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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Links: de laatste nachten van 2008 waren opvallend 

helder (én bar koud). Aangezien dit voor velen samen-

viel met vakantiedagen, konden in die periode héél wat 

fotonen gevangen worden. U zal er ongetwijfeld in de 

volgende nummers nog resultaten van zien. 

Alvast een eerste resultaat van Hans Coeckelbergs: de 

bekende maar relatief kleine Krabnevel (M1) in de 

Stier, het restant van een historische supernova-explosie 

uit 1054 (de ster zelf is ondertussen een pulsar gewor-

den). 

Opname 10x5 min, ook hier met een gemodificeerde Ca-

non 350D, ditmaal met een 120mm Skywatcher ED-

lenzenkijker (bij f/6, dankzij een brandpuntsverkorter). 

Links: een héél diepe en contrastrijke opna-

me van de Plejaden (M45), dat moet wel-

haast uit de Provence komen. Jean-Pierre 

Jacquet trok er begin september heen met een 

groepje actieve leden. Het aantal heldere 

nachten was dit jaar eerder beperkt, maar de 

resultaten mogen er anders wel zijn. 

De camera is de stilaan onvermijdelijke ge-

modificeerde 350D, en "slechts" 12x3 minu-

ten belichting met de gerenommeerde 10cm 

Televue Genesis lenzenkijker. Toch is de ne-

vel rond de Plejaden héél gedetailleerd en 

contrastrijk te zien. 

Rechts: op pagina's 20-22 van dit tijdschrift staat een 

bespreking van het compacte AstroTrac-

volgmechanisme. Deze opname is één van de eerste 

resultaten ervan, gemaakt vanuit een donkere omge-

ving in Sicilië. 

Er werden 25 opnames van elk 2 minuten samenge-

voegd om tot dit resultaat te komen (200 mm f/3.5 te-

lelens, Canon 350D-mod).  

Ook de Sluiernevel is een supernova-restant (in de 

rechtervleugel van de Zwaan), maar dan veel vroege-

re datum: zo'n 10.000 jaar oud.  

Opname: Philippe Mollet, Noto, Sicilië 
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UIT DE BIBILIOTHEEK 
 

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

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

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

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

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

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

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

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• Boek; nr. 1765, categorie 870,  

Auteur:  Hansen, James R. 

“First man: the life of Neil A. Armstrong” 

Uitgeverij: Simon&Schuster, New York, 2005, ISBN: 978-0-7432-5631-5 
  

2009 is niet enkel het Internationale Jaar van de Sterrenkunde, maar is het ook 40 jaar 

geleden dat de eerste mens op de Maan wandelde. Een uitvoerige biografie van Neil 

Armstrong komt dan ook zeer gelegen. Het lijvige werk (768 pagina's!) beschrijft niet 

alleen zijn prestaties als astronaut, maar ook zijn militaire carriere, zijn opleiding, en 

zelfs zijn voorgeschiedenis (familie, voorouders,…).  

 

 

• Boek; nr. 1737, categorie 610,  

Auteur:  Pugh, Philip 

“Observing the Sun with Coronado telescopes” 

Uitgeverij: Springer Verlag, Heidelberg, 2007, ISBN: 978-0-387-68126-9 
 

Een goede tien jaar geleden was het waarnemen van protuberansen enkel weggelegd 

voor wie genoeg geld kon investeren in de toen nog dure en omslachtige protuberansen-

kijkers. De firma Coronado heeft er voor gezorgd dat deze tak van de sterrenkunde zo-

wat binnen ieders bereik gekomen is. Dit boek beschrijft niet alleen de diverse toestel-

len van dit merk en hoe er optimaal mee te werken, maar gaat ook dieper in op de meer 

algemene kenmerken en technieken van protuberansenkijkers. Zoals de meeste boeken 

in de "Practical Astronomy"-reeks van Springer is ook dit werk uitvoerig geillustreerd, 

zowel met beelden van de toestellen zelf, als opnames van de Zon. 
 

 

• Boek; nr. 1743, categorie 553.5,  

Auteur:  Kroonenberg, Salomon 

“De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar” 

Uitgeverij: Atlas, Antwerpen, 2008, ISBN: 978-90-450-0681-9 
 

Sal Kroonenberg is professor geologie in Delft, columnist, en in Nederland vooral bekend 

als "klimaatsscepticus". In dit boek probeert hij de lezer wegwijs te maken in de vele lan-

ge-termijn-cyclussen die er op Aarde bestaan (en dan niet enkel diegene die invloed heb-

ben op het klimaat), omdat we al te vaak meten volgens "de menselijke maat": we kijken 

slechts tientallen jaren of hoogstens enkele eeuwen verder. 

Volgens velen zal de auteur té optimistisch overkomen, maar hij heeft wel degelijk de ga-

ve van het woord: dit is een héél vlot lezend werk dat aanzet tot kritisch denken. 

Is het toeval dat ook de bekroonde schrijver Frank Westerman ("El Negro en 

ik","Ararat,"…) een student van hem was? 

 

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van 

de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening 

en Media, tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in 

overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vor-
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Links: IC405 is een min-

der gekend object in Au-

riga, in de buurt van 

M37. Het is een emissie-

nevel die aan het gloeien 

gebracht wordt door de 

superhete variabele ster 

AE Aurigae (de helderste 

ster midden in beeld), en 

draagt als bijnaam de 

"Flaming Star Nebula". 

Opname van Roland 

Oeyen met een gemodifi-

ceerde 350D, een 80 mm 

Scopos- lenzenkijker, 

brandpuntsverkorter en 

een LPS-filter tegen de 

lichtvervuiling. En dan 

3h20 belicht…. 

Rechts: zonnevlekkenminimum of niet, 

maar met de huidige generatie H-alfa-

kijkers ("protuberansenkijkers") is onze 

dagster altijd wel spectaculair. 

Deze opname van Christophe Behaegel 

uit Vilvoorde toont heel mooi de korre-

ligheid van het zonsoppervlak, gezien in 

het licht van de waterstoif-alfa-lijn 

(656,3 nm golflengte). Onderaan zijn 

trouwens ook nog een paar protuberans-

jes te zien. 

De opname is een mozaïek op basis van 

22 filmpjes, gemaakt met een Coronado 

Maxscope 90mm en een DMK-camera 

(27 augustus vorig jaar). 

Links: Tom Severs maakte de-

ze opname vanuit centrum 

Halle. NGC 891 staat tussen 

Andromeda en Perseus, en is 

één der makkelijkste "edge-

on" stelsels aan de noordelijke 

hemel. 

Opname 27x300 seconden, 

met gemodificeerde Canon 

350D doorheen een Takahashi 

TSA 102 mm-lenzenkijker. 

De beeldbewerking gebeurde 

met het gratis pakket "Iris", en 

de afwerking met Photoshop. 
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De sterrenhemel in januari 

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

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

Saturnus 

Venus 
15/1 

Venus 1/2 

Venus 
15/2 
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OP DE VOORPAGINA 

 

“Tussen Hemel en Hel” 

Geen vuurwerk om het nieuwe 

jaar in te luiden, maar een heuse 

vulkaanuitbarsting!  

Onderaan in beeld zijn een aan-

tal actieve kratermonden van de 

Stromboli te zien, bovenaan her-

kent u het sterrenbeeld de Grote 

Beer. Uw hoofdredacteur had de 

voorbije herfst het geluk om “op 

het goede moment op de goede 

plaats” te zijn. De Stromboli is 

zonder twijfel de meest actieve 

vulkaan van Europa. Hoewel de 

uitbarstingen nagenoeg onge-

vaarlijk zijn, mag men toch 

slechts op de vulkaan onder be-

geleiding van een ervaren gids. 

De excursies worden zo gepland 

dat men bij zonsondergang de 

top bereikt, om een uurtje later 

in het donker terug af te dalen. 

Té snel om véél sterrenkundige 

waarnemingen te doen, maar 

ruim voldoende om dit soort fo-

togenieke opnames te maken! 

 

Gegevens: Canon EOS 450D, 

met een 14mm fish-eye-lens bij 

f/4,5. Er werd een belichtings-

tijd van 15s gebruikt bij 800A-

SA, vanop een stevig maar licht-

gewicht fotostatief. 

Cursusreeks praktische sterrenkunde 
 

Op woensdag 21 januari start de nieuwe cursusreeks “Praktische ster-

renkunde”. In 15 lessen verspreid over het jaar laten we u kennisma-

ken met de praktijk van de amateur-sterrenkunde: hemeloriëntatie, het 

materiaal (optiek, telescopen, gebruik ervan,…), de verschillende dis-

ciplines uit de sterrenkunde, de waarnemingstechnieken,..  

Alle lessen vinden plaats door op woensdagavond vanaf 19h, en duren 

in principe tot 21h. Maar we hebben er uitdrukkelijk voor geopteerd 

de lessen te laten samenvallen met de samenkomsten van de Werk-

groep Waarnemen, zodat u nadien rustig kan napraten en eventueel 

wat praktijkervaring opdoen (indien het helder weer is natuurlijk). 

 

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

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

van "Cursus praktische sterrenkunde 2009 + naam deelnemer/

deelneemster". In die prijs zit ook de cursustekst. 

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, Yael Nazé, Anja Van 

Campenhout, Emiel Beyens, 

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. 

INHOUD 
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Activiteitenkalender van MIRA 6 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 7 
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MIRA Ceti sprak met… Sophie Van Eck 14 

Boekbespreking “Reis door het heelal” 19 

Productbespreking: AstroTrac TT320X 20 

De variabele van het seizoen: Z Ursa Majoris 27 

Bissextile 29 

MIRA-publicaties en –verkoop 29 

Hemelkalender 30 

Middenpagina: uitneembare sterrenkaart 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

Jongerenwerkgroep 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

Het programma voor januari - 

maart 2009 ziet er als volgt uit:  

 

Zaterdag 10 januari om 20 

uur: Sterrenbeelden en sterren-

tekens 

Constant hoor je in de media 

een verkeerd gebruik van de 

woorden „sterrenbeeld‟ en 

„sterrenteken‟. De MIRA jeugd-

kern zal voor eens en voor altijd 

klare taal spreken in dit verband, 

en stelt vervolgens een perstekst 

op om de media over dit on-

nauwkeurige taalgebruik te in-

formeren. 

 

Zaterdag 14 februari om 20 

uur: Verliefden in de ruime 

Vandaag is het Valentijnsdag, 

de ideale gelegenheid om het 

eens te hebben over een gewich-

tig onderwerp: sterrenkunde en 

de liefde, romantiek, enzovoort. 

Opgepast: kinderen onder de 18 

expliciet toegelaten. 

 

Zaterdag 14 maart om 20 uur: 

400 jaar telescopen, 40 jaar 

mannen op de Maan  

We vieren in 2009 feest: 400 

jaar geleden begon Galileo Gali-

lei met zijn zelfgemaakte tele-

scoop naar de hemel te kijken, 

meteen het begin van een totaal 

nieuw tijdperk. En een even 

memorabele verjaardag is die 

van de eerste mens die in 1969 

voet op de Maan zette. 

Zoals reeds eerder aangekon-

digd (ook in de nationale media) 

wordt 2009 voor MIRA het jaar 

van de telescopen (400 jaar na 

de uitvinding van het instru-

ment).  

De eerste twee onderdelen van 

het project zijn ondertussen 

reeds in gebruik, en deel drie 

wordt begin januari verwacht. 
 

Deel 1: nieuwe protuberansen-

kijker. Het “hart” van het toe-

stel  (en dat is natuurlijk het 

duurste bestanddeel) bestaat uit 

enkele aangekochte onderdelen 

(van Coronado en van Baader) 

die we het voorbije jaar uitgetest 

hebben op een aantal verschil-

lende lenzenkijkers. Uiteindelijk 

besloten we een iets oudere  110 

mm (met vierkante buis!) te 

gebruiken, waarna MIRA-

vrijwilliger François Thijs er 

zoals zo vaak een perfect afge-

werkt geheel van maakte. 
 

Deel 2: de nieuwe Obsession-

Dobson-telescoop (zie foto 

hierboven). Met zijn spiegeldia-

meter van 457mm is het de 

krachtigste telescoop in gebruik 

op een Belgische volkssterren-

wacht. 

Instrumenten 

Rondleidingen 

Vrijdag 20 maart om 20h.  

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit 

 

Op vrijdag 20 maart vergadert 

de werkgroep rondleidingen om 

20 uur op MIRA. We gaan deze 

keer de thematische toer op: 

enkele ervaren gidsen geven 

uitleg hoe zij tijdens rondleidin-

gen van groepen een aantal es-

sentiële zaken over het zonne-

stelsel aan de bezoekers tracht-

ten duidelijk te maken. Al wie 

geïnteresseerd is om af en toe 

een handje toe te steken tijdens 

dergelijke rondleidingen is van 

harte welkom! Aangezien we in 

de loop van een jaar heel veel 

groepen op bezoek krijgen, is 

alle hulp ten zeerste welkom… 

En binnenkort wordt hij nog 

gebruiksvriendelijker, want be-

gin januari zal er ook een com-

putersturing en motorisatie op 

geplaatst worden (da‟s dan deel 

3 van het project). Momenteel 

staat hij nog als mobiele kijker 

in de “veranda”, maar het is de 

bedoeling dat hij een semi-vast 

onderkomen krijgt (op de plaats 

van de huidige, minder prakti-

sche 35 cm). 

 

Deel 4 & 5: daarop zullen we 

iets langer moeten wachten. Het 

betreft een nieuwe grote tele-

scoop voor in de zogenaamde 

“Schmidt-koepel” (de kleine 

halve bol) en een nieuwe monte-

ring voor de Kuttertelescoop. 

Voor die nieuwe kijker is een  

40cm LX200ACF van Meade 

besteld, maar de levertijd kan 

nog makkelijk 10 maand of lan-

ger bedragen. 

Voor de Kutter verwachten we 

over enkele maanden een MI-

500F, een vorkmontering van 

Matthis Instruments, uiteraard 

voorzien van computersturing. 

Bovendien zwaar genoeg om 

behalve de Kutter nog een paar 

grote lenzenkijkers te dragen. 
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De sterrenhemel in februari 

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

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

Venus 1/2 
Venus 

15/2 

Saturnus 
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De sterrenhemel in maart 

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

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

Saturnus 

Mars 
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Cursussen, rondleidingen, lezin-

gen,… het maakt allemaal deel 

uit van de “kernopdracht” van 

een volksterrenwacht: sterren-

kunde promoten naar het grote 

publiek toe. 

Maar ook de (beginnende en 

gevorderde) amateursterrenkun-

digen komen op MIRA goed 

Sterrenkunde 

aan hun trekken, in de eerste 

plaats binnen de werkgroep 

waarnemen. 

Deze komen samen op de eerste  

en derde woensdag van de 

maand (20h). Afwisselend voor 

een lezing (zie tabel) en een vrij 

onderwerp. Maar vooral om bij 

te praten, ideeën uit te wisselen 

en bij voorkeur natuurlijk ook 

om waar te nemen (zeker met de 

vele nieuwe instrumenten ). 

Voor meer info: Bart Declercq 

(bart@mira.be), Koen Decoster 

(koen@decoster.eu) en Wim 

Stemgée 

(wim.stemgee@telenet.be). 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2009 

Lezing Emiel Beyens 

―Wiskunde en sterrenkunde, 

een harmonieus huwelijk‖ 

14 februari 

Op Volkssterrenwacht MIRA 

beoefenen vele vrijwilligers en 

sterrenkundeliefhebbers op een 

boeiende manier hun hobby, 

maar… kan astronomie het fun-

damenteel wel zonder wiskunde 

stellen? Ook al bewandelen wis-

kunde en astronomie totaal an-

dere paden en hebben ze ver-

schillende methodes van wer-

ken, toch is er steeds een nauwe 

band tussen beide disciplines 

geweest. In de oudheid was deze 

band evident. De sterrenkunde 

en de wiskunde waren toen be-

perkt en ze werden ook door 

dezelfde mensen beoefend: Pyt-

hagoras, Aristarchos, Ptole-

maeus en zovele anderen zijn er 

het bewijs van. Maar ook in 

onze moderne wereld, waarin de 

wetenschap een exponentiële 

opgang kent, is de band tussen 

wiskunde en astronomie niet 

weg te cijferen. Men kan zich 

bv.vandaag toch moeilijk een 

kosmologie indenken die geen 

beroep doet op de relativiteits-

theorie van Einstein. Aan de 

hand van voorbeelden zal de 

spreker trachten de intense band 

tussen astronomie en wiskunde 

aan te tonen.… zonder er daar-

om een les wiskunde van te ma-

ken.       

 

Emiel Beyens, wiskundige van 

vorming, begon zijn loopbaan 

aan het Instituut voor Sterren-

kunde van de KU Leuven. Na 

een rijk gevulde carrière aan de 

top van Binnenlandse Zaken 

mochten wij er ons op MIRA 

over verheugen dat Emiel zich 

ook voor onze vereniging 

dienstbaar wil maken. Dat doet 

hij niet alleen als secretaris, 

maar hij is ook actief bij het 

redigeren van teksten en het 

geven van cursuslessen en rond-

leidingen.   

 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

reeds vervangen (de andere 

volgt in januari). O.a. voor de 

opmaak van uw geliefde tijd-

schrift betekent dit een ganse 

vooruitgang... 

Sterrenkijkdagen 

Vrijdag 30 - 

zaterdag 31 januari 

Zoals steeds is ook MIRA één 

van de deelnemende posten aan 

de nationale sterrenkijkdagen. 

Uw Volkssterrenwacht zal op 

beide avonden geopend zijn 

tussen 19h en 23h. De Maan en 

Saturnus zullen van de partij 

zijn, evenals de talrijke objecten 

aan de wintersterrenhemel… 

Toegang en waarnemingen gra-

tis, een bijdrage van €3 wordt 

gevraagd voor wie ook de multi-

media-voorstellingen wil volgen 

(gratis voor leden). 

7 januari Nieuwjaarsbabbel: projecten/waarnemingen/… voor 2009 

4 februari Wim Stemgée: DSO van het seizoen (zie Mira Ceti) 

4 maart Janos Barabas Collimeren van Newton (verschillende manieren) 

Informatietechnologie 

Upgrade en energiebesparing, 

dat waren zowat de trefwoorden 

de laatste maanden.  

Via één van onze leden konden 

we goedkoop een paar tweede-

handse laptops op de kop tikken, 

waarmee we enkele permanent 

draaiende pc‟s op MIRA vervin-

gen (o.a. de pc verbonden met 

het elektronische weerstation). 

Schootcomputers zijn geoptima-

liseerd voor een lager verbruik, 

zodoende… 

Anderzijds begonnen de pc‟s 

van de twee vaste medewerkers 

stilaan prehistorisch te lijken, 

dus daar wordt nu in geïnves-

teerd. Beiden werken nu reeds 

op een gloednieuwe grote flat-

screen, en één van de pc‟s werd 

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

maand –met uitzondering van 

juli en augustus– komt weerman 

Frank Deboosere een voordracht 

houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

Het waarnemingsgedeelte oogt 

ook dit seizoen tamelijk specta-

culair: Mars en Saturnus zijn 

steevast te zien! 

 

De astroclub van januari wordt 

met een weekje vervroegd om-

wille van de sterrenkijkdagen op 

30&31 januari, en vindt plaats 

op vrijdag 23 januari. Bij deze 

eerste editie van het nieuwe jaar 

blikt Frank zoals steeds terug op 

het voorbije astronomische en 

ruimtevaartkundige jaar “Een 

astronomische terugblik op 

2008”. 
 

Een maand later hebben we héél 

wat te vieren, onze belangrijkste 

werkinstrumenten zijn dan 4 

eeuwen oud! Op vrijdag 27 

februari spreekt Frank dus over 

“Het is feest: 400 jaar telesco-

pen”. In 1609 richtte Galilei 

immers voor het eerst een 

“verrekijker” naar de Maan en 

de sterrenhemel. 

 

En op vrijdag 27 maart wordt 

onze weerman een beetje chau-

vinistisch: “De Europese ruim-

tevaartorganisatie ESA, onze 

trots”.   

 

Wat het sterrenkijken betreft: de 

eerste twee maanden zal Venus 

te zien zijn, maar in februari en 

maart zullen we steeds de Maan 

(vroeg op de avond) en Saturnus 

kunnen tonen, samen natuurlijk 

met de seizoenale sterrenhemel. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – MAART 2009 

6-10 april 2009 
Jongerencursus 

Tijdens de tweede week van de 

paasvakantie wordt er opnieuw 

een jongerencursus georgani-

seerd op Volkssterrenwacht 

MIRA. Een twintigtal jongeren 

van 9 tot 14 jaar kunnen gedu-

rende vijf dagen op MIRA te-

recht om samen met enthousias-

te begeleiders op verkenning te 

trekken doorheen de wondere 

wereld van sterren, planeten, 

zwarte gaten en nog zo veel 

meer, en dat op een speelse en 

toch instructieve manier. Op het 

programma staan o.a. een cursus 

sterrenkunde, we leren werken 

met sterrenkaarten, er is een 

filmnamiddag, we maken een 

uitstap naar het planetarium van 

de Koninklijke Sterrenwacht en 

naar het Museum voor Natuur-

wetenschappen, we komen alles 

te weten over grote en kleine 

telescopen. Er zijn allerhande 

quizzen, spelletjes en experi-

menten, we knutselen zelf een 

ruimtetuig in elkaar, er worden 

waterraketjes gelanceerd, enzo-

voort. 

Van 9h tot 16h30 

Deelnameprijs: € 125,00  
MIRA op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

ook op zondagnamiddag (14-

18h) doorlopend geopend voor 

bezoekers. Het succes is vaak 

afhankelijk van de weersom-

standigheden 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 

voornamelijk op twee doelgroe-

pen: dagjestoeristen die Grim-

bergen bezoeken en dan ook 

even bij MIRA binnenspringen, 

en anderzijds families die speci-

aal 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 ook het ganse 

parcours verkennen met een 

zogenaamde “Audio-guide”, 

waarmee u bij elke opstelling of 

instrument gesproken commen-

taar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2009, Jean 

Meeus, VVS 2008. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

gaan naar een concentratie. 

Geen heldere sterren zoals bij de 

M47, maar wel in het noordelijk 

gedeelte een klein planetair ne-

veltje NGC2438, dat je met wat 

vergroting toch al als een blauw 

schijfje kan zien. Het mooie aan 

dit gebied is natuurlijk het 

groothoekbeeld van de drie bo-

venstaande sterrenhopen samen 

in 1 beeld en dan krijg je er 

2 heldere oranjeachtige voor-

grondsterren gratis en voor niets 

zo maar bij. 

 

- Open sterrenhoop - M 

93 - 6.5 - 22.0' 

M93 moet je gaan zoeken 

op zo‟n 1.5° ten noordwesten 

van Xi Puppis en ondanks zijn 

lage stand is hij nog vrij gemak-

kelijk waar te nemen als een 

eerder afgeplat vrij geconcen-

treerd geheel met een tweetal 

uitlopers. 

 

- Open sterrenhoop - NGC 2539 

- 8.0 - 21.0' 

Vrij gemakkelijk te vinden, om-

dat deze sterrenhoop net ten 

noorden van 19 Puppis staat. 

Het is een uitgestrekte groep 

van vele zwakkere sterretjes op 

een onregelmatige manier ver-

spreid over zo'n 21 boogminu-

ten. Aan de zuidoosterkant heb 

je dan de geel-oranje helde-

re ster die 19 Puppis is. 

 

 

Sextant 

 

- Dubbelster 35 Sex - 2.1-

5.02 pa 63 Sep 6.8 

35 Sextantis is een kleur-

contrastrijke dubbelster met een 

oranje en een gele ster. Gemak-

kelijk te scheiden met een kleine 

kijker. Om dit object te vinden 

kan je misschien beter beginnen 

Geen makkelijk object, deze "Spindle galaxy" (te vertalen als "spoel"). 

Het wordt soms omschreven als "een spiraalstelsel zonder spiralen", glad 

van structuur omdat er nagenoeg geen stervorming meer optreedt (zowat 

alle interstellaire materie erin is immers al opgebruikt). Daarom zijn ze 

vaak moeilijk te onderscheiden van elliptische stelsels. 

Een prachtfoto van Daniel Verschatse (http://www.astrosurf.com/

antilhue/), een naar Chili uitgeweken Vlaming. 

van Regulus (Alfa Leo) om dan 

naar Rho Leo af te zakken, dan 

48 Leo en zo tot bij de dubbel-

ster. 

 

- Dubbelster Struve 1441 

6.2-8.7 pa 167 Sep 2.8 

Een mooie nauwe dubbel-

ster met oranje hoofdster met 

een geelachtige begeleider. Stru-

ve 1441 ligt op 3° ten Oosten 

van Epsilon Sextantis en kan je 

reeds scheiden met een 10cm-

kijker. 

 

- Galaxie Spindle NG-

C3115 - 10.1 - 7.2'x 3.2' 

Als laatste object nog een 

zoekertje van de maand voor de 

iets grotere kijkers. Namelijk 

NGC3115 ofwel ook nog de 

Spindle Galaxie genoemd. Door 

zijn compactheid en de daardoor 

iets hogere oppervlaktehelder-

heid moet deze jongen toch te 

zien zijn als een klein veegje 

met 2 puntige uiteinden. Dit ob-

ject is gesitueerd in het midden 

van de lijn Gamma-Epsilon Sex-

tantis en nabij 17 en 18 Sextan-

tis, wat de zoektocht toch enigs-

zins vergemakkelijkt. 

 

Mij rest enkel nog u een zeer 

sterrenrijk 2009 te wensen, met 

veel heldere nachten. 
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Voor de Messiermarathonners 

onder ons is deze galaxie dan 

ook een uitdaging. Hoe meer je 

naar het zuiden gaat hoe gemak-

kelijker Southern Pinwheel Ga-

laxy wordt, zodanig zelfs dat je 

hem met een verrekijker kan 

waarnemen. Hiervoor moet je 

zoeken naar Pi en Gamma Hy-

drae. Als je nu de helft van die 

afstand afmeet op de middel-

loodlijn van die twee naar zuid-

oosten toe, dan kom je al aardig 

in de buurt. 

 

- Planetaire nevel - Ghost 

of Jupiter/Eye - 8.6 - 25" 

Caldwell 59 of nog NG-

C3242 is vrij gemakkelijk te 

zien als een helder  blauwachtig 

rond vlekje op zo‟n 3° ten zui-

den van Mu Hydrae. De-

ze planetaire nevel dankt zijn 

naam aan de gelijkenis met de 

planeet  Jupiter. Zelf zie ik dat 

er niet in, maar ja... als ooit al-

le fusie in de kern van onze Zon 

gedaan is, zou het wel eens kun-

nen dat aliens ver weg van ons 

hetzelfde ding zien zoals NG-

C3242, maar dan  hier: een ster 

dat zijn buitenste lagen heeft 

uitgestoten in een mooie cirkel 

en wat er over blijft is in het 

centrum een witte dwerg. 

Om deze nevel nog beter te zien 

kan je altijd gebruik maken van 

een  UHC of OIII-filter. 

 

- Open sterrenhoop - M 48 

- 5.5 - 54.0' 

Dit is een schoolvoorbeeld 

van een open sterrenhoop met 

zo‟n 60 sterren verspreid over 

bijna 1 graad. Hiervoor heb je 

geen grote vergroting nodig, wel 

integendeel, een verrekijker of 

een  richfieldkijker is de betere 

oplossing. Deze is gemakkelijk 

te vinden als je de afstand Beta-

Alfa Canis Minoris 3 maal ver-

lengt. Er zit duidelijk een omge-

keerde u of wijde boog van ster-

retjes in deze sterrenhoop. 

 

- Bolhoop - M 68 - 7.3 - 

11.0' 

Een weinig geconcentreer-

de bolhoop die eigenlijk moei-

lijk te onderscheiden is van de 

achtergrondsterren. Dit is een 

povere verschijning voor een 

bolhoop, niets dat doet denken 

aan de M13 en door dan nog 

eens de lage stand is het lastig 

om deze te lokaliseren op een 

dikke 3° ten zuiden van Beta 

Corvus 

 

Puppis - de achtersteven: 

 

Daar het sterrenbeeld Puppis pal 

in de Melkweg ligt is dit rijk aan 

open sterrenhopen, die soms wel 

eens moeilijk te zien zijn ten 

opzichte van de rijke sterrenach-

tergrond. 

Hieronder vind je een greep uit 

de zovele : 

 

- Open sterrenhoop - NGC 

2423 - 7.0 - 19.0' 

Als je de lijn Alfa Gamma 

Canis majoris in dezelfde rich-

ting net geen 3 maal verlengt, 

dan kom je op deze kleinere 

open sterrenhoop. Erin kan je 

een omgekeerde Y-struktuur 

van sterren waarnemen met 

als middelpunt een mooie dub-

belster. 

 

- Open sterrenhoop - M 

47 - 4.3 - 29.0' 

Op 40 boogminuten naar 

het Zuiden van NGC 2423 heb 

je de grootste van drie sterren-

hopen M47. Dit is een grote los-

se sterrenhoop met een 15-tal 

heldere sterren onregelmatig 

verdeeld. Ook hier siert er 

een dubbelster het centrum, na-

melijk Struve 1121 (6.7-7.9 pa 

305 Sep 7.4). 

 

- Open sterrenhoop - M 46 

- 6.6 - 27.0' 

Op een 75 boogminuten 

van M47 heb je alweer een ster-

renhoop M46, maar van een 

gans ander kaliber. Allemaal, 

bijna van dezelfde magnitu-

de, sterretjes verspreid over de 

27 boogminuten zonder over te 

M93 is één van de vele open sterrenhopen in Puppis, dat immers in de 

wintermelkweg gelegen is (dat deel is weliswaar minder spectaculair dan 

de zomermelkweg, maar nog altijd rijk genoeg aan objecten). 

Ook op deze foto (DSS) is duidelijk de karakteristieke driehoekige vorm 

van de cluster te zien, die al in een (grote) verrekijker opvalt. Wie met een 

telescoop(je) kijkt krijgt nog een ander effect: de helderste sterren ervan 

liggen aan de buitenkant, wat de cluster een "lege" indruk geeft. 

De tweede component van dubbelster 53 UMa draait in een héél ellipti-

sche baan rond de hoofdster. De kortste afstand tussen beide (vanaf Aar-

de gezien) trad op in 1992. De grootste afstand tussen beide krijgen we in 

2029, en dan zal de dubbelster dus ook het makkelijkst te scheiden zijn. 
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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/ 

RUG Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.41.68 

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

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

• di 06-13-20/01/09 en di 3/02/09 : Cursus lichthinder  

• di 10-17- 24/03/09: Cursus Oude astronomische boeken   

• De vaste planetariumvoorstellingen gaan door op volgende tijdstippen: 

woensdag om 15h00 en 16h30, vrijdag om 20h30, zondag om 15h00 en 

16h30 

• De voorstellingen zijn : De redding van sterrenfee Mira ; Zwaartekracht 

en zwarte gaten ; Op reis met de sterren  

•  Tijdens schoolvakanties ook ma om 15h00, di om 15h00, do om 15h00 

• Planetariumshows : De aarde, planeet met duizend gezichten ; Dawn of 

the Space Age, High Definition film ; Origins of Life, High Definition 

film ; Postcards from the future, High Definition film ; De Tharsis Co-

dex ; Zuidelijke sterrenhemel  

• Gratis bezoek aan sterrenwacht op vrijdag om 20h enkel bij helder 

weer : 9-16-23-30/01/09, 6-13-20/02/09 en 6-13-20-27/03/09 

 

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

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

Meteoren en Kometen'  

• Cursus Sterren en Kosmos : start op do 12/02/2009 van 20h00 tot 

22h00  

• Za 21/02/09 van 10h00 tot 12h00 : Voordracht Onze plaats tussen de 

sterren  

• Za 7/03/09 van 10h00 tot 12h00 : Voordracht: Koud stof waarnemen 

met radiotelescopen op 5000m hoogte in de Atacama woestijn  

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

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

mingsavond  

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

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

theek InfoLAB open 

• zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   

 

• Do 15/01/09 van 20h00 tot 22h10 : Jaaroverzicht 2009 en Fotografi-

sche resultaten 2008 

• Do 22/01/09 van 20h00 tot 23h00 : Uitleg over de Mars Society  

• Di 3/02/09 van 20h00 tot 22h10 : Waar wil het KMI naar toe? 

• Do 5 /02/09 van 20h00 tot 22h10 : waarneemprogramma voorbereiden 

• Do 26/03/09 van 20h00 tot 23h00 : Fotograferen van de Jonge Maan 

• Za 21/03/09 van 10h00 tot 17h00 : Astrobeurs Urania 

• Za 28/03/09 van 19h00 tot 23h00 : Nacht van de Duisternis 

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


MIRA Ceti - januari - maart 2009 8 

Yaël Nazé (Groupe d'Astrophysique des Hautes Energies, Université de Liège) 

Een veelheid aan werelden (deel 1) 

Één van de grootste filosofische 

vragen die de mensheid sinds 

vele eeuwen bezighoudt is de 

vraag naar de "andere". Zijn wij 

enig? Zijn wij unieke creaties in 

het universum? Of maken wij 

deel uit van een grote kosmische 

gemeenschap die bestaat uit 

ontelbare werelden? De zoek-

tocht naar leven elders beperkte 

zich in eerste instantie tot onze 

eigen planeet, waarbij grote 

expedities verslag uitbrachten 

van het bestaan van talrijke 

"rassen met vreemde trekken". 

Maar deze vraag naar ander 

leven reikt veder dan de Aarde 

zelf; de mens is zich reeds lang 

geleden vragen beginnen stellen 

over de aanwezigheid van leven 

buiten onze eigen atmosfeer, en 

dit met wisselend succes. 

 

De problematiek van buiten-

aards leven in de Oudheid 

De idee van een veelheid aan 

werelden is zo oud als de mens-

heid zelf, want ze maakt deel uit 

van alle antieke mythen en 

scheppingsverhalen. Bij de pri-

mitieve volkeren werd de hemel 

niet bewoond door een soort 

menselijke wezens, maar wel 

door een hele collectie goden en 

godinnen. Welke cultuur het 

ook was, telkens was er sprake 

van een bewoond hemelgewelf. 

Maar het spreekt voor zich dat 

ons idee van buitenaards leven 

van een heel andere aard is dan 

deze mythische opvattingen. 

Zoals in zovele andere domei-

nen zijn het de Oude Grieken 

die als eersten het moderne de-

bat over de veelheid aan werel-

den aangaan. De vraagstelling 

wordt niet als een op zich staan-

de problematiek gezien, maar 

maakt deel uit van een veel glo-

baler filosofisch wereldbeeld. 

Zo beschouwen de atomisten 

alle materie als een samenstel-

ling van ondeelbare elementen, 

de "atomen". Volgens hen geldt 

dat vanzelfsprekend voor de 

Aarde, maar evenzeer voor de 

rest van het universum. Boven-

dien zijn zij ervan overtuigd dat 

onze wereld ontstaan is door 

toevallige botsingen van ato-

men, een natuurlijk proces dat 

zich uiteraard ook elders kan 

voordoen. En net zoals er onein-

dig veel atomen zijn, zijn er 

bijgevolg ook oneindig veel 

werelden.  

Heel wat filosofen uit de Griek-

se Oudheid staan achter deze 

idee van meerdere werelden. 

Xenophanes (570-480 v.Chr.) is 

ervan overtuigd dat de Maan 

bewoond is en dat er nog andere 

Aardes zijn. Democritus (460-

370 v.Chr.) onderwijst dat de 

Maan, net zoals de Aarde, ber-

gen en dalen heeft, en dat er ook 

andere werelden bestaan die 

ontstaan zijn door de samenvoe-

ging van atomen.  

Epicurus (341-270 v.Chr.) 

steunt zijn voorgangers atomis-

ten door te stellen: "Er is een 

oneindigheid aan werelden ge-

lijkend op of verschillend van de 

onze... Wij moeten denken dat er 

in al die werelden levende we-

zens zijn, planten en alle dingen 

die wij in deze wereld vinden." 

Zijn leerling Metrodorus treedt 

hem bij in die overtuiging: "Het 

is even dwaas je een graanveld 

voor te stellen met slechts één 

enkele halm als je één enkele 

wereld voor te stellen in het 

uitgestrekte universum." En 

zelfs Lucretius (98-55 v.Chr.) 

kunnen we een adept van de 

veelheid aan werelden noemen, 

getuige deze zeer modern klin-

kende terminologie: "Wanneer 

we langs alle kanten de vrije 

ruimte waarnemen die zonder 

grenzen is, wanneer we weten 

dat daarin oneindig en ontel-

baar veel zaadjes op duizenden 

manieren ronddwarrelen, aan-

gedreven door een eeuwigdu-

rende beweging, dan zou het 

totaal niet geloofwaardig zijn te 

beweren dat enkel maar onze 

Aarde en onze hemel zouden 

ontstaan zijn, en dat daarbuiten 

al die ontelbare elementaire 

deeltjes inactief zouden blijven. 

Dit des te meer omdat onze we-

reld het werk is van de natuur 

zelf. […] Daarom - ik herhaal 

het nog eens - moet je toegeven 

dat er elders andere materiewe-

relden zijn, analoog aan de on-

ze, die door de ether in een inni-

ge omstrengeling samengehou-

den worden. Wanneer trouwens 

de materie overvloedig aanwe-

zig is, de ruimte er beschikbaar 

voor is en er verder geen belem-

meringen zijn, is het evident dat 

de dingen vorm krijgen en tot 

voltooiing komen. En als er dan 

zovele elementen zouden zijn dat 

alle levende wezens ze nooit 

geteld zouden krijgen, als die-

zelfde kracht, diezelfde natuur 

zou overblijven om overal die 

elementen op dezelfde manier te 

kunnen bijeenbrengen als dat in 

onze wereld gebeurd is, dan 

moet je toegeven dat er elders in 

het heelal andere aardes zijn 

dan de onze en ook andere men-

senrassen en andere diersoor-

Artikel overgenomen en vertaald uit het tweemaandelijkse tijdschrift Ciel et Terre van de Société Royale 

Belge d'Astronomie, Vol. 124, jaargang 2008 nr. 1, p. 2-19, en dit met de vriendelijke en schriftelijke toela-

ting van de heer R. Dejaiffe, directeur van het tijdschrift. 
 

Vertaling: Francis Meeus 
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- Carbonster - U Hya - 4.8-

9.2 (periode 450 dagen) 

De meeste koolstofsterren 

vertonen ook een variabiliteit 

naargelang de dikke koolstof-

wolken zich verplaatsen in de 

atmosfeer van de ster. U Hya zal 

je vinden als je de lijn Alfa Cra-

ter Nu Hydrae nogmaals in de-

zelfde richting verlengt. 

 

- Carbonster - V Hya - 7.0-

12.0 (periode 533 dagen) 

Dit is de meest rode onder 

de koolstofsterren en deze kan 

je vinden ongeveer in het mid-

den van de lijn Nu Chi Hydrae. 

 

- Asterisme - Uil op slang 

- 5.2 

Naast een raaf zou er ook een 

uil zitten op de waterslang. He-

lemaal onderaan de Waterslang 

stellen 47 en 48 Hydrae de ogen 

voor van deze uil. 

 

Galaxie - M 83 - 7.9 - 

13.5'x 12.3' 

Deze heb ik er voor de vol-

ledigheid maar bijgezet, want 

dit is het meest zuidelijke Mes-

sier-object en dus ook een van 

de  moeilijkste om hier waar te 

nemen. 

 

- Carbonster - Alphard 

Alfa Hydrae - 2.0 

De heldere rood-oranje 

hoofdster van de Waterslang, 

net onder de kop. 

aan koolstof in hun atmosfeer, 

die absorbeert het blauwe  licht 

van de ster zodanig dat er enkel 

een rode gloed overblijft. Hier-

onder een aantal mooie voor-

beelden: 

M83 is een mooi voorbeeld van een balkspiraalstelstel dat we "face on" 

bekijken (dus van bovenaf gezien). Helaas staat dit object op nogal zui-

delijke  declinatie: in Brussel komt het net geen 10° boven de horizon. 

Deze opname komt van Josh Hambsch uit Mol, maar hij gebruikte hier-

voor wel een "remote telescope" in het donkere en zuidelijker gelegen 

New Mexico. 

Een overzicht van de interes-

santste koolstofsterren en wan-

neer ze waarneembaar zijn. 

Eén van de eerste ontgooche-

lingen voor beginnende waar-

nemers is het gebrek aan kleur 

aan de  visuele nachthemel, in 

schril contrast met de kleurrij-

ke foto's die men overal tegen-

komt. Koolstofsterren zijn een 

leuke uitzondering hierop. 

 

De V-magnitude geeft een indi-

catie van de visuele helderheid, 

de B-V-index geeft dan weer 

een  in d ica t ie  van  de 

"roodheid" van de ster: hoe 

groter dit getal, hoe sterker ze 

rood gekleurd is. Probeer deze 

winter zeker eens R Leporis te 

bekijken met een middelgrote 

telescoop: wie hier geen kleur 

ziet is wel degelijk kleuren-

blind! 

Naam: Helderheid 

(V-

magnitude) 

B-V 

index 

Wanneer te zien 

V Coronae Borealis 8 4,4 Lente- en zomeravonden 

V Aquilae 7 4,2 Zomer- en herfstavonden 

T Lyrae 8,5 5,5 Zomer- en herfstavonden 

RS Cygni 7,5 3 Zomer- en herfstavonden 

LW Cygni 9 4,2 Zomer- en herfstavonden 

VX Andromedae 8,5 4,4 Herfst- en winteravonden 

19 Piscium 5 2,5 Herfstavonden 

Y Canum Venaticorum 5 2,5 Doorlopend 

UX Draconis 6 2,9 Doorlopend 

R Leporis 7 5,5 Winteravonden 

UU Aurigae 6 2,6 Herfst- en winteravonden 

U Hydrae 5 2,6 Lenteavonden 

V Hydrae 7 5,5 Lenteavonden 

SS Virginis 8 4,2 Lenteavonden 
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5. DEEP-SKY (zie middenflap) 

 

Puppis (Pup) - Pyxis (Pyx) - Hy-

dra (Hya) - Sextans (Sex) 

Achtersteven - Kompas - Water-

slang - Sextant 

 

Sterrenbeeld: 

 

Net zoals vorige keer ga ik vrij 

lage sterrenbeelden bespreken, 

zo  laag zelfs dat een astro-

amateur me onlangs vroeg of 

daar wel iets te  zien valt. Ik 

geef toe dat het misschien eer-

der sterrenbeelden zijn  voor 

mensen die in Spanje gaan over-

win ter en,  maar  so mmi-

ge  deepskyobjecten culmineren 

hier ook hoger dan 30 graden 

boven de horizon. 

 

Vroeger, voor mid 18de eeuw, 

had je nog een heel groot ster-

renbeeld  aan de nachtelijke he-

mel, namelijk Argo Navis (het 

Schip). Dit stelde  het Schip 

voor dat Jason en de argonauten 

naar het Gulden Vlies voer. Dit 

zou het grootste sterrenbeeld 

zijn, ware het niet dat in  1752 

ene Nicolas Louis de Lacaille, 

een Franse astronoom, het waar-

schijnlijk om praktische redenen 

verdeelde in Carina (de Kiel), 

Puppis (het Achtersteven) en 

Vela (de Zeilen). En alhoewel 

het  volgende zeegereedschap 

zoals Sextans (de Sextant) en 

Pyxis (het  Kompas) dicht in de 

buurt liggen, blijken deze toch 

nooit deel  uitgemaakt te hebben 

van het 75° grote Argo Navis. 

Nog zo‟n lange jongen is Hydra 

(de Waterslang); met zijn 100 °

van kop tot staart is hij het lang-

ste sterrenbeeld aan de hemel. 

Het doden van  Hydra was één 

van de 12 werken die Koning 

Eurystheus Hercules gaf, 

het addertje onder het gras was 

dat voor elke afgehakte kop 2 

nieuwe  koppen in de plaats 

kwamen bij de Hydra. Knap las-

tig zou ik zeggen. 

 

 

Deepsky : 

 

Hydra (Waterslang) 

 

- Asterisme - Epsilon Hya 

- Kop v.d. slang 

Een mooi voorbeeld van een as-

terisme is de Kop van de water-

slang;  deze wordt gevormd 

door de sterren Epsilon, Delta, 

Sigma, Eta en Zeta  Hydrae, die 

met wat verbeelding toch wel op 

een slangenkop lijken. 

 

Wat ik leuk vind aan sterren zijn 

de kleuren en in het bijzonder 

de  koele rode koolstofsterren 

(deze staan verzameld in de ca-

taloog Cool  Galactic Carbon 

Stars Catalog of in het kort de 

CGCC). Deze sterren zijn rijk 

Een aantal van de besproken sterrenbeelden zijn fantasievol ingetekend op deze vroeg 19de eeuwse sterren-

kaart. De Waterslang (Hydra) kronkelt door het beeld, links van de kop staat de Sextant, terwijl onderaan 

rechts in beeld de Achtersteven van een schip te zien is, samen met iets wat moet doorgaan voor een Scheeps-

kompas. Daarnaast is ook de Raaf en een deel van Centaurus te zien, samen met een aantal "afgeschafte" ster-

renbeelden (Nachtuil en Kat). 
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ten."   

Het atomistische wereldbeeld is 

evenwel niet de enige filosofi-

sche stroming in die periode, en 

sommige filosofen zijn heel wat 

sceptischer over deze kwestie. 

Zo vinden we in het kamp van 

de tegenstanders niemand min-

der dan Aristoteles (384-322 

v.Chr.). Hij gaat in zijn theorie 

uit van vier elementen die elk 

hun natuurlijke plaats bekleden: 

de aarde is het zwaarst en be-

vindt zich in het midden, dan 

volgen het water, de lucht en het 

vuur in volgorde van toenemen-

de lichtheid. Als één van die 

elementen uit positie gebracht 

wordt, streeft het ernaar om 

opnieuw zijn natuurlijke positie 

in te nemen. Daarom zinken 

rotsen omlaag en stijgen vlam-

men omhoog. Stel dat er een 

tweede Aarde zou bestaan, een 

andere wereld, dan zouden de 

elementen in de war gebracht 

zijn en niet weten waarnaartoe 

te bewegen: er zou geen natuur-

lijke positie meer zijn, maar 

twee aantrekkingspolen. Dat 

klopt niet met het wereldbeeld 

van Aristoteles, en daarom kan 

er slechts één wereld zijn. Bo-

vendien meent Aristoteles dat de 

vier elementen onlosmakelijk 

verbonden zijn met de onvol-

maakte Aarde, terwijl de hemel 

die wel volmaakt is bestaat uit 

een vijfde mysterieus element. 

De idee van andere bewoonde 

werelden lijkt volgens deze 

denkwijze absurd. 

 

Het christelijke denken en een 

revolutie in de filosofie  

Aan het begin van onze tijdreke-

ning wordt het wetenschappelijk 

denken helemaal gedomineerd 

door de filosofie van Aristote-

les, en het is pas aan het eind 

van de Middeleeuwen dat het 

intellectuele debat openstaat 

voor nieuwe inzichten. Het gro-

te probleem is dat de westerse, 

voortaan christelijke wereld 

uitgaat van het bestaan van een 

almachtige God, hetgeen incom-

patibel is met bepaalde ideeën 

van het Griekse wereldbeeld. 

Stel dat God zin zou hebben om 

een tweede wereld te creëren, 

dan is het toch zeker niet de 

theorie van Aristoteles die hem 

daarvan zou weerhouden, want 

in dat geval zou zijn goddelijke 

macht beperkt zijn, en dat is in 

tegenspraak met het bestaan zelf 

van die almachtige God. Daar-

om proberen sommige denkers 

voor dit soort problemen een 

oplossing te vinden. Zo stelt 

Thomas van Aquino (1225-

1274) dat het probleem van de 

goddelijke almacht zich niet 

stelt bij deze vraag over het mo-

gelijke bestaan van meerdere 

werelden: de perfectie zit nu 

eenmaal vervat in de creatie van 

die ene unieke wereld. Roger 

Bacon (1214-1294) en een aan-

tal andere filosofen redeneren 

als volgt: om een veelheid aan 

werelden te hebben en daarbij 

niet in de knoei te raken met de 

idee van 'natuurlijke plaats' is 

het noodzakelijk dat er tussen 

die werelden een vacuüm be-

staat. Dit is volgens Aristoteles 

onmogelijk, en bijgevolg is onze 

wereld uniek. 

Toch zijn er meer en meer kriti-

sche geluiden te horen, waarbij 

men steeds herhaalt dat God niet 

onderworpen is aan de wetten 

van Aristoteles. Zo veroordeelt 

in 1277 de Parijse bisschop 

Stephanus van Orleans (?-1279) 

"219 verachtelijke wetenschap-

pelijke leerstellingen" waaron-

der de bewering dat de Almach-

tige geen andere werelden zou 

kunnen scheppen. De Franse 

priester Johannes Buridanus (+-

1295-1358) ziet God zeker in 

staat om een tweede wereld te 

creëren waarvoor ook de wetten 

van Aristoteles zouden gelden. 

Voor Willem van Ockham 

(1288-1347) is het bestaan van 

Het wereldbeeld van de Oude Grie-

ken stelt de Aarde centraal voor, 

onbeweeglijk in het midden. Deze 

ondermaanse wereld van aarde, 

water, lucht en vuur is vol imper-

fecties, de wereld vanaf de Maan en 

het bovenmaanse daarentegen is 

perfect en bestaat uit een vijfde es-

sentie. Het vergankelijke leven kan 

zich volgens deze visie enkel afspe-

len op Aarde.     
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meerdere werelden niet alleen 

een evidentie, maar zelfs een 

noodzaak: in elk van die werel-

den keren de elementen op een 

natuurlijke wijze terug naar hun 

oorspronkelijke plaats zonder 

dat er daarvoor een goddelijke 

interventie nodig is. Nicolas 

Oresme (1323-1382), bisschop 

van Lisieux, vult aan dat er geen 

enkel probleem is zolang de 

zware lichamen in het midden 

blijven van de lichte lichamen. 

En de Duitse kardinaal Nicolaas 

van Cusa (1401-1464) gaat nog 

een stap verder: het heelal is 

volgens hem open, en de Aarde 

neemt daarin helemaal geen 

geprivilegieerde plaats in. De 

goddelijke schepping kan overal 

plaatsvinden, waarbij alles wat 

is bestaat uit steeds dezelfde 

elementen. Maar dat neemt niet 

weg dat de aanhangers van de 

idee van meerdere werelden een 

minderheid blijven. De meeste 

denkers van die tijd volgen de 

lijn van Thomas van Aquino: 

God zou wel een andere wereld 

kunnen scheppen, maar in de 

praktijk heeft hij er maar één 

enkele gemaakt.   

Om echt een fundamentele men-

taliteitswijziging te zien optre-

den is het wachten op de door-

braak van het heliocentrische 

wereldbeeld. In dit model wordt 

de Zon centraal geplaatst en is 

de Aarde een planeet zoals de 

andere. Copernicus zelf trekt 

daar geen vergaande conclusies 

uit, maar anderen doen dat wel: 

als de Aarde geen centrale posi-

tie bekleedt, dan ook de mens 

niet. Een van de protagonisten 

van deze nieuwe ideeën is de 

Italiaan Giordano Bruno (1548-

1600): "In het universum moe-

ten er oneindig veel zonnen be-

staan met daaromheen planeten 

en leven." Hij beweert verder: 

"Er zijn oneindig veel zonnen en 

oneindig veel aardes, elk draai-

end rond hun zon zoals de zeven 

planeten dat doen in ons sys-

teem. Wij zien daar alleen maar 

de zonnen van omdat die veel 

groter en helderder zijn, terwijl 

hun planeten voor ons onzicht-

baar zijn omdat ze veel kleiner 

en minder helder zijn. Die ontel-

bare werelden in het heelal zijn 

niet minder goed en minder be-

woond dan onze Aarde." Bruno 

gaat nog verder dan alleen maar 

het poneren van een veelheid 

aan werelden: door zijn atomis-

tische wereldbeeld tot in het 

extreme verder te denken, be-

gint hij een aantal fundamentele 

geloofspunten van de katholieke 

leer onderuit te halen zoals de 

transsubstantiatie, de maagde-

lijkheid van Maria en de godde-

lijke natuur van Christus. Om-

wille van die al te vrijpostige 

stellingen wordt hij als ketter 

veroordeeld en sterft 17 februari 

1600 op de brandstapel op de 

Campo dei Fiori in Rome. 

Maar deze terdoodveroordeling 

betekent geenszins het einde 

voor de idee van meerdere we-

relden, en die wordt zelfs nog 

versterkt door de eerste tele-

scoopwaarnemingen. Afgezien 

van het feit dat door deze ma-

nier van waarnemen het helio-

centristische wereldbeeld beves-

tigd wordt, krijgt men nu ook te 

zien dat die andere hemellicha-

men verwant zijn met de Aarde: 

vlekken op de Zon en bergen op 

de Maan halen vrij snel het 

beeld onderuit van hemelse per-

fectie. En de gedachte van bui-

tenaards leven wordt niet langer 

beschouwd als een natuurlijke 

onmogelijkheid maar veeleer als 

een universele evidentie. Men 

veronderselt dat al die hemelob-

jecten bewoond zijn, zelfs de 

Zon. En als men zo verder rede-

neert moeten alle sterren, die 

verafgelegen zonnen, ook plane-

ten hebben, en die andere zon-

nestelsels kunnen niet anders 

dan ook leven herbergen. Men 

ziet daar zelfs een bewijs in van 

de almacht van God die al die 

sterren toch niet zo maar alleen 

zou geschapen hebben zonder 

enige dieperliggende reden.    

De grootste wetenschappers van 

die tijd denken in dezelfde lijn. 

Zo denkt Kepler (1571-1630) 

dat de Maan bewoond is: een 

grote holte die door Galilei op 

de Maan was waargenomen zou 

Het boek En-

tretiens sur la 

Pluralité des 

Mondes van 

Fontenelle uit 

1686 kende 

overal in Eu-

ropa een groot 

succes. Op de 

gravure hier-

naast uit de 

18de eeuw 

zien we zo'n 

entretien of 

gesprek van 

een "aimabele 

geleerde met 

een aantrekke-

lijke markie-

zin" zoals het 

originele bij-

schrift luidt.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 januari en 1 april 2009. Beide figuren zijn identiek georiën-

teerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk hoe Aarde de volgende  maanden aan de andere kant van de Zon staat t.o.v. Mars en Jupiter: beide planeten 

zijn dit seizoen dus totaal niet zichtbaar, en duiken pas vanaf de lente stilaan terug op aan de ochtend. 

Wie echter in gedachten beide tekeningen over elkaar legt, zal zien dat ditzelfde ook in februari-maart het geval is 

voor de planeet Saturnus. Deze staat op 8 maart in oppositie (en is dan de ganse nacht door te zien).  

Dit voorjaar krijgt u een uitgelezen kans om de grootste planetoïde van ons zonnestelsel waar te nemen: 1 Ceres staat 

in oppositie met de Zon omstreeks 25 februari en is dus heel de nacht zichtbaar. Het kleine planeetje haalt dan een 

maximale helderheid van 6.9 en is dus een makkelijk doelwit voor een gewone verrekijker. Ceres beweegt zich die 

weken in het bovenste gedeelte van de Leeuw. 
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Saturnus 1 april Saturnus 1 januari 

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 plaatselijke tijd (wintertijd tot 29 maart, zomertijd vanaf die dag). 

VENUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 20h54m 

8 januari 21h12m 

15 januari 21h27m 

22 januari 21h41m 

29 januari 21h52m 

5 februari 22h00m 

12 februari 22h05m 

19 februari 22h04m 

26 februari 21h57m 

5 maart 21h40m 

11 maart 21h11m 

19 maart 20h29m 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 23h00m 

8 januari 22h32m 

15 januari 22h04m 

22 januari 21h35m 

29 januari 21h05m 

5 februari 20h36m 

12 februari 20h05m 

19 februari 19h35m 

26 februari 19h05m 

5 maart 18h34m 

11 maart 18h03m 

19 maart 17h33m 

26 maart 17h02m 

2 april 17h32m 

Mercurius 

1 januari 

MERCURIUS 

Datum Onder-

gang 

1 januari 18h16m 

8 januari 18h32m 

15 januari 18h10m 

Venus 1 februari Venus 1 maart 

Venus 1 januari 

De Plejadenbedekking van 7 januari 

In januari en februari is het vooral Venus die de show steelt: onze zusterplaneet is dan zo helder en zo prominent 

aanwezig aan de avondhemel dat er waarschijnlijk weer de nodige UFO-meldingen zullen binnenlopen. Haar helder-

heid loopt op tot magnitude –4,3 in februari, maar vooral gaat ze in die periode (januari tot half februari) meer dan 4 

uur na de Zon onder. Wie over een telescoop beschikt kan mooi de veranderende schijngestaltes van de planeet ob-

serveren. 

Saturnus komt in januari nog laat op de avond op, maar wint elke dag vier minuutjes zodat ze begin maart de ganse 

nacht door te zien zal zijn (“in oppositie met de Zon”). De planeet is natuurlijk beduidend minder helder dan Venus: 

bij magnitude 1 moet ze zelfs voor een (klein) aantal sterren onderdoen, maar in dat deel van de hemel (Leeuw) is het 

toch het helderste object. Helaas zijn de ringen dit jaar nauwelijks zichtbaar: de voorbije maanden bekeken we ze pal 

van opzij, en dat zal ook in augustus-september terug het geval zijn. Tussendoor kantelt de planeet een klein beetje, 

zodat we van lente tot najaar toch weer  een beetje ring te zien krijgen. 

En de eerste twee weken van het jaar moet u zeker eens proberen Mercurius te verschalken: de planeet staat natuur-

lijk altijd dicht bij de Zon, maar in deze periode moet het in de avondschemering zeker eens lukken. 
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volgens hem een dijk zijn waar-

in de Selenen hun woningen 

uitgraven. Kepler publiceert in 

1634 zelfs een science-fiction 

roman waarin een reiziger fauna 

en flora ontdekt op de Maan. 

Uiteraard is onze satelliet voor-

zien van een atmosfeer die het 

leven daar mogelijk maakt. En 

ook al stelt hij dat de Aarde de 

meest wonderbaarlijke wezens 

herbergt, toch klinkt er twijfel 

door: "Als er aan de hemel ob-

jecten zijn zoals onze Aarde, 

zullen wij dan met die werelden 

de strijd aangaan om te zien wie 

de voornaamste plaats bekleedt 

in het universum? Want als hun 

werelden meer verheven zijn 

dan de onze, dan zijn wij niet de 

meest verheven wezens. Hoe zou 

het dan mogelijk zijn dat de hele 

schepping gemaakt is voor de 

mens? Hoe zouden wij dan de 

bekroning kunnen zijn van het 

werk van God?" 

Descartes (1596-1650) herneemt 

de atomistische ideeën en heeft 

het over een veelheid aan wer-

velende materie, waarbij die 

verschillende draaikolken elk 

gecentreerd zijn op een zonne-

stelsel. Zijn beschermeling 

Christiaan Huygens (1629-

1695) schrijft een boek over het 

heelal, de Cosmotheoros, dat in 

1698 gepubliceerd wordt, en 

waarin Huygens het heeft over 

planeten (maar dus niet de 

Maan) die bewoond zijn door 

vreedzame en intelligente we-

zens, voor het merendeel ... ster-

renkundigen. Het bestaan van 

een veelheid aan werelden 

wordt zelfs een modetrend in de 

literatuur. Zo heeft Pascal (1623

-1662) het over een oneindig-

heid aan universa waarvan vele 

met bewoonde aardes, Cyrano 

de Bergerac (1619-1655) stuurt 

zijn personages naar de Maan, 

en Voltaire (1694-1778) voert in 

het filosofische verhaal Micro-

megas een inwoner van Sirius 

ten tonele.   

De heersende opvattingen uit 

die tijd worden verzameld en 

gevulgariseerd door Fontenelle 

(1657-1757) in zijn beroemde 

Entretiens sur la Pluralité des 

Mondes uit 1686. De auteur 

heeft het over een oneindig aan-

tal sterren, allemaal zonnen met 

daarbij planeten, waarbij het 

universum dankzij die veelheid 

aan werelden nog veel schitte-

render is dan men voorheen 

dacht. Fontenelle vertelt zelfs 

over buitenaardsen die in de 

buurt van de Aarde rondhangen 

en misschien wel mensen opvis-

sen zoals wij dat met vissen 

doen - ontvoeringen door aliens 

driehonderd jaar geleden reeds! 

En hij somt een hele reeks argu-

menten op die de idee van bui-

tenaards leven ondersteunen: de 

verwantschap tussen de Aarde 

en de andere planeten, de onmo-

gelijkheid om een andere be-

stemming te vinden voor die 

hemelobjecten, de vruchtbaar-

heid van de natuur en bijgevolg 

de noodzakelijkheid om andere 

planeten van levensvormen te 

voorzien. Het boek kent een 

enorm succes, niet alleen in 

Frankrijk maar over heel Euro-

pa. 

 

Verlossing en bewijzen 

Er blijft evenwel tegenkanting, 

want voor een aantal religieuze 

leerstellingen is het moeilijk om 

de idee van een veelheid aan 

werelden te integreren. Zo 

schrijft Thomas Paine (1737-

1809) in 1793: "Geloven dat 

God een veelheid aan werelden 

heeft geschapen die op zijn 

minst zo talrijk zijn als wat wij 

sterren noemen maakt het chris-

telijk geloof tegelijk nietig en 

belachelijk." En ook: "Hij die in 

allebei gelooft (veelheid aan 

werelden en christendom) heeft 

maar weinig nagedacht over het 

ene en over het andere." Als er 

miljoenen werelden bestaan, 

waarom zou de Messias dan 

precies op Aarde gekomen zijn 

om alle intelligente wezens in 

onze Melkweg te redden? Ofwel 

trekt hij van de ene wereld naar 

de andere, "telkens opnieuw zijn 

dood stervend met tussenin kort-

stondige periodes dat hij leeft" 

om zo om beurten alle bewoners 

van het universum te redden. Dit 

klinkt zo ridicuul dat er maar 

één conclusie mogelijk is: weg 

met de christelijke leer. De idee-

ën van Paine worden door zijn 

tijdgenoten niet echt gevolgd, 

maar ze doen wel de moeite om 

hem van antwoord te dienen. 

Timothy Dwight (1752-1817), 

Thomas Chalmers (1780-1847) 

en Thomas Dick (1774-1857) 

stellen opnieuw dat de veelheid 

aan werelden een basisgedachte 

is van het christendom en een 

bevestiging van de glorie van 

God. Volgens hen zou het gege-

ven van buitenaards leven trou-

wens op verschillende plaatsen 

in de heilige geschriften terug te 

vinden zijn. De veelheid aan 

werelden wordt door sommige 

nieuwe religieuze bewegingen 

zoals de mormonen, advenisen-

sten of swedenborgianen zelfs 

simpelweg geïntegreerd in hun 

geloof. Maar de vraag naar de 

draagwijdte van de christelijke 

basisideeën over de menswor-

ding van God en de verlossing 

blijven zonder antwoord, zelfs 

tot op de dag van vandaag, en in 

theologische kringen zet men 

het debat verder, maar op een 

minder gepassioneerde en meer 

open manier dan in de middel-

eeuwen het geval was (*)  .    

(*) In dit verband maakt de Brit-

se auteur Arthur C. Clarke 

(1917-2008) in 1951 volgende 

opmerking: sommige mensen 

"zijn bang dat (...) contact met 

intelligente buitenaardse be-

schavingen de fundamenten van 

hun geloofsovertuiging zou kun-

nen onderuithalen. Misschien 

hebben ze gelijk, maar in ieder 

geval is hun houding niet be-

stand tegen een logische in-

vraagstelling. Het loont immers 

niet de moeite te treuren over 

een geloof dat ineenstort wan-

neer het oog in oog komt te 

staan met de waarheid."  

Ondanks het gegeven dat aan 

het begin van de 19de eeuw de 

idee van een veelheid aan werel-

den over het algemeen geaccep-

teerd is, verzetten een aantal 
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Duitse filosofen zich daartegen, 

en kiezen resoluut voor een an-

tropocentristisch wereldbeeld. 

Zo stelt G.W.F. Hegel (1770-

1831) dat de Aarde de meest 

bijzondere is van alle planeten; 

L. Feuerbach (1804-1872) ver-

zekert dat de Aarde niets minder 

is dan de ziel en de rede van de 

kosmos; A. Schopenhauer (1788

-1860) aanvaardt het bestaan 

van buitenaardsen, maar be-

schouwt de mensheid toch als 

het hoogtepunt van de schep-

ping; G.W. von Leibniz (1646-

1716) en nog anderen onder-

steunen die ideeën. Sommigen 

brengen het zogenaamde antro-

pisch principe ook met deze 

denkrichting in verband. Dit 

antropisch principe werd vanaf 

1961 door Robert Dicke (1916-

1997) geïntroduceerd en stelt 

dat de tijd dat het universum 

bestaat niet zomaar toevallig is, 

maar "begrensd door criteria 

die te maken hebben met het 

bestaan van natuurkundigen." 

In 1973 herneemt Brandon Car-

ter (°1942) dezelfde idee met 

een zwakke en een sterke vari-

ant. In het eerste geval luidt de 

theorie als volgt: "datgene 

waaraan we ons kunnen ver-

wachten om waar te nemen 

moet beperkt zijn door de voor-

waarden die noodzakelijk zijn 

om onze aanwezigheid als waar-

nemers mogelijk te maken." Een 

voorbeeld: het universum kan 

niet veel jonger en niet veel 

ouder zijn dan het vandaag is, 

want het is nodig dat koolstof, 

die onmisbare bouwsteen van 

het leven, zich in sterren heeft 

kunnen vormen en zich een 

beetje overal heeft kunnen ver-

spreiden, maar het heelal mag 

ook niet te groot zijn, want an-

ders zouden er enkel onherberg-

zame restanten van dode sterren 

overblijven. De tweede variant 

gaat nog verder: "het universum, 

en dus ook de fundamentele 

parameters van het heelal, moe-

ten dusdanig zijn dat zij in een 

bepaald stadium het ontstaan 

van waarnemers in de schoot 

ervan mogelijk maken" - of sa-

mengevat: het leven maakt dus 

essentieel deel uit van het heel-

al. Een voorbeeld: de zwaarte-

krachtsconstante kan niet klei-

ner zijn, zoniet zouden er alleen 

maar koele rode sterren zijn, 

maar ook niet groter, want dan 

zouden hete blauwe sterren de 

hemel domineren, en in beide 

gevallen is dat nefast voor le-

vensvormen in de buurt van die 

sterren. Zo wordt er een link 

gelegd tussen geest en materie, 

en volgens John A. Wheeler 

(1911-2008) past het universum 

zich aan aan de noden van het 

leven en de geest. Ook al moe-

ten de waarnemers niet noodza-

kelijkerwijs van menselijke aard 

zijn, het is duidelijk dat dit prin-

cipe geformuleerd is vanuit een 

menselijk perspectief. Sommige 

adepten van het antropisch prin-

cipe geloven trouwens niet in 

buitenaards leven. Men zou de-

ze denkbeelden in verband kun-

nen brengen met de ideeën van 

de bioloog Alfred R. Wallace 

(1823-1913) die aan het begin 

van de 20ste eeuw verklaart: 

"Het ultieme doel en de reden 

van bestaan van dit uitgestrekte 

universum was het ontstaan en 

de ontwikkeling van de ziel die 

leeft in het vergankelijke li-

chaam van de mens." Over het 

antropisch principe, en zeker 

over de sterke variant ervan, is 

er verre van unanimiteit. De 

grimmige Fred Hoyle (1915-

2001) merkt hierover ironisch 

het volgende op: "Het is niet 

zozeer het universum dat com-

patibel moet zijn met ons, maar 

het zijn wij die met het univer-

sum compatibel moeten zijn. Het 

antropisch principe heeft de 

wereld op zijn kop gezet." Som-

migen signaleren een belangrijk 

probleem betreffende het antro-

pisch principe, nl. de onmoge-

lijkheid om het te verifiëren, om 

er voorspellende uitspraken mee 

te doen. Het zou dus niet gaan 

om een wetenschappelijke theo-

rie, maar veeleer om een ge-

loofsbelijdenis. Enkelen houden 

voet bij stuk en gaan zover er 

een wetenschappelijker en meer 

gesofisticeerde versie in te zien 

van het ontwerpidee ten gunste 

Tekening uit 1817 van het zonne-

spectrum met daaronder een re-

cente foto. De ontwikkeling van 

de  spectroscopie  betekende  een 

belangrijke doorbraak in het we-

tenschappelijk onderzoek van al 

die ver verwijderde objecten, en 

was dus ook van belang in het de-

bat  over  het  mogelijke  bestaan 

van buitenaards leven.   
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Datum 

(A)vond/ 

(O)chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

7 jan. (A) 
BEDEK-

KING 

Plejaden  

(17,19, 20 Tau) 

13 jan. (A) 
4° links-

boven 
Regulus ( Leo) 

15 jan. (O) 7° boven Saturnus 

17 jan. (O) 
7° links-

boven 

Spica  

( Virginis) 

21 jan. (O) 3° links 
Antares  

( Scorpio) 

30 jan. (A) 4° onder Venus 

4 feb. (A) 10° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

7 feb. (A) 
6° links-

boven 

Pollux 

( Geminorum) 

  

10 feb. (A) 10° boven Regulus ( Leo) 

11 feb. (A) 
7° links-

boven 
Saturnus 

14 feb. (O) 4° links 
Spica  

( Virginis) 

17 feb. (O) 7° links 
Antares  

( Scorpio) 

27 feb. (O) 4° boven Venus 

6 maa. (A) 6° boven 

Pollux 

( Geminorum) 

  

9 maa. (A) 4° boven Regulus ( Leo) 

11 maa. 

(A) 
6° links Saturnus 

17 maa. 

(O) 
0,5° bo-

ven !! 

Antares  

( Scorpio) 

30 maa. 

(A) 

3° rechts-

onder 
Plejaden 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste objecten 

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. 

3: METEOREN 
 

De eerste grote meteoorzwerm 

van het jaar is die van de Boöti-

den (soms nog Quadrantiden 

geheten, maar dat oude sterren-

beeld hoort nu officieel bij Bo-

ötes).  

De omstandigheden zijn dit jaar 

ideaal: men verwacht het maxi-

mum op de ochtend van 4 janua-

ri, en dan is er enkel een fijn 

maansikkeltje te zien dat nauwe-

lijks zal storen. Dus zeker die 

ochtend even een uurtje buiten 

kijken, vooraleer de schemering 

aanbreekt.  

En zo niet kan u de meteoor-

zwerm altijd “virtueel” live be-

kijken op het radiometeoorsys-

teem van MIRA => 

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

meteoren.jpg 

 

 

4: PLANETOIDEN 

 

Dit seizoen moet u zeker eens 

de verrekijker bovenhalen om 1 

Ceres op te zoeken. 

Tot voor enkele jaren stond Ce-

res bekend als de grootste en 

vooral de eerst ontdekte planeto-

ïde (vandaar de aanduiding “1 

Ceres”). Maar sinds het 

“beruchte” IAU-congres van 

2006 werd Ceres gepromoveerd 

tot Dwergplaneet (samen met 

Pluto, Eris, Makemake,…), 

maar in deze categorie is het 

975 km brede object voorlopig 

dan weer de kleinste van de 

klas...  

Behalve van categorie is Ceres 

trouwens ook al eens van naam 

gewisseld: de ontdekker ervan 

(Giuseppe Piazzi op 1 januari 

1801) had het nieuwe planeetje 

“Ceres Ferdinandea” gedoopt, 

als eerbetoon aan de  toenmalige 

koning Ferdinand III van Sicilië 

(Piazzi was directeur van de 

sterrenwacht van Palermo). 

Maar politiek geïnspireerde na-

men zijn in de sterrenkunde 

geen lang leven beschoren, dus 

het werd al gauw ingekort tot 

Ceres (de Romeinse godin van 

de planten). 

Dit voorjaar staat Ceres in oppo-

sitie op 25 februari: dan staat het 

planeetje diametraal tegenover 

de Zon aan de aardse hemel, en 

is dus letterlijk de hele nacht te 

zien (komt op bij zonsonder-

gang, gaat onder bij zonsop-

komst). Ceres haalt dan magni-

tude 6,9 en is dus makkelijk met 

de eenvoudigste verrekijker te 

zien. Maar ook de rest van het 

seizoen blijft zijn helderheid on-

der de achtste magnitude en dus 

vlot binnen bereik van pakweg 

een 7x50 verrekijker.
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19%. Ook de helderheid neemt 

ondertussen nog wat toe, maar 

dat is minder opvallend. 
 

Dag: helder- diameter fase 

 heid 

1/1:  m -4,3 21" 58% 

16/1: m -4,4 25" 51% 

1/2: m -4,5 30" 41% 

16/2: m -4,6 37" 30% 

1/3: m -4,6 45" 19% 
 

Wanneer zal de planeet nu het 

best zichtbaar zijn? Wel, dat is 

een combinatie van verschillen-

de factoren. Enerzijds neemt de 

helderheid ervan nog steeds toe 

eind februari, maar anderzijds 

begint de planeet vanaf midden 

januari wel terug richting Zon te 

bewegen en is dus steeds korter 

te zien aan de avondhemel. 

Daarom mag men stellen dat de 

planeet tijdens de tweede helft 

van januari het meest opvallend 

zal zijn. 

 

Minder indrukwekkend met het 

blote oog, maar des te beter in 

een telescoop is de planeet Sa-

turnus. Hoewel: het belangrijk-

ste kenmerk van de planeet -de 

ringen natuurlijk- zijn deze 

maanden nauwelijks zichtbaar. 

Elke 15 jaar staat de Aarde qua-

si in het vlak van de ringen, en 

omdat deze zo flinterdun zijn 

(hoogstens enkele 100en meter) 

worden ze dan bijna onzicht-

baar. Eind december hadden we 

al een “bijna ringloze” Saturnus, 

en in augustus-september zal dat 

helemaal het geval zijn. Tussen-

door zien we de planeet een 

zelfde plaats zou waarnemen. 

De taak van het SIDC bestaat 

erin om gegevens van zoveel 

mogelijk stations te verzamelen 

en voor elk van hen de gepaste 

'K-waarde' te berekenen om uit-

eindelijk het Internationaal 

Zonnevlekkengetal Ri te beko-

men. 

   

Het zonnevlekkengetal is de 

oudste index voor de zonneac-

tiviteit. Door middel van deze 

index kon men reeds diepgaand 

onderzoek voeren naar het ge-

drag van de Zon op lange ter-

mijn. Van deze index beschikt 

het SIDC immers een uitge-

breid historisch archief . 

 

Referentie: 

 

http://sidc.oma.be/ 
 

 

2: DE PLANETEN 

 

In januari en in mindere mate 

februari wordt de avondhemel 

letterlijk gedomineerd door Ve-

nus: de planeet is zo helder dat 

ze al gauw verward kan worden 

met een aanstormend vliegtuig. 

Wie over een telescoop(je) be-

schikt moet onze zusterplaneet 

nu en dan eens bekijken, want 

daarmee is mooi te zien hoe de 

planeet tegelijk groter én smal-

ler wordt. De diameter van het 

schijfje verdubbelt immers tus-

sen januari en maart (van 21 

boogseconden naar 45"), terwijl 

tegelijk de verlichte fase af-

neemt van 58% tot een ragfijne 

Rik Blondeel 

klein beetje meer gekanteld, dus 

met een niet al te kleine tele-

scoop zullen ze dit voorjaar wel 

nog te zien zijn. 
 

En profiteer van de eerste dagen 

van het jaar om ook Mercurius 

eens op te zoeken. De kleinste 

planeet mag dan al sinds de oud-

heid bekend zijn, dat betekent 

niet dat het een makkelijke klus 

is! Mercurius staat zo dicht bij 

onze Zon, dat ie meestal ver-

drinkt in de gloed ervan. Enkel 

wanneer de planeet -vanaf de 

Aarde gezien– uiterst links of 

rechts van de Zon staat kan ze 

met wat geluk opgezocht wor-

den aan respectievelijk de avond

– of ochtendhemel. 

De eerste helft van januari is dat 

het geval: probeer de planeet 

dan kort na zonsondergang aan 

de westelijke hemel op te zoe-

ken. Eerst de horizon afspeuren 

met de verrekijker, en eens hier-

mee gevonden moet het zeker 

ook met het blote oog lukken. 

Zorg vooral voor een locatie 

met een vrij uitzicht op het zuid-

westen, en kijk zo‟n half uurtje 

na zonsondergang: dan wordt 

het al donker genoeg om de pla-

neet te zien, én staat ze nog net 

hoog genoeg boven de horizon. 
 

Voor Jupiter en zeker voor 

Mars zullen we nog enkele 

maanden moeten wachten 

(hoewel Jupiter eind maart al 

aan de ochtendhemel ver-

schijnt). 
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van het bestaan van een god. 

Bepaalde denkers verkiezen de 

idee van een veelheid aan werel-

den in haar fundamenten aan te 

vallen. Een mooi voorbeeld is 

William Whewell (1794-1866), 

in 1827 nog een aanhanger er-

van, maar in 1850 tegenstander 

geworden. Uitgaande van de 

vraag over welke tastbare bewij-

zen men beschikt om een veel-

heid aan werelden te poneren, 

kan hij er geen enkel valabel 

voorleggen. Het heelal is groot, 

dat is waar, maar in de 19de 

eeuw is er geen enkel bewijs dat 

er ook planeten zijn bij de ster-

ren of zelfs dat de sterren wer-

kelijk objecten zijn zoals de Zon 

met vergelijkbare fysische ken-

merken. Hij bestrijdt dat de ver-

anderlijkheid van Algol veroor-

zaakt zou worden door een on-

doorzichtig object (eventueel 

een planeet) dat passeert over de 

schijf van de ster. Zelfs in ons 

eigen zonnestelsel is men er 

toen niet en ook vandaag niet 

zeker van dat leven mogelijk is 

op de andere planeten. Whewell 

verzet zich ten slotte ook tegen 

de stelling dat "alles moet die-

nen": men weet op dat moment 

dat de Aarde lange tijd onbe-

woond is gebleven, zodat onze 

b e s c h a v i n g  m a a r  e e n 

"tijdsatoom" voorstelt. Waarom 

zou de Aarde dan meer zijn dan 

een "ruimteatoom" in het grote 

heelal? Whewell weigert de 

analogie helemaal door te trek-

ken: hij eist concrete bewijzen 

vooraleer het onderwerp ten 

gronde te bediscussiëren - een 

discussie die volgens hem meer 

tot het wetenschappelijk domein 

behoort dan tot de religie. Het is 

ook Whewell die het als eerste 

heeft over het concept 

"leefbaarheidszone" en om te 

stellen dat de aanwezigheid van 

leven niet noodzakelijkerwijs 

impliceert dat het dan ook intel-

ligent leven betreft. Zijn ideeën 

maken veel ophef en er wordt 

duchtig over gediscussieerd, 

maar uiteindelijk blijft in het 

algemeen de overtuiging heer-

sen dat een veelheid aan werel-

den de realiteit is. Gedurende de 

hele 19de eeuw vindt men ver-

klaringen in die zin terug. Zo 

stelt François Arago (1786-

1853): "Men zou maar weinig 

geleerd hebben uit de studie van 

de astronomie als men zou ver-

onderstellen dat de mens het 

enige wezen is waarvoor de 

Schepper zorg draagt en als 

men in die uitgestrekte en won-

derlijke constructie die ons om-

geeft de verblijfplaats voor an-

dere levende soorten niet zou 

zien." Bij Camille Flammarion 

(1842-1925) luidt het: "Het le-

ven ontwikkelt zich in de ruimte 

en in de tijd zonder einde. Het 

leven is universeel en altijddu-

rend. Het vult de oneindigheid 

met zijn vele vormen, en zal 

doorheen de eeuwen heersen tot 

in de oneindige eeuwigheid." 

De spectroscopie gaat een nieuw 

licht werpen op de hele proble-

matiek. Dankzij de ontwikkeling 

van deze nieuwe techniek wordt 

het mogelijk vanop afstand de 

chemische samenstelling en 

eigenschappen van sterren te 

bestuderen, en zo beschikt men 

eindelijk over een middel om de 

hypothesen in verband met de 

idee van een veelheid aan werel-

den te onderzoeken. Dankzij 

deze nieuwe wetenschap wordt 

het mogelijk te bewijzen dat de 

materie essentieel overal dezelf-

de is in het heelal, hetgeen een 

argument is dat pleit voor de 

pluralisten. Anderzijds zorgt het 

spectroscopisch onderzoek voor 

een aantal ontnuchterende ont-

dekkingen voor de aanhangers 

van de idee dat het leven overal 

welig tiert: er blijkt bij de Maan 

geen atmosfeer te zijn (de Sele-

nen mogen hun biezen pak-

ken...) en men treft op vele 

plaatsen giftige gassen aan en 

omstandigheden van druk en 

temperatuur die het leven verre 

van gunstig gezind zijn. Het 

debat over buitenaards leven zal 

heen en weer slingeren tussen 

pessimisme (vooral in de eerste 

helft van de 20ste eeuw) en opti-

misme (vooral in de tweede 

helft van de 20ste eeuw). Theo-

rieën over de vorming van pla-

neten, biologie en waarnemin-

gen van de planeet Mars zorgen 

elk voor de nodige illusies en 

desillusies. 

Camille  Flamma-

rion  (dé  grote 

Franse  populari-

sator van de ster-

renkunde,  eind 

19de– begin 20ste 

eeuw) was een he-

vig verdediger van 

“een veelheid aan 

werelden”. 

http://sidc.oma.be/
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Francis Meeus 

Sophie Van Eck 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mevrouw Van Eck, jullie in-

stituut heeft een uitstekende 

reputatie. Wat zijn jullie voor-

naamste studiedomeinen?  
 

Een belangrijk luik van ons on-

derzoek situeert zich op het vlak 

van het doen van waarnemin-

gen, waarbij wij allerlei metin-

gen doen in verband met de 

structuur en de evolutie van be-

paalde soorten sterren. Dat is 

meteen ook het domein waarin 

ik zelf actief ben. Daarnaast is 

er het theoretische luik met het 

opstellen van modellen i.v.m. 

nucleosynthese waarbij wij de 

processen trachten te achterha-

len die zich afspelen in de ker-

nen van sterren en die verant-

woordelijk zijn voor de vorming 

van elementen in het sterinwen-

dige.  Ook i.v.m. de evolutie van 

sterren vanaf de initiële gas- en 

stofwolk tot de fase van rode 

reus stellen wij modellen op. En 

dan blijken het theoretische on-

derzoek en het waarnemingsluik 

erg complementair te zijn, want 

de modellen i.v.m. nucleosyn-

these kunnen  gecombineerd 

worden met de modellen van 

sterevolutie om op basis daarvan 

voorspellingen te doen over wat 

zou moeten waarneembaar zijn  

aan het oppervlak van een be-

paald soort ster in een bepaalde 

fase van haar bestaan. Vervol-

gens gaan wij, waarnemers, aan 

de slag om in de spectra van die 

sterren die en die elementen op 

te sporen. Een mooi voorbeeld 

in dit verband is de theoretische 

voorspelling van één van onze 

mensen enkele jaren geleden dat 

bij sterren met een laag metaal-

gehalte, die m.a.w. vroeg in de 

geschiedenis van het sterrenstel-

sel zijn ontstaan, het proces van 

nucleosynthese uiterst efficiënt 

moet verlopen, met als gevolg 

dat ze in staat zijn om vele zwa-

re elementen aan te maken, zo 

zwaar zelfs als lood. En dus gin-

gen wij op zoek naar sterren met 

in hun spectrum sporen van 

lood. De uitdaging was een ster 

te vinden uit de populatie van 

ver geëvolueerde rode reuzen-

sterren, de zogenaamde AGB-

sterren, met een laag metaalge-

halte. Dergelijke sterren waren 

toen nog niet waargenomen, en 

sindsdien zijn er ook nog maar 

enkele gekend. Daarom hadden 

we het idee om op een indirecte 

manier te gaan zoeken naar spo-

ren van die nucleosynthese, 

meer bepaald door ons te richten 

op rode reuzen in een dubbel-

stersysteem waarbij de rode reus 

via massaoverdracht de begelei-

dende ster met zware elementen 

zou vervuild hebben. Zo‟n klas-

se van binaire sterren met gering 

metaalgehalte was wel bekend. 

Met de 3,6 meter spiegeltele-

scoop op La Silla in Chili heb-

ben we de spectra geregistreerd 

van een aantal van die sterren, 

en daarin hebben we inderdaad 

aanzienlijke hoeveelheden lood 

teruggevonden. Over deze toch 

wel opzienbarende ontdekking 

Sophie Van Eck, onder-

zoekster aan het Institut 

d‟Astronomie et d‟Ast-

rophysique van de ULB, 

maakt geregeld gebruik 

van de instrumenten en 

diensten van de ESO in 

Chili om via spectraal 

onderzoek zicht te krij-

gen op de samenstelling, 

structuur en evolutie van 

bepaalde sterren.  

De wereld van de sterrenkunde zit vol verrassingen: het ruimtetuig Cassini ontdekt geisers op de bizarre 

Saturnusmaan Enceladus, men stoot op sporen van water in een quasar op elf miljard lichtjaar van ons, we 

weten over het bestaan van superaardes bij andere sterren, blijkbaar is er donkere energie die het heelal 

versnellend doet uitdijen, witte dwergsterren kunnen zo heet worden dat ze a.h.w. overkoken, op enkele da-

gen tijd zien we komeet Holmes een miljoen keer helderder worden, enz. De grootste verrassing van 2008 

bleek evenwel te zijn dat de mevrouw die aan bod komt in dit interview van MIRA Ceti mij bij aankomst in 

haar kantoor meteen feliciteerde met ons tijdschrift, en zij vond het interview in het vorige nummer met 

haar man erg leuk… Tja, de wereld is klein, pleegt men dan te zeggen. Sophie Van Eck is 37 jaar, ingenieur 

en doctor in de fysica en is verbonden aan het Institut d‟Astronomie et d‟Astrophysique van de Université 

Libre de Bruxelles. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Zonnewaarnemin-

gen over de ganse 

wereld! 

 

De zonneactiviteit 

is en blijft nog al-

tijd laag. Dit neemt 

niet weg dat zonnewaarnemers 

toch dagelijks, indien mogelijk, 

een zonneobservatie doen om de 

activiteit van onze ster zo goed 

mogelijk te volgen. Geen vlek-

ken of weinig vlekken noteren 

zoals tijdens deze minimumperi-

ode is ook waarnemen. En… 

schijnt de Zon niet bij jou dan 

schijnt ze misschien wel bij de 

buren! Ergens op de Aarde kan 

men de Zon toch waarnemen. 

Vandaar dat een heleboel meet-

stations verspreid zijn over de 

ganse wereld. 

Data van deze meetstations, ver-

spreid over de ganse wereld, 

worden gebruikt om het 

‘ I n t e r n a t i o n a l e  Z o n -

nevlekkengetal’ te berekenen. 

Op bijgevoegde wereldkaart zijn 

de plaatsen aangeduid waar ob-

servatoria zijn die hun gegevens 

doorsturen naar het SIDC 

(Solar Influences Data Analy-

sis Center) in Brussel. Hier 

wordt elke eerste dag van de 

maand, het maandelijks zonne-

vlekkenbulletin gemaakt en 

verspreid. 

 

Samen 83 stations uit deze ver-

schillende landen die regelmatig 

de Zon observeren en maande-

lijks hun resultaten naar het 

SIDC (Brussel) doorsturen en 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De wintertijd (tot zondagochtend 

29 maart 2009) loopt één uur voor 

op de Universele Tijd (UT). 

Vanaf dan tot de ochtend van 25 

oktober werken we met de zomer-

tijd (of exacter: dubbele zomer-

tijd). Dan lopen onze uurwerken 

immers twee uur voor op UT. 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

wat ook mag gezegd worden: 

België staat aan de top met 

zijn 20 waarnemingsposten! 
Hiertoe behoort ook onze eigen 

sterrenwacht MIRA en enkele 

Zon-actieve Miranezen. 

 

Al deze stations (zie kaart) le-

verden en leveren een waarde-

volle bijdrage voor het bereke-

nen van het Internationaal Zon-

nevlekkengetal. Hun inspan-

ningen worden erg gewaar-

deerd. 

 

In 1849, stelde Wolf van het 

Zürich Observatorium de for-

mule: R=K(10 G + S), met S 

het aantal zonnevlekken, G 

het aantal zonnevlekkengroe-

pen, voor. Deze wordt nu we-

reldwijd gebruikt. De kwali-

teitsindex 'K' is later geïntrodu-

ceerd om de resultaten van ver-

schillende waarnemers, plaatsen 

en telescopen te kunnen verge-

lijken. De factor 'K' zorgt ervoor 

dat elke waarnemer vergelijk-

baar is met Wolf; net alsof hij 

dezelfde ogen zou hebben, de-

zelfde telescoop en vanuit de-

Australië, Oostenrijk, België, Bolivië, Bulgarije, Canada, China, Cuba, Tsjechische Republiek, Egypte, 

Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Irak, Italië, Japan, Nederland, Nieuw Zeeland, Paraguay, Peru, Filippij-

nen, Russische Federatie, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, Verenigd Ko-

ninkrijk zijn de landen met deelnemers aan het zonnewaarnemingsprogramma van het SIDC. 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2009 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 januari 6h37m 8h45m 16h47m 18h55m -22°59' 0.983 

8 januari 6h36m 8h43m 16h55m 19h02m -22°13' 0.983 

15 januari 6h34m 8h38m 17h05m 19h10m -21°05' 0.984 

22 januari 6h29m 8h31m 17h17m 19h19m -19°38' 0.984 

29 januari 6h22m 8h22m 17h29m 19h29m -17°52' 0.985 

5 februari 6h14m 8h12m 17h41m 19h39m -15°51' 0.986 

12 februari 6h03m 8h00m 17h53m 19h50m -13°37' 0.987 

19 februari 5h51m 7h47m 18h06m 20h01m -11°12' 0.989 

26 februari 5h38m 7h33m 18h18m 20h13m -8°38' 0.990 

5 mart 5h23m 7h18m 18h30m 20h25m -5°58' 0.992 

12 mart 5h07m 7h03m 18h42m 20h37m -3°14' 0.994 

19 mart 4h50m 6h47m 18h54m 20h50m -0°28' 0.996 

26 mart 4h32m 6h31m 19h05m 21h04m +2°17' 0.998 

2 april 5h13m 7h16m 20h16m 22h19m +5°00' 1.000 

Datum  Maanfase 

4 januari Eerste kwartier 

11 januari Volle Maan 

18 januari Laatste kwartier 

26 januari Nieuwe Maan 

2 februari Eerste kwartier 

9 februari Volle Maan 

16 februari Laatste kwartier 

25 februari Nieuwe Maan 

4 maart Eerste kwartier 

11 maart Volle Maan 

18 maart Laatste kwartier 

26 maart Nieuwe Maan 

2 april Eerste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in zomertijd 

of wintertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

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

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

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

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

Januari-maart 2009: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus domineert tot eind februari de westelijke avondhemel, maar 

verdwijnt dan snel in de schemering.  

 Saturnus is duidelijk minder helder, maar zeker in februari-maart is 

ze de ganse avond en nacht te zien. In oppositie met de Zon op 8 

maart. 

 Voor Jupiter is het wachten tot half maart, om de planeet stilaan 

aan de ochtendhemel te zien opduiken. Dit jaar komt de planeet al 

weer ietsje hoger aan onze horizon (sterrenbeeld Steenbok), maar 

voor echt goede beelden is het nog zeker een jaartje wachten. 

 En de eerste twee weken van januari kan u ook eens proberen de 

moeilijke Mercurius op te zoeken, „s avonds in de schemering 

 De meteorenzwerm der Boötiden valt dit jaar omstreeks eerste 

kwartier, dus is ideaal zichtbaar tijdens op de ochtend van 3 januari. 

 Op de avond van 7 januari wordt het bovenste deel van de Plejaden 

(M45, de fraaie sterrenhoop in de Stier) door de Maan bedekt. Be-

kijk dit fenomeen best met een verrekijker of telescoop, want de 

Maan is dan al voor 84% verlicht. 
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hebben we een artikel gepubli-

ceerd dat meteen ook in Nature 

verschenen is.   
 

Jullie bestuderen ook de alter-

natieve zwaartekrachtstheorie 

MOND. Is dat een theorie die 

serieus genomen moet wor-

den?   
 

Aangezien een belangrijk onder-

zoeksproject bij ons betrekking 

heeft op de dynamische proces-

sen binnen sterrenstelsels en 

zwaartekrachtslenzen, is de 

zoektocht naar de ware aard van 

donkere materie iets wat ons in 

hoge mate bezighoudt. En op 

dat vlak biedt MOND – wat 

staat voor Modified Newtonian 

Dynamics – een mogelijk alter-

natief voor de donkere materie. 

Het gaat bij MOND om een aan-

passing van de tweede bewe-

gingswet van Newton F = ma. 

Op basis van die wet kan im-

mers gesteld worden dat verder 

afgelegen objecten met lagere 

snelheden bewegen, zoals we 

trouwens zien gebeuren in het 

zonnestelsel: hoe verder de pla-

neten van de Zon verwijderd 

zijn, hoe trager ze eromheen 

draaien. In het geval van ster-

renstelsels zien we evenwel dat 

de materie gelijkmatig rond-

draait, dus niet trager naarmate 

ze verder van het centrum ver-

wijderd is, en dat is in tegen-

spraak met de tweede wet van 

Newton. Maar met de veronder-

stelling dat er daarom naast 

zichtbare ook een halo van don-

kere materie bij sterrenstelsels 

aanwezig is kunnen de waarge-

nomen dynamische processen 

wel verklaard worden. MOND 

stelt dat het poneren van het be-

staan van donkere materie een 

poging is om de Newtoniaanse 

dynamica te redden, maar dat 

die donkere materie niet nodig 

is bij het verklaren van de dyna-

mische processen binnen ster-

renstelsels indien we stellen dat 

de versnelling a niet recht even-

redig is met de kracht F bij ui-

terst lage waarden. En dat is 

precies wat zich voordoet op ga-

lactische schaal met zo‟n enor-

me afstanden tussen de sterren 

dat de zwaartekrachtsversnelling 

extreem klein is. De meeste ster-

renkundigen blijven uitgaan van 

het bestaan van donkere materie 

en beschouwen MOND daarom 

als een afwijkende maar niet on-

mogelijke theorie. Er zijn in ie-

der geval een aantal argumenten 

pro en contra. Zelf ben ik niet 

bezig met dit onderzoeksdo-

mein, maar mijn collega Benoît 

Famaey is wel specialist ter za-

ke. Hij schreef hierover een aan-

tal artikelen die ook voor een 

ruimer publiek toegankelijk zijn. 

Op onze website vinden geïnte-

resseerden daar meer informatie 

over. 

Ten slotte bereidt ons instituut 

mee de Gaia-missie van de ESA 

voor. Deze satelliet zal in 2011 

gelanceerd worden om geduren-

de vijf jaar uiterst nauwkeurig 

de posities en bewegingen te 

meten van zo‟n 1,2 miljard ster-

ren, en enkele van onze mensen 

spelen een belangrijke rol bij de 

constructie en het programme-

ren van een aantal onderdelen 

van Gaia.        

 

Een vraag die mensen zich in 

verband met sterrenkunde 

vaak stellen is de volgende: 

hoe kunnen astronomen zo’n 

stellige uitspraken doen over 

objecten die toch zo ontzet-

tend ver verwijderd zijn?  
 

Het licht dat ons van bij de ster-

ren en al die andere objecten in 

het heelal bereikt is drager van 

enorm veel informatie. Onze na-

tuurlijke detector van dat licht is 

het menselijk oog, maar het oog 

is eigenlijk een nogal rudimen-

tair instrument: sterren zien we 

wit, geelachtig of met een oranje 

schijn. Als we nu gebruik ma-

ken van een verfijnder toestel 

zoals een spectrograaf, kunnen 

we het licht scheiden in ver-

schillende golflengten en krij-

gen we rood licht te zien en 

oranje, geel, groen, blauw en vi-

olet licht, de bekende kleuren 

van de regenboog. In zo‟n kleu-

renspectrum van sterlicht blijkt 

op welbepaalde plaatsen licht te 

ontbreken, en dit wordt veroor-

zaakt doordat welbepaalde ato-

men in de atmosfeer van die ster 

het licht op die plaatsen hebben 

geabsorbeerd. Aangezien elk ty-

pe atoom het licht op een ver-

schillende manier en op een ver-

schillende plaats in het spectrum 

absorbeert, geeft elke absorptie-

lijn in het spectrum informatie 

over welke atomen er in die ster 

aanwezig zijn en ook in welke 

toestand van ionisatie die ato-

men zijn, d.w.z. of het atoom 

over al zijn elektronen beschikt 

of dat er rond de kern een aantal 

elektronen ontbreken en het 

atoom dus geïoniseerd is. De 

De centrale ster met 

het pijltje aangeduid 

is HD 196944, een 

ster van magnitude 

9 op ongeveer 1600 

lichtjaar in het ster-

renbeeld Waterman. 

Dankzij de krachtige 

spectrometer waar-

mee de 3,6 meter te-

lescoop van de ESO 

op La Silla is uitge-

rust was het moge-

lijk om in september 

2000 een gedetail-

leerd spectrum te 

verkrijgen met daar-

in opvallende spo-

ren van grote hoe-

veelheden lood. 
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graad van ionisatie verschaft ons 

informatie over de temperatuur 

van de ster. Door te constateren 

hoeveel licht er per spectraallijn 

ontbreekt, kunnen we ook ach-

terhalen in welke kwantiteit de 

atomen aanwezig zijn. En bij 

meervoudige stersystemen kun-

nen we bovendien de massa be-

palen door de periode van die 

sterren te meten waarmee ze 

rond elkaar bewegen, iets wat 

we kunnen achterhalen door de 

helderheidsschommelingen 

nauwkeurig te registreren.  

Zoals je ziet kunnen we over die 

ver verwijderde sterren veel in-

formatie bekomen door simpel-

weg het licht ervan te bestude-

ren.  
 

In hoeverre is die informatie 

eenduidig te interpreteren? 

 

Er blijven natuurlijk onzekerhe-

den bij het interpreteren. Zo 

hebben we bv. bij de ver geëvo-

lueerde reuzensterren te maken 

met een atmosfeer die heel tur-

bulent is, en de grootschalige 

bewegingen van die steratmos-

feren beïnvloedt zeer zeker de 

vorm van de spectraallijnen. Als 

men de abundantie van elemen-

ten probeert te bepalen op basis 

van die spectraallijnen moet 

men terdege rekening houden 

met die turbulenties, zoniet ris-

keert men te komen tot abun-

danties die verkeerd zijn. Maar 

om dat te doen is het nodig de 

atmosfeer van die sterren in drie 

dimensies te bestuderen, en mo-

menteel is men nog maar net be-

gonnen met het ontwikkelen van 

modellen die zulks mogelijk 

maken. Dat deze nieuwe bena-

dering leidt tot significante ver-

anderingen mag blijken uit het 

feit dat enkele jaren geleden de 

abundantie van ijzer in de Zon 

grondig moest herzien worden 

omdat men voordien niet ge-

noeg had rekening gehouden 

met de convectiebewegingen 

van de zonneatmosfeer. En ver-

mits de Zon als referentie fun-

geert bij het bepalen van abun-

danties in andere sterren, heeft 

dit nieuwe inzicht in het ijzerge-

halte van de Zon toch wel seri-

euze repercussies gehad.  
 

Kan u iets meer vertellen over 

uw doctoraatsthesis? 

 

Ik heb op basis van een staal 

van ruim tweehonderd  sterren 

die behoren tot spectraalklasse S 

een statistische studie gemaakt 

i.v.m. de materieoverdracht tus-

sen sterren die deel uitmaken 

van een binair systeem. Sterren 

van spectraalklasse S zijn rode 

reuzensterren die ver geëvolu-

eerd zijn, ze lijken dus op ster-

ren van spectraalklasse M, maar 

waar deze laatsten gekenmerkt 

worden door lijnen van titani-

umoxide in hun spectrum, zijn 

bij de sterren van klasse S de lij-

nen van zirkoniumoxide opmer-

kelijk. 

Omtrent de jaren 1980 begon-

nen astronomen er zich reken-

schap van te geven dat bepaalde 

van die sterren lijnen van zirko-

niumoxide in hun spectrum ver-

tonen omdat ze via nucleosyn-

these die molecule in hun in-

wendige zelf aangemaakt heb-

ben en ze vervolgens via con-

vectie naar hun oppervlak ge-

transporteerd hebben, maar dat 

andere sterren met sporen van 

zirkoniumoxide zelf geen nucle-

osynthese verrichten, maar in 

het verleden vervuild werden 

door een begeleidende ster. We 

hadden dus te maken met echte 

en valse sterren van spectraal-

klasse S. Via mijn doctoraats-

thesis kon ik bepalen of het om 

echte of valse sterren van klasse 

S ging, en in de helft van de ge-

vallen bleek het om vervuilde 

sterren te gaan.   
 

Als we het hebben over nucle-

osynthese kunnen we natuur-

lijk niet om de figuur van 

Fred Hoyle heen? 

 

Inderdaad, Fred Hoyle is een 

grote meneer in de sterrenkun-

de, ook al waren sommige van 

zijn standpunten erg controver-

sieel.  Zo is hij altijd een rabiate 

tegenstander geweest van de 

oerknaltheorie, en zoal je wel 

weet is de naam Big Bang van 

hem afkomstig om die ideeën in 

het belachelijke te trekken. Te-

genwoordig is de oerknaltheorie 

nochtans de meest steekhouden-

de, daar is de grote meerderheid 

van sterrenkundigen het over 

eens. Het is wel zo dat in de tijd 

dat Hoyle zijn theorie van de 

Steady State formuleerde, d.w.z. 

uitgaande van een onverander-

lijk heelal, de argumenten ten 

voordele van de oerknaltheorie 

minder overtuigend en dus min-

der onweerlegbaar waren dan te-

genwoordig. Bovendien is het 

zo dat er in het wetenschappe-

lijk debat steeds ruimte moet 

Deze illustratie situeert zich bij de zwaardere leden uit het periodiek sys-

teem van elementen met atoommassa‟s boven de 200: van kwik (Hg) via 

thallium (Tl), lood (Pb) en bismut (Bi) tot polonium (Po). De pijltjes to-

nen verschillende wijzen van nucleosynthese waarop via trage (s) en 

snelle (r) processen stabiele elementen worden gecreëerd.  
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MIRA-publicaties en -verkoop 
Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk 

blijft liggen op de eigen publicaties.  Daarnaast zijn 

er de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterren-

kaarten, eclipsbrilletjes,... 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, 

maar ook via overschrijving op PCR 000-0772207-

87 (tussen haakjes de verzendingskosten). 

 

NIEUW:  

Reis door het Heelal:  €15,95 (+ € 4) 

 

• De VVS-Hemelkalender 2009 is weer 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) € 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) 

Philippe Mollet - Anja Van Campenhout 

Bissextile 

Bij de voorbereiding van een 

examen Frans moest ik een hele 

hoop woordenschat leren. Eén 

van die woorden was bissextile. 

Bis-sex-watte? Une année bis-

sextile blijkt simpelweg een 

schrikkeljaar te zijn. Daar had ik 

nog nooit van gehoord. En om-

dat ik geen ezelsbruggetje vond 

om dit woord te onthouden, ging 

ik te rade bij Philippe voor een 

deskundige uitleg. En ja hoor, 

dit is wat hij me wist te vertel-

len:  

 

“het dateert uit de tijd van de 

Romeinen: 

1) hun kalenderjaar startte in 

maart, dus februari was de laat-

ste maand 

2) hun maanden "telden af", dus 

in plaats van te zeggen "we zijn 

de zoveelste van de maand", 

was het eerder "we zijn op zo-

veel dagen van het begin van de 

volgende maand" 

3) zij kenden reeds de schrikkel-

dagen, maar in plaats van die 

eind februari toe te voegen, 

plaatsten ze een extra dag na de 

"op zes na laatste dag" van fe-

bruari. Dus de zesde dag (sixtus) 

voor de "kalendae van Mars" 

werd verdubbeld => bi-sextus. 

Vandaar "année bissextile".” 

 

Wat een uitleg! Maar het ver-

klaart natuurlijk wel veel. En 

nog belangrijker: nu zal ik het 

nooit meer vergeten. Het leek 

me toch toepasselijk om dit 

weetje aan het eind van dit 

schitterende schrikkeljaar 2008 

wereldkundig te maken.  

Helaas was het geen vraag op 

het examen. De uitslag is me 

nog niet bekend, maar hoe het 

ook uitdraait, de voorbereiding 

was zowiezo nuttig! 

 

“Une année bissextile”, dat is 

nog eens wat anders dan 

“schrikkeljaar”. Nu nog achter-

halen van waar het woord 

“schrikkeljaar” komt... 
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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/ 

Detailkaart met de helderheden van referentiesterren voor Z UMa (bron: AAVSO).  

Let wel: deze detailkaart staat in spiegelbeeld, dus ideaal voor wie waarneemt met een newtontele-

scoop. De overzichtskaart bovenaan toont natuurlijk het “gewone” beeld. 
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zijn voor uiteenlopende menin-

gen. Ook wat betreft de oor-

sprong en verspreiding van le-

ven in het heelal hield Hoyle er 

een serieus afwijkende opvat-

ting op na, maar al was het en-

kel omwille van zijn werk op 

het terrein van de nucleosynthe-

se verdient hij een plaats in de 

galerij van grote sterrenkundi-

gen. 

In 1957 publiceerde Hoyle sa-

men met Geoffrey en Margaret 

Burbidge en William Fowler 

een artikel dat beroemd zou 

worden als B2FH, verwijzend 

naar de initialen van de namen 

van de vier auteurs. In dat arti-

kel worden alle processen be-

schreven waarmee sterren lichte 

elementen omzetten in zwaarde-

re elementen. We mogen dat ar-

tikel dus echt wel als de grond-

slag beschouwen voor alle nu-

cleosynthese die in het heelal 

plaatsvindt. Daarbij manifes-

teerde Hoyle zich als de theore-

ticus die allerlei ingewikkelde 

wiskundige modellen ontwik-

kelde waarmee men de snelheid 

van de reacties in de sterkernen 

kon berekenen. En ruim 50 jaar 

na de publicatie ervan zijn de 

grote lijnen van dat artikel nog 

steeds van kracht. Uiteraard 

werd het sindsdien mogelijk om 

de processen van nucleosynthe-

se met nog meer precisie te be-

rekenen, en dit op basis van 

steeds betere modellen i.v.m. 

sterevolutie en kernfusie, die op 

hun beurt onder andere mogelijk 

werden door de steeds toene-

mende rekenkracht van compu-

ters. Maar de basis van het be-

grijpen en beschrijven van de 

nucleosynthese werd beschreven 

in dat bewuste artikel B2FH. 
 

Jullie instituut verricht binnen 

dat domein nieuw onderzoek? 

 

Ons team probeert alternatieve 

mechanismen op het vlak van 

nucleosynthese te detecteren. 

Aan het oppervlak van bepaalde 

zeer hete en weinig geëvolueer-

de sterren heeft men zeer insta-

biele, dus radioactieve elemen-

ten menen waar te nemen. Aan-

gezien het om vrij jonge sterren 

gaat is het niet in hun kernen dat 

ze die zware elementen fabrice-

ren. Bij die zeer hete sterren ko-

men verschillende toestanden 

van ionisatie voor, zo is ijzer er 

bv. niet alleen in neutrale toe-

stand terug te vinden, maar ook 

één keer geïoniseerd, dus met 

één elektron minder, ook twee 

keer geïoniseerd, enzovoort, en 

die graad van ionisatie verme-

nigvuldigt evenveel keren het 

aantal aanwezige spectraallijnen 

in het spectrum. Er zijn bijge-

volg enorm veel door elkaar lo-

pende spectraallijnen in een der-

gelijk spectrum terug te vinden, 

het is dus een heel moeilijk 

werk om te bepalen of die be-

paalde lijn van dit of dat ele-

ment afkomstig is. De bewering 

van een aantal onderzoekers dat 

ze bepaalde radioactieve ele-

menten in de spectra van die 

weinig geëvolueerde sterren 

hebben aangetroffen willen wij 

verifiëren. Want als dat waar is, 

hebben we te maken met een 

mechanisme van nucleosynthese 

aan het oppervlak van die ster-

ren, en dat is iets totaal nieuws, 

waarover in het artikel van Hoy-

le en zijn gezellen helemaal 

geen sprake was. Daarom is het 

noodzakelijk absoluut zeker te 

zijn dat men wel degelijk radio-

actieve elementen aan het op-

pervlak van die sterren gedetec-

teerd heeft en dat het niet sim-

pelweg om sterk geïoniseerd ba-

rium of europium gaat waarvan 

men de spectraallijnen niet her-

kend heeft. Het is onze ambitie 

om daarin duidelijkheid te 

scheppen door het bestuderen 

van die spectra met erg geper-

fectioneerde instrumenten die 

rekening houden met de speci-

fieke atmosfeertoestanden van 

die sterren. Het gaat om sterren 

met een atmosfeer die zeer sta-

biel is omdat hij door een sterk 

elektromagnetisch veld ge-

fixeerd wordt. Daardoor ver-

toont zo‟n atmosfeer een duide-

lijke stratificatie, waarbij er een 

laag is die rijk is aan europium, 

terwijl een andere laag rijk is 

aan barium. Je stoot dus op een 

atmosfeer die alles behalve ho-

mogeen is, en dat maakt het 

spectrum uiteraard extreem 

moeilijk te interpreteren.  
 

Het is ook belangrijk om te 

achterhalen via welke proce-

dés de waargenomen elemen-

ten zich gevormd hebben en in 

die omgeving terechtgekomen 

zijn?  
 

Als we de grafiek bekijken met 

de relatieve verdeling van ele-

menten in het universum zien 

we dat er verschillende pieken 

zijn. Er was de nucleosynthese 

Als we de grafiek bekijken 

die de relatieve hoeveel-

heden van elementen in 

het heelal voorstelt, zien 

we dat waterstof en heli-

um qua aantal domineren. 

Deze lichtste elementen 

vormden zich kort na de 

Oerknal en liggen aan de 

basis van alle verdere 

evolutie van de materie. 

Koolstof en alle zwaarde-

re elementen ontstonden 

nadien door nucleosyn-

these in het inwendige van 

sterren. 
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Interessante website betreffende het werk van Sophie Van Eck: 

• ULB Institut d‟Astronomie et d‟Astrophysique : http://www.astro.ulb.ac.be/ 

• ULB Institut d‟Astronomie et d‟Astrophysique Public outreach : http://www.astro.ulb.ac.be/Html/

Public_outreach.html 

• Clés pour l‟Univers asbl : http://www.astro.ulb.ac.be/cplu/ 

• Universe Awareness for Young Children International: http://www.unawe.org/ 

• Universe Awareness for Young Children Belgium: http://www.planetarium.be/unawe/index.php 

• Nucleosynthese: http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleosynthesis 

• Ontdekking lood in rode reuzensterren: http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2001/pr-19-01.html 

• B2FH: www.krl.caltech.edu/~bmck/BBFH50/Talks/Clayton_B2FHC.ppt 

• Wikipedia Stellar Classification > Class S: http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification#Class_S 

• The Bruce Medalists: Fred Hoyle: http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Hoyle/index.html 

• ESA‟s Gaia: http://www.esa.int/science/gaia 

• Modified Newtonian Dynamics: http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Newtonian_dynamics 

ten gevolge van de Big Bang 

waarbij waterstof, helium en li-

thium zijn ontstaan. Na helium 

maakt de curve een forse duik, 

daar treffen we elementen aan 

waarvan de abundanties zo laag 

zijn omdat ze niet stabiel ge-

noeg waren om zich in de om-

standigheden van het vroege 

heelal te handhaven. Vanaf 

koolstof hebben we te maken 

met elementen die ontstaan zijn 

in het inwendige van sterren, die 

nucleosynthese heeft niet direct 

meer te maken met die van de 

Big Bang.  

Twee van dergelijke processen 

van stellaire nucleosynthese zijn 

s en r, hetgeen verwijst naar 

slow neutron capture en rapid 

neutron capture. In het geval 

van proces s hebben we te ma-

ken met de aanmaak van ele-

menten in het inwendige van ro-

de reuzensterren in een stabiele 

fase, terwijl proces r kenmer-

kend is voor de explosieve fase 

bij een supernova-explosie. Bei-

de processen leiden tot andere 

abundantiepieken, zo is de piek 

bij barium of ook lood een ge-

volg van nucleosynthese via 

proces s, terwijl de piek bij pla-

tina veeleer door proces r is ver-

oorzaakt. Het proces zelf vindt 

plaats door het invangen van 

een neutron door een atoom-

kern, daardoor verhoogt het 

massagetal en schuift de kern in 

de tabel van de elementen een 

plaatsje op naar rechts. Het ele-

ment blijft hetzelfde omdat er 

niets verandert aan het aantal 

protonen. Vervolgens kan er 

nog een neutron ingevangen 

worden en nog één tot er een 

isotoop ontstaat die niet meer 

stabiel is. Met als gevolg radio-

actief verval waarbij een neu-

tron in een proton verandert, de 

kern schuift op naar links en 

naar boven, en zo hebben we te 

maken met een ander element. 

In ons onderzoek concentreren 

wij ons op sterren van spectraal-

klasse S, en wij treffen in de 

spectra van die sterren overvloe-

dige sporen aan van elementen 

die zich vormden via proces s. 

Maar we stoten ook op sporen 

die wijzen op nucleosynthese 

via proces r, en die elementen 

zijn afkomstig van supernova-

explosies die lang voordien 

plaatsvonden en die de interstel-

laire ruimte vervuild of – beter – 

verrijkt hebben met de chemi-

sche elementen die ten gevolge 

daarvan ontstaan zijn. Sterren 

die in hun spectrum alleen spo-

ren van proces s of r vertonen 

zijn hoogst uitzonderlijk, en 

naar dat soort sterren wordt ijve-

rig gezocht. Het gaat om de al-

lereerste sterren van ons sterren-

stelsel die dateren uit een perio-

de toen de ruimte tussen de ster-

ren nog niet verrijkt was door 

elementen die bij supernova‟s 

aangemaakt werden. Deze ster-

ren van de allereerste generaties 

in onze Melkweg zouden dus al-

leen maar sporen vertonen van 

nucleosynthese via proces s. 
 

Als we de relatieve verdeling 

van elementen in het zonne-

stelsel vergelijken met de gra-

fiek van kosmische abundan-

ties blijken er erg veel gelijke-

nissen te zijn? 

 

Dat is niet meer dan normaal, 

aangezien ons zonnestelsel zich 

vormde uit een grote wolk gas 

en stof die representatief was 

voor de materie die in deze zo-

ne van ons sterrenstelsel voor-

handen was. Het onderzoek 

i.v.m. nucleosynthese is zo inte-

ressant omdat het ons leert te 

begrijpen hoe het universum 

met daarin alle sterrenstelsels 

en ons zonnestelsel kon evolue-

ren tot het resultaat dat we van-

daag zien, en dit op basis van de 

ingrediënten die er in aanwezig 

zijn. Veel mensen realiseren 

zich niet dat alle chemische ele-

menten die we op Aarde heb-

ben, alle koolstof, alle ijzer, 

lood of andere elementen waar-

aan we denken, niet ontstaan 

zijn tijdens de Oerknal, maar 

aangemaakt zijn in het inwendi-

ge van sterren. Als deze ele-

menten hier op onze planeet 

aanwezig zijn, komt dat omdat 

er meerdere generaties sterren 

geweest zijn vóór de Zon, en 

die sterren hebben een hele cy-

clus doorlopen, hebben die ele-

menten aangemaakt en op een 

of andere manier uitgestoten in 

het interstellaire midden. Daar-

uit vormden zich wolken van 

gas en stof, verrijkt met die ele-

menten. En uit één van die wol-

ken is de Zon en het zonnestel-

sel ontstaan. Dat lijkt mij een 

wonderlijk idee.    

 

In ieder geval veel succes met 

deze projecten en uw verdere 

onderzoek, en hartelijke dank 

voor het interessante gesprek. 
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Hubert Hautecler 

Z Ursa Majoris (Z UMa) 

De veranderlijke ster van dit sei-

zoen is een halfregelmatige ver-

anderlijke die zich verbergt in 

het sterrenbeeld Grote Beer. Of 

zou ik moeten zeggen: gemak-

kelijk te vinden? Want Z UMa 

is een perfecte veranderlijke ster 

voor beginners. De Grote Beer 

is de volgende maanden goed 

geplaatst om deze ster op te zoe-

ken. Zijn onregelmatige periode 

is prachtig te volgen en men kan 

in de lichtcurve verschillende 

periodes van pulsaties terug vin-

den. Met een helderheid die va-

rieert tussen grofweg magnitude 

6 en 9 kan deze ster perfect ge-

volgd worden met een verrekij-

ker of kleine telescoop.  

 

De ontdekking: 
 

Z UMa werd in 1904 door Dr. 

E.S. King ontdekt. Het was het 

ongewone spectrum van de ster 

dat de aandacht trok van King. 

Na nazicht van verschillende fo-

tografische platen kwam hij tot 

de vaststelling dat Z UMa ver-

anderlijk was. Het verschil tus-

sen minimum en maximum 

magnitude (= amplitude) lijkt 

over de jaren ook te variëren. 

Momenteel ligt dit tussen mag-

nitude 6.5 tot magnitude 9 maar 

dat is ooit anders geweest. Een 

helderheid van magnitude 6.2 is 

ooit bereikt en in haar minimum 

heeft Z UMa ooit 9.4 gehaald. 

De variabele van het seizoen: 

De GCVS (General catalogue of 

Variable Stars) heeft Z UMa als 

een semiregelmatige (SR) ge-

classificeerd met subtype B 

(SRB). Dit zijn oude reuzester-

ren met een M, C, of S spec-

trum. De periode van Z UMa is 

bepaald op 195.5 dagen maar 

wie de lichtcurve bestudeert 

merkt op dat er meer dan één 

periode is in terug te vinden.  

De tweede periode bedraagt 205 

dagen en zou samen met de eer-

ste een  periode van 4200 dagen 

vormen. De onregelmatige licht-

curve zou het gevolg zijn van al 

deze verschillende periodes. Een 

mens zou voor minder van slag 

raken en met sterren blijkt dat 

dus ook al het geval te zijn. 

 

Hoe Z UMa vinden? 
 

Hiervoor gebruikt men bijge-

voegde kaart. Z UMa bevindt 

zich in de kom van de Grote 

Beer op ongeveer 3 graden 

westnoordwest van Delta UMa. 

Delta UMa is de ster die de 

greep van de pollepel die de 

grote beer vormt met de kom 

verbindt. Dit is gemakkelijk te-

rug te vinden op de kaart van de 

Grote Beer.  

 

Hoe schatten we nu een variabe-

le? 
 

We lokaliseren eerst Z UMa op 

bijgevoegde kaart. Deze kaart 

bevat vergelijksterren waarvan 

men weet dat deze constant zijn. 

Eens Z UMa  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 

weggelaten om verwarring met 

echte sterren te voorkomen. Een 

vergelijkster van 8.9 is dus als 

89 op de kaart aangeduid. Als 

voorbeeld gebruik ik de sterren 

van 79 en 87. Als 79 iets helder-

der is dan Z UMa en 87 zwak-

ker is dan heeft Z UMa een 

magnitude die daar tussen ligt. 

Nu kan men ongeveer een schat-

ting maken van de helderheid 

van Z UMa. Deze schatting is 

dan tot op een tiende na de kom-

ma. Geen vrees voor een ver-

keerde schatting want iedereen 

schat een ster toch iets anders. 

 

Wat doe ik met mijn schatting? 

  

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 

Het helder-

heidsverloop 

van Z UMa 

gedurende de 

laatste 3 jaar, 

op basis van 

schattingen 

door de leden 

van de Werk-

groep Varia-

belen van de 

VVS. 
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Motorisatie 
 

Het volgen gebeurt door middel 

van een lange draadstang: dank-

zij een stappenmotortje draait 

deze rond, en duwt op die ma-

nier het bovenste "plankje" (met 

de camera er op) langzaam weg. 

Voor de sturing van de camera 

zit er een stukje elektronica in 

de behuizing, met aan de boven-

kant 4 ingewerkte knoppen 

(rood verlicht van binnenuit). 

Het geheel loopt heel soepel, er 

is enkel een zacht ronkend ge-

luid te horen. Daarnaast geeft 

het toestel ook nog een geluids-

signaal bij het openklappen en 

bij het bereiken van het einde 

van de draadstang (dus na bijna 

2 uur). Hiervan kan de geluids-

sterkte ingesteld worden. 

 

Accessoires 
 

De AstroTrac is enkel maar een 

volgsysteem. U moet nog zelf 

zorgen voor een statief, een 

stroombron (12 volt), een sys-

teem om vlot en spelingsvrij op 

de poolster te richten, en voor 

een systeem om de camera/

telescoop in de gewenste kijk-

richting te kunnen plaatsen. 
 

Als statief gebruikte ik een 

190MF3 van Manfrotto, dat in 

principe 4 kg kan dragen. Een 

iets zwaarder statief zou mis-

schien zelfs wenselijk zijn. 
 

Tussen statief en AstroTrac 

kwam een zogenaamd "Geared 

Head" (ook al van Manfrotto): 

een statiefkop met tandwiel-

fijnregeling waarmee het toestel 

héél nauwkeurig en nagenoeg 

spelingsvrij op de pool kan ge-

richt worden. Ik gebruik model 

410, maar er bestaan ook zwaar-

dere/robuustere versies. 
 

En daar bovenop uiteindelijk 

een stevig bolkopgewricht (of 

nog zo'n Geared Head) waarmee 

de camera naar believen kan ge-

richt worden en vastgezet. 

 

Voor wie niet zo thuis is in die 

sector: al deze zaken kunnen 

ook samen met de TT320X ge-

kocht worden, als één groot pak-

ket. 

 

Voor de stroomvoorziening heb 

ik zelf echter een interessante 

ontdekking gedaan; in plaats 

van een batterijhouder met 8 

dikke batterijen, vond ik in een 

computerzaak een LithiumIon-

pack. Nauwelijks 250 gram 

zwaar levert het genoeg stroom 

voor een kleine 30 uur (de As-

troTrac verbruikt zo'n 3 watt, bij 

12V). 

 

Nauwkeurigheid en resultaten 

 

De volgnauwkeurigheid is wer-

kelijk verbluffend: met mijn 

trouwe 200mm-telelens en be-

lichtingen van 5 minuten kon ik 

hem nog geen enkele keer op 

een volgfout betrappen (mits 

goed afgesteld), iets wat vele 

zware "echte" monteringen niet 

steeds halen. Sommige gebrui-

kers monteren er zelfs kleine te-

lescopen op (tot 500 mm brand-

punt) , maar dan moet ie wel op 

een zwaarder onderstel. 
 

Even indrukwekkend is de snel-

heid waarmee alles opgesteld 

wordt: in enkele minuten is alles 

opgesteld, opengeklapt, en afge-

regeld. 

De volgende stap kan dan wel 

wat langer duren. De ganse op-

stelling is toch merkelijk minder 

stabiel als een klassieke monte-

ring, dus om de camera nauw-

keurig te mikken moet men heel 

behoedzaam te werk gaan (een 

klein duwtje tegen de driepoot 

en alles is weer ontregeld). 

 

Door de compacte vorm is het 

trouwens ook heel moeilijk om 

de camera te mikken naar het 

noorden en omgeving: er is ge-

woon niet genoeg plaats om 

mijn hoofd er achter te wurmen. 

Cassiopeia, Cepheus, Grote 

Beer,… zijn dan ook niet evi-

dent (maar volgens de producent  

is dat op te lossen met een vi-

ziertje op de flitsschoen van de 

camera). 

 

Tijdens één winterse sessie liep 

de AstroTrac vast. Ik was bang 

dat de motor de vrieskou niet 

verdroeg, maar achteraf bleek er 

zich wat stof en vuil verzameld 

te hebben op één plaats van de 

draadstang.  Nu en dan zorgvul-

dig reinigen kan dus nodig zijn. 

 

Conclusie 

 

Een klein wonder… maar helaas 

ook tegen een prijs: wie alle an-

dere onderdelen nog moet kopen 

komt aan een bedrag dat flink 

boven de 1000 euro uitkomt.  

Maar in ruil hiervoor krijgt men 

dan ook een héél draagbare op-

stelling: met inbegrip van came-

ra en lenzen had ik minder dan 7 

kg te sjouwen. Ideaal om eens 

de zuidelijke hemel te fotografe-

ren, of op 21 juli de eclips in 

China, of zelfs in de rugzak mee 

te nemen in de bergen... 

De aandrijving van de AstroTrac: een lange draadstang (veilig be-

schermd tegen stoten achter een plexi maar niet stofvrij) wordt aange-

stuurd door een netjes opgeborgen elektronica (rechts). Vier ingewerkte 

knoppen worden van binnenuit rood verlicht.  

•De rechtse knop start de volgmotor 

•De tweede knop is de "reset", om na afloop de draadstang terug te 

draaien 

•Knop 3 laat toe de geluidssterkte van het alarm in te stellen 

•De linkse knop stelt de helderheid van de verlichting in (handig om op 

een donkere plaats niet over het toestel te struikelen) 
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Philippe Mollet 

Reis door het HeelalReis door het Heelal  

Frank DeboosereFrank Deboosere  

BOEKBESPREKING: 

Volledige titel:  Reis door het Heelal 

Auteur:  Frank Deboosere 

Uitgeverij:  Standaard Uitgeverij, Antwerpen 

Jaartal: 2008 

ISBN-nummer: 978-90-02-23016-5 

Prijs:  € 15,95  

Toen Frank anderhalf jaar gele-

den aankondigde om voor de 

Standaard Uitgeverij een jeugd-

boek over sterrenkunde te 

schrijven, had ik er zelf niet 

zo‟n goed oog in. Een beetje 

bang dat het weer eens een ty-

pisch “BV schrijft boek” ging 

worden, waar uiteindelijk vooral 

de uitgeverij beter van wordt. 

Maar bij deze kan ik u alvast ge-

ruststellen: dit is wel degelijk 

“Frank zijn boek” geworden: 

leesbaar, leerrijk, origineel, en 

vaak ook heel persoonlijk. Maar 

daarnaast is het ook technisch 

heel geslaagd geworden: mooie 

figuren, heldere kleuren, goede 

druk,… 

 

Jeugdboek 

“Reis door het heelal” is essenti-

eel opgevat als een jeugdboek. 

Niet voor niets staat de publica-

tie vol met (lichtjes opgesmuk-

te) uittreksels uit Frank zijn ei-

gen waarnemingsschriftjes, uit 

de tijd toen hijzelf als jonge 

snaak met sterrenkunde begon. 

Zijn eerste waarneming van de 

Plejaden, een meteoren-

waarnemingsnacht in 1972 

(jawel, zo lang is Frank reeds 

met sterrenkunde bezig!), ko-

meet West, een maansverduiste-

ring, Frank zijn eerste succes-

volle zonsverduistering, een 

nachtje observeren met een reu-

zenverrekijker van een vriend-

astronoom,… De auteur heeft 

duidelijk goed zorg gedragen 

van zijn oude waarne-

mingsschriftjes! 

Dit zorgt er voor dat 

kinderen (vanaf pakweg 

9-10 jaar) zich sterk 

aangesproken zullen 

voelen, en zich des te 

meer kunnen identifice-

ren met de auteur. 

 

Anderzijds is de inhoud 

van het boek wel van 

dien aard dat volwasse-

nen er ook veel plezier 

aan zullen beleven: ner-

gens is de schrijfstijl té 

kinderachtig of té betuttelend 

(wat wel vaker het geval is bij 

kinderboeken). 

 

Theorie en praktijk 

Het boek geeft een mooie men-

geling van astronomische theo-

rie en praktijk. Maar niet enkel 

waarnemingspraktijk, ook hier 

en daar een experiment dat de 

lezers thuis zelf kunnen uitvoe-

r e n  m e t  h u i s - t u i n - e n -

keukenmateriaal: infrarode stra-

ling bvb, te demonstreren met 

een afstandsbediening en een vi-

deocamera. 

Daarnaast merk je ook wel dat 

de auteur al jaren actief is op 

MIRA: heel wat begrippen wor-

den op een hoogst bevattelijke 

en visuele manier uitgelegd. Zo 

is er een onvermijdelijk kader-

stukje rond de seizoenen, waar 

Frank uitlegt hoe je die met zak-

lamp, tennisbal en viltstift kan 

verduidelijken. Of waarnemin-

gen van een regenboog met be-

hulp van een polaroid-zonnebril. 

 

MIRA 

Voor wie betrokken is bij MIRA 

is het boek om tweeërlei reden 

interessant. Het wemelt binnen-

in van de foto's gemaakt op de 

volkssterrenwacht (telescopen 

en ander materiaal), maar ook 

van sfeerbeelden of astrofoto's 

gemaakt door onze leden en me-

dewerkers. Vaste lezers van dit 

tijdschrift zullen immers weten 

dat hier een aantal specialisten 

ter zake zitten. 

Maar bovendien staat Frank de 

opbrengst van dit boek integraal 

af aan MIRA, waardoor we nog 

meer middelen krijgen voor de 

uitbreiding van ons telescopen-

park. Een reden te meer dus om 

te hopen op een goede ver-

koop... 
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Philippe Mollet 

AstroTrac TT320X, AstroTrac TT320X, hihi--tech volgplankjetech volgplankje  

Productbespreking: 

Klassiek volgplankje 
 

Zoals zoveel Belgische waarne-

mers woon ook ik op een sterk 

verlichte locatie. Daar aan astro-

fotografie doen vereist speciale 

technieken, dure filters, en een 

weloverwogen keus van objec-

ten en materiaal. Geen probleem 

voor wat de Maan of de plane-

ten betreft: maar "diepe" foto-

grafie van de sterrenhemel is er 

wel een quasi onmogelijke op-

gave. 

Daarom trek ook ik regelmatig 

naar donkerder oorden: een 

weekendje Ardennen, of een 

langere vakantie in Zuid-

Frankrijk. Tegenwoordig ge-

beurt dit met de wagen: een kof-

fer vol telescopen, volgmonte-

ring, camera's en batterijen gaat 

mee. Maar in een niet zo ver 

verleden ging dit met openbaar 

vervoer en rugzak, en dan moest 

het allemaal een stuk lichter. 

Daarom heb ik allerhande syste-

men in elkaar geknutseld om 

toch lang belichte opnames te 

kunnen maken: van puur manu-

ele systemen waarbij met de 

hand de hemelrotatie werd ge-

volgd, langs mechanische volg-

klokjes tot compacte stappen-

motorsturingen. 

Het ene systeem was al nauw-

keuriger als het andere, maar 

meestal relatief fragiel en vaak 

onhandig in gebruik. Met beter 

materiaal (draaibank,…) zou 

één en ander natuurlijk stukken 

beter kunnen, maar ondertussen 

Geproduceerd door Richard Taylor (http://www.astrotrac.com/) 

In België verdeeld voor Galileo (Sterrebeek, http://www.galileo.com/) 

Kostprijs  TT320X: 420 Britse pond + 15% BTW 

 Poolzoeker: 84 Britse pond + 15% BTW 

Gewicht 1,1 kg + 0,13 kg 

Afmetingen (dichtgevouwen) 425x95x43 mm  

Draagvermogen 15 kg 

Volgnauwkeurigheid 5" volgens de fabrikant 

was ik al lang overgestapt op 

"echte" volgsystemen. Wie ech-

ter zelf ideetjes zoekt: ga op het 

internet maar eens Googelen op 

"barn door drive" of "Scotch 

Mount", nuttige tips in over-

vloed! 

AstroTrac 

 

Toen we echter vorig jaar beslo-

ten om eens iets verder op va-

kantie te gaan (Sicilië), was een 

vliegtuigreis onvermijdelijk. Ik 

had die oude systemen terug van 

onder het stof kunnen halen en 

eventueel bijwerken, maar on-

dertussen was er de AstroTrac… 

We zagen het systeem voor het 

eerst op de Duitse ATT-beurs in 

2007, en waren direct enthousi-

ast -behalve dan over de toren-

hoge prijs, waardoor we toch 

De AstroTrac klaar voor gebruik. De draadstang-arm is opengeklapt 

(onderaan), de poolzoeker is gemonteerd (linksboven), de camera is 

bovenop het systeem gemonteerd met een extra statiefkop. 
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nog anderhalf jaar gewacht (en 

gespaard hebben). 

Ondertussen was trouwens de 

TT320 reeds vervangen door 

zijn opvolger de TT320X: lich-

ter van constructie, en volgens 

de producent nog nauwkeuriger 

en met een groter draagvermo-

gen. 

 

Systeem: 
 

Essentieel is de AstroTrac een 

"sectormontering". In tegenstel-

ling tot een klassieke volgmon-

tering kan je hiermee slechts een 

beperkte tijd de hemelbeweging 

meevolgen: enkel een "sector" 

van de 24 uur. In het geval van 

de AstroTrac is dit ongeveer 2 

uur, na die tijd moet het mecha-

nisme terug naar zijn beginstand 

voor een eventuele volgende 

sessie. 

Het systeem bestaat eigenlijk uit 

twee langwerpige "plankjes" die 

bovenaan verbonden zijn door 

middel van een scharnier 

(kogellager?), en onderaan lang-

zaam uit elkaar geduwd worden 

(met dezelfde snelheid als de 

hemelbeweging) door middel 

van een lange draadstang. 
 

Het volstaat nu om dat scharnier 

zodanig te positioneren dat het 

parallel staat met de rotatie-as 

van de Aarde (dus wijzend naar 

de Poolster), en een  motoraan-

drijving te voorzien die de bo-

venste arm laat bewegen met de 

rotatiesnelheid van de Aarde. 
 

De onderste "plank" wordt vast-

gezet op een fotostatief (let wel: 

met een dikke 3/8" schroef), ter-

wijl op de bovenste "plank" een 

systeem komt om de camera of 

telescoopje te bevestigen 

(bolkopgewricht of statiefkop). 
 

Om het systeem nauwkeurig te 

doen volgen, is het van belang 

om de as héél nauwkeurig paral-

lel te zetten met de Aardas. Dat 

gebeurt door middel van een zo-

genaamde poolzoeker: een mini- 

telescoopje waarin aanduidingen 

gegrift staan met o.a. de positie 

van de Poolster t.o.v. andere 

sterren (en het equivalent ervan 

voor het zuidelijk halfrond). De-

ze poolzoeker is niet standaard 

inbegrepen in het pakket: u kan 

een eigen systeem monteren, 

maar de versie die verkocht 

wordt door de producent is ab-

soluut aan te bevelen.  Deze zit 

magnetisch vast aan een korte 

arm, die op zijn beurt kan rote-

ren rond het scharnier opdat u 

de meest comfortabele houding 

kan zoeken. 

 

Afwerking: 
 

Het geheel doet behoorlijk high-

tech aan. De draadstang zit ver-

borgen achter een stevige maar 

afgeronde plexi, die 's nachts 

lichtjes groen kleurt door een 

LEDje dat aangeeft dat het sys-

teem actief is. 

De twee "plankjes" bestaan uit 

hoge kwaliteit aluminium met 

een fraai geborsteld uitzicht. 

Het scharnier vertoont niet de 

minste speling. 

 

Stand 2: uitgeklapt na montage. De 

plexi met de draadstang staat lood-

recht op beide armen 

Stand 3: systeem geactiveerd, de 

arm zwenkt lichtjes uit om een ge-

schikte beginpositie te bereiken. 

Klaar om te beginnen volgen.  

Stand 4: twee uur later, de As-

troTrac heeft zijn uiterste stand 

bereikt en moet terugdraaien naar 

stand 2 

Stand 1: opgevouwen voor trans-

port. De plexi zit opgeklapt over de 

beide armen. Let ook op de korte 

arm met de poolzoeker, die hier 

rechtsboven gepositioneerd is, maar 

die eigenlijk in eender welke positie 

rond het scharnier kan gedraaid 

worden. 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC3242 Ghost of 

Jupiter 

Planetaire nevel 8,6 0,27'  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 3115 Caldwell 53 Spiraalstelsel 9,1 8x3' Spindle galaxy 
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Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M83 Spiraalmelkwegstelsel 8,0 13,1x12,2'  

M68 Bolhoop 7,8 9,8'  

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M46 Open cluster 6,1 27'  

M47 Open cluster 6,7 19'  
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Zoekkaart 2 

Ursa Major - Lynx - Leo Minor 
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Zoekkaart 4 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 1 


