijken: een vuurtoren aan de westelij-
ke horizon. Eind november-begin december staan beide opvallende 
objecten trouwens dicht in elkaars buurt. 

 Maar dé meest memorabele datum dit najaar is zeker 1 december: 

die avond wordt Venus bedekt door de Maan, een héél zeldzame 
gebeurtenis (blijkbaar gebeurde dit de laatste 80 jaar enkel overdag) 

 Aan de ochtendhemel komt stilaan ook Saturnus terug in beeld, 

dezer dagen dan wel ZONDER ringen: de planeet staat vanop Aarde 
dusdanig weinig gekanteld dat we de haarfijne ringen helemaal van 
opzij bekijken 

 Eind december kan u nog eens een poging wagen om Mercurius op 

te zoeken, verscholen in de avondschemering  

 De meteorenzwerm der Geminiden (omstreeks 14 december) gaat 

wat verloren door het geweld van de Volle Maan. Maar dit jaar kun-
nen de Orioniden (20-21/10) wel eens voor een verrassing zorgen. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Waar blijven de 

zonnevlekken?” 

vragen sommige 

a m a t e u r z o n n e -

waarnemers of -

fotografen zich af? 

Tot vandaag is er helemaal niets 

aan de hand met de zon hoewel 

zij sinds geruime tijd ofwel al-

leen kleine vlekjes vertoont, of-

wel is zij wekenlang maagdelijk 

blank (zie foto bovenaan). In-

derdaad, in mijn schetsenboekje 

van de 23ste cyclus vind je sinds 

2006 weinig of geen schetsen 

meer van zonnevlekken. Dat 

lijkt heel normaal als je ziet hoe 

het aantal vlekkeloze dagen 

stijgt vanaf die periode. We 

hebben in de huidige minimum-

periode een voorlopig totaal van 

420 vlekkeloze dagen: 3 in 

2004, 13 in 2005, 65 in 2006, 

163 in 2007 en al 176 van ja-

nuari tot en met augustus 

2008. Dat zijn er al 100 meer 

dan tijdens het volledige voor-

gaande minimum bij het begin 

van zonnecyclus 23! Boven-

dien, als je het vergelijkt met de 

periode van 1930-1935 waar 

men 568 vlekkeloze dagen tel-

de, zou deze kalme periode 

zelfs nog een tijdje kunnen 

blijven voortduren. Geduld, is 

dan ook de boodschap! 

 

2-3 augustus: Een reden te 

meer om eens een blik te wer-

pen op een andere vorm van 

activiteit die nu tijdens de mi-

nimumperiode beter te zien is 

(daar de zichtbaarheid in een 

maximumperiode gehinderd 

wordt door andere hevige acti-

viteiten op de zon) namelijk het 

spel van spikulen (of spikes). 

Spikulen zijn relatief kleine, 

smalle gas- of plasmapluimen 
die vanaf het zonneoppervlak 

langs magnetische veldlijnen 

omhoog springen. Ze zijn zicht-

baar in de chromosfeer aan de 

rand van de zon. Volgens on-

derzoekers, waaronder de 

Belgische wetenschapper Bart 

De Pontieu,  worden ze ver-

oorzaakt door geluidsgolven 

afkomstig van trillingen aan 

het zonneoppervlak. Zie on-

derstaande foto, genomen door 

NASA‟s STEREO-B (1) ruim-

tetuig op 2-3 augustus 2008: 

 

Relatief klein? Lees in „Zon en 

aarde, een unieke relatie‟ J. 

Janssens: “Deze naaldachtige 

verschijnselen hebben een dik-

te van 800-1000 km en een 

hoogte tussen 2000 en 12 000 

km, zodat ze meestal tot in de 

corona reiken. Op elke plaats 

van de zon komt er gemiddeld 1 

spikule per dag voor, zodat er –

statistisch- gemiddeld ongeveer 

250000 spikulen op elk moment 

zichtbaar zijn. Voor het eerst zo 

genoemd door Roberts in 1945, 

zijn het relatief koele fenome-

nen (10 000°C), met een levens-

duur tussen de 5 en de 15 minu-

ten. De spikulen zijn snelbewe-

gende jets die gemiddeld een 

snelheid halen van 30 km/sec 

(d.i. de gemiddelde snelheid 

van de aarde in zijn baan 

rond de zon) en die snel ver-

dwijnen eenmaal ze een hoogte 

van zowat 6 000 km hebben be-

reikt. Astronomen zijn altijd al 

gefascineerd geweest door deze 

op- en neergaande pulsatie.  

Doordat er voortdurend spiculen 

verdwijnen en ontstaan, lijkt de 

chromosfeer op een branden-

de prairie.  

Met de Amerikaanse satelliet 

Skylab werd in 1973 ontdekt dat 

er aan de zonnepolen nog een 

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 
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Stammes in het Poollichtcen-

trum te Noorwegen. 
 
De lijnen tonen aan hoe die 

energierijke deeltjes het aard-

magnetisch veld sterk kunnen 

beïnvloeden. De storingen kun-

nen directe invloed hebben op 

het „ruimteweer‟ in de nabijheid 

van de aarde evenals op onze 

technologie en gaan meestal ge-

paard met poollicht. Tijdens het 

minimum van de zonnecyclus 

verschijnt dat meestal slechts op 

hoge breedtegraden maar prach-

tige foto‟s kunnen er steeds ge-

nomen worden zoals blijkt uit 

de fotogalerij op:  

http://

www.polarlightcenter.com/ 

 

21 juli-20 augustus: de langste 

vlekkeloze periode tot dusver 

tijdens dit minimum 

 

21 augustus: 

Zou er zich dan geen enkele 

zonnevlek meer aanmelden in 

augustus? Jawel, op 21 augustus 

verscheen er dan toch een piep-

klein zonnevlekgroepje van 

twee vlekjes. Ondanks zijn rela-

tief matige zonnebreedte tonen 

magnetogrammen aan dat het 

een groepje is van de nieuwe 

24ste cyclus (polariteit: volger/

leider = wit/zwart)!Op het zui-

delijk halfrond is de polariteit 

voor een 24ste cyclus-groep om-

gekeerd (volger/leider = zwart/

wit). Zie magnetogram: 

 

ander soort spiculen bestaat die 

veel grotere hoogten bereiken. 

Ze blijven ruim een uur bestaan 

en kunnen tot 40000 km hoog 

worden. Daarom noemen de as-

tronomen ze macrospiculen. 

Deze verschijnselen lijken nauw 

verbonden met coronale plui-

men aan de polen van de zon.” 

Het gebied van de corona is in 

al zijn pracht zichtbaar tijdens 

een totale zonsverduistering 
als een witachtige kroon 

rondom de verduisterde zonne-

schijf. Dat was op 1 augustus 

nog het geval in Rusland en 

China! 

 

15-18 augustus: Dankzij de Ja-

panse zonnesatelliet Hinode (2), 

die twee jaar geleden gelan-

ceerd werd, wisten we dat de 

aarde zich op 15 augustus te-

genover een energierijke deel-

tjesstroom van de zon zou be-

vinden. Deze energierijke deel-

tjes konden immers ongehin-

derd ontsnappen uit een coro-

naal gat dat naar de Aarde toe 

was gericht, en ze zouden het 

aardmagnetisch veld kunnen 

storen rond 18 augustus. Deze 

winden razen door de ruimte 

tegen een snelheid van 450 km/

sec en kunnen zo na enkele da-

gen zonnedeeltjes in onze mag-

netosfeer terecht brengen.  

Op 18 augustus was het inder-

daad zover! De storing die de 

sterke zonnewind veroorzaakte, 

werd mooi geregistreerd door R. 

Rik Blondeel 

Spijtig genoeg had dit „dwergje‟ 

maar een korte levensduur want 

op 23 augustus was het al niet 

meer te zien. Veel waarnemers 

hadden het zelfs niet eens opge-

merkt! Het was trouwens nog 

maar het vierde groepje van de 

nieuwe zonnecyclus. Het eerste 

verscheen begin januari 2008. 

 

Het SIDC (Ukkel) geeft als 

voorlopig zonnevlekkengetal 

voor augustus: 0,5 (hetzelfde als 

in juli). 

 

Op 11 september verscheen er 

weer (maar) zo‟n klein groepje: 

De polariteit is  tegengesteld 

met dat van 21 augustus, daarbij 

ligt het kort tegen de zonne-

evenaar, allemaal tekens die 

zeggen dat het nog een groepje 

van de 23ste cyclus is.  
 

 

De grafiek op volgende pagina 

toont het verloop van zonnecy-

clus 23 en de verwachtingen 

voor zonnecyclus 24 (SC24). 

Het donkere driehoekige gebied 

bovenaan op de zon toont een 

voorbeeld van een (polair) coro-

naal gat.  

      De helft van de wetenschap-

pers voorspelt een (afgeglad) 

maximum voor SC24 van 140+/

-20 in 2011, terwijl de andere 

helft het bij maximaal 90+/-10 

houdt in 2012. Wie er ook gelijk 

heeft, het wordt tijd dat de zon 

er wat vaart achter zet! 

N 

W 

N 

W 

(1) en (2) Lees meer over de STE-

REO–missie en HINODE in Mira-

Ceti – januari-maart 2007 blz. 30. 

http://www.polarlightcenter.com/
http://www.polarlightcenter.com/
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Datum  

(A)vond/  

(O)chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

7 okt. (A) 
7° links-

boven 
Jupiter 

18 okt. (O) 10° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

20 okt. (O) 
5° links-

boven 

Pollux 

( Geminorum) 

23 okt. (O) 5° boven Regulus ( Leo) 

25 okt. (O) 
5° links-

boven 
Saturnus 

27 okt. (O) 7° links Mercurius 

1 november 

(A) 
5° rechts Venus 

3 nov. (A) 4° boven Jupiter 

13 nov. (A) 
Bedek-

king 

Plejaden (wel bij 

Volle Maan!) 

14 nov. (A) 10° rechts 
Aldebaran 

( Tauri) 

17 nov. (O) 7° links 
Pollux 

( Geminorum) 

20 nov. (O) 3° boven Regulus ( Leo) 

21 nov. (O) 8° links Saturnus 

24 nov. (O) 3° links 
Spica  

( Virginis) 

1 dec. (A) 
2° rechts-

boven 
Jupiter 

1 dec. (A) 
Bedek-

king 
Venus 

12 dec. 

(A+O) 
10° onder 

Aldebaran 

( Tauri) 

14 dec. 

(A+O) 

6° links-

boven 

Pollux 

( Geminorum) 

18 dec. (O) 10° boven  Regulus ( Leo) 

19 dec.(O) 6° boven Saturnus 

21 dec. (O) 5° links 
Spica  

( Virginis) 

29 dec. (A) 3° rechts Jupiter 

31 dec. (A) 3° links Venus 

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. 

2: DE PLANETEN 

 

Dit najaar zijn het achtereenvol-

gens Jupiter en Venus die de 

show stelen, terwijl aan de och-

tendhemel ook stilaan Saturnus 

(momenteel “zonder ringen”) 

ook terug opduikt. 

 

Jupiter was de voorbije zomer 

steevast de ganse nacht door te 

zien, hoewel nogal laag aan de 

hemel (sterrenbeeld Boogschut-

ter). Het was dan het helderste 

“puntje” aan de hemel, dus zelfs 

zonder enige kennis van de ster-

renhemel zal toch iedereen de 

planeet wel eens gezien hebben. 

Ook dit seizoen zal de reuzen-

planeet nog zichtbaar zijn, maar 

enkel aan de avondhemel, waar-

bij hij eind december in de zuid-

westelijke avondschemering 

verdwijnt. 

 

Maar de “aflossing van de 

wacht” komt er stilaan aan, in 

de vorm van de “Avondster” 

Venus. En die aflossing mag je 

wel héél letterlijk nemen: dag na 

dag schuift Jupiter dichter bij de 

Zon, terwijl Venus er juist ver-

der van komt te staan. Om-

streeks 1 december kruisen ze 

elkaar daarbij aan de hemel. Die 

dagen is er dus een héél fraaie 

samenstand te zien: beide plane-

ten (de twee helderste puntjes 

aan de hemel) staan dan nauwe-

lijks 2 graden uit elkaar, en op 

de avond van 1 december zelf 

staat ook de Maan nog eens vlak 

bij Venus… om de planeet dan 

zelfs te bedekken (zie de figuren 

en uitleg op de volgende pagin-

a‟s) !

Een uitzonderlijke situatie: op 

de vroege avond van maandag 

1 december staan niet alleen 

Jupiter en Venus vlak bij elkaar 

(2° afstand), maar staat vooral 

ook het fijne maansikkeltje er 

vlak bij. 

De figuur toont de situatie om 

16h30 wintertijd (dus volop in 

de schemering). Een half uurtje 

later zijn we Venus echter 

kwijt: vanaf dan wordt ze be-

dekt door de Maan (zie volgen-

de pagina). Dit alles zal schit-

terend zichtbaar zijn in gwone 

verrekijker. 
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Jupiter gaat, Venus en Saturnus komen. Zo zouden we het planetenoverzicht voor dit trimester kunnen om-

schrijven. 

Jupiter pronkte inderdaad de volledige zomer aan onze hemel, weliswaar redelijk laag boven de horizon. Stil-

aan gaat de planeet echter vroeger en vroeger onder, zodat hij begin januari terug uit beeld verdwijnt. 

Maar ondertussen wordt Venus steeds beter zichtbaar aan de avondhemel: eerst moeten we de planeet nog wat 

zoeken in de schemering, maar vanaf pakweg half november domineert de planeet werkelijk de (westelijke) 

hemel. Wie over een (kleine) telescoop beschikt moet zeker eens de veranderende schijngestalten van de pla-

neet in het oog houden: begin oktober nog een klein “bolletje” maar eind december al bijna zo groot (in dia-

meter) maar slechts iets meer dan half verlicht.  

En Saturnus prijkt dit seizoen aan de ochtendhemel, maar is nagenoeg onherkenbaar geworden: de ringen zijn 

deze maanden quasi onzichtbaar geworden met amateur-kijkers (zeker in december-januari). 

Eind december, maar vooral begin januari, kan men ook nog eens een poging wagen om de snelle Mercurius 

op te zoeken; „s avonds kort na zonsondergang. 

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). 

JUPITER 

Datum Onder-

gang 

1 oktober 23h55m 

8 oktober 23h30m 

15 oktober 23h06m 

22 oktober 22h43m 

29 oktober 21h20m 

5 november 20h58m 

12 november 20h37m 

19 november 20h16m 

26 november 19h55m 

3 december 19h35m 

10 december 19h15m 

17 december 18h56m 

24 december 18h37m 

31 december 18h18m 

Jupiter 1 oktober 

Venus 1 november 

Venus 1 januari 

Venus 1 oktober 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 5h30m 

8 oktober 5h07m 

15 oktober 4h44m 

22 oktober 4h20m 

29 oktober 2h57m 

5 november 2h33m 

12 november 2h09m 

19 november 1h44m 

26 november 1h19m 

3 december 0h50m 

10 december 0h24m 

17 december 23h58m 

24 december 23h31m 

31 december 23h04m 

Venus 1 december 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 oktober 20h14m 

8 oktober 20h04m 

15 oktober 19h55m 

22 oktober 19h50m 

29 oktober 18h47m 

5 november 18h49m 

12 november 18h55m 

19 november 19h05m 

26 november 19h19m 

3 december 19h36m 

10 december 19h55m 

17 december 20h14m 

24 december 20h33m 

31 december 20h52m 

Saturnus 1 november 

Saturnus 1 december 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2008 en 1 januari 2009. Beide figuren zijn identiek 

georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Mars is de volgende maanden absoluut niet zichtbaar: wie op de linkerfiguur een lijn trekt tussen de posities van Aar-

de en Mars snijdt bijna exact doorheen de Zon, m.a.w. Mars staat vanop Aarde bekeken zowat achter de Zon 

Bemerk de relatief grote hoek tussen Aarde, Zon en Venus in december: deze laatste prijkt dan ook aan de avondhemel 

Een uitzonderlijke waarneming: op de avond van 1 december wordt de heldere planeet Venus bedekt door de Maan. 

Volgens berekeningen door Jean Meeus is het geleden van 25 september 1924 dat we zoiets in België nog „s nachts 

konden waarnemen.  

Venusbedekkingen door de Maan gebeuren immers wel vaker, maar meestal overdag wat het natuurlijk véél moeilij-

ker maakt om waar te nemen. 

De bedekking start om 16h55m wintertijd: dan verdwijnt Venus achter de donkere (linkse) kant van de Maan. 

Anderhalf uur later, om 18h21m verschijnt de planeet dan terug, rechtsonder aan de verlichte kant van de Maan. 

Mis deze gelegenheid niet: de volgende nachtelijke Venusbedekking die we in België kunnen zien is pas in 2032... 

16h50 wintertijd 18h30 wintertijd 
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Bij het begin van dit seizoen 

duikt Saturnus op aan de och-

tendhemel, maar tegen eind de-

cember is alles al dusdanig op-

geschoven dat de planeet al 

voor middernacht opkomt. 

Net zoals vorig jaar staat Satur-

nus nog in het sterrenbeeld 

Leeuw, en kan dus behoorlijk 

hoog aan de hemel klimmen (in 

tegenstelling tot Jupiter in de 

Boogschutter). 

Wie echter met de telescoop 

kijkt, staat een (onaangename) 

verrassing te wachten: geen rin-

gen meer! De laatste jaren za-

gen we immers stilaan de 

“kanteling” van de ringen klei-

ner en kleiner worden vanop 

Aarde, en nu is het zo ver geko-

men dat de kanteling minimaal 

geworden is: letterlijk 0 graden! 

En aangezien die ringen zo flin-

terdun zijn, zijn ze met ama-

teurtelescopen helemaal niet 

meer zichtbaar deze maanden. 

Vooral in december-januari is 

dat het geval, maar vanaf fe-

bruari kunnen we ze stilaan te-

rug waarnemen. 

 

Eind december verschaft ons 

een uitgelezen kans om de 

“lichtvoetige” Mercurius eens 

waar te nemen. De planeet is 

één der vijf “klassieke plane-

ten”, die dus al sinds prehistori-

sche tijden gekend waren. De 

planeet wordt helder genoeg, 

maar toch zijn er relatief weinig 

hedendaagse waarnemers die 

hem ooit gezien hebben. Mercu-

rius draait immers zo dicht bij 

de Zon dat hij vanop Aarde 

meestal verdrinkt in de gloed 

van de Zon. We moeten dan ook 

de ideale momenten afwachten, 

wanneer Mercurius –opnieuw 

vanop Aarde bekeken– het verst 

links (avond) of rechts (ochtend) 

van de Zon staat.  

Maar die “grootste af-

stand” (maximaal 28° opzij van 

de Zon, figuur links) op zich 

volstaat niet: bovendien moet de 

v e r b i n d i n g s l i j n  “ Z o n -

Mercurius” ook nog een grote 

hoek maken met de horizon, 

want anders staat de planeet 

toch te laag boven de horizon 

om waarneembaar te zijn 

(figuren rechts). 

En zo‟n gelegenheid krijgen we 

eind december, maar vooral be-

gin januari: dan is de planeet 

aan de westelijke avondhemel te 

zien: ze gaat dan maximaal an-

derhalf uur na de Zon onder. 

Gebruik misschien eerst een 

verrekijker om hem op te zoe-

ken, maar dan lukt het zeker ook 

met het blote oog! 

“Dans der planeten”… 

Eind november/begin december krijgen we een uitgelezen kans om te zien hoe de twee helderste planeten el-

kaar naderen. Voor Jupiter betekent dit het einde van zijn zichtbaarheidsperiode, Venus daarentegen begint 

aan een spectaculaire avondverschijning. 

Beide objecten moeten in die periode aan de zuidwestelijke avondhemel gezocht worden, kort na het invallen 

van de schemering. 

24/11 1/12 8/12 
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ster is het eindpunt van een aste-

risme genaamd “de golfputter”. 

Het is een 1° lange ketting van 6 

à 7 magnitude sterretjes die ein-

digt op enkele sterretjes haaks 

op de ketting m.a.w. met wat 

verbeelding zie je er een golf-

stick in.  

Dit bekijk je het best ook met de 

verrekijker daar dit object toch 

ook te groot is voor een sterren-

kijker. 

  

Dubbelster - Almaak 

- Gamma And - 2.1-

5.02 pa 63° Sep 9.6” 

Dit is een mooi kleurcontrastrij-

ke meervoudige ster waarvan de 

hoofdster een goudgele kleur 

heeft t.o.v. de meer blauwere 

kleur van de B-component. De 

C- en D-componenten moeten 

bekeken worden met de grotere 

kijkers; pas op onderschat deze 

enge dubbelster niet… Kan je 

haar scheiden? 

  

G a l a x i e  -  M 3 1 -

Andromedanevel - 4.3 - 

3.1°x 1.0° 

Buiten onze eigen melkweg is 

dit de moeder van alle melk-

wegstelsels en dit dankzij haar 

geringe afstand van zo‟n 2,9 

miljoen lj heeft deze galaxie een 

schijnbare grootte van meer dan 

3 graden, dit is zodus 6 maal de 

diameter van de maan !! Spijtig 

genoeg zien wij alleen maar de 

kern, fotografisch komt zij wel 

volledig tot haar recht. Visueel 

is deze DSO één van de helder-

ste deepsky-objecten die je kan 

zien met het blote oog als een 

licht fuzzy vlekje naast Nu 

And , met een verrekijker wordt 

dit object direct heel wat groter 

en zichtbaarder echt onmisken-

baar. Met een telescoop begin-

nen de eerste details naar boven 

te komen zoals elliptisch met 

een heldere kern of misschien 

zelfs enkele stofbanden. De echt 

grote jongens onders ons zetten 

zelfs nog een stapje verder. Die 

gaan bolhopen en nevels bin-

nenin de Andromedanevel gaan 

waarnemen!! 

Ik zou nog vergeten te vertellen 

waar je deze nevel kan vin-

den...mijn truukje is beginnen 

vallend sterrenbeeld, maar om-

dat het hier gaat om 1 van de 

twaalf dierenriemsterrenbeelden 

is deze toch nog vrij gekend. 

 

Andromeda: 

  

We schieten van start met een 

leuk stukje hemel in Andromeda 

zo‟n 10° ten Zuiden van Gamma 

Andromedae of als je de lengte 

Gamma – Beta Triangulum 2 

maal verlengt. Daar liggen 3 

interessante objecten : 

 

Open sterrenhoop - NGC 752 - 

6.6 - 49.0' 

Een zeer grote maar 

erg losse open ster-

renhoop, die je het 

best kan observeren met een 

grote verrekijker of een rich-

fieldkijker aan een zeer lage 

vergroting en met een zo groot 

mogelijk beeldveld. 

 

Dubbelster – 56 And - 

5.69-6.1 pa 300° Sep 191” 

Onderaan (of net ten Zui-

den) van de sterrenhoop 

staat er een mooie binoculair 

dubbelster met even heldere 6° 

magnitude sterren. 

 

Asterisme - de golfputter 

En bovenstaande dubbel-

3. STARS (zie middenflap) 

 

Andromeda (And) - Pegasus 

(Peg) - Pisces (Psc) 

Waterman - Steenbok - Vissen 

 

Sterrenbeeld: 

 

We beginnen het nieuw waar-

neem seizoen met een “knock 

off your feet” sterrenbeeld, na-

melijk Andromeda. 

Niet omdat het hier gaat om een 

beeldschone prinses, die door 

haar vader Cepheus vastgeke-

tend is aan de rotsen maar gered 

wordt van het watermonster 

Cetus door Perseus op zijn ge-

vleugelde paard Pegasus. 

Niet dus, maar omdat daar één 

van de meest zichtbare extraga-

lactische deepsky objecten zit, 

ons zustermelkwegstelselde 

Andromedanevel. Mijn passie 

voor astronomie begon eigenlijk 

zo‟n 35 jaar terug toen een 

vriend mij deze galaxie toonde. 

Een heel opvallend asterisme 

aan de herfsthemel is het Pega-

sus-vierkant, wat eigenlijk niet 

helemaal juist is daar de ster in 

de linkse bovenhoek Alfa 

Andromeda is, die soms ver-

keerdelijk bij Pegasus gerekend 

wordt. 

De Vissen zijn een eerder onop-

Samen met Plejaden en Orionnevel hoort M31 (de Andromedanevel) on-

getwijfeld tot de bekendste en spectaculairste deepsky-objecten aan de 

noordelijke hemel. Zonder té veel lichthinder is hij al met het blote oog te 

zien; Deze prachtige en contrastrijke opname komt van Roland Oeyen. 
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om te weten dat deze nevel een 

bijna perfecte gelijkzijdige drie-

hoek maakt met Alfa en Beta 

And, de andere zal zoeken naar 

Iota en Omicron And en zoeken 

dan ergens 1/3 van die lijn vanaf 

Iota. Maar hij is zeker het zoe-

ken waard, want je krijgt een 

mooi geconcentreerd ronde pla-

netaire nevel te zien met een vrij 

hoge oppervlakte helderheid. De 

grijs-blauwe kleur steekt heel 

mooi af op een pikzwarte ach-

tergrond met opvallend weinig 

achtergrondsterretjes. Dit object 

moet je zeker met een grote 

vergroting bekijken. 

 

Pegasus: 

 

Meervoudige ster - Pi 1 

Peg - 27 Peg - 5.6-4.3 Pa 

323° Sep 27.7” 

Pi 1 en Pi 2 Peg vormen een 

mooie dubbelster die je reeds 

kan waarnemen met een verre-

kijker. Raar is dat de hoofdster 

eigenlijk zwakker is dan de be-

geleider. Beiden hebben ze een 

gele kleur. In feite heeft Pi 1 

Peg dan nog eens 4 begeleiders 

met een magnitude van 10 tot 

12, om die waar te nemen heb je 

zodus een sterrenkijker nodig. 

  

Bolhoop - M 15 - 6.3 

- 18.0' 

Mocht deze bolhoop 

ietsje hoger aan de hemel ko-

men dan zou hij gerust kunnen 

wedijveren met de M13. Nu 

vervaagt hij soms wel eens in de 

licht- en luchtvervuiling. Niette-

min is deze sterk geconcentreer-

de en licht elliptische bolhoop 

een must-see voor alle DSO-

waarnemers. 

Hij is eigenlijk vrij gemakkelijk 

te vinden door de lijn Theta en 

Epsilon Peg met de helft te ver-

lengen, je kan niet missen daar 

hij reeds zichtbaar is in de zoe-

ker. Met een grotere kijker kan 

je eventueel enkele van de vele 

steruitlopers zien die vanuit de 

kern naar buiten schieten. 

  

Pegasus herbergt ook nog eens 3 

galaxieën uit de welgekende 

Caldwell-cataloog. Deze cata-

loog werd opgesteld door Sir 

Patrick Caldwell-Moore ter ver-

bij Beta And naar Mu And en 

dan nog eens dezelfde afstand in 

diezelfde richting tot bij Nu And 

en daar net rechtsboven… je 

kan niet missen. 

Als je dit object in geuren en 

kleuren wil bekijken moet je 

maar eens kijken naar : 

http://nedwww.ipac.caltech.edu/

level5/ANDROMEDA_Atlas/

frames.html 

Of van eigen bodem => Karel 

Teuwen: 

http://www.karelteuwen.be/

p h o t o _ p a g e . p h p ?

img=1&album=0 

  

Net zoals onze melkweg twee 

satellieten heeft (de Magelhaen-

se Wolken), heeft ook de 

Andromedanevel twee satellie-

ten: 

Galaxie - M 110 - 8.9 - 

18.6'x 11.5' 

Is de grootste van de twee 

elliptische stelsels, iets ten noor-

den van de M31, gemakkelijk te 

zien in een sterrenkijker. 

Galaxie - M 32 - 8.8 - 9.1'x 

6.6' 

Ten zuiden en iets dichter 

bij M31 heb je dan het andere 

elliptisch systeem. 

Een ultiem zicht is met een rich-

field systeem deze 3 boven-

staande galaxieën in één beeld-

veld te hebben. 

  

Galaxie - NGC 891 - 10.8 - 

14.1'x 3.1' 

Dit is dan een zoektocht van 

formaat of het is letterlijk alsof 

je zoekt naar een naald in een... 

rijk sterrenveld. Zo dun is deze 

edge-on galaxie, die je moet 

zoeken net in het midden van de 

lijn Almaak – M34. Een hulp-

middel is de dubbelster HR 687 

die er zo‟n graadje onder ligt. In 

een iets grotere kijker kan je 

duidelijk een donkere stofband 

zien die de naald eigenlijk over-

langs in twee deelt. 

  

Planetaire nevel- Blue 

Snowball - NGC 7662 - 

9.2 - 17" 

Alhoewel deze planetaire nevel 

vrij helder en compact is, is het 

een zoekwerkje, dit door het 

gebrek aan referentiesterren. De 

ene persoon heeft er genoeg aan 

M15 in Pegasus is zonder twijfel één der mooiste bolvormige sterrenho-

pen aan de noordelijke hemel, die gemakkelijk de vergelijking met de be-

kende M13 (Hercules) kan doorstaan. Hij staat iets voorbij de “kop van 

het paar Pegasus”, en is daarmee relatief makkelijk te vinden. 

Deze fraaie tekening werd gemaakt door Eric Van der Jeught met een 

200mm telescoop. Wie een beetje de technieken van het waarnemen onder 

de knie heeft (vooral perifeer kijken = “uit de ooghoeken kijken”) zal in-

derdaad al met een dergelijke niet al te uitzonderlijke telescoop een groot 

deel van de bolhoop kunnen oplossen in afzonderlijke sterretjes. 
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vollediging van de Messier-

cataloog. Deze cataloog heeft 

evenveel objecten als die van 

Messier, spijtig genoeg zitten er 

ook zuidelijke objecten erbij, 

waardoor het niet voor iedereen 

gegeven is om alle objecten ooit 

waar te nemen. Sir Patrick Cald-

well-Moore maakte zijn naam 

door de live-uitzending op de 

BBC van de Apollo lanceringen 

en vooral tijdens het programma 

“Sky at Night”, waar het snel 

praten zijn handelsmerk was. 

 

Galaxie - NGC 7814 (C 

43)- 11.5 - 5.8'x 2.8' 

Ongeveer 1.5 graden ten 

noord -westen van Gamma Peg. 

 

Galaxie - NGC 7331 (C 

30) - 10.3 - 10.7'x 4.3' 

Haaks op het midden van 

de lijn Eta en Pi Peg staan 

er 2 zwakke sterretjes van mag-

nitude 5.5 (38 Peg) en 6. Als je 

nu die afstand tussen die 2 ster-

ren verlengt in dezelfde richting 

maal 3, dan zit je al heel dicht in 

de buurt. 

 

Galaxie - NGC 7479 (C 

44)- 11.8 - 4.2'x 3.2' 

Om deze te vinden moet je 

zo‟n 2° ten zuiden gaan 

van Alfa Peg. 

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 

Pisces: 

 

De twee vissen worden blijkbaar 

door een lint of een koord aan 

de staart met elkaar verbonden, 

aan de hemel geeft dit een grote 

V-vormige ketting van zwakke 

sterretjes. De meest zuidelijke 

vis van de 2 is eigenlijk een leuk 

asterisme, een soort van bijna 

ronde veelhoek (Gamma-Kappa

-Lambda-19 Psc-Iota-Theta en 7 

Psc). Deze wordt ook nog de 

Cirkel genoemd (“the circlet of 

Pisces” in het Engels). 

 

Carbon Ster - 19 Psc - TX Psc - 

5.0 

E é n  v a n  d i e 

“cirkelsterren”, name-

lijk 19 Psc is zowaar 

de helderste Koolstofster aan de 

hemel. Deze sterren zijn vooral 

gekend voor de extreem rode 

kleur, die bij deze ster echt op-

valt (doorheen een telescoop 

gezien dan wel). Kleuren en 

kleurverschillen vallen altijd 

meer op als je de sterren iets 

onscherp zet en ze groter dan 

een puntje zijn. 

  

Dubbelster - 55 Psc -5.4-8.7 PA 

194° Sep 6.5” 

Alhoewel je eventjes zal 

moeten zoeken naar deze 

kleurcontrastrijke dubbelster, 

loont het best de moeite om de 

geel-oranje-achtige hoofdster te 

kunnen scheiden van een ietwat 

zwakkere blauwe ster. Als je 1/4 

neemt van de lijn Zeta – Gamma 

And (vanaf Zeta) dan zal de 

dubbelster al in het beeld zitten. 

  

Dubbelster - Psi 1 Psc - 74 

Psc - 5.3-5.8 PA 159° Sep 

30” 

Ten westen van Chi Psc heb je 3 

sterretjes van magnitude 5.5, 

namelijk Psi 1,2 en 3. De meest 

noordelijke (Psi 1) is een dub-

belster voor kleine sterrenkijker-

tjes. Gewoon 2 witte sterretjes 

met dezelfde helderheid. 

  

Galaxie - M 74 - 10.0 - 

10.5'x 9.5' 

Dat dit object is opgeno-

men in de Messier-cataloog wil 

niet het zeggen dat het een mak-

kie is, wel in tegendeel. Dit ob-

ject vergt wat ervaring en de 

nodige tijd om het te zien. Eens 

je het opgemerkt hebt springt 

het wel een beetje uit, maar deze 

face-on galaxie blijft met zijn 

lage oppervlaktehelderheid best 

een moeilijk deepsky-object. 

Gelukkig staan er een aantal 

heldere referentiesterren in de 

buurt, waarvan de beste Eta Psc 

is. Als je deze ster in de bulleye 

zet van de Telrad, staat M74 

reeds in het beeld van de Telrad, 

namelijk 2.5° ten noord-oosten 

van Eta Psc. Ofwel ongeveer in 

het midden van de lijn Eta Psc 

en 2 sterretjes waarvan één 105 

Psc is. Geen grote vergroting 

gebruiken want dit is geen klein 

object en heb wat geduld tijdens 

het perifeer kijken. O ja, probeer 

deze niet te zoeken bij Volle 

Maan, noch als de transparantie 

te wensen over laat. 

Eén van de minder bekende melkwegstelsels uit de Messier-cataloog is 

deze M74 in de Vissen. Het is een spiraalstelsel waren we bijna loodrecht 

bovenop kijken, maar helaas is het –buiten de heldere kern– nogal een 

zwakke bedoening. Opname Patrick Mergan  
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De sterrenhemel in decemberDe sterrenhemel in december  

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in novemberDe sterrenhemel in november  

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

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

Mars 15/11 

15/10 
15/12 
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De sterrenhemel in oktoberDe sterrenhemel in oktober  

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

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

Jupiter 
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Links: Bart De-

clercq blijft steeds 

betere maanbeel-

den produceren. 

Deze opname –

zoals steeds met 

DMK-Firewire-

camera en C9.25-

telescoop– toont  

héél scherp de om-

geving van de Hy-

ginus-rille, het 

“l i jn t j e”  da t 

rechtsboven van 

het centrum loopt. 

Deze “rille” is 

zo‟n 220 km lang 

maar hoogstens 

zo‟n 3-4 km breed, 

en snijdt halfweg 

doorheen de ge-

lijknamige krater. 

Deze Hyginus-

krater is één van 

de weinige op de 

Maan die vulka-

nisch van oor-

sprong zou zijn. 

Links: in de Angelsaksische litera-

tuur heet dit heel romantisch de 

“Heart and soul”-nebula, maar 

minder poëtisch hebben we het dan 

over IC1805 en IC1848. Het zijn 

twee emissienevels die beide een 

open sterrenhoop bevatten met 

nogal wat blauwe (dus jonge) ster-

ren. Maar gezien de locatie van dit 

stukje hemel (halfweg tussen Cassi-

opeia en Perseus, dus midden in 

één der drukste stukken van de 

melkweg) hoeft het niet te verbazen 

dat er daarnaast nog een heleboel 

andere sterrenhoopjes en nevels te 

zien zijn. 

Opname Philippe Mollet, vanuit 

een donkere camping in St-Hubert. 

Canon 350D (gemodificeerd) met 

een 200 mm telelens bij f/2,8. In to-

taal werd er bijna 2 uur belicht. 

Rechts: de voorbije maanden was er een 

(tijdelijke) nieuwe protuberansenkijker in ge-

bruik op MIRA, het equivalent van een 90 mm 

kijker. Binnenkort zou deze vervangen moeten 

worden door de definitieve versie, die een dia-

meter van 110 mm zal hebben, maar ondertus-

sen toch al bijgaande resultaten. Ondanks de 

lage zonneactiviteit zijn er op tijd en stond 

toch wat “vlammetjes” te zien rond de Zon, 

zoals degene die Bart Declercq op 14 septem-

ber kon vastleggen met zijn DMK-camera. 

Beide beelden tonen de Zon in het licht van 

waterstof-alfa (“H-”): het linkerbeeld werd 

kort belicht omwille van details op het opper-

vlak, het rechtse beeld merkelijk langer om de 

protuberansen te laten doorkomen. 
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Ook tijdens de “nieuwe maan”-week van 

september trokken er twee groepen MIRA-

vrijwilligers naar Zuid-Frankrijk op zoek 

naar donkere hemels. In tegenstelling tot 

vorig jaar (elke nacht helder!) viel het weer 

een beetje tegen. 
 

Links: Jeroen De Vleesschauwer maakte 

deel uit van de groep die naar Grand-

champs trok (Haute-Provence) en kwam 

o.a. met deze opname terug: NGC253 is een 

fraai melkwegstelsel, NGC 288 een  al even 

mooie bolhoop. In België dien je hieraan 

niet te beginnen, want beide komen nauwe-

lijks 12-13° boven de horizon. In de Proven-

ce is dat al 7° hoger, maar zelfs hier stond 

de telescoop tegen het einde van de opna-

mes wel héél laag boven de horizon te kij-

ken. Een combinatie van 16 belichtingen 

van 9 minuten, met een Canon 20D achter 

een ED80-refractor bij f/6. 

Rechts: een kleine 100 km verderop zat een 

tweede ploeg in de Drôme, waar de weersom-

standigheden zo mogelijk nog minder geschikt 

waren… 

Roland Oeyen had deze Plejaden nog wat 

“dieper” (lees: “langer belicht”) willen heb-

ben, maar ook zo is het al een héél spectaculai-

re plaat geworden. 

Een combinatie van 9 beelden die elk 3 minu-

ten belicht werden, met een Canon 350D en 

een 80 mm Scopos-kijker (f/5). 

Merk ook op hoe niet enkel de bekende blauwe 

kleur van de nevels opvalt, maar ook dat het 

grootste nevelcomplex (onder de onderste ster, 

Merope) een wat oranje schijn vertoont. Een 

indicatie dat het beeld met de nodige zorg en 

aandacht bewerkt werd, maar ook dat de ge-

bruikte camera gemodificeerd werd om voor 

sterrenkundig gebruik een hogere rood-

gevoeligheid te krijgen. 

Links: dichter bij huis was er in diezelfde 

periode van nieuwe maan ook het 

“StarNights-weekend” bij onze collega‟s 

van de Volkssterrenwacht in Ieper. Hier 

wel lekker helder weer, met een overvloed 

aan indrukwekkende kijkers en een naar 

Belgische normen donkere hemel. 

Janos Barabas profiteerde er van om twee 

nachten lang intensief beeldjes te schieten. 

Dit is alvast NGC 891 (zie ook de rubriek 

DeepSky op pag. 34), misschien wel het 

mooiste voorbeeld van een spiraalmelk-

wegstelsel dat we helemaal van opzij bekij-

ken (“edge-on” in vaktermen), waardoor 

duidelijk zichtbaar is hoe “plat” zo‟n stel-

sel eigenlijk is. Ook de centrale stofband is 

goed te zien. Hiervoor belichtte Janos 10x4 

minuten met een Canon 350D, gemonteerd 

op een 25 cm newtontelescoop, en dit alles 

op een zwaar overbelaste EQ6-montering... 


