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2008-2009: project vernieuwing telescopenpark MIRA 

 

Nadat we in 2006-2007 het “tentoonstellingsgedeelte” van MIRA in een nieuw kleedje staken, was het nu tijd 

om ook de essentie van de volkssterrenwacht onder handen te nemen: het astronomisch instrumentarium. 

Dankzij de financiële tussenkomst van Toerisme Vlaanderen, en de bijkomende hulp van een paar sponsors 

(Brussels Airport, Douwe Egberts,…) wordt het telescopenpark momenteel terug aangepast aan de moderne 

noden: een aantal nieuwe en grotere kijkers, en moderne sturingen voor bestaande toestellen.  

 

1) 45 cm Obsession-dobson: met dit heuse lichtkanon heeft MIRA nu één 

van de krachtigste telescopen die in België in gebruik zijn. Het toestel werd 

overgenomen van één van onze leden die hem door rugproblemen niet meer 

kon gebruiken. Momenteel staat hij nog als transportabele telescoop in de 

“veranda”, maar een aantal vrijwilligers onder leiding van Guido werkt ijve-

rig aan een nieuwe behuizing zodat hij permanent op het terras kan opge-

steld staan. 

Een tweede ploeg werkt ondertussen verder aan de automatisatie ervan: via 

krachtige motoren en een bijhorende sturing zal deze dobsontelescoop niet 

enkel de hemelbeweging kunnen volgen, maar ook automatisch de hemelob-

jecten in beeld zetten. 

Maar ondertussen heeft deze reuzentelescoop al volop zijn sporen verdiend, 

o.a. tijdens de succesvolle Sterrenkijkdagen eind januari. 

2)  Naast de bestaande kleine Coronado-protuberansenkijker (40 mm 

filterdiameter) kochten we het voorbije jaar ook een aantal onderdelen 

om een bestaande (vierkante!) lenzenkijker om te bouwen tot een 110 

mm-versie. 

Momenteel staat deze kijker gemonteerd parallel aan de Schmidt-

Cassegrain–telescoop in de kleine koepel. Op lange termijn is het ech-

ter de bedoeling om hier terug de kleine Coronado te plaatsen, en de 

grote versie zou dan parallel aan de Kuttertelescoop hangen. Beide toe-

stellen zijn immers héél complementair: de ene geeft een handig over-

zichtsbeeld van de zonneschijf en –rand, met de nieuwe tonen we dan 

uitgelezen details hiervan. 

3) Een 120mm ED-lenzenkijker arriveerde eind januari, en kon al direct 

ingezet worden tijdens de sterrenkijkdagen. Het toestel levert verbluf-

fend scherpe beelden van Maan en planeten, maar kan tegelijk ook dank-

zij een aantal nieuwe groothoek-oculairen ingezet worden om grote ster-

renhopen en nevel te tonen. Wie de voorbije maanden de Plejaden kon 

bewonderen met deze kijker en het enorme 41 mm Panoptic-oculair kon 

alleen maar onder de indruk zijn. 

4) De Kuttertelescoop, één van de oudste onderdelen van MIRA, blijft ook na meer dan 40 jaar optisch nog 

zeer de moeite waard. Maar de mechaniek (montering, motoren) kan niet of nauwelijks opgewaardeerd worden 

naar de moderne vereisten. Daarom gingen we op zoek naar een moderne vorkmontering die de omvangrijke 

Kuttertelescoop kan dragen, samen met de twee hierboven vermelde toestellen die we er parallel aan willen 

monteren. De oplossing die uit de bus kwam is de Mathis 750, die we hopelijk begin juli kunnen plaatsen. 

5) Het sluitstuk van dit project wordt de vervanging van de huidige 20 cm Schmidt-Cassegrain-telescoop (in de 

kleine koepel) door een nieuw exemplaar: dubbel zo groot (40 cm spiegeldiameter, dus 4x meer licht!), moder-

nere variant (ACF wat staat voor nog scherpere beelden, ook aan de rand van het beeldveld), en voorzien van 

een state-of-the art volgmontering (nauwkeurig en helemaal automatiseerbaar). Ook deze kijker verwachten we 

in juli te kunnen plaatsen. 

 

U merkt het: er worden kosten nog moeite gespaard 

om u en de andere bezoekers nog sneller, beter en 

dieper naar het heelal te laten turen. Kom dus alles 

uitvoerig testen tijdens één van de vele waarne-

mingsactiviteiten dit jaar! 

 

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-

ming. 
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“Freeze frame op komeet Lulin” 

Ietwat onverwacht werd de vo-

rig jaar ontdekte komeet Lulin 

(C/2007 N3) een mooi verrekij-

ker-object, eind februari-begin 

maart.  

De komeet bewoog in die perio-

de echter behoorlijk snel aan de 

hemel: zelfs met de verrekijker 

zag men al na een uurtje een 

duidelijk verplaatsing (Lulin 

scheerde toen op een tiental da-

gen van het sterrenbeeld Maagd 

tot voorbij de Leeuw). 

Niet evident dus om deze staart-

ster op foto vast te leggen: bij 

korte belichtingstijden staat er te 

weinig detail op, bij lange be-

lichtingen zijn ofwel de komeet 

ofwel de sterren op de achter-

grond bewogen. 

 

Roland Oeyen heeft deze klip 

echter vlekkeloos overwonnen: 

door een combinatie van juiste 

belichtingstijd (38 opnames van 

2 minuten) en speciale beeldbe-

werkingstechnieken lijkt de ko-

meet toch stil te staan tussen de 

sterren: “freeze-frame”! 

Scopos 80 mm (f=560mm), 0,8x 

Field-flattener/reducer, en een 

nieuwe (Chinese) gekoelde 

kleuren-CCD-camera. 

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, Janos Bara-

bas, Herwig Ronsmans, Joël Muer-

mans & Francine Van Der Perren, 

Herman Henderickx, Hubert Hau-

tecler, 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. 
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WAARNEMINGSWEEK 

12-20 september 

 

Een aantal actieve leden van 

MIRA en andere volkssterren-

wachten trekt in september naar 

de Haute-Provence voor een as-

tronomische waarnemingsweek. 

Ze overnachten er –zoals elk 

jaar– in de “Chambres d‟hôte” 

Grandchamp te Cruis (ten 

noorden van Forcalquier, op de 

flank van de Montagne de Lure, 

zie www.grandchamp04.fr/). 

Deze gite biedt enkele onmis-

kenbare voordelen voor het ver-

blijf van een groep amateur-

astronomen: een groot waarne-

mingsveld, afgelegen van de 

weg, een ruime bergplaats voor 

het materiaal, een gemeenschap-

pelijke (studie)ruimte. 

We verblijven er in half-

pension: ontbijt (op een astrono-

misch uur) en avondmaal zijn 

inbegrepen. 

Voor meer info:  

contacteer Eddy Van Geel 

(edward.van.geel@skynet.be), 

of Philippe Mollet op MIRA. 
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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 de maan-

den april tot juni 2009 ziet er als 

volgt uit:  
 

Zaterdag 11 april om 20 uur: 

Astrofilmavond 

Er zijn heel wat films waarin 

sterrenkunde en ruimtevaart aan 

bod komen. We pikken er een 

boeiende film uit, bekijken die 

samen en houden nadien een 

korte nabespreking. 

 

Zaterdag 9 mei om 20 uur: 

Meisjes en sterrenkunde: een 

mooie combinatie 

Te weinig meisjes kiezen voor 

wetenschappelijke studierichtin-

gen, dat is jammer. De MIRA 

Jeugdkern gaat die negatieve 

tendens ombuigen via een zeer 

geslaagde avond die de lof zal 

zingen van sterrenkunde en van 

meisjes. Jongens: wees zeker 

ook van de partij! 

 

Zaterdag 27 juni om 20 uur: 

Sterrenquiz om duimen en vin-

gers af te likken  

Juni = examenmaand => druk + 

drukker x drukst. Een speelse 

sterrenquiz aan het eind van de 

maand is een ideale gelegenheid 

om alle examenstress definitief 

af te schudden en met een goed 

gevoel de zomervakantie aan te 

vatten. 

Een blikseminslag op 15 juni 

vorig jaar zorgde er voor dat de 

metingen van het elektronische 

weerstation (dat o.a. voor de 

real-time weergegevens op de 

website zorgde) stilaan begon-

nen te degraderen. Sinds kort 

staat er daarom een gloednieuw 

toestel: de Vantage Pro2 van het  

gerenommeerde merk Davis. 

We hebben er bij het nieuwe 

toestel uitdrukkelijk voor geko-

zen om ook een zonneschijnsen-

sor te plaatsen (en later mis-

schien ook een UV-sensor). Niet 

alleen is het aantal uren zonne-

schijn vanzelfsprekend recht-

streeks gecorreleerd aan het 

aantal uren helder weer, maar 

bovendien zijn deze meetgege-

vens extra interessant voor de 

vele Belgen die overwegen om 

zonnepanelen te installeren. 

 

De eerste onderdelen en telesco-

pen van het nieuwe investe-

ringsproject zijn ondertussen al 

in gebruik genomen, en dat ver-

eiste hier en daar een paar kleine 

Instrumenten 

Rondleidingen 

Vrijdag 12 juni om 20h: 

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit 

 

Op vrijdag 12 juni vergadert de 

werkgroep rondleidingen om 20 

uur op MIRA. We gaan deze 

keer de praktische toer op: enke-

le ervaren gidsen geven uitleg 

hoe zij tijdens rondleidingen van 

groepen tewerk gaan met de 

telescopen. Het is trouwens een 

ideale gelegenheid om de ver-

nieuwingen van het telescopen-

park eens grondig te bekijken. 

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 wel-

kom… 

aanpassingen en tussenstukjes. 

Maar het grootste werk is op de 

foto hierboven te zien: de behui-

zing voor de nieuwe dobson. 

Veel gensters en vonken: Guido (en een aantal enthousiaste vrijwilli-

gers) werken momenteel ijverig door aan een stevige en waterdichte 

behuizing voor de nieuwe grote dobson-telescoop. 

Deze zal komen te staan op de plaats waar tot voor kort de (weinig ge-

bruikte) 35 cm stond onder een soortgelijke maar kleinere constructie. 
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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 

Sterrenkunde 

gevorderde) amateursterrenkun-

digen komen op MIRA goed 

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). 

Lezing Griet Van de Steene 

―De naam misleidt maar de vorm verleidt: over oorsprong 

en schoonheid van planetaire nevels‖ 

25 april 

Planetaire nevels behoren tot de 

mooiste objecten die we kunnen 

zien aan een donkere nachtelijke 

hemel. 

Hun schoonheid wordt enkel 

geëvenaard door hun mysterie: 

hoe krijgen ze hun grote ver-

scheidenheid aan vormen? Pla-

netaire nevels tonen ons de 

eindfase van een typische ster 

zoals de Zon. Beelden en spec-

tra van planetaire nevels geven 

ons informatie over wat er ge-

beurt gedurende het leven van 

de ster en tijdens de eindfase. Ze 

zijn nuttig in de studie van de 

chemische verrijking van het 

insterstellaire medium. Doordat 

ze zichtbaar zijn tot op grote 

afstanden buiten onze Melkweg 

dragen ze ook bij tot de studie 

van de chemische evolutie van 

melkwegstelsels, hun dynamica, 

en vormen ze de basis voor een 

extragalactische afstandsschaal. 

Griet Van de Steene is als astro-

nome verbonden aan het depar-

tement astrofysica van de Ko-

ninklijke Sterrenwacht van Bel-

gië en onderzoekt in haar weten-

schappelijk werk hoe kleine en 

middelzware sterren evolueren 

van rode reuzen tot witte dwer-

gen, een proces dat gepaard gaat 

met de vorming van de zoge-

naamde planetaire nevels. 

Wie zich al op voorhand even 

wil verwonderen over de vorm-

schoonheid van die vele ver-

scheiden planetaire nevels kan 

via deze link een voorsmaakje 

wolkensensor staan. Het toestel 

wordt nu nog grondig getest, en 

de metingen zullen nadien ver-

werkt worden in de MIRA-

website. 

Maar voorlopig kan u ze al raad-

plegen op: 

http://users.telenet.be/mollet.cor

nelis/miracam/test.htm 

15 april Wim Stemgée: DSO van het seizoen (zie Mira Ceti) 

6 mei Bezoek aan de abdij/basiliek onder leiding van pater Ton 

3 juni Roland Oeyen: Grondbeginselen van de astrofotografie 

1 juli Wim Stemgée: DSO van het seizoen (zie Mira Ceti) 

Informatietechnologie 

Sterrenkunde en weerkunde zijn 

natuurlijk nauw met elkaar ver-

weven, ten goede en ten kwade. 

Sinds meer dan een kwart eeuw 

heeft MIRA een weerstation, en 

de laatste jaren is daar ook een 

elektronische component bijge-

komen. Maar dé belangrijkste 

factor voor ons (is het „s nachts 

helder of niet?) kan met de klas-

sieke instrumenten niet bepaald 

worden. 

Ook veel amateursterrenkundi-

gen worstelen met dit probleem, 

zeker naarmate de hobby meer 

verschuift naar het –deels geau-

tomatiseerd– maken van digitale 

beelden. Niets zo vervelends als 

te moeten vaststellen dat het 

opeens begint te regenen en uw 

koepel nog open staat. Daarom 

hebben we nu in een soort 

“permanente bruikleen” een 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2009 

krijgen: 

http://oposite.stsci.edu/pubinfo/

pr/97/pn/photo-gallery.html 

Zaterdag 25 april, om 15h00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

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 24 april han-

delt over een héél actueel maar 

controversieel onderwerp: “Het 

klimaat vroeger en nu”. Frank 

zal het natuurlijk hebben over 

de mogelijke opwarming van de 

Aarde nu, maar ook over de 

fluctuaties op lange en kortere 

termijnen die vastgesteld wer-

den, en natuurlijk ook de even-

tuele astronomische mechanis-

men die aan de basis ervan lig-

gen. 

 

Een maand zorgt Frank voor een 

héél groot adreskaartje! Op vrij-

dag 29 mei is de titel van zijn 

lezing immers “Onze plaats in 

het universum”. De Aarde die 

rond de Zon draait, de Zon die 

deel uitmaakt van ons melkweg-

stelsel, op zijn beurt een lid van 

de Lokale Groep,... 

 

En in aanloop naar de zomer-

maanden is “Vallende sterren en 

vuurbollen” zeker een geschikt 

onderwerp voor zijn lezing van 

vrijdag 26 juni. Zeker in augus-

tus is er immers steeds een ho-

gere meteoren activiteit. 

 

Bij helder weer zullen op die 

avonden telkens Maan en Satur-

nus te zien zijn… zodra het don-

ker wordt natuurlijk. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 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 



MIRA Ceti - april  - juni 2009 
7 

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/ 

• Vaste planetariumvoorstellingen gaan door op woensdag om 15h00 en 

om 16h30, op vrijdag om 20h30, op zondag om 15h00 en om 16h30 :  

• Nederlandse voorstellingen : Redding van sterrenfee Mira (kinderen 

van 6 tot 9 jaar), Zwaartekracht en zwarte gaten (gezinsvoorstelling), 

Op reis met de sterren (jeugd- en gezinsvoorstelling) 

• Anderstalige voorstellingen : Les Mystères du Ciel Austral, Mysteries 

of the Southern Sky, Geheimnisse des Südlichen Sternhimmels,  

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

Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Tharsis Codex ; De Aarde ; 

Eyes on the skies 

• Vr 24/04/09 en elke vrijdagavond in mei en juni : gratis bezoek aan 

sterrenwacht om 20h00 

• Ma 25/05/09 : De ruimtevlucht van Frank Dewinne : toegang gratis 

• Zo 21/05/09 : Midzomerevenement : rangers nemen u mee door het 

Nationaal Park Hoge Kempen om samen in alle vroegte een prachtige 

zonsopkomst te aanschouwen : toegang gratis (mits reserveren) 

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

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

Meteoren en Kometen'  

• Elke eerste woensdag van de maand om 20h en op woensdagnamiddag 

tijdens de schoolvakanties om 15h : 3D-show „Galilei‟s Bril‟  

• De bibliotheek is open voor het publiek op maandag van 19h tot 22h, 

en op woensdag 13h tot 16h en van 20h tot 22h  

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   
 

• Elke vrijdagavond en woensdagnamiddag: open voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een bezoek brengen aan de sterrenwacht. De 

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

• Do 30/04/09 van 20h00 tot 23h55: WGAS Astrobeurs 

Kopen en verkopen van astromateriaal... Uittesten van materiaal.  

• Do 7/05/09 van 20h00 tot 22h10: Spectroscopie door Charles Rams-

donck  

• Wo 27/05/2009 van 6h00 tot 8h00 : Lancering Frank De Winne 

 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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Yaël Nazé (Groupe d'Astrophysique des Hautes Energies, Université de Liège) 

Een veelheid aan werelden (deel 2) 

Een factor die het debat het no-

dige piment geeft is de kwestie 

hoe planeetsystemen zijn kun-

nen ontstaan. Een eerste theorie 

is die van Immanuel Kant (1724

-1804) en Pierre-Simon de Lap-

lace (1749-1827) en stelt dat het 

hele zonnestelsel ontstaat vanuit 

een "oernevel" die op een be-

paald ogenblik begint samen te 

trekken. Ten gevolge van de 

steeds snellere rotatie evolueert 

die wolk tot een platte schijf. 

Vervolgens koelt de schijf af 

zodat ze instabiel wordt en zich 

in ringen opdeelt waaruit ver-

volgens de planeten ontstaan. 

Maar al snel wordt dit model 

geconfronteerd met een serieus 

bezwaar: de planeten in ons 

zonnestelsel hebben immers een 

snelle rotatie terwijl de Zon zelf, 

die toch het grootste deel van de 

massa van het zonnestelsel be-

vat, zeer langzaam rond haar as 

draait. Aangezien men er in die 

tijd totaal geen zicht op heeft 

hoe een ster draai-impuls kan 

overdragen op objecten die om 

haar heen bewegen heeft deze 

onweerlegbare waarneming 

voor gevolg dat de theorie van 

Kant en Laplace afgevoerd 

wordt.  

Tussen 1897 en 1901 stellen 

Thomas C. Chamberlin (1872-

1952) en Forest R. Moulton 

(1872-1952) als alternatief voor 

het oernevelmodel een theorie 

voor die reeds in de 18de eeuw 

door Buffon werd vermeld. Het 

stelsel van planeten rond de Zon 

zou ontstaan zijn ten gevolge 

van een botsing: een groot he-

mellichaam moet dicht langs de 

Zon gepasseerd zijn en door de 

getijdenwerking materie aan de 

Zon onttrokken hebben. Deze 

materie vormde een spiraal-

stroom waarvan de kleine dichte 

kernen door samenklontering 

evolueerden van planetesimalen 

tot planeten. Aangezien alle 

hemellichamen door enorme 

afstanden van elkaar gescheiden 

zijn, komen dergelijke botsingen 

zelden voor in onze Melkweg en 

zijn planeetsystemen dus even 

zeldzaam...   

Chamberlin stelt voor om 

"spiraalnevels" te identificeren 

als zich vormende planetenstel-

sels. Dit laatste zal men snel 

vergeten (*) om alleen de essen-

tie van deze theorie over te hou-

den: de idee van een botsing van 

hemellichamen. 

 

In 1916 probeert James Jeans 

(1877-1946) het werk van zijn 

voorgangers om te zetten in een 

wetenschappelijk model, waar-

bij hij uiteindelijk uitkomt bij 

filamenten van heet gas die 

rechtstreeks tot planeten con-

denseren. Hij berekent dat in 

onze Melkweg een dergelijke 

botsing van sterren zich om de 

dertig miljard jaar voordoet, 

hetgeen het dubbele is van de 

tijd dat ons heelal bestaat. Pla-

neetsystemen zijn dus wel dege-

lijk uiterst zeldzaam. Bovendien 

zijn sterrenkundigen er in die 

dagen ook van op de hoogte dat 

veel sterren voorkomen in dub-

belstersystemen. Onze Zon is 

een ster alleen, hetgeen wil zeg-

gen dat het zonnestelsel zeker 

niet de universele norm is.  

Een twintigtal jaren later kan 

aangetoond worden dat het on-

mogelijk is om op basis van dit 

model planeten te doen ontstaan 

die samengesteld zijn en bewe-

gen zoals men ze effectief waar-

neemt. Bovendien kunnen der-

gelijke botsingen onvoldoende 

materie doen vrijkomen en zijn 

de filamenten die zich daarbij 

vormen helemaal niet stabiel. 

En zo duikt in de jaren 1940 de 

neveltherorie weer op. Mits en-

kele aanpassingen kunnen de 

oorspronkelijke tegenargumen-

ten weggewerkt worden: een 

aanzienlijk deel van de oernevel 

verspreidt zich in de ruimte en 

verlaat het zonnestelsel, waar-

door veel draai-impuls afge-

voerd wordt. De verdere vertra-

ging van de rotatie van de Zon 

kan men vervolgens uitleggen 

via de werking van de zonne-

wind. En met de terugkeer van 

dit model is er opnieuw plaats 

voor vele planeetsystemen in het 

astronomische gedachtengoed...  

 

De biologie doet haar intrede 
Ook al betreft de hele discussie 

over een veelheid aan werelden 

het bestaan van buitenaards le-

ven, toch blijft de biologie zelf 

tot aan het begin van de 20ste 

eeuw merkwaardigerwijze afwe-

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 

(*) Even een contradictie signaleren in de theorieën van Chamberlin: 

botsingen komen zelden voor, planeetsystemen dus ook; maar indien 

spiraalnevels wel degelijk jonge planeetsystemen zijn, dan komen ze 

toch wel geregeld voor aangezien we er honderden van kennen. En 

zoals T.J.J. See opmerkt: als deze idee van botsingen waar zou zijn 

moeten we meer spiraalnevels waarnemen waar er meer sterren zijn, 

en dat is juist in tegenspraak met hetgeen waargenomen wordt. Later 

zal aangetoond worden dat die spiraalnevels in werkelijkheid andere 

sterrenstelsels zijn.    
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zig in alle debatten dienaan-

gaande, terwijl astronomen en 

filosofen allerlei meningen ver-

kondigen. Aan het eind van de 

19de eeuw begint hier verande-

ring in te komen. 

Wanneer Louis Pasteur (1822-

1895) korte metten maakt met 

de ideeën dat leven spontaan uit 

dode materie kan ontstaan (de 

zogenaamde "Generatio Sponta-

nea") stellen sommigen voor dat 

het leven op Aarde afkomstig is 

van elders (de panspermia-

theorie). Zo ziet Lord Kelvin 

(1824-1907) meteorieten als 

stukjes afkomstig van vruchtba-

re planeten die het leven naar de 

Aarde gebracht hebben. Svante 

Arrhenius (1859-1927) meent 

dat het afdalen van die meteo-

rieten door de atmosfeer en de 

brutale botsing met de aardkorst 

fataal zou zijn voor mogelijke 

levensvormen en stelt daarom 

een ander idee voor: levenskie-

men die in onze atmosfeer aan-

wezig zijn worden zachtjes naar 

buiten geduwd door de stra-

lingsdruk en kunnen zo uitein-

delijk zo niet het heelal dan toch 

minstens het zonnestelsel be-

vruchten. Hij rekent uit dat deze 

aardse levenskiemen de baan 

van Mars bereiken in een twin-

tigtal dagen en de meest nabije 

ster na ongeveer negenduizend 

jaar. Arrhenius veronderstelt 

wel dat de ijzige temperaturen 

van de interstellaire ruimte de 

k i e m k r a c h t  v a n  d e z e 

"levenszaden" aantasten. Een 

aantal onderzoekers doen expe-

rimenten en stellen vast dat dit 

inderdaad het geval is. Ook de 

ultravioletstraling vormt een 

serieuze bedreiging voor leven-

de cellen (*). 

 

Later hernemen Fred Hoyle en 

Chandra Wickramasinghe (°

1939) de panspermiahypothese 

waarbij zij beweren dat de ab-

sorptie van ultravioletstraling in 

het interstellaire milieu veroor-

zaakt wordt door virussen of 

algen (die, wanneer ze in de 

aardatmosfeer terechtkomen, 

zorgen voor epidemieën), dat 

het interstellaire stof misschien 

wel cellulose is, of ook dat de 

herhaalde massale toename van 

soorten levende wezens op Aar-

de overeenkomt met een enorme 

toestroom van levenskiemen 

vanuit de ruimte. Francis Crick 

(1916-2004) en Leslie Orgel (°

1927) gaan daarin nog verder: 

zij hebben het over een gediri-

geerde panspermia met buiten-

aardse ruimteschepen die be-

wust uitgestuurd worden om de 

planeten vruchtbaar te maken.  

Maar door de origine van het 

leven van de Aarde naar een 

andere planeet te verschuiven 

hebben we het vraagstuk over 

hoe leven in het heelal is kunnen 

ontstaan nog niet opgelost.  

In de jaren 1950 slagen Melvin 

Calvin (1930-2007) en Stanley 

Miller (1911-1997) erin om op 

basis van een mengsel van 

"primitieve" gassen organische 

verbindingen te produceren. Bij 

Calvin gaat het om carbonzuur, 

bij Miller om aminozuren. Deze 

opzienbarende resultaten slaan 

meteen in als een bom: als der-

gelijke organische verbindingen 

zo gemakkelijk kunnen ont-

staan, wil dat meteen ook zeg-

gen dat leven ook elders dan op 

In de loop van de 18de, 19de en 

20ste eeuw deden verschillende the-

orieën de ronde over hoe het plane-

tenstelsel rond de Zon is ontstaan. 

Uiteindelijk bleef als meest plausi-

bele het scenario over waarbij een 

grote gas- en stofnevel zich samen-

trekt en evolueert tot een centrale 

ster met daaromheen een platte 

schijf waarin planeten kunnen ont-

staan. Bij onze Zon, en wellicht ook 

bij zovele andere sterren...  

(*) Maar tijdens de Apollo 12 missie naar de Maan recupereerden de 

astronauten stukken van de sonde Surveyor 3 die daar twee jaar 

eerder was geland. Na een zorgvuldige analyse bleken er zich op de 

camera van de sonde een honderdtal Streptococcus mitis bacteriën te 

bevinden die per ongeluk vanop Aarde mee naar de Maan gestuurd 

waren en die ondanks het feit van al die tijd in een omgeving zonder 

atmosfeer blootgesteld geweest te zijn aan schadelijke straling en 

extreem lage temperaturen (20 Kelvin)  toch overleefd hadden!  
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Aarde mogelijk is! Astronomen 

ontdekken trouwens organische 

verbindingen in het interstellaire 

midden en aminozuren in mete-

orieten. Sommigen beweren 

zelfs algen ontdekt te hebben in 

meteorieten (Nagy & Claus in 

1961 en McKay in 1996 voor 

ALH84001), maar voorlopig 

zijn deze resultaten nog hele-

maal niet bevestigd. Dit alles in 

combinatie met de ontdekking 

van levensvormen in de meest 

extreme omstandigheden op 

Aarde zorgt bij sommigen voor 

optimisme. Zo schrijft A.I. Opa-

rin in 1975: "We hebben tegen-

woordig redenen genoeg om te 

denken dat de oorsprong van 

het leven geen 'gelukkig toeval' 

is, maar een heel normaal feno-

meen."  

Tegen het eind van de 19de 

eeuw hadden Charles Darwin 

(1809-1882) en Alfred R. Wal-

lace de idee van natuurlijke se-

lectie ingang doen vinden. Deze 

theorie maakt het ook mogelijk 

om evolutie te bekijken onder 

andere dan aardse omstandighe-

den, zoals bv. op andere plane-

ten. Op het eerste gezicht zet 

deze evolutieleer aan tot opti-

misme, maar vrij snel blijkt dat 

de evolutie van het leven op 

Aarde niet heel lineair verlopen 

is. Zo stelt Walace dat er miljoe-

nen kleine mutaties nodig waren 

om te komen tot een wezen zo-

als de Mens - een identieke evo-

lutie elders is dus uitgesloten. 

Bovendien is de mensheid de 

enige intelligente soort op Aar-

de, hetgeen de kans op een bui-

tenaardse intelligentie nog ver-

kleint.   

En deze ideeën worden ook 

door anderen aangehangen: 

"Eindelijk beseft de mens dat hij 

alleen is in een immens en on-

verschillig universum waarin hij 

per toeval is ontstaan. Net zo 

min als zijn lotsbestemming 

staat ergens zijn taak beschre-

ven. Het is aan hem om te kiezen 

tussen het Koninkrijk en de 

duisternis." schrijft J. Monod in 

1970. En E. Mayr in 1982: "De 

volledige realisatie van de quasi 

onmogelijkheid van het ontstaan 

van het leven herinnert ons er-

aan hoe onwaarschijnlijk dit 

gebeuren eigenlijk was." 

Zonder waargenomen bewijzen 

blijft momenteel een open debat 

of er elders in het heelal leven 

is. De meest optimistische we-

tenschappers zijn het er wel 

over eens dat "buitenaards le-

v e n "  n i e t  w i l  z e g g e n 

"menselijke wezens": aangezien 

de weg die de evolutie gevolgd 

heeft elders hoogstwaarschijn-

lijk helemaal anders is verlopen, 

zullen ook de levensvormen 

daar helemaal anders zijn. 

  

Mars, de vruchtbare planeet 

De Rode Planeet, dichte buur 

van onze Aarde, is een ideaal 

oord om te experimenteren voor 

de aanhangers van de idee dat er 

een veelheid van werelden be-

staat. Vanaf de 16de eeuw is 

men ervan overtuigd dat Mars 

net zoals de andere planeten 

bewoond is, maar in de 19de en 

20ste eeuw ziet men het buiten-

aardse leven voornamelijk flore-

ren op Mars. Dat is ook de peri-

ode waarin men de planeet ge-

detailleerd begint te beschrijven 

en in kaart te brengen. Zo neemt 

Angelo Secchi (1818-1878) in 

1858 allerlei structuren waar op 

Mars waarvan hij er een aantal 

canali noemt. Het gebied Syrtis 

Major bv. heet bij hem Atlan-

tisch kanaal. Voor Secchi gaat 

het daarbij wel degelijk om na-

tuurlijke structuren, net zoals de 

Atlantische Oceaan op Aarde 

die ook niet door mensenhanden 

is gemaakt. Enkele jaren later 

heeft ook William Rutter Dawes 

(1799-1868) het over zeeën op 

Mars, grote donkere vlakken die 

uitlopen op lange bijna zwarte 

armen.  

Hierbij dient opgemerkt te wor-

den dat sterrenkundigen Mars 

niet om het even wanneer obser-

veren. Vanaf de Aarde gezien 

bevindt Mars zich ongeveer om 

de twee jaar aan de tegenover-

gestelde kan van waar de Zon 

zich bevindt, in astronomisch 

jargon wordt dit een oppositie 

genoemd. Op dat ogenblik is de 

planeet het dichtst bij de Aarde 

en dus waarneembaar onder de 

beste omstandigheden, het is 

In 1953 slaagden Stanley Miller en Harold Urey erin om op basis van 

een mngsel van methaan, ammoniak, waterstof en diwaterstof organi-

sche verbindingen te produceren. Het gasmengsel werd verwarmd en 

blootgesteld aan elektrische ontladingen, waarna er zich aminozuren 

gingen vormen. 
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trouwens ook de ideale periode 

om ruimtetuigen naar onze rode 

buurplaneet te sturen. Nu is het 

zo dat de banen van de Aarde en 

Mars rond de Zon elliptisch zijn. 

Opposities kunnen om het even 

waar plaatsvinden, maar soms 

zijn die opposities gunstiger dan 

anders: zo kan de schijnbare 

diameter tussen 14 en 25 boog-

seconden variëren in het geval 

van oppositie, dit tegenover 

slechts 4 boogseconden wanneer 

Mars ver verwijderd staat. Wan-

neer de afstand tussen beide 

planeten minimaal is spreekt 

men over een grote oppositie. 

Die komen zo om de 18 jaar 

voor, en in 1877 is het er één die 

opzien baart.  

Het is het jaar waarin Asaph 

Hall (1829-1907) de twee ma-

nen van Mars ontdekt en waarin 

Giovanni Schiaparelli (1835-

1910) besluit om de Rode Pla-

neet grondig in kaart te brengen. 

Hij gebruikt daarvoor een no-

menclatuur zoals bij de Maan 

wanneer hij het heeft over conti-

nenten, zeën, enz., maar hij her-

gebruikt ook de term canali van 

Secchi om kleine donkere lijn-

vormige structuren aan te dui-

den. In tegenstelling tot de zee-

armen die Secchi met deze term 

bedoelde, gebruikt hij hem in de 

zin van kanaal, d.w.z. een artifi-

ciële structuur, hetgeen dus ver-

onderstelt dat iemand die struc-

tuur gebouwd heeft! In het Eu-

ropa van de 19de eeuw moest 

iedereen bij het horen van de 

term kanaal trouwens meteen 

denken aan het moeizame tita-

nenwerk dat nodig was geweest 

om het Suezkanaal te kunnen 

aanleggen: men twijfelde niet 

aan het bestaan van kleine 

Marsbewoners, maar een be-

schaving die in staat bleek om 

over de hele planeet dergelijke 

kanalen te bouwen moest wel 

ver vooruit zijn op de onze!    

Schiparelli zet zijn waarnemin-

gen verder tijdens de volgende 

oppositie, maar dat is geen grote 

oppositie, en dus zijn de opper-

vlaktestructuren op Mars minder 

goed zichtbaar. Desondanks 

worden zijn kanalen steeds fij-

ner en hier en daar ontdubbelen 

ze zich zelfs. Er worden aller-

hande waarnemingscampagnes 

georganiseerd, en ook heel wat 

andere astronomen beginnen die 

reusachtige structuren te onder-

scheiden. Men doet allerlei ver-

onderstellingen over de reden 

van hun bestaan: Schiaparelli 

ziet er een heel systeem van 

waterwegen in dat niet noodza-

kelijk artificieel is, anderen stel-

len zich meer gematigd op, maar 

sommigen worden door hun 

enthousiasme meegesleept. Zo 

zijn er astronomen die ervan 

overtuigd zijn dat de "zeeën" in 

feite gewoonweg bossen zijn, 

want hier en daar zijn kanalen te 

zien die er doorheen trekken. 

Het is vegetatie die men trou-

wens ziet groeien en krimpen al 

naargelang de seizoenen. Er is 

dus geen twijfel mogelijk: Mars 

is een levende planeet! 

En hier verschijnt een buiten-

beentje onder de astronomen ten 

tonele: Percival Lowell (1855-

1916). De jonge Percival, telg 

van een rijke familie, begint 

zich reeds op jonge leeftijd voor 

sterrenkunde te interesseren, 

maar verlegt weldra zijn priori-

teiten naar het zakendoen en de 

diplomatie. Eens hij veertig ge-

worden is, keert hij echter weer 

naar zijn passie voor sterrenkun-

de. Hij financiert met eigen mid-

delen de bouw van een observa-

torium in Flagstaff dat helemaal 

gewijd is aan de waarneming 

van de planeet Mars. Hij kon-

digt meteen aan dat hij de kana-

len op de Rode Planeet wil be-

studeren, en vrij snel worden de 

kaarten die hij vervaardigt als de 

referentie gezien. Met ongeveer 

400 kanalen is er daar een uitge-

strekt irrigatiesysteem te vinden 

dat de hele planeet lijkt te door-

kruisen. Lowell is ervan over-

tuigd dat de Marsbewoners tuin-

bouwers zijn (vandaar hun groe-

ne kleur?) die op een woestijn-
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achtige planeet strijd leveren om 

te overleven. Daartoe is het no-

dig om het levensnoodzakelijke 

water aan te voeren van de verre 

noord- en zuidpoolgebieden. 

Zijn er trouwens op de plaatsen 

waar twee kanalen elkaar krui-

sen geen grote donkere vlakken 

te zien? Dat zijn duidelijk oasen.  

Maar toch zijn er tegenstrijdig-

heden: op bepaalde foto's zijn de 

kanalen goed zichtbaar, maar 

van de kanalen die men kan 

observeren met behulp van een 

kleine telescoop is soms geen 

enkel spoor te zien met grotere 

instrumenten. In de loop van een 

zelfde nacht en gezien door een 

zelfde telescoop verschillen de 

waarnemingen van de ene per-

soon tot de andere. En dezelfde 

persoon ziet de kanalen ook niet 

steeds op dezelfde manier. Ge-

zien de vele onzekerheden zijn 

er ook een aantal tegenstanders 

die niet geloven in het bestaan 

van artificiële kanalen op Mars. 

Zo is er bv. de Fransman Eugè-

ne Antoniadi (1870-1944) die in 

eerste instantie wel overtuigd 

was van het bestaan van die 

kanalen. Maar na vele uren 

waarnemen moet hij zijn me-

ning herzien, en komt hij tot de 

conclusie dat de kanalen ge-

woon natuurlijke structuren zijn. 

Om de wetenschappelijke we-

reld te overtuigen voert zijn 

collega Edward Maunder (1851-

1928) in een klas een interessant 

experiment uit. Op een blad 

p a p ie r  t e k e n t  h i j  e e n 

"natuurlijke" kaart van Mars 

met willekeurig hier en daar 

enkele punten. Vervolgens 

vraagt hij aan de aanwezige 

leerlingen getrouw te reproduce-

ren hetgeen ze zien. En terwijl 

de leerlingen op de eerste rij 

netjes al die punten kopiëren, 

tekenen degenen die op de laat-

ste rij zitten imaginaire rechte 

lijnen. De menselijke geest, zo 

verzekeren Antoniadi en Maun-

der, heeft de neiging om waar-

nemingen van natuurlijke feno-

menen overdreven te interprete-

ren en om lijnen te tekenen waar 

er in de realiteit niets speciaals 

te zien is. Bovendien dient men 

ook rekening te houden met de 

bedenkelijke kwaliteit van de 

waarnemingsinstrumenten uit 

die tijd. Maar de tegenwerpin-

gen van Antoniadi en andere 

critici worden door aanhangers 

van Lowell en co radicaal onder 

tafel geveegd met als argument 

dat ze gewoonweg slechte waar-

nemers zijn. Vanuit zijn obser-

vatorium in Meudon zou Anto-

niadi trouwens onmogelijk die 

fijne structuren op Mars kunnen 

onderscheiden door de slechte 

luchtkwaliteit van Parijs. 

Tegen het eind van de 19de 

eeuw doen er in ieder 

geval vier interpreta-

ties de ronde i.v.m. de 

zogenaamde kanalen 

op Mars: het zou gaan 

om illusies (Maunder, 

Newcomb, Antoniadi), om reële 

en doorlopende structuren ten 

gevolge van allerlei barsten op 

het Marsoppervlak (Pickering, 

Eddington), om smalle natuurlij-

ke lijnvormige structuren 

(Schiaparelli), of om fijne artifi-

ciële lijnen (Lowell, Flammari-

on, Lockyer, Russell). Heel wat 

gematigde astronomen zijn er-

van overtuigd dat er leven is op 

Mars, ook al gaan ze meestal 

niet zover dat ze het idee dat de 

Marsbewoners grote bouwheren 

zouden zijn ondersteunen. Maar 

Lowell heeft de pers op zijn 

hand, zijn ideeën worden door 

de media verspreid en vinden 

ruim gehoor bij het grote pu-

bliek. Sommigen beweren zelfs 

dat de kanalen de naam van God 

vormen in het Hebreeuws of dat 

de bewoners van Mars ons gere-

geld boodschappen sturen. Er 

verschijnen heel wat romans 

over die hypothetische Mars-

mannetjes, met als meest beken-

de ongetwijfeld "The War of the 

Worlds" van Herbert George 

Wells. Toen op 30 oktober 1938 

een bewerking van dat boek tot 

hoorspel door Orson Welles op 

de radio werd uitgezonden leid-

de dat tot een nooit geziene pa-

niek bij de Amerikaanse luiste-

raars.  

Ook in de 20ste eeuw blijft 

In navolging van de Ita-

liaanse astronoom Schi-

aparelli  ontwierp  Lo-

well  gedetailleerde 

kaarten van het Mars-

oppervlak  met  daarop 

heel  prominent aanwe-

zig de zogenaamde ka-

nalen. Lowell was ervan 

overtuigd dat deze ka-

nalen sporen waren van 

de aanwezigheid van in-

telligent leven op onze 

rode buurplaneet.    
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Mars een actueel onderwerp in 

de debatten over het al dan niet 

bestaan van buitenaards leven. 

In 1909 beweren een aantal as-

tronomen water en zuurstof ont-

dekt te hebben in de Marsatmos-

feer, in 1956 heeft men het zelfs 

over organische moleculen. Na-

dien blijken die waarnemingen 

echter niet correct te zijn ten 

gevolge van contaminatie door 

de aardatmosfeer. En in juli 

1965 volgt een ontnuchterend 

verdict wanneer de Marssonde 

Mariner 4 de eerste beelden 

doorstuurd naar de Aarde: onze 

buurplaneet is een desolate en 

bevroren planeet met een heel 

ijle atmosfeer. Er vallen nergens 

sporen te bekennen van die fa-

meuze kanalen, hetgeen trou-

wens bevestigd wordt door de 

opvolgers van Mariner 4.  

Na het observeren vanop afstand 

is nu de tijd aangebroken om 

testen uit te voeren op de pla-

neet zelf. In 1976 landen twee 

Vikingsondes op Mars, die uit-

gerust zijn met vier instrumen-

ten om te zoeken naar sporen 

van leven. De Gas Chromato-

graph-Mass Spectrometer dient 

om de samenstelling van de 

Marsbodem te analyseren, het 

experiment Gas Exchange on-

derzoekt of er zich levende or-

ganismen bevinden in het onder-

zochte staal van de Marsbodem 

op basis van het vrijkomen van 

gas wanneer het staal water of 

voedende bestanddelen toege-

diend krijgt. Het experiment 

Labeled Release druppelt een 

waterachtige met zeven organi-

sche moleculen verrijkte oplos-

sing in een staal van de Marsbo-

dem, en als er daar leven in aan-

wezig is, zal dat ervoor zorgen 

dat die moleculen ontbonden 

worden in methaan of koolstof-

gas. Bij de Pyrolitic Release 

voegt men zonder de originele 

omstandigheden op Mars te 

veranderen radioactief koolstof-

gas toe aan een staal, en 120 uur 

later doet men het resultaat tot 

ontbinding overgaan via pyroly-

se. De resultaten van de eerste 

twee experimenten zijn duide-

lijk negatief, bij de twee andere 

experimenten is het resultaat 

evenwel positief. Maar over het 

algemeen wordt dit positieve 

resultaat toegeschreven aan niet-

biologische reacties, met als 

gevolg dat alle enthousiasme 

rond mogelijk leven op Mars 

erg bekoelt.  

Anderzijds hebben onderzoekers 

recentelijk bevestigd dat de 

ruimtesonde Mars Express me-

thaan ontdekt heeft dat, net zo-

als de waterdamp, ongelijkmatig 

verspreid over het oppervlak 

van de planeet voorkomt. Me-

thaan is een gas dat zeer snel 

ontbindt op Mars, en voorlopig 

heeft men het raden naar de 

oorsprong ervan: vulkanen of 

methanogene bacteriën? In de 

toekomst zullen er dus opnieuw 

biologische experimenten moe-

ten uitgevoerd worden op Mars 

- met de Europese sonde Exo-

mars in een belangrijke rol - om 

tot definitieve resultaten te ko-

men die geen plaats laten voor 

dubbelzinnige interpretaties 

zoals bij die testen door de Vi-

kings.  

Maar de Marsbewoners, de erf-

genamen van de kanalen uit de 

19de eeuw, zijn eigenlijk blijven 

voortleven in onze verbeelding. 

In 1976 duiken ze weer op wan-

neer men op Marsfoto's duide-

lijk het gelaat van een mens 

meent te herkennen in de struc-

tuur van een rotsformatie - zoals 

geweten lijken de Marsmanne-

tjes als twee druppels water op 

ons. Onder druk van de publieke 

opinie heeft de NASA onlangs 

van datzelfde gebied opnieuw 

foto's gemaakt in hoge resolutie, 

met als resultaat een gewone 

geërodeerde heuvel waarbij er 

van dat gezicht geen spoor meer 

te bekennen valt. Dat belet som-

migen niet om alle foto's van 

Mars nauwgezet te overlopen. 

En terecht, want zij ontdekken 

daar achtergelaten vliegende 

schotels, slaappiramides, ver-

sterkte burchten in verval en 

ander fraais. 

Drie van de vier experimenten aan boord van de Viking landers. Links de 

Pyrolytic Release, midden de Labeled Release en rechts de Gas Exchan-

ge. Het leek er in eerste instantie op dat er effectief leven gevonden was, 

maar bij nader inzien zouden ook natuurlijke chemische reacties voor de 

verkregen resultaten verantwoordelijk kunnen zijn. 
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Francis Meeus 

Petra Van Lommel 

MIRA Ceti sprak met ... 

Hallo Petra, als voorspeller van 

het ruimteweer staat de Zon in 

het centrum van je professione-

le bezigheden. Was je voordien 

ook al actief als zonnewaar-

neemster?  

 

Eigenlijk niet. Het werk dat ik 

hier beginnen doen ben was totaal 

verschillend van hetgeen er in 

mijn doctoraat aan bod kwam. 

Daarin heb ik me toegelegd op de 

helioseismologie, een soort be-

vingtheorie over de Zon die het 

mogelijk maakt om zicht te krij-

gen op de inwendige structuur van 

deze enorme plasmabol, een 

beetje vergelijkbaar met hoe be-

vingen in de aardkorst ons heel 

wat kunnen leren over het inwen-

dige van onze eigen planeet. Je 

zou de Zon kunnen vergelijken 

met een doos waarin akoestische 

golven gevangen zitten, en door 

die golven dijt de Zon telkens een 

heel klein beetje uit, het zijn echt 

minieme amplitudes, maar door 

die bewegingen van het zonopper-

vlak te bestuderen kan je informa-

tie achterhalen over wat er zich 

onder dat oppervlak voordoet. Tij-

dens mijn doctoraat was ik bezig 

met het opstellen van formules en 

het oplossen van vergelijkingen, 

en daar had ik geen persoonlijke 

waarnemingen van de Zon voor 

nodig. 

Toen men op de Koninklijke Ster-

renwacht vroeg of het mij zou in-

teresseren om mee te werken aan 

het onderzoek i.v.m. de invloed 

van de elektromagnetische activi-

teit van de Zon op onze Aarde had 

ik daar na al dat theoretische re-

kenwerk van de voorgaande jaren 

wel zin in. Na ongeveer een jaar 

ben ik beginnen werken aan een 

pilootproject van de Europese 

ruimtevaartorganisatie ESA om 

na te gaan of er met betrekking tot 

dat ruimteweer een commercieel 

luik kon uitgebouwd worden. En 

zo ben ik terechtgekomen in de 

dienstverlening rond het ruimte-

weer.  

 

Hoe is het departement zonne-

fysica op de Koninklijke Ster-

renwacht gestructureerd? 

 

We hebben het dan over het 

SIDC, hetgeen staat voor het So-

lar Influences Data Analysis Cen-

ter. Dat heeft een drieledige struc-

tuur: er is een stuk zuiver onder-

zoek, dan heb je het World Data 

Center for the Sunspot Index of 

het WDC, en het Regional War-

ning Center Belgium for Space 

Weather Forecasting of het RWC. 

En als overkoepelende structuur is 

er ook nog het Solar Terrestrial 

Center of Excellence, het STCE, 

en daar maakt niet alleen de Ko-

ninklijke Sterrenwacht deel van 

uit, maar ook het Koninklijk Me-

teorologisch Instituut en het Bel-

gisch Instituut voor Ruimte-

Aëronomie.  

De opdeling die ik net kom te 

schetsen is niet heel strikt, het zijn 

allemaal structuren die in mekaar 

verweven zijn. De meeste mede-

werkers van het SIDC verrichten 

wetenschappelijk onderzoek en 

zijn betrokken bij projecten van 

zowel het WDC als het RWC. 

Ruimteweer is uiteraard een 

materie die van belang is voor 

de hele Aarde? 

 

Inderdaad, daarom bestaat er een 

globaal netwerk van elf RWC‟s, 

verspreid over de ganse planeet. 

De coördinatie daarvan gebeurt 

door de International Space Envi-

ronment Service of ISES. Ons 

Petra Vanlommel voor de koepel 

op de Koninklijke Sterrenwacht in 

Ukkel waarin zich de instrumen-

ten bevinden waarmee elke dag 

bij helder weer zonnewaarnemin-

gen worden verricht in zichtbaar 

licht en met een H-alfa filter. Die 

resultaten worden via de webstek 

van het SIDC kenbaar gemaakt.  

“Goedenavond, beste kijkers.” Weerman Frank Deboosere die op televisie het weerbericht presenteert, dat 

is natuurlijk een vertrouwd beeld in onze contreien. Wij mochten echter het genoegen smaken om ter gele-

genheid van onderstaand interview op de koffie te gaan bij een heuse ruimteweervrouw, Petra Vanlommel. 

Neen, deze charmante dame komt niet elke dag op tv, maar het weer waar zij zovele boeiende dingen over 

te vertellen heeft is toch ook van essentieel belang voor het functioneren van onze technologische maat-

schappij. Die reusachtige plasmabol op amper 150 miljoen km van de Aarde is immers meer dan alleen 

maar dat rustige goudgele zonnetje dat wij aan de hemel zien pronken. 

Petra Vanlommel is 35 jaar, doctor in de plasma-astrofysica en werkzaam aan de Koninklijke Sterrenwacht 

van België.  
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SIDC onderhoudt verder allerlei 

samenwerkingsverbanden met 

universiteiten en andere partners, 

dit zowel nationaal als internatio-

naal. Voorts bestaan er goede da-

tabanken op het internet en ont-

moeten wij regelmatig onze col-

lega‟s uit de hele wereld op con-

ferenties. 

Toen wij in het jaar 2000 officieel 

aangesteld werden als regionaal 

waarschuwingscentrum wat be-

treft het ruimteweer voor West-

Europa zijn wij op zoek gegaan 

naar mogelijke gebruikers voor 

wie onze informatie over het 

ruimteweer van belang kan zijn. 

 

En wie zijn die gebruikers? 

 

Uiteraard is het militaire apparaat 

er nauw bij betrokken aangezien 

zij zich om te communiceren ba-

seren op radiocontact via satellie-

ten. Die satellieten zitten in een 

baan rond de Aarde en zijn ui-

teraard blootgesteld aan het ruim-

teweer. Voorts willen allerlei be-

drijven, niet-commerciële instel-

lingen, radioamateurs, luchtvaart-

maatschappijen, satellietoperato-

ren, enz. op de hoogte gehouden 

worden, in zoverre zij met radio-

communicatie te maken hebben 

speelt het ruimteweer ook voor 

hen een belangrijke rol. Firma‟s 

die bv. vanuit de lucht op zoek 

gaan naar ondergrondse olievel-

den doen dat op basis van elektro-

magnetische golven, en daarop 

heeft het ruimteweer duidelijk een 

invloed. Aangezien het hier gaat 

om precisiemetingen is het van 

belang om alle verstoringen zo-

veel mogelijk te vermijden. Der-

gelijke klanten zijn dan ook erg 

geïnteresseerd in onze All Quiet 

Alerts. Als wij zoiets aankondigen 

wil dat zeggen dat er de komende 

dagen geen zonnevlammen van 

enige betekenis op de Zon, geen 

geomagnetische verstoringen en 

geen toevloed van geladen proto-

nen in de aardatmosfeer verwacht 

worden. Dat zijn de drie voor-

waarden waaraan voldaan moet 

zijn vooraleer wij een All Quiet 

Alert rondsturen. 

Wij zorgen dus op dat terrein voor 

de nodige betrouwbare informa-

tie, dit tot tevredenheid van alle 

belanghebbenden. Het is boven-

dien een gratis service die wij bie-

den, hetgeen mogelijk is omdat 

wij zelf geen commerciële maar 

wel een overheidsinstelling zijn. 

 

Wanneer is het besef gegroeid 

dat het ruimteweer grote gevol-

gen kan hebben voor onze tech-

nologische maatschappij? Heeft 

de zonnestorm van 13 maart 

1989 waardoor miljoenen men-

sen in Canada uren lang zonder 

stroom kwamen te zitten daarin 

een belangrijke rol gespeld?  

 

Dat vrij zware incident waarbij 

een waterkrachtcentrale in Qué-

bec defect raakte was inderdaad 

een rechtstreeks gevolg van een 

coronale massa-uitstoot van hoog 

geladen deeltjes bij de Zon op 9 

maart. Maar dat besef is er eigen-

lijk al gekomen van bij het begin 

van het ruimtevaarttijdperk. Sinds 

men via ruimtetuigen de Zon kon 

observeren in golflengten die van-

af het aardoppervlak niet waar-

neembaar waren, zag men de Zon 

niet langer louter als een gele bol 

met vlekjes erop, maar wel als een 

actieve ster met een uitgestrekt 

dynamisch magneetveld erom-

heen dat in interactie treedt met 

alle andere objecten in het zonne-

stelsel. 

Eigenlijk had men tijdens de 

Tweede Wereldoorlog al gemerkt 

dat er zich in de radiocommunica-

tie allerlei storingen begonnen 

voor te doen eens de Zon in het 

oosten boven de horizon ver-

scheen. Met name de Amerikanen 

die ten westen van het Europese 

continent gesitueerd zijn werden 

op dat vlak erg gehinderd door de 

radiostraling van de Zon, daarom 

begonnen zij toen zelf een zonne-

vlekkenindex te berekenen. En op 

basis daarvan konden zij dan kij-

ken welke frequenties ze best 

konden gebruiken om hun eigen 

radiocommunicatie zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen. 

Het eerste grote incident dat we 

met zekerheid aan het ruimteweer 

kunnen toeschrijven vond plaats 

in 1859 en wordt het „Carrington 

Event‟ genoemd. Op 1 september 

van dat jaar kon de Engelse ama-

teurastronoom Richard Carrington 

tijdens zijn waarneming van de 

schijf van de Zon in het zichtbaar 

licht een zonnevlam ontwaren. 

Onafhankelijk van Carrington 

deed ook Richard Hodgson een 

gelijkaardige waarneming. Die 

twee heren waren dus effectief ge-

tuige van een weliswaar korte toe-

name van de lichtintensiteit van 

de Zon. Een dag later lag het tele-

graafsysteem plat en waren er ook 

registraties met de magnetometer 

die wezen op een geomagnetische 

storm. Carrington legde meteen 

de link met het uitzonderlijke fe-

nomeen dat hij gezien had op de 

Zon, en terecht. Die zonnestorm 

De interactie tussen het aardmagnetische veld en de geladen deeltjes 

die voortdurend door de Zon het zonnestelsel worden ingeblazen be-

paalt het ruimteweer. Wanneer er zich energierijke fenomenen voor-

doen aan de kant van de Zon die naar de Aarde gericht is zal dat en-

kele dagen later resulteren in serieuze geomagnetische stormen.  
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uit 1859 blijkt trouwens de hevig-

ste te zijn van alle zonnestormen 

die men sinds anderhalve eeuw 

met behulp van elektromagneti-

sche apparatuur kan meten. Men 

schat trouwens dat dergelijke me-

ga zonnevlammen zich wellicht 

maar eens om de vijfhonderd jaar 

voordoen op de Zon. 

 

Aangezien de laatste tientallen 

jaren steeds meer ruimtesondes 

met steeds beter instrumentari-

um aan boord de Zon bestude-

ren heeft men de afgelopen zon-

necyclus wellicht beter dan met 

andere zonnecycli ooit het geval 

was kunnen volgen? 

 

Inderdaad. In dit verband moeten 

we zeker SOHO vermelden die de 

Zon observeert in extreem ultravi-

olet licht, en dit sinds begin 1996. 

Er zijn dus beelden beschikbaar 

van een ganse zonnecyclus, van 

de rijzende fase via het maximum 

naar de dalende fase tot in het mi-

nimum, en nu zitten we op het 

punt om de rijzende fase van de 

nieuwe cyclus te zien starten. SO-

HO is eigenlijk al een aantal jaren 

afgeschreven, maar zo lang het 

toestel behoorlijk blijft functione-

ren kan hij rustig doorgaan met 

zijn werk. Geregeld valt de came-

ra al wel eens uit en dan zijn er 

een aantal ingrepen nodig van op 

Aarde om opnieuw beelden te 

kunnen maken, maar we zijn er 

ons van bewust dat SOHO elk 

moment definitief kan uitvallen. 

De zonnecyclus is momenteel 

weinig actief, bijgevolg is de kans 

dat SOHO ten gevolge van het 

ruimteweer knock-out geslagen 

wordt eerder klein, maar eens de 

zonnecyclus terug echt in stijgen-

de lijn zit wordt dat risico veel 

groter.  

Een andere satelliet is bv. Ulys-

ses, die heeft is ruim 17 jaar actief 

geweest en heeft daarbij drie om-

wentelingen gemaakt langs de po-

len van de Zon. Ook Ulysses heeft 

dus meer dan een ganse zonnecy-

clus kunnen meemaken. 

Maar satellieten worden normali-

ter niet gemaakt om zolang mee te 

gaan, meestal worden zij na een 

beperkt aantal jaren afgeschreven. 

Dat is natuurlijk jammer, want op 

die manier zijn de bekomen waar-

nemingen ook beperkt in tijd. 

Waarnemen met satellieten is bo-

vendien ook een dure aangelegen-

heid, denk alleen al maar aan de 

lancering, en als er defecten zijn 

is het heel moeilijk of vaak onmo-

gelijk om daar iets aan te doen. 

Als je telescoop op Aarde stuk is 

vervang je hem gewoon door 

eventueel nog een beter instru-

ment, en vanaf het aardoppervlak 

kan je continu doorgaan met je 

waarnemingen. Er is altijd een 

helft van onze planeet die naar de 

Zon gekeerd staat en er is altijd 

wel ergens een waarneempost 

waarboven geen wolken zijn. Ook 

in jaren kan je hiermee ononder-

broken doorgaan. 

Dat neemt niet weg dat we dank-

zij het vlootje ruimtesatellieten 

waarmee we de Zon in zo goed 

als het hele elektromagnetische 

spectrum kunnen gadeslaan gelei-

delijk dichter bij een oplossing 

komen i.v.m. een aantal mysteri-

euze verschijnselen. De fotosfeer, 

hetgeen we het oppervlak van de 

Zon zouden kunnen noemen, 

heeft een temperatuur van onge-

veer 5.500 graden Celsius. Dan 

heb je de chromosfeer waar we de 

temperatuur op zo‟n vijfhonderd 

km boven de fotosfeer eerst zien 

dalen tot zo‟n 4.200 graden Celsi-

us en vervolgens stijgt die tot 

meer dan een miljoen graden Cel-

sius in een transitiezone. In de co-

rona loopt de temperatuur van het 

uiterst ijle zonneplasma vervol-

gens op tot wel drie miljoen gra-

den Celsius. Om die extreem hoge 

temperaturen van de corona te 

kunnen verklaren circuleren er 

momenteel een aantal hypothesen. 

Zo zou de corona opgewarmd 

kunnen worden door minuscule 

zonnevlammen die men nanofla-

res noemt. Een andere piste is dat 

de akoestische golven die gevan-

gen zitten in de Zon toch gedeel-

telijk zouden kunnen ontsnappen. 

En die golven zouden dan hun 

energie overdragen aan het plas-

ma dat rond de Zon hangt. Van-

daar de opwarming van die coro-

na. Maar zoals gezegd: dit zijn 

nog maar denkpistes. 

Aangezien wij gefocust zijn op 

het ruimteweer zijn wij vooral ge-

ïnteresseerd in die aspecten van 

de Zon die ons kunnen helpen bij 

het beter begrijpen van ons onder-

zoeksdomein. We zijn nog maar 

enkele decennia bezig met dat 

ruimteweer, en er is al serieuze 

vooruitgang geboekt, maar de be-

staande modellen moeten nog 

veel meer verfijnd worden zoda-

nig dat we nog accurater het ruim-

teweer kunnen voorspellen voor 

langere periodes dan drie dagen in 

de toekomst. Maar je weet hoe dat 

gaat met het weer op Aarde: voor-

spellingen voor de komende week 

zijn redelijk betrouwbaar, maar de 

foutenmarge wordt steeds groter 

naarmate de termijn toeneemt. En 

met de meteorologie is men al zo-

lang bezig.  

 

Deze grote zonnevlekkengroep werd op 1 september 1859 door Richard 

Carrington getekend. Er zijn in zijn tekening sporen te zien van de gigan-

tische zonnevlam die zo helder was dat zelfs met het blote oog een toena-

me van de intensiteit van het zonlicht kon opgemerkt worden.  
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Zijn er projecten waar men in 

verband met een beter begrip 

van het ruimteweer naar uit-

kijkt? 

 

Ik wil om te beginnen zeker het 

project STEREO vermelden. 

STEREO staat voor Solar TErre-

strial RElations Observatory en  

bestaat uit twee satellieten van de 

NASA die sinds enkele jaren in 

verschillende banen rond de Zon 

bewegen op een zodanige manier 

dat ze op grote afstand van me-

kaar dezelfde gebieden op de Zon 

kunnen in beeld brengen. Ook ons 

land is nauw bij dit project be-

trokken via de Koninklijke Ster-

renwacht en het Centre Spatial de 

Liège. Dankzij het instrumentari-

um aan boord is het voor het eerst 

mogelijk om driedimensionale 

beelden te bekomen van de Zon 

en het binnenste deel van het zon-

nestelsel. Op die manier krijgen 

we een dieper en beter zicht op 

wat er precies gebeurt bij die mas-

sale coronale uitstoot van hoogge-

laden deeltjes en hoe die gebeur-

tenissen het ruimteweer beïnvloe-

den. Dat moet leiden tot betere 

ruimteweervoorspellingen. 

Maar het is voor ons vooral uitkij-

ken naar de lancering van PRO-

BA 2. PROBA staat voor Project 

for On-Board Autonomy, en het is 

de tweede satelliet die door de fir-

ma Verhaert uit Kruibeke ge-

bouwd is. De twee belangrijkste 

instrumenten aan boord zijn de 

zonnekijkers LYRA en SWAP, en 

het SIDC is verantwoordelijk 

voor de wetenschappelijke exploi-

tatie daarvan. PROBA 2 is een 

microsatelliet, ongeveer zo groot 

als een wasmachine, en voorlopig 

is de lanceerdatum vastgesteld op 

16 juli van dit jaar. 

De Lyman Alpha Radiometer of 

LYRA is een instrument dat vier 

specifieke golflengten van het 

zonlicht in het ultraviolet meet 

omdat dit deel van de straling van 

belang is voor ons onderzoek. 

Speciaal aan de detectoren van 

LYRA is dat ze van diamant zijn. 

Diamant is immers alleen maar 

gevoelig voor ultraviolet en niet 

voor zichtbaar licht. De Sun Wat-

cher using APS and Image Pro-

cessing of SWAP is een ruimtete-

lescoop die beelden zal maken in 

het extreem ultraviolet. Het in-

strument EIT aan boord van SO-

HO doet dat ook al, maar SWAP 

zal meer beelden maken per tijds-

eenheid en in hogere resolutie. 

Eens beide instrumenten in de 

ruimte zitten en naar behoren wer-

ken zullen ze zeker in belangrijke 

mate bijdragen tot een verbetering 

van onze ruimteweervoorspellin-

gen.  

 

Op MIRA hebben wij met onze 

heliostaat een pracht van een 

zonnetelescoop, maar de laatste 

maanden was hetgeen wij aan 

bezoekers met dat instrument 

konden laten zien behoorlijk 

weinig. Hoe zit het eigenlijk met 

de nieuwe zonnevlekkencyclus? 

 

Zowat twee jaar geleden, dus toen 

de vorige cyclus begon af te lo-

pen, kwam er een panel bijeen 

van allemaal experts op het vlak 

van zonnevlekken. En daar had je 

twee kampen, waarbij het ene 

kamp een hoge amplitude voor de 

volgende cyclus voorspelde en het 

andere kamp een lage. De werke-

lijkheid zal daar wel ergens tus-

senin zitten zeker? 

De start van de nieuwe cyclus is 

inderdaad al een tijdje uitgeble-

ven, hetgeen op zich niet abnor-

maal is. Het is niet zo dat de Zon 

plots opgehouden is met haar cy-

clussen, zeker niet. Maar omdat 

de nieuwe cyclus maar traag op 

gang komt is de tendens wel dat 

we een cyclus verwachten met 

een eerder lage intensiteit. Maar 

goed, binnen een tiental jaren zul-

len we wel zien wat het uiteinde-

lijk geworden is. 

 

Komt er ook vanuit de buiten-

wereld reactie op dit soort evo-

luties?  

 

Vorig jaar was er even sprake van 

een zogenaamd Sunspot Debacle 

naar aanleiding van het maande-

lijkse Sunspot Bulletin dat wij 

verspreiden met daarin de vermel-

ding van het maandelijkse gemid-

delde zonnevlekkengetal. We ga-

ven daar waarden op als 0,8 en 

0,5 en dan kregen wij wrevelige 

reacties over hoe het kon dat er 

slechts halve of gedeeltelijke zon-

nevlekken waren op de Zon. Ter-

wijl het natuurlijk om een gemid-

delde gaat over een hele maand. 

Zoals jullie als ervaren waarne-

mers wel weten is het zonnevlek-

kengetal, ook wel het Wolfgetal 

genoemd naar de Zwitserse astro-

noom Rudolf Wolf die in het mid-

den van de 19de eeuw een metho-

de ontwikkelde om zonnevlekken 

systematisch te tellen, gemakke-

lijk te bepalen: je gaat eerst na 

hoeveel groepen zonnevlekken er 

op de schijf van de Zon te zien 

zijn en dat aantal vermenigvuldig 

je met tien. Daar tel je dan het to-

tale aantal zonnevlekken bij op 

dat er in al die groepen samen te 

zien zijn. Je ziet bv. een groepje 

met vier vlekjes en een groep met 

vijf vlekjes, dan heb je in totaal 

twee groepen en negen vlekken, 

dat maakt een Wolfgetal van (2 x 

10) + 9 = 29. Als er totaal geen 

Overzichtstabel van de zonnevlekkencyclus tussen 1954 en 2009. We 

zien cycli 19 tot 23, waarbij de 19de cyclus duidelijk de meeste actieve 

was met een uitschieter in 1957. Wachten maar om te zien hoe de 

nieuwe zonnecyclus, de 24ste, evolueert… 



MIRA Ceti - april  - juni 2009 18 

Interessante website betreffende het werk van Petra Vanlommel: 

• SIDC (Solar Influences Data Analysis Center): http://sidc.oma.be/ 

• SOHO (Solar and Heliospheric Observatory): http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 

• Solaemon: over de relatie Zon-Aarde: http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html 

• Ruimteweer (artikel uit Heelal): http://www.sidc.be/publications/docs/Verwichte2002_Heelal.pdf 

• PROBA 2: http://sidc.oma.be/news/086/welcomened.html 

• Solar Terrestrial Center of Excellence: http://www.stce.be/ 

• STEREO: Studying the Sun in 3-D: http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/main/index.html 

• 1859 Carrington Event: http://science.nasa.gov/headlines/y2008/06may_carringtonflare.htm 

• ISES (International Space Environment Service): http://www.ises-spaceweather.org/ 

vlekken zijn heb je een Wolfgetal 

van 0, als er slechts één vlek is 

heb je één groep en één vlek, het-

geen een Wolfgetal van 11 ople-

vert. Als we zo voor elke dag het 

Wolfgetal bepalen, daarvan de 

som maken en die dan delen door 

het totaal aantal dagen kunnen we 

wel degelijk uitkomen bij gemid-

delden die geen gehele getallen 

zijn. Maar dat zijn statistische ge-

gevens en op zich is het niet zo 

belangrijk of het maandelijkse ge-

middelde nu 0 is of 0,5. Wel be-

langrijk is dat het een laag getal 

is, wat erop wijst dat er heel wei-

nig zonneactiviteit is.  

 

Op 25 februari van dit jaar was 

ik toch wat verbaasd toen col-

lega’s zonewaarnemers vlekjes 

registreerden op jullie website 

terwijl ik zelf totaal geen vlek-

ken kon zien op de Zon. Hoe 

valt zoiets te verklaren? 

 

Het was misschien een kortlevend 

vlekkengroepje? De waarneming 

wordt ook beïnvloed door de tur-

bulentie van de aardatmosfeer, de 

waarnemer zelf, door zijn instru-

ment, het tijdstip waarop je waar-

neemt speelt ook een rol. Er zijn 

ook waarnemers die zonnevlek-

ken verwarren met poriën of fak-

kelvelden die ook op de Zon te 

zien zijn. En natuurlijk is het ook 

zo dat mensen mekaar beïnvloe-

den. Je ziet op de mailinglist een 

bericht verschijnen dat er terug 

zonnevlekken te zien zijn, en dan 

ben je natuurlijk niet onbevoor-

oordeeld als je zelf de zonneschijf 

begint af te speuren.  

 

Wat is voor het SIDC het be-

lang van zonnewaarnemingen 

door amateurs? 

 

Het waarnemen en registreren van 

zonnevlekken door waarnemers 

wereldwijd is heel waardevol 

voor het bepalen van de zoge-

naamde daily International 

Sunspot Numbers, want des te 

meer waarnemingen er bij ons ge-

registreerd worden, des te accura-

ter dat wij de juiste waarde kun-

nen bepalen.  

Er worden door het SIDC drie da-

gelijkse indexen gepubliceerd: het 

EISN, PISN en DISN, wat staat 

voor respectievelijk Estimated, 

Provisional en Definitive Interna-

tional Sunspot Numbers. Het 

EISN wordt berekend op basis 

van de gegevens van de dag zelf 

en de dag voordien en is bestemd 

als een actuele index voor toepas-

singen op het moment zelf. Aan 

het begin van een nieuwe maand 

wordt het PISN berekend van de 

afgelopen maand, en deze index 

komt dan ter vervanging van de 

waarden van het EISN. En uitein-

delijk wordt op kwartaalbasis het 

DISN berekend, hetgeen ons de 

finale waarden geeft van het zon-

nevlekkengetal. 

Zoals eerder gesteld is voor een 

aantal organisaties en bedrijven 

het direct bruikbare Estimated In-

ternational Sunspot Number van 

belang voor hun activiteiten, en 

daarom is het noodzakelijk om de 

waarde ervan zo nauwkeurig mo-

gelijk te kunnen bepalen.  

Het feit dat er van over de ganse 

wereldbol waarnemingen binnen-

komen maakt het mogelijk om de 

Zon zonder onderbreking in het 

oog te houden: als het bij ons 

nacht is, is het immers aan de an-

dere kant van de aardbol dag.    

Voorts is het natuurlijk belangrijk 

om het zonnevlekkenarchief dat 

teruggaat tot het begin van de 

achttiende eeuw verder te zetten.  

Er zijn wel al stemmen opgegaan 

om de zonnevlekkenindex te ver-

vangen door de waarnemingen 

van de 10 cm radioflux van de 

Zon. Deze radiogolven met een 

golflengte van 10,7 cm die door 

de Zon worden uitgestraald blij-

ken immers uitstekend te correle-

ren met de zonnevlekkenindex en 

lijken op het eerste gezicht objec-

tiever meetbaar te zijn. Dat lijkt 

wel zo te zijn, maar het is niet 

simpelweg een meting verrichten 

met een toestel waarna de compu-

ter dan een getalletje berekent. 

Het zijn nog steeds personen die 

bepaalde waarden instellen en die 

de bekomen gegevens interprete-

ren. En mensen zijn nu eenmaal 

nooit helemaal objectief.    

In de jaren 1950 en 1960 is er bij 

ons in Ukkel al sprake geweest 

om de zonnevlekkenindex achter-

wege te laten en ons te baseren op 

onze 10 cm flux. Maar voor het 

registreren daarvan is gespeciali-

seerd materiaal nodig, terwijl 

voor de klassieke zonnewaarne-

mingen eenvoudig materiaal kan 

volstaan. En bijgevolg kunnen 

wij voor het bepalen van de offi-

ciële waarden op basis van een 

voldoende groot aantal waarne-

mingen beroep doen op een aan-

zienlijk aantal gemotiveerde ama-

teurastronomen. 

Uiteraard moet je ons, professio-

nelen, er niet op wijzen dat som-

mige kapitaalkrachtige amateurs 

beschikken over een zoveel beter 

instrumentarium dan wij. In het 

wereldje van de amateurastrono-

men is men trouwens zeer goed 

op de hoogte van wat er allemaal 

aan materiaal beschikbaar is en 

wat er daarmee kan waargenomen 

worden. Het is vaak verbluffend 

om jullie bezig te zien!  

 

Fijn om weten. Hartelijke dank 

voor de goede ontvangst, Petra, 

en het interessante gesprek. 

http://sidc.oma.be/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://www.sidc.be/publications/docs/Verwichte2002_Heelal.pdf
http://sidc.oma.be/news/086/welcomened.html
http://www.stce.be/
http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/main/index.html
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/06may_carringtonflare.htm
http://www.ises-spaceweather.org/
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Francine Van Der Perre - Joël Muermans 

Een Iers kasteel en zijn telescoop 
Lord Rosse en zijn telescoop  op Birr Castle 

Begin juni leek ons een uitste-

kende periode om eens rond te 

toeren in Ierland en aangezien 

wij toch altijd een astronomisch 

tintje willen geven aan onze va-

kanties, leek ons het kunstwerk 

gelegen in BIRR, een stadje er-

gens in midden IERLAND, 

misschien wel een bezoekje 

waard. 
 

De geschiedenis vertelt dat eind 

16de eeuw vijf PARSONS 

broers naar Ierland trokken om 

er fortuin te maken. Laurence 

PARSONS zou in de provincie 

CORK de eerste aardappels 

planten en de eerste tabakpijp 

roken en in 1620 zijn intrek ne-

men in het kasteel van BIRR. 
 

Maar het zal zijn oudere broer 

William zijn die onder de rege-

ring van KAREL II als eerste de 

titel van Graaf van ROSSE in 

ontvangst zal nemen. 
 

En het is dan de 3de Graaf van 

ROSSE, William PARSONS 

(1800-1867) gehuwd met Mary 

Wilmer-Field, een fervente fo-

tografe, die de grootste en be-

roemdste telescoop van zijn tijd 

verwezenlijkt. 
 

Deze graaf gaf al zijn waarne-

mingen meteen door aan de be-

roepssterrenkundigen (het VVS 

zeg maar) en vele astronomen 

van zijn tijd konden het niet 

eens zijn met zijn zienswijze 

want hij trok nogal te revolutio-

naire conclusies. Maar in de 20s-

te eeuw zal blijken dat zijn rede-

neringen aangaande zowel de 

melkwegstelsels als de maan, 

wel degelijk correct waren. 
 

In 1840 start Lord ROSSE met 

de bouw van de, voor die tijd, 

grootste spiegel! Hij verwe-

zenlijkt eveneens de buis en de 

montering voor zijn 183 cm (72 

inch) reflector telescoop. Zo'n 

75 jaar lang zal deze telescoop 

de grootste ter wereld blijven! 

En gewapend met dit materiaal, 

bestudeert Lord ROSSE gron-

dig de mooiste stelsels en ne-

vels. Hij zet veel nieuwe details 

vast over de melkwegstelsels en 

beseft dat ze zich heel ver weg, 

buiten ons eigen melkwegstel-

sel, situeren.  
 

We kunnen de man misschien 

even voorstellen: William de 3de 

Graaf van ROSSE ziet het dag-

licht op 17/06/1800 als de oud-

ste van drie zonen en krijgt pri-

vélessen op het kasteeldomein. 

Hij lijkt wel te beschikken over 

een aangeboren aanleg voor 

mechanica en toont een grote 

interesse voor de praktische as-

pecten rondom zich. Op 18 jari-

ge leeftijd trekt hij naar de 

unief, het Oxford College, en 

met grootste onderscheiding 

wiskunde studeert hij af in 

1822. 
 

In 1824 wordt hij lid van de 

Royal Astronomical Society en 

vertegenwoordigt, 10 jaar lang, 

de provincie Offaly in het Britse 

Hogerhuis. 
  
Maar in 1834 verlaat hij de po-

litiek om zich toe te leggen op 

de wetenschap en in 1836 

trouwt hij met een rijke erfgena-

me uit Yorkshire. Zijn financi-

eel vermogen laat hem toe zijn 

stoutste dromen, zijn weten-

schappelijke ambities te verwe-

zenlijken. 
 

In 1828 publiceert hij voor het 

eerst, in de Edinburgh Journal 

of Science, de resultaten van 

zijn experimenten aangaande 

het bouwen van telescoopspie-

gels in tegenstelling tot de ande-

re telescoopbouwers van zijn 

tijd, die dat niet deden.  

In 1831, wordt hij lid van de 

British Royal Society en is er de 

voorzitter van 1848 tot 1854. 

 

De eerste grote telescoop die 

Lord ROSSE bouwde, was 

voorzien van een 91 cm (36 

inch) spiegel. Hij experimen-

teerde met koper en tin als basis 

voor het reflecterend materiaal 

en ontwierp al doende zijn ei-

gen door stoom gedreven slijp-

machine; deze telescoop had hij 

klaar in 1839. Hij had zich ge-

baseerd op het model ontwik-

keld door William Herschel en 

had er wat verbeteringen aan 
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de wereld kwamen naar Birr 

Castle om gebruik te maken van 

deze gigantische telescoop die 

wereldwijd beroemd was ge-

worden! 

Zelfs Jules VERNE refereerde 

in zijn boek “Van de aarde naar 

de maan” duidelijk naar de tele-

scoop van Lord Rosse in” 

Parsonstown”, „welke wel tot 

6.500 keer vergroot en zodoen-

de de maan dichterbij 

brengt ....‟ 
 

De zoon, Laurence, 4de Graaf, 

zette het werk van zijn vader 

nog enige tijd verder en bleef 

waarnemingen over de tempera-

tuur van de maan noteren. Maar 

de 183 cm telescoop werd min-

der en minder gebruikt en na de 

dood van de 4de Graaf werd hij 

ontmanteld. 
 

Vele jaren later, zal Professor 

Sir Bernard Lovell de belangrij-

ke invloed en positie van de 3de 

Graaf van Rosse in de astrono-

mische geschiedenis als volgt 

verwoorden : “Hij is geslaagd in 

een bijna onmogelijke taak. De 

Birr Telescoop is een bewijs 

van zijn deskundige vaardigheid 

zowel op gebied van mechanica 

als optica en de bekomen resul-

taten waren een geweldige bij-

drage in de ontdekking van het 

universum, veel meer dan de 

man het destijds zelf heeft be-

seft”. 

De Prof vergelijkt twee illustra-

ties van M51, in de Jachthon-

den, een melkwegstelsel meer 

dan tien miljoen lichtjaar van 

ons verwijderd. De ene, een 

schets gemaakt door Lord Ros-

se zoals hij het object zag door 

zijn Birr telescoop. De andere, 

een foto gemaakt 100 jaar later 

met de 5 meter telescoop op 

Mount Palomar. Uit de vergelij-

king van deze twee blijkt dat de 

vorm van de spiraal op de 

schets het meest nauwkeurig 

weergegeven is! Alle eer komt 

toe aan Lord Rosse die de struc-

tuur van de spiraal van de nevel 

zodanig heeft kunnen ontrafelen 

dat hij hierdoor de weg naar 

verdere ontdekkingen heeft vrij-

gemaakt, een weg die ons heden 

naar onvoorstelbare dieptes van 

was de beweging beperkt tot 

slechts 15°. Objecten bij de he-

melequator konden hoogstens 

50 minuten gevolgd worden en 

op hogere declinatie ongeveer 2 

uur lang. 
 

Op 15 februari 1845 kon Lord 

Rosse eindelijk de dubbelster 

Castor waarnemen, hetgeen 

voor hem de bevestiging was 

van het vermogen van zijn nieu-

we telescoop! Hij kon zelfs de 

spiraal van M51 ontrafelen! 

Zijn materiaal was geslaagd! 
 

Jammer genoeg zal de hongers-

nood die er toen heerste over 

Ierland hem 3 jaar lang beletten 

om met regelmaat deze wonder-

lijke telescoop te gebruiken. 
 

Maar tegen het eind van 1850 

had Lord ROSSE maar liefst 14 

spiraalvormige objecten waar-

genomen en van elk waargeno-

men object maakte hij een 

schets (want zijn vrouw mocht 

dan wel een goede fotografe 

zijn, voor astrofotografie was de 

183 cm telescoop te onstabiel 

wegens de vereiste lange be-

lichtingstijd voor “deepsky” ob-

jecten) en noteerde hij de ver-

schillende soorten van spiralen. 

Het zijn één voor één Messier 

objecten : M51 - M87 -M27.   
 

Het Iers klimaat maakte hem 

het waarnemen niet echt ge-

makkelijk en hij zal regelmatig 

zijn spiegel moeten opboenen!    

Maar astronomen van over heel 

aangebracht. De opstellling liet 

hem toe een groot deel van de 

hemel te overzien. Volgens Dr 

Thomas Robinson van de ster-

renwacht van Armagh was deze 

telescoop het krachtigste instru-

ment van die tijd. Met deze 91 

cm telescoop bestudeerde Lord 

Rosse vooral de maan in detail 

met een vergroting van 900 

keer, wat nog nooit eerder mo-

gelijk was geweest en dus ging 

hij eveneens als eerste de ster-

renhopen en nevels “van dich-

terbij” bestuderen. 
 

Maar hierbij zou hij het niet la-

ten; drie jaar lang is hij bezig 

met de bouw van een nog grote-

re telescoop “The Leviathan of 

Parsonstown” genoemd en uit-

gerust met een 183 cm (72 inch) 

spiegel. Hij is er steevast van 

overtuigd dat hij zijn vermoe-

dens zal bevestigen : dat de ne-

vels die hij bestudeert wel dege-

lijk een samenstelling van ster-

ren zijn! 

Zoals de vorige, word ook deze 

maar nu liefst 3 ton wegende 

spiegel ten huize BIRR CAST-

LE vervaardigd.  
 

Deze telescoop was uitgerust 

met een buis van 17 m lang, aan 

elke kant vastgemaakt aan een 

15 m hoge muur en was voor-

zien van een netwerk van on-

dersteuningen die het mogelijk 

moesten maken de buis verti-

kaal en horizontaal te bewegen. 

Vertikaal kon de telescoop over 

90° bewegen maar horizontaal 
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start; de spiegel werd verwij-

derd en de buis vervangen. De 

muren moesten eveneens terug 

in goede staat worden gesteld. 

Het is de bedoeling dat wanneer 

de telescoop terug volledig ope-

rationeel is, hij per computer 

kan bediend worden. 

In 1999 werd een nieuwe spie-

gel geleverd door de Londonse 

Unief. Deze spiegel is nu ver-

vaardigd uit aluminum zodat er 

geen oxidatie meer mogelijk is 

en weegt nog maar 1/3 van het 

gewicht van de oorspronkelijke! 

 

P.S.: Momenteel kan men enkel 

naar het gevaarte gaan kijken. 

Zodra de restauratiewerken vol-

tooid zullen zijn, zou men mits 

reservatie waarnemingen kun-

nen boeken.  

 

De attractie is misschien wel de 

uitzonderlijke telescoop en het 

museum, maar voor de natuur-

liefhebbers is er ook nog een 

prachtig park, het kasteeldo-

mein, te bezichtigen waar men 

rustig kan in wandelen, zelfs 

nog na de sluitingstijd van het 

museum. 

De tuin is heel divers, met tallo-

ze boomsoorten waaronder de 

hoogste buxushagen ter wereld, 

vijvers, fonteinen etc.... 

 

Het museum vertelt uitgebreid 

over de telescoop, de astrono-

mie maar ook over fotografie en 

botaniek. 

 

Wat ons betreft zeker een be-

zoekje waard ! 

 

Afsluiter: 

 

We vonden deze uitzonderlijke 

woorden van Lord Rosse een 

mooie afsluiter: “De liefde voor 

de waarheid; het plezier dat 

men voelt wanneer men proble-

men kan overwinnen; de vol-

doening die men ervaart bij het 

bijdragen aan de algemene ken-

nis; de verheerlijking om zich te 

verdiepen in de wonderen van 

de schepping; één voor één ster-

ke aanmoedigingen voor blij-

vende motivatie ...” 

buis te nemen, moest hij de buis 

volledig rechtop richten. Het 

gevaarte, dat langzaam bewoog 

om die 400 meter af te leggen, 

werd door 25 à 30 man geduwd 

en woog 6.350 kg ! 

 

De telescoop moest ook zo sta-

biel mogelijk gemonteerd wor-

den en rekening houdend met 

de hevige winden die over Ier-

land kunnen heersen, moest de 

buis heel goed beschut worden. 

Vandaar dat de Graaf er twee 

stevige muren bouwde. Hij 

hield er dan wel rekening mee 

de telescoop te richten op de 

meridiaan noord-zuid lijn zodat 

hij elk object kon waarnemen 

wanneer het op zijn best te zien 

was. 

 

Zware sterke kabels moesten de 

buis op en neer laten gaan en 

moesten nauwkeurig kunnen 

bewegen zodat het object kon 

gevolgd worden zonder al te 

veel trillingen teweeg te bren-

gen. Hij had geen zoeker geïn-

stalleerd maar verschillende 

oculairs, waaronder ééntje met 

een groot beeldveld, in een hou-

der bevestigd die hij gemakke-

lijk kon verschuiven. 

 

Om deze telescoop te bedienen 

mocht men wel niet aan hoogte-

vrees lijden maar er zou in al 

die jaren geen enkel ongeluk 

gebeurd zijn. 

 

De restauratie : 

 

In 1996 zijn de restauratiewer-

ken van de grote telescoop ge-

ruimte en tijd brengt.  

 

De bouw van de telescoop : 

 

Deze reflector telescoop met 

een opening van 180 cm en een 

brandpuntsafstand van 15 meter 

kostte 12.000 pond indertijd, 

een equivalent van +/- 

2.500.000,00 Euro!  

 

Midden 19de eeuw stond de 

technologie nog niet op punt om 

grote met metaal opgedampte 

glasspiegels te maken (daarvoor 

was het wachten op Leon Fou-

cault). De toenmalige spiegels 

werden dan ook gemaakt uit het 

fameuze "speculum", een men-

geling van koper en tin: hoe 

groter de hoeveelheid tin des te 

meer reflectie men bekomt 

maar tegelijkertijd maakt een 

grotere hoeveelheid tin de spie-

gels dan ook weer brosser.  

Op het domein bouwde de 

Graaf een oven om het metaal-

mengsel te smelten. Het was 

een schouwspel van vuur want 

het duurde 15 uur voordat het 

mengsel gesmolten was. Voor 

het gemak goot hij een reserve-

spiegel zodat hij er altijd één 

beschikbaar had want minstens 

om de twee jaar diende hij de 

gebruikte spiegel te polijsten!  

 

Hij dokterde eveneens een hou-

ten vervoermiddel uit die het 

hem moest mogelijk maken de 

zware spiegel over de 400 meter 

te vervoeren, de afstand tussen 

de buis van de telescoop en zijn 

atelier aanpalend aan het kas-

teel. Om de spiegel in en uit de 
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Janos Barabas 

Meade Lightbridge 16" dobsonMeade Lightbridge 16" dobson  
--  een hobby op zich een hobby op zich --  

Productbespreking: 

Toen ik twee maanden geleden 

de 16” Meade Lightbridge ont-

dekt had, heb ik de “aperture fe-

ver” gekregen. Deze telescoop 

met zijn 406 mm F/4.5 spiegel 

biedt een nieuwe kijk in de we-

reld van de hemelobjecten, en 

ook de prijs ligt nog in het be-

reikbare. 

Waarom zo’n grote tele-

scoop ? 

Mijn eerste ontmoeting met echt 

grote spiegeltelescopen gebeur-

de tijdens de jaarlijkse Star-

nights in Ieper. Ik bewonderde 

de reuze Obsessions, en zag  

deepsky objecten die voor mijn 

eigen telescoop toen onbereik-

baar waren.  Maar de meeste 

tijd was ik bezig met astrofoto-

grafie, en daarvoor was ik al 

goed uitgerust. Ik denk dat de 

eerste impuls kwam in een 

waarnemingsnacht in Frankrijk. 

Toen had ik gewoon mijn 10” 

Newton telescoop op zijn Dob-

son montering mee, alles stond 

klaar voor waarneming binnen 

de 10 minuten. Het was zo ge-

makkelijk: geen poolafstelling, 

geen kabels en toestellen: alleen 

de telescoop, sterrenkaart en ik.  

Ik was vastberaden weer meer 

intensief visueel bezig te zijn. 

Thuis, drie km van de luchtha-

ven van Zaventem, heb ik niet 

veel aan onze verlichte nachthe-

mel, dus wil ik graag zo vaak 

mogelijk naar een donkere 

waarnemingsplaats. Ondertus-

sen doe ik toch pogingen om 

Geproduceerd door Meade (http://www.meade.com/) 

In België o.a. verdeeld voor Galileo (Sterrebeek, www.galileo.com/) 

Kostprijs  ca. 2500 euro 

Diameter 406 mm (16 inch) 

Brandpuntsafstand 1829mm (f/4.5) 

Gewicht 58 kg (onderstel 24,5 kg, kijker zelf 33,5 kg) 

met verschillende filters de 

lichthinder te overwinnen. Visu-

eel waarnemen door een OIII of 

UHC filter heeft wel bruikbaar 

resultaten opgeleverd, maar 

meestal bleef veel te weinig 

licht over.  

Ik wilde graag een groter instru-

ment waarmee ik meer licht zou 

kunnen verzamelen want ook 

met filters zal er veel meer 

overblijven voor visuele waar-

neming. Maar de draagbaarheid 

van de telescoop is ook belang-

rijk, het was de moeite waard 

om goed te overwegen waar 

mijn limiet ligt, hoeveel ik kan 

of mag opheffen. In het ideale 

geval moest alles in een perso-

nenwagen passen. Alleen het 

prijskaartje op deze grote kijker 

was de laatste maar niet makke-

lijkste hindernis. Gelukkig heb 

ik snel mijn weg gevonden naar 

de 16” versie van de Meade 

Lightbridge truss Dobson .  

Toen begon ik alle recente re-

views te lezen, ervaringen van 

huidige eigenaars te verzamelen 

van verschillende astroforums 

waar ik ingeschreven ben. Kort 

gezegd, er werden twee belang-

rijke zaken genoemd. Op de 

eerste plaats was bijna iedereen 

onder de indruk van de deepsky 

prestaties, maar er waren ver-

deelde meningen over de opti-

sche kwaliteiten en de mechani-

sche afwerking van deze Light-

bridge. In tegenstelling tot de 

Deze twee grote kartonnen dozen bevatten alle onderdelen van de 16" 

dobson, stevig ingepakt in piepschuim. Op de voorgrond de platte doos 

met het onderstel van de kijker (de zogenaamde "rockerbox" ofte 

schommelbak), op de achtergrond de veel grotere doos met de eigenlij-

ke kijker (buis, optiek, accessoires,…). 
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Skywatchers lijkt de Meade 

Lightbridge meer een massapro-

duct te zijn, met de alle gevol-

gen vandien: eenvoudige bouw, 

soms met onhandige oplossin-

gen en productiefouten. Maar 

het goede nieuws is dat je met 

een paar handige aanpassingen 

je dit grotendeels kunt rechtzet-

ten ! Gelukkig ben ik niet bang 

om een beetje te knutselen. 

 

Hij is aangekomen   - uitpakken 

maar ! 

Eens de beslissing genomen 

was, was het nu wachten op het 

bericht: U mag komen afhalen !  

Meade heeft alles in twee zware 

dozen ingepakt, alles samen on-

geveer 60 kg. Het was niet evi-

dent deze allemaal in de auto te 

krijgen. Op de achtergrond is 

het pakket met alle optische en 

mechanische elementen van de 

telescoop zelf meer dan 35kg.  

De platte doos op de voorgrond 

bevat de Dobson montering – 

bijna 1 m breed en ongeveer 30 

kg. Op de foto is goed te zien 

hoe de onderdelen ingepakt wa-

ren. Alles was goed beschermd 

tegen stoten, en heel compact 

samen gepakt.  

Bovenop de grotere doos lagen 

de truss buizen. De mirror cell 

met de hoofdspiegel was al 

vastgezet op de optische buis. 

De hoofdspiegel was beschermd 

met een plastiek deksel en nog 

een dikke laag piepschuim on-

der de truss buizen. 

De vangspiegel was opgemon-

teerd in het bovenste gedeelte 

van de buis samen met de focu-

ser. Deze foto toont de twee ge-

deelten van de optische buis, sa-

men met de meegeleverde ocu-

lairs (Meade QX 26mm 

50,8mm 70° zichtveld, en Mea-

de 16mm SWA) en de “shroud”  

beschermhuls   tegen strooilicht. 

Er was ook een goede red dot 

finder in het pakket, maar geen 

zoeker. 

Makkelijk in elkaar gezet 

Toen alles uitgepakt was, kon ik 

de Dobson “rockbox” binnen 

een kwartier opbouwen. Alle 

onderdelen hadden precies de 

goede maat, en het bleek een 

stevige constructie te zijn. Met 

zijn 80 cm breedte is het 5cm te 

breed om hem rechtop door de 

deur te laten gaan.  Let wel dat 

het 24,5 kg weegt, het is geen 

overbodige luxe er wieltjes on-

der te plaatsen. 

Daarna kon ik de onderste buis 

met de hoofdspiegel (26,3 kg ) 

op de montering te plaatsen. Dit 

ging verrassend makkelijk, de 

aluminium “rollers” kon ik goed 

vastpakken om op te heffen. 

Vervolgens waren de truss bui-

zen op hun plaats gezet waarna 

de bovenkant van de optische 

buis eveneens geplaatst kon 

worden. Tegen de verwachting 

in was het geen moeilijke taak 

dit alleen te doen. Het veiligst is 

één van de drie vijzen onmid-

dellijk vast te zetten als de bo-

venkant goed op zijn plaats zit.  

Op dat moment heb ik de onder-

kant van de truss buizen en de 

houders gemarkeerd, zo heb ik 

gezekerd dat ze altijd op de 

zelfde plaats gemonteerd wor-

den en de collimatie kan zo be-

ter behouden. 

Collimatie test 

Het was tijd voor de allereerste 

collimatie. De vangspiegel 

stond al in een vrij goede posi-

tie, dus het was snel gecentreerd 

in de oculairbuis. Kantelen was 

minder makkelijk, omdat ik een 

schroevendraaier moest gebrui-

ken voor de drie vijzen. Dan 

was de collimatie van de hoofd-

spiegel aan de beurt, de vijzen 

kon ik slechts met moeite los-

schroeven. Toen deze laatste 

stap met behulp van een cheshi-

De kijkerbuis bestaat eigenlijk uit 

twee stukken: een bovenstuk met de 

vangspiegel+scherpstelling+zoeker, 

en een zwaar onderstuk met de 

hoofdspiegel. 

Beide helften worden met elkaar 

verbonden door 4 dubbele stangen: 

de zogenaamde Serrurier-truss. 

Dit systeem zorgt voor een veel lichtere constructie 

dan wat het geval zou zijn met een massieve doorlo-

pende buis. Dit is standaard bij dobsons met een dia-

meter van 30 cm en meer. 
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re klaar was, stelde ik vast dat 

de collimatie veranderde toen 

de buis vertikaal gedraaid werd. 

Pas dagen daarna vond ik de 

oorzaak, Hubert Hautecler heeft 

ontdekt dat de metalen rand van 

de onderste buis los zat. Sinds-

dien is de collimatie niet meer 

afhankelijk van de positie van 

de kijker. 

 

Nog enkele aanpassingen, en 

aan de slag 

Zoals ik verwacht had, waren er 

een aantal mechanische aanpas-

singen nodig voordat de tele-

scoop echt gebruiksklaar was. 

Na het lezen van verschillende 

ideeën op astroforums, spen-

deerde ik een hele dag met de 

installatie van mijn versie van 

deze wijzigingen.  

1. Bob’s knobs 

Om de collimatie te vergemak-

kelijken, heb ik de 3 vijzen van 

de vangspiegel vervangen door 

Bob‟s knobs  (dat zijn vijzen 

met een groot rond hoofd ), dus 

er is geen schroevendraaier 

meer nodig voor collimatie. 

2. Handvaten overal 

Vanwege het gewicht en de af-

metingen van dit instrument, 

heb ik extra handvaten geïnstal-

leerd: één voor de optische buis 

bovenaan, één voor onderaan, 

plus één op de Dobson base (zie 

foto). Na het boren is het uiterst 

belangrijk alle metalen splinters 

te verwijderen, ze zijn erg ge-

vaarlijk voor de optiek ! Nu is 

het veel gemakkelijker de kijker 

te bedienen, te monteren en de 

onderdelen op te heffen.    

3. Isolatiebuis rond de 

truss buizen  

Mijn aluminium truss buizen 

waren gewoon in ( bijna glan-

zend ) metaalkleur geleverd, en 

dit is zeker niet goed binnen de 

optische buis.  De oplossing: 

zwarte isolatiebuizen over elke 

truss, dus er is geen mat verf 

nodig. Een truk voor diegene 

die hetzelfde wil doen: de isola-

tiebuis plat drukken op de plaats 

waar je het over de platte en 

scherpe einde van de truss wil 

trekken (anders ga je de isolatie 

buis kapotscheuren ).  

4. Wielen onder de Dob-

son base  

Voor korte afstanden is het han-

dig als je de dobson base niet 

moet opheffen. Om deze reden 

heb ik 3 wielen van 10 cm af-

meting onder de “rocker box” 

gezet. Op elke wiel zit een rem, 

tegen ongewenste bewegingen  

als de kijker geplaatst is.  

5. Transport wielen op de 

base 

Voor verplaatsing op gras of an-

dere ruwe ondergrond heb ik “à 

la Obsession” afneembare 25 

cm grote transportwielen beves-

tigd. Ik gebruik extra lange 

handvaten zodat deze gemakke-

lijker op te heffen en te ver-

plaatsen is (zie foto ). 

6. Shroud aanspannen 

Hinderlijk ondervond ik dat de 

Shroud binnen de telescoopbuis 

niet goed was aangespannen. 

Om dit recht te zetten heb ik 

elastiekjes van de rand  van de 

shroud tot de einde van de buis 

(altijd tussen twee truss buizen ) 

gespannen. Hiermee was het 

probleem weggewerkt, en ik 

hoefde geen Astrozap shroud te 

kopen.  

7. Extra houder voor een 

zoeker 

Aan de voorkant van de tele-

scoopbuis zit een houder voor 

een red dot finder, en ik wilde 

dit behouden. Maar ik heb een 

tweede houder op de buis ge-

monteerd, zodat ik een zoeker 

kan plaatsen. 

8. Extra tegengewichten 

onderaan 

Het was snel evident dat met 

een 9x50 zoeker en een zwaar-

der oculair het instrument niet 

in evenwicht kon blijven. Om 

deze redenen heb ik “clip on” 

gewichten gemonteerd. Ik kan 

ook mijn 2,5 kg Skywatcher te-

gengewicht met magneten op de 

buis bevestigen ( de telescoop-

buis is van ijzer ).  Dit voldoet 

in alle omstandigheden tot nu 

toe. 

9. Geplande verbeterin-

gen 

In de nabije toekomst ben ik 

van plan nog twee veranderin-

gen uit te voeren: de focuser 

vervangen met een laag profiel 

Moonlite tri-knob focuser, en 

het JMI “Train-n-track” systeem 

installeren om maximaal 10 mi-

nuten objecten te kunnen vol-

gen.  

Tip voor toekomstige kopers: 

controleer zorgvuldig of de op-

tiek en mechaniek van je instru-

ment in orde is. In mijn geval 

was de vangspiegel jammer ge-

noeg astigmatisch, en ik moest 

een vervangstuk aanvragen, ge-

lukkig zat er garantie op. Met 

iets meer geluk kan je ook di-

rect een perfekt instrument krij-

gen. 

 

“First Light” in gezelschap 

 

Na bijna twee dagen hard wer-

ken was ik eindelijk klaar voor 

de eerste avond buiten met mijn 

Lightbridge. En ik had dubbel 

geluk: helder weer was op 

komst, en samen met Wim 

Stemgee hebben wij dit gevierd, 

hij was speciaal om deze reden 

langsgekomen.  

De kijker was op ons terras in 

elkaar gezet, en dankzij de 

transportwielen was het geen 

probleem de teleskoop tien me-

ter verder in de tuin te plaatsen. 

Ik liet het instrument meer dan 

een uur afkoelen, terwijl ik de 

ventilator van de hoofdspiegel 

liet draaien. Ondertussen keken 

we naar een prachtig beeld van 

Saturnus met de uitstekende As-

trophysics refractor van Wim.  

Na herhaalde collimatie waren 

wij klaar voor waarneming. Het 

eerste doel was het Trapezium 

in de Orionnevel. Het was heel 

makkelijk de kijker te richten, 

maar de azimut was net te licht. 

Ik kon niet eens van oculair ver-

anderen zonder een AZ bewe-

ging te veroorzaken. De bewe-

ging in hoogte was minder soe-

pel, maar het was net goed want 
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Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

Melotte 111 Open sterrenhoop 1,8 Groot! 4-5°  

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M46 Open cluster 6,1 27'  

M47 Open cluster 6,7 19'  
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Zoekkaart 4 
Zoekkaart 3 

Coma Berenices - Canes Venatici 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 1 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

M63 Zonnebloemnevel Balkspiraalmelkwegstelsel 9,3 12,6’ x 7,5’ 

M94  Spiraalmelkwegstelsel 8,9 12,3’ x 10,8’ 

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M3 Bolhoop 6,2 15’  
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dan kon ik de positie behouden. 

De E en F sterren waren zonder 

probleem te zien. Dit gebeurde 

na meer dan 3 uur afkoeltijd, en 

wij zagen nog steeds veel turbu-

lentie op de gedefocuseerde 

sterren.  

De focuser was soepel en aange-

naam te bedienen, maar er was 

geen kans om mijn binoviewer 

te gebruiken. Ik miste nog een 

2,5-3 cm binnenfocus.  

Het volgende object was M1: 

met de 26 mm Meade oculair 

was het heel duidelijk te herken-

nen. Veel meer dan dit kon ik 

spijtig genoeg onder de sterren-

hemel van Zaventem niet ver-

wachten.  

M81 en M82 waren nog veel te 

laag, en aan de kant van het 

vliegveld waar een geel gekleur-

de hemel bijna alle sterren uit-

doofde. Maar wij konden toch 

vrij goed details zien op M82, 

vooral met behulp van de 13mm 

Ethos en de 16mm Meade SWA 

oculair. 

Na een korte zoektocht konden 

wij M65 en M66 net vinden, 

maar dit moeten wij nog eens 

overdoen op een betere waarne-

mingplaats. 

M37 en de Dubbele cluster van 

Perseus waren veel hoger, met 

een redelijk donkere hemelach-

tergrond. Nog nooit heb ik zo‟n 

helder beeld van deze sterrenho-

pen gezien. Met de 13mm Ethos 

was geen coma op het 100 gra-

den beeldveld te vinden, en de 

sterren waren mooi punten met 

140x vergroting.  

Ondertussen stond Saturnus 

weliswaar al vrij hoog, maar 

toch viel de seeing wel wat te-

gen. Wij merkten steeds dat – na 

meer dan 4 uur – het instrument 

nog niet op omgevingstempera-

tuur was, maar het beeld in de 

Lightbridge was zoveel helder-

der! Er waren wel momenten 

van scherp zicht.  

In het algemeen had ik een heel 

goed eerste indruk over de opti-

sche en mechanische kwaliteit 

van de teleskoop.  Met al deze 

aanpassingen was de 16” Light-

bridge veel  gebruikersvriende-

lijker. Nog een opmerkelijke 

feit: op de avond van de “first 

light” hadden wij temperaturen 

onder min 8 graden, maar ik zag 

geen sporen van aandamping op 

de spiegels, er was wel ijs op de 

buitenkant van de telescoop.  

 

Als ik terugkijk is het een druk-

ke tijd geweest dit nieuwe in-

strument te leren kennen en om 

te vormen tot mijn eigen instru-

ment. Met een beetje handigheid 

kon ik de constructie aanzienlijk 

verbeteren. Alhoewel deze 

Lightbridge redelijk zwaar is en 

veel plaats inneemt, kan met de 

nodige voorzichtigheid deze 

enorme telescoop nog voor vele 

jaren astroplezier zorgen. 

De gemonteerde Meade Lightbridge 16" dobson-telescoop, met aanduiding van de belangrijkste aanpas-

singen aangebracht door de auteur. 
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Herwig Ronsmans 

De Lonar-krater 
Meer dan een meteorietkrater met een meer 

D e  p r a c h t i g e  L o n a r -

meteoorkrater was voor mij één 

van de motivaties om India te 

bezoeken. 

Het dorp Lonar is met een loka-

le bus 172 km ten oosten vanuit 

de grote stad Aurangabad te be-

reiken. 

Overnachten kan in het Maha-

rashtra Tourism Development 

Corporation Tourist Resort, dat 

ca. 150 m ten oosten van de kra-

terrand ligt. Een simpel infopa-

neel meldt er trots dat de krater 

de derde grootste ter wereld is ; 

in de Earth Impact Database 

prijkt Lonar geeneens bij de 100 

grootste van de 176 bevestigde 

astroblemen... 

Vanaf deze verblijfplaats heeft 

men een zicht op de gedeukte 

kraterrand, met een deel van het 

door algen diepgroen gekleurde 

kratermeer. Dichterbij krijg je 

een mooi panorama op de hele 

krater te zien. Ten noordwesten 

zag ik beneden een plek waar 

gewassen (bananen) worden 

verbouwd en cricket-spelende 

jongeren, en ten zuidwesten was 

in de verte aan de oevers de Ka-

malaja Devi tempel met wappe-

rende vlaggen te zien. Een zand-

weg naar de kraterbodem begint 

pal in het verlengde van de oprit 

naar het MTDC Tourist Resort, 

en wordt gemarkeerd door witte 

verfstippen op rotsblokken. 

22/1 bezocht ik dit dieptepunt 

van mijn India-reis. 

 

De Lonar-inslagkrater (1823, C. 

J. E. Alexander) ligt in de India-

se deelstaat Maharashtra 

(Buldhana District). Hij is 1,88 

± 0,05 km in diameter, 135 m 

diep, ca. 52.000 ± 6.000 jaar 

oud (1996, D. Sengupta, op ba-

sis van impactglas, een recente-

re bron vermeldt ca. 12.000 

jaar), werd gevormd in basalt 

van het vulkanische Deccaanse 

plateau, en de kraterrand van 

rots- en neerslagmateriaal ver-

heft zich zowat 30 m boven de 

omgeving. 1896 wees geoloog 

Grove Karl Gilbert op de over-

eenkomsten met Barringer Me-

teor Crater in Arizona (die ik 

1996 bezocht). Morfologische 

kenmerken - de cirkelvorm, ver-

houding tussen diepte en diame-

ter, oriëntatie van de omliggen-

de rotsen - en de aanwezigheid 

van impactglas (glasbolletjes, 

tektieten) en maskelyniet (1972, 

vulkanisme kan geen maskely-

niet vormen, genoemd naar de 

Britse geoloog en politicus Mer-

vyn Herbert Nevil Story Maske-

lyne (1823-1911)), sueviet (een 

poreus tufachtig gesteente van 

kwarts, veldspaten, en andere 

mineralen), breccie (vermalen 

gesteenten en gruis), en straal-

kegels (kegelvormig gesteente 

met een patroon van dunne 

groeven die uitwaaieren vanuit 

de top van de kegel), wijzen al-

lemaal op een inslag. In 1973 

(K. Fredriksson, D. J. Milton, A. 

Dube, M. S. Balasundaram) is 

de ware oorsprong definitief be-

slecht. 

De Lonar-krater is één van twee 

bekende astroblemen die in ba-

salt werden gevormd - de andere 

is Logancha in Siberië - en daar-

om een analogie voor inslagkra-

ters op de Maan of Mars. Op 

Mars ligt 73,2° noord en 38,3° 

oost een 11,3 km grote krater 

die naar Lonar werd genoemd. 

De meteoorkrater bevat een tot 

5,5 m diep zoutwatermeer met 

een lage zuurtegraad (basisch, 

loog), de naam is afgeleid van 

het Marathi voor 'zout meer' (de 

zouten werden ooit commercieel 
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geëxploiteerd), beboste krater-

wanden, een rijke fauna 

(microbiotoop), en tempels. 

Volgens een mythe (Skanda Pu-

rana) zou de krater het verblijf 

zijn van een kwade geest, dui-

vel, of reus die mensen veror-

bert : Lonasur(a). 

 

Zo'n 700 m ten noordnoordoos-

ten van de Lonar-kraterrand 

maakte een groot fragment van 

de tientallen meter grote meteo-

riet mogelijk nog een tweede 

krater : Ambar Lake (Little 

Lonar), een 290 m bij 250 m 

grote en 6 m diepe ovalen de-

pressie. Recent onderzoek ver-

werpt die hypothese, en schrijft 

deze deuk toe aan het vlijtige 

graaf- en stapelwerk van land-

bouwers. 

 

Vroeg uit de veren om niet lang 

na zonsopkomst al aan de afda-

ling in de krater te kunnen be-

ginnen. Ik vertoefde er helemaal 

alleen. Op bepaalde stukken 

verloopt de afdaling langs de 

zandweg steil, en beneden loopt 

een overwegend vlakke wandel-

weg. In het dichte struikgewas 

ritselde een slang. Ik maakte een 

uitstapje naar de oevers van het 

zilte meer, waarop in de verte 

casarca's en slobeenden dobber-

den. 

Een eerste tempel - Ram (Gaya) 

Mandir (hindoegod Rama, sym-

boliseert de ideale man en 

deugd) - is nog redelijk gaaf be-

waard. In een kleine kiosk prijkt 

een oranje beschilderd beeld van 

de godheid. Van de zuilen wordt 

beweerd dat ze magnetisch zou-

den zijn. 

Alom geluiden van exotische 

vogels en krijsende apen. 

Verder zuidwaarts passeerde ik 

de ruïnes van een met graffiti 

beklad tempeltje (Wagh Maha-

dev), met binnen kabaal van tal-

rijke vleermuizen. 

De tempels zijn eeuwen geleden 

opgetrokken zonder mortel. 

In de verte hoorde ik het beken-

de geluid van een Indische blau-

we pauw, de nationale vogel van 

India. 

Aan de oevers van het meer ruï-

nes van nog een tempeltje (Mor 

Mahadev). Tijdens het regensei-

zoen kunnen de oevertempels 

onder water komen te staan. 

Boven mijn hoofd slingerden 

een resem Hanuman-langoeren 

in de bomen, apen met een licht-

grijze vacht en zwart gezicht. 

Volgens legendes zijn ze de in-

carnatie van Hanuman, de hin-

doe-apengod. 

Zonnestralen reikten inmiddels 

over de kraterrand. 

De vlakke wandelweg eindigt 

aan de oever bij de nog gebruik-

te Kamalaja Devi tempel, waar-

op oranje vlaggen wapperden. 

Een oranje beschilderd beeld 

prijkt op een platform, met klei-

nere en een knullig tijgerbeeld 

in de omgeving. Er hangt een 

grote klok. Binnen hangen pren-

ten van hindoegoden. Buiten 

scharrelden Indische palmeek-

hoorntjes; de witte strepen op 

hun rug zouden volgens een le-

gende veroorzaakt zijn door de 

vingers van hindoegod Rama 

die over hun rug streelde... De 

struiken ritselden van de apen. 

Vlakbij kreeg ik een Indische 

halsbandparkiet in het vizier. 

Deze vogels komen veel voor in 

India, en zijn er een favoriet 

huisdier. In de buurt zat op de 

grond een Hanuman-langoer in 

de pels van een gedweeë collega 

te plukken. De omgeving van 

deze tempel wordt helaas ont-

sierd door zwerfvuil. Welcome 

to India. 

In de verte zag ik aan de oever 

n o g  e e n  t e m p e l r u ï n e 

( A mb e r k h a n a  M a h a d e v , 

'amberkhana' = 'graanschuur') ? 

Op de terugweg graaide ik een 

Lonar-fragmentje mee voor 

mijn collectie ; een permanent 

neodymium-ijzer-borium mag-

neetje blijft er tegen plakken ! 

 

De Lonar-krater (links zoals hij te zien is op GoogleEarth) ligt in de Provincie Maharastra, centraal-India. 
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BRONNEN. 

 

- Earth Impact Database : http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/ 

- http://www.maharashtra.gov.in/english/gazetteer/BULDHANA/places_Lonar.html 

- Lonar Crater (Girish Menon) : http://www.girishmenon.com/lonar-crater.php 

- Geology of Lonar Crater, India : http://web.mit.edu/iang/www/pubs/

Lonar_Geology_Preprint_GSABull_submitted_2008.pdf 

- A study of Lonar Lake - A meteorite impact crater in basalt rock (V. S. Taiwade) : 

  http://adsabs.harvard.edu/full/1995BASI...23..105T 

- A preliminary observation on the birds of Lonar Crater Lake (Muhamed Jafer Palot) : http://

www.zoosprint.org/ZooPrintJournal/2007/January/2547-2550.pdf 

- Google Earth KMZ-bestand met de bezochte plaatsen : http://www.ccstrombeek.be/REISINFO/lonar.kmz 

Tijdens een tweede wandeling 

noordwaarts zou ik de vermeen-

de satellietkrater Ambar Lake, 

en het nabije Hanuman-

hindoetempeltje bezoeken. On-

derweg passeerde ik kuddes 

schapen, koeien, buffels, ezels, 

ossenkarren, loslopende var-

kens, en kinderen die mij alle-

maal de hand kwamen schudden 

en begroeten met "Hello ! Mo-

ney ?". Een vuile poedelnaakte 

peuter deed er zijn behoefte 

langs de weg. Welcome to In-

dia. 

Een zandweg met een wegwij-

zer in Hindi of Marathi loopt 

langs een domein met de fami-

lietempel Motha Maruti Mandir, 

naar een heuvel vanaf waar ik 

een mooi panorama zag op deze 

kleinere krater, die als een dui-

delijke depressie in het land-

schap verschijnt. Een boer was 

het westelijke deel van de kra-

terbodem aan het omploegen 

(voor erwten ?) met twee ossen, 

de andere helft stond onder 

(vermoedelijk niet zilte) water. 

Op de terugweg wandelde ik 

door een poort naar de private 

Motha/Zhopalela Maruti Man-

dir : 'This is the private property 

of the members of Kanitkar fa-

mily'. Mijn schoenen uit en 

blootvoets naar binnen. Een de-

vote Hanuman-fan luidde er en-

kele kleine klokken en prevelde 

gebeden. In een donker vertrek 

ligt een ca. 2,4 m lange vorme-

loze oranje bekliederde massa, 

die de slapende Hanuman-

apengod (= Maruti) moet voor-

stellen ('zhopalela' betekent 

'rustend' in Marathi). Men be-

weert dat het een magnetisch 

stuk van die meteoriet zou zijn. 

Ik kon niet laten om het brok-

stuk onderaan te betasten : het 

materiaal voelt aan als roestige 

metaalslakken. 

 

Ten noordoosten in de Lonar-

krater loopt een diepe kloof 

(Dhar Canyon, in de richting 

van de laag inkomende meteo-

riet), veroorzaakt door de erosie 

van water. Deze mondt beneden 

uit in een delta waar gewassen 

worden verbouwd. Aan het be-

gin van de kloof staat het Dhara/

Gomukh tempelcomplex, met 

vele trappen, waar een water-

bron in een opvangbekken 

stroomt. Kinderen in schooluni-

form waren hierin aan het pootje 

baden. Dorpelingen halen hier 

ook hun drinkwater. Drie ooste-

lijke bronnen zorgen - met 

moessonregens - voor de water-

toevoer naar het kratermeer: 

Dhara, Sita Nahani, en Ram 

Gaya. Het kratermeer verliest 

zijn water enkel door verdam-

ping. Lager in deze kloof staat 

nog een tempel (Sita Nahani). 

 

Het zonovergoten Lonar is ver-

der niks meer dan een spuugle-

lijk boerendorp. Geen info - een 

cafébaas wist me enkel twee pa-

noramische foto's van de krater 

te tonen, niks postkaarten, niks 

Engels, geen Coca-Cola, en 

zelden elektriciteit (in mijn ka-

mer moest ik het stellen met één 

kaarsje). 

Deze attractie ontbreekt in me-

nige reisgidsen, maar is de 

moeite van een bezoek meer dan 

waard. Liefhebbers van astrono-

mie, geologie, archeologie, cul-

tuur, natuurschoon, en wande-

laars komen hier aan hun trek-

ken. 

De knaloranje geschilderde meteoriet vereerd als Hanuman-apengod. 
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Herman Henderickx 

Casimir-Erasme Coquilhat 
Een Belgisch generaal grootvader van de ruimtevaart 

In 1873 verschijnt in “Mémoires 

de la Société Royale des Scien-

ces de Liège » een artikel van 

16 pagina‟s met als titel 

« Trajectoires des fusées volan-

tes dans le vide » (Banen van 

raketten in het luchtledige). De 

schrijver is generaal-majoor Ca-

simir-Erasme Coquilhat (1811-

1890). In dat artikel staat voor 

het eerst in de geschiedenis de 

formule die aan de basis ligt van 

de werking van een raket in de 

ruimte. Het is een onderdeel van 

een artikel dat de wiskundige 

basis legt om de beweging van 

militaire raketten met vaste 

brandstof te berekenen. 

 

Die formule werd tot nu toe toe-

geschreven aan de Rus Konstan-

tin Tsiolkovsky (1857-1935), die 

ze publiceert in 1903 in zijn 

boek “De exploratie van de kos-

mische ruimte bij middel van ra-

ketten”. Met het begin van de 

ruimtevaart komt zijn werk in 

de belangstelling en wordt hij 

omschreven als “de vader van 

de ruimtevaart”. 

 

Maar dertig jaar eerder heeft een 

Belgische militair de formule 

neergeschreven in een acade-

misch wetenschappelijk tijd-

schrift. Dit werd bekend ge-

maakt door drie landgenoten 

(Jean-Jacques Serra, Philippe 

Jung et Théo Pirard) met een 

passie voor de geschiedenis van 

de ruimtevaart. Dat trio had het 

artikel van Coquilhat ontdekt en 

twee van hen stelden 30 septem-

ber 2008 hun ontdekking voor 

op het 59ste Internationaal As-

tronautisch Congres in het 

Schotse Glasgow. 

 

Casimir-Erasme Coquilhat 

(1811-1890) was een groot spe-

cialist van de artillerie in het 

toen nog jonge Belgisch leger. 

Zijn militaire carrière loopt van 

de Belgische onafhankelijkheid 

in 1830 tot  

1874. Hij had een gave voor 

wiskunde en hij schreef gevat 

over wetenschappelijke vraag-

stukken.  

 

Zijn artikel « Trajectoires des 

fusées volantes dans le vide » 

steunde op de cursussen die hij 

had gevolgd aan de Universiteit 

van Luik, op handleidingen over 

pyrotechniek en de handleidin-

gen over artillerie voor de oplei-

ding van officieren. Zijn artikel 

is klaar op 11 april 1871. Het 

wordt in 1973 gepubliceerd. 

Voor zover bekend was het de 

laatste publicatie van generaal 

Coquilhat. Het artikel wordt 

slechts in heel beperkte kring 

bekend. Maar zonder zich er re-

kenschap van te geven heeft ge-

neraal Coquilhat de wiskundige 

basis gelegd voor wat in de 20s-

te eeuw de ruimtevaart zou wor-

den. DE vergelijking van Tsiolk-

ovsky kan voortaan met recht de 

vergelijking van Coquilhat wor-

den genoemd. 

 

Een korte biografie. 

 

De wieg van Casimir-Erasme 

Coquilhat stond in Gent, al wa-

ren zijn ouders Fransen. Zijn va-

der maakte deel uit van het leger 

van Napoleon en had zich op 4 

oktober 1811 gevestigd in wat 

later België zou worden. 

 

Casimir-Erasme Coquilhat stu-

deerde wiskunde aan de Univer-

siteit van Luik. In de “Vurige 

Stede” sluit hij zich aan bij vrij-

willigers die het de Hollanders 

in de septemberdagen van 1830 

het leven moeilijk maken. In de-

cember 1830 neemt hij dienst 

bij de artillerie van het pas op-

gerichte Belgisch leger.  

 

In mei 1831 krijgt hij de graad 

van onderluitenant. Hij wordt 

professor aan de Artillerieschool 

in Luik in november van het jaar 

1831. Twintig jaar later, in 

1851, wordt hij onder directeur 

van de « Fonderie Royale de 

Canons » (De koninklijke ka-

nonnengieterij) in Luik. Daarna 

wordt hij onderinspecteur van 

oorlogswapens, waarvan er en-

kele gemaakt worden met zijn 

naam erop. Hij doorloopt de mi-

litaire carrière en krijgt in 1858 

de rang van luitenant kolonel en 

wordt benoemd tot bevelhebber 

over het artilleriemateriaal in 

Originele tekst Jean-Jacques Serra, Philippe Jung en Théo Pirard. 

Oorspronkelijke Franstalige versie te vinden op de ESA-website: 

http://www.esa.int/esaCP/SEMZL43IDMF_Belgium_fr_0.html 

Daar gepubliceerd op 17 oktober 2008. 

Generaal Majoor Casimir-Erasme 

Coquilhat (Bron: Ars-moriendi)  

http://www.esa.int/esaCP/SEMZL43IDMF_Belgium_fr_0.html
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Antwerpen. Hij beëindigt zijn 

militaire loopbaan als generaal-

majoor en provinciebevelheb-

ber. Hij schrijft een theoretische 

cursus over artillerie en voert 

verschillende verbeteringen in 

voor de fabricatie en het gebruik 

van stukken voor de artillerie. 

Uit 1872 dateert een artikel van 

zijn hand over de verdediging 

van Parijs.  

 

In juli 1873 aanvaardt hij met 

tegenzin een overplaatsing vaan 

de provincie West Vlaanderen 

en hij vraagt een audiëntie bij 

koning Leopold II om zijn be-

wezen diensten naar waarde te 

laten schatten. Maar hij wordt 

uiteindelijk gedwongen pensi-

oen te nemen. Eerst vecht hij 

nog een duel uit met de generaal

-majoor die zijn plaats had inge-

nomen in Antwerpen. Het wa-

pen is het pistool, niemand ge-

raakt gewond, maar in 1875 

wordt Casimir-Erasme Coquil-

hat door het militaire gerecht 

veroordeeld voor het duel. Dan 

verdwijnt hij in de vergetelheid. 

Hij overlijdt in Antwerpen op 

26 oktober 1890. 

 

Intussen heeft zijn zoon, Camil-

le-André Coquilhat (1853-

1891), geboren in Luik, het ge-

bracht tot vice-gouverneur van 

Congo, waar hij overlijdt aan de 

gevolgen van een ziekte. Tot in 

1966 droeg de hoofdstad van de 

Evenaars provincie zijn naam 

(Coquilhatstad) nu Mbandaka. 

 

Slotbedenking. 

 

Aan boord van het Internationa-

le Ruimtestation (het ISS) han-

gen twee foto‟s van Tsiolkovsky 

samen met een foto van Joeri 

Gagarin aan de want van de 

Russische module “Zvezda”. 

Jean-Jacques Serra, Philippe 

Jung en Théo Pirard, die hun 

ontdekking in Glasgow bekend 

maakten, stellen voor dat op die 

plaats in het ISS ook de foto van 

Casimir-Erasme Coquilhat zou 

prijken als miskende pioneer 

van de ruimtevaart. 

 

De raketvergelijking 

van C-E. Coquilhat. 

(Bron: Société 

Royale des Sciences 

de Liège) 

De raketvergelijking van C-E. Co-

quilhat. 

(Bron: Société Royale des Sciences 

de Liège) 
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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, 

sterrenkaarten, 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 (F. Deboosere): €15,95 (+ € 4) 

  

• De VVS-Hemelkalender 2009 is weer 

beschikbaar. Deze onmisbare almanak van de 

Vlaamse (amateur)-sterrenkundige wordt elk jaar 

geschreven en vooral berekend door de bekende 

Jean Meeus. Kostprijs € 10,00 (+ € 3,00 ) 
  

Praktische astronomie: 

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

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

Theoretische  astronomie: 

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

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

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

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

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

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

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

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

  

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, met MIRA-logo!)

 € 10,00 (+ € 2,00) 

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

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 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) 

Chili-reis? 

• Wie wil het grootste telesco-

pencomplex eens van nabij be-

kijken? La Silla en/of de VLT 

op Cerro Paranal. 

• Wie wil het Zuiderkruis eens 

zien en de meest nabij gelegen 

ster en de Magelhaense wolken 

waarnemen vanuit een volks-

sterrenwacht op het zuidelijk 

halfrond? 

• Wie wil eens overnachten op 

5000m hoogte in de Andes en 

daar de  natuurpracht bewon-

deren? 

• Wie wil eens op het verst ver-

wijderde punt van het centrum 

van de aarde gaan staan? 

• Wie wil het langste land ter 

we r e l d  e e n s  a f r e i zen ,  

4350km? 

• Wie wil de pracht van de na-

tuurparken in Chili gaan be-

wonderen? 

• Wie wil de ruigheid van het 

landschap in Vuurland gaan 

bekijken? 

• En nog veel meer… 

 

Claire en Wim plannen een 3-

weekse reis naar Chili voor 10

–15 personen tijdens de 

maand januari 2010 

 

Ben je ook geïnteresseerd om 

mee te gaan? Neem dan contact 

op met: Claire Vanherle 497-

45.58.72 

 of Wim Engels 475-

58.32.21 

Vóór einde juni moet er beslist 

worden om mee te kunnen gaan. 

Voor de geïnteresseerden wordt 

er een eerste bijeenkomst ge-

pland op Mira op vrijdag 8 mei 

2009 om 19u30. 
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Hubert Hautecler 

R Coronae Borealis (R CrB) 

R CrB is deze keer de verander-

lijk ster van het seizoen. Dit 

heeft twee redenen. Allereerst is 

het sterrenbeeld Coronae borea-

lis binnenkort weer goed ge-

plaatst om waar te nemen en ten 

tweede maakt de ster R CrB 

weeral een dipje door. Maar dit 

dipje is niet zoals de vorige dip-

jes. Het is vooraal een dip en 

eentje die lang duurt. Wat is R 

CrB nu voor een ster? R CrB is 

het prototype van de RCB ster-

ren. Dit zijn sterren die veran-

derlijk zijn en onverwacht ver-

zwakken. R CrB is in haar 

maximum normaal rond magni-

tude 6. Deze ster kan dus ge-

makkelijk gevolgd worden door 

een waarnemer met een verre-

kijker. Maar dan plots na een 

lange periode, soms jaren, van 

maximum helderheid kan het 

zijn dat men kijkt naar deze ster 

en dat ze zwakker lijkt dan de 

keer ervoor dat men ze heeft ge-

schat. De verzwakking is begon-

nen en niemand kan zeggen 

waar het stopt en wanneer. De 

reden dat R CrB en soortgeno-

ten verzwakken ligt in het roet-

model. R CrB sterren zijn water-

stofarm en koolstofrijk. Dit is 

een fase in hun leven die maar 

enkele duizenden jaren duurt. 

Daarom dat er maar zo weinig 

van deze sterren gekend zijn. 

De variabele van het seizoen: 

Tot op heden een 50-tal. Op 

sommige tijdstippen stoot R 

CrB dan een soort van roetwol-

ken uit door de rommelingen in 

het inwendige van de ster. Deze 

wolken condenseren dan op een 

bepaalde afstand van de ster en 

blokkeren het licht van de ster. 

Als wij, de waarnemers, dan 

juist in het lichtpad liggen zien 

we ster verzwakken. Dit is nu 

hetgene dat R CrB doormaakt. 

Als de lichtdruk van de ster deze 

wolken de ruimte in duwt zal 

het licht weer doorkunnen en 

zien we R CrB weer verhelde-

ren. Dan is het weer afwachten 

tot dat het licht van R CrB weer 

geblokkeerd wordt door de roet-

wolken. Wanneer dit gebeurd 

weet niemand. Daarom dat de 

waarnemers van veranderlijke 

sterren deze ster waarnemen op 

regelmatige basis.  

Het huidige minimum 
 

Het minimum dat R CrB nu 

doormaakt is wel speciaal. Het 

is namelijk het langste minimum 

sinds dat er waarnemingen van 

verricht worden. R CrB is meer 

dan 200 jaar geleden ontdekt. Er 

bestaat dus een zeer lange licht-

curve van en als men deze op-

vraagt valt dit minimum direct 

op door zijn lange duur. Een 

tweede gegeven dat opvalt is dat 

dit minimum ook iets dieper is 

dan de andere. Naar de reden 

hiervan kan men alleen maar ra-

den. Meestal bereikt R Crb in 

zijn minimum magnitude 14 of 

iets zwakker maar momenteel 

heeft R CrB al magnitude 15 al 

bereikt. Zal R Crb nog zwakker 

worden of zal ze binnenkort te-

rug verhelderen? Dat kunnen we 

alleen te weten komen door de-

ze ster waar te nemen. Zelfs als 

men niet de kijker heeft om 

magnitude 15 te halen kan men 

nuttige schattingen verrichten 

van deze ster. Als men de hel-

derheid kan rapporteren van de 

zwakste ster die men kan waar-

nemen in de buurt van R CrB 

dan weten de onderzoekers die 

zich met deze sterren bezig hou-

den dat ze nog steeds zwakker is 

dan een bepaalde magnitude. 

Dit is ook een manier om vast te 

stellen of de verheldering niet 

terug begonnen is. Zoals men 

kan lezen in dit artikel is R CrB 

een zeer wispelturig sterretje 

met een eigen wil en kan men 

alleen zijn gedrag bepalen door 

ze waar te nemen. 

Waarnemen en rapporteren? 

 

R CrB kan men vinden door 

middel van bijgevoegde kaarten. 

Het helder-

heidsverloop 

van R CrB 

gedurende de 

laatste 5000 

dagen, op ba-

sis van schat-

tingen door 

de leden van 

de Werk-

groep Varia-

belen van de 

VVS. 
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De helderheid  schatten van een 

ster is al uitgelegd in meerdere 

eerdere artikels. In dit geval zal 

men meestal niet de ster hoeven 

te schatten maar zoeken naar de 

zwakste vergelijkster. Rapporte-

ren doet men op dit adres: 

 

Hubert.Hautecler@telenet.be 

Vergeet niet de datum en tijd te 

vermelden. Hopelijk begint R 

CrB snel terug aan zijn opmars 

naar zijn maximum helderheid 

en is het een lezer van dit artikel 

die R CrB bij de kraag vat! 

Detailkaart met de helderheden van referentiesterren voor R CrB (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. 

mailto:hubert.hautecler@telenet.be?subject=R%20CrB
http://www.aavso.org
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2009 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 april 5h16 7h18m 20h15m 22h17m -22°59' 0,999 

8 april 4h57 7h03m 20h26m 22h32m -22°13' 1,001 

15 april 4h36 6h48m 20h38m 22h49m -21°05' 1,003 

22 april 4h15 6h33m 20h49m 23h08m -19°38' 1,005 

29 april 3h52 6h20m 21h00m 23h28m -17°52' 1,007 

6 mei 3h28 6h07m 21h11m 23h50m -15°51' 1,009 

13 mei 3h01 5h56m 21h22m ----- -13°37' 1,010 

20 mei 2h30 5h46m 21h32m ----- -11°12' 1,012 

27 mei  ----- 5h38m 21h41m ----- -8°38' 1,013 

3 juni  ----- 5h32m 21h49m ----- -5°58' 1,014 

10 juni  ----- 5h29m 21h55m ----- -3°14' 1,015 

17 juni  ----- 5h28m 21h58m ----- -0°28' 1,016 

24 juni  ----- 5h29m 22h00m ----- +2°17' 1,016 

1 juli  ----- 5h33m 21h59m ----- +5°00' 1,017 

Datum  Maanfase 

2 april Eerste kwartier 

9 april Volle Maan 

17 april Laatste kwartier 

25 april Nieuwe Maan 

1 mei Eerste kwartier 

9 mei Volle Maan 

17 mei Laatste kwartier 

24 mei Nieuwe Maan 

31 mei Eerste kwartier 

7 juni Volle Maan 

15 juni Laatste kwartier 

22 juni Nieuwe Maan 

29 juni Eerste kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

april, mei en juni. Alle uren zijn 

gegeven in zomertijd of winter-

tijd. 

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 hori-

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

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

 Saturnus is gans het seizoen zichtbaar, en dat nagenoeg de volledi-

ge nacht door. 

 Venus verdween eind maart aan de avondhemel, maar vanaf half 

april is ze echter al terug te bewonderen aan de ochtend. De beste 

zichtbaarheid bereikt de planeet begin juni. 

 Vanaf mei is het weer uitkijken naar Jupiter aan de ochtendhemel. 

De planeet begint eindelijk weer wat hoogte te winnen: de voorbije 

jaren stond ie in Schorpioen en Boogschutter, en die ecliptica-

sterrenbeelden staan in België héél laag boven de horizon. 

 De kwikzilveren Mercurius kan u eind april eens opzoeken aan de 

westelijke avondhemel. De planeet is zeker helder genoeg om met 

het blote oog te zien, maar komt nooit uit de lichtgloed van de Zon. 

 Zeker vanaf eind mei kan men „s morgens op zoek gaan naar Mars. 

Het duurt weliswaar nog 8 maand vooraleer de planeet in oppositie 

is (januari 2010), maar deze maanden staat de rode planeet op 6-7° 

van de véél helderder Venus, wat het opzoeken vergemakkelijkt. 

 En vanaf eind mei moeten we „s avonds zeker op uitkijk staan voor 

de zogenaamde “lichtende nachtwolken” (NLC‟s), een fenomeen 

dat de voorbije jaren steeds frequenter te zien was. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Vlekkenloze da-

gen! 

 

De zon blijft 

„kalm‟: In 2004 

waren er 3 vlek-

kenloze dagen, in 

2005 – 13, in 2006 – 65, in 2007 

– 163 en in 2008 kwamen we al 

aan 266 dagen. 

Samen met de 25 van januari 

2009 en 23 van februari geeft 

dat een totaal van 558. En het 

worden er nog meer! Getallen 

die duidelijk zeggen dat we in 

een minimumperiode van de 

11-jarige zonnevlekkencyclus 

zijn.  

Meer over vlekkenloze dagen, 

raadpleeg: 

  

http://users.telenet.be/j.janssens/

Spotless/Spotless.html 

 

In de huidige overgang naar cy-

clus 24 (hoe lang zal deze nog 

duren?) haalt 2008 alleen al 266 

vlekkenloze dagen wat meer is 

dan de ganse overgang naar cy-

clus 20 (227)! 

 

En toch lees ik in het SIDC rap-

port van 17 maart dat de zon de 

dag voordien, 16 maart, een 

CME of Coronale Massa Ejec-

tie uitgestoten heeft.  

 

Dus toch CME‟s ook tijdens de-

ze periode dat wij geen actieve 

gebieden op de zon of zonne-

vlekken waarnemen? Is dat niet 

tegenstrijdig met de huidige 

„kalme‟ zon? 

Neen, maar de frequentie van 

CME’s varieert wel met de 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (sinds zondagoch-

tend 29 maart 2009) loopt twee 

uur voor op de Universele Tijd 

(UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 25 oktober: vanaf dan stappen 

we weer over op wintertijd (dus 

één uur voorlopend op UT). 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

zonnecyclus. Gedurende het  

zonneminimum wordt er onge-

veer 1 CME per week waarge-

nomen en tijdens een maximum 

kan er wel enkele keren per dag 

eentje afgevuurd worden. 

  

Coronal Massa Ejecties 

(CME‟s) zijn gigantische plas-

ma bubbels doorspekt met 

magnetische veldlijnen die in 

een tijdspanne van enkele uren 

met enorme snelheden vanaf de 

zon ge-ejecteerd worden in de 

corona. Meestal doen de corona-

le materie-uitstoten er ongeveer 

drie dagen over om de afstand 

tussen zon en aarde te overbrug-

gen, doch in bepaalde omstan-

digheden (de aard van oor-

sprong, de plaats van de uitstoot 

op de zon ten opzichte van de 

aarde, deeltjeswolken die elkaar 

inhalen e.a.) kan de snelheid zo 

oplopen dat deze de aarde in 14 

uur kan bereiken. Snelheden van 

2000 km/sec. zijn dan geen uit-

zondering, normaal liggen deze 

tussen de 400 en 900 km/sec.. 

 

De corona van de zon kan kort-

stondig waargenomen worden 

Top 25 van jaren met het meeste aantal vlekkenloze dagen sinds 1849 

http://users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.html
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januari: 3,3  

februari: 2,1 

maart: 9,3 

april: 2,9 

mei: 3,2 

juni: 3,4 

juli: 0,8 

augustus: 0,0 

september: 0,3 

oktober: 2,9 * 

november: 4,1 * 

december: 0,8 * 
 

*zijn voorlopige getallen 
 

De jaargemiddelden van het 

zonnevlekkengetal (oudste in-

dex voor de zonneactiviteit) van 

de laatste zes jaren zijn: 
 

2003:  63,7 

2004:  40,4 

2005:  29,8 

2006:  15,2 

2007:  7,5 

2008:  2,8 * 
 

*voorlopig gemiddelde 
 

Even vergelijken: Een Wolfge-

tal van 40,4 zoals in 2004 komt 

bijna overeen met 4 groepjes 

dagelijks, terwijl het Wolfgetal 

van 2008 (2,8) overeenkomt met 

gemiddeld 1 vlek om de 4 da-

gen.  
 

Referentie: 
 

http://sidc.oma.be/ 

„Zon en aarde - een unieke re-

latie‟ J.Janssens, uitgeverij Ga-

rant & MIRA 

KUL Leuven  

tijdens een totale 

zonsverduistering. 

Stel je de vreugde 

voor van de eclipsja-

gers die al uitkijken 

naar de volgende 

eclips in juli van dit 

jaar. De totale eclips 

zal ongeveer 6 minu-

ten duren (wat zeer 

lang is). Waw! En 

hoe zal de corona er 

uitzien tijdens dit mi-

nimum… waarschijn-

lijk zeer asymme-

trisch daar deze in 

een maximumperiode 

symmetrisch is. Maar 

om dit alles in zijn volle pracht 

te beleven moet je er wel voor 

naar China, India of Nepal vlie-

gen. 

  

Voor wetenschappers die de co-

rona bestuderen is deze tijd nog 

te kort en daarom creëren zij een 

kunstmatige zonne-eclips door 

het beeld van de zon af te dek-

ken met een verduisterende 

schijf: een coronagraaf. Zie 

foto. 

 

Vanaf de aarde kan met zo‟n 

coronagraaf enkel het binnenste 

gedeelte van de corona gezien 

worden tegen de heldere hemel. 

Vanuit de ruimte, met satellieten 

als SOHO (Lasco) en ACE is 

de corona echter zichtbaar tot op 

grotere afstanden van de zon en 

dit continu. Beide satellieten be-

vinden zich tussen de aarde en 

de zon in het L1 Lagrange punt, 

op anderhalf miljoen kilome-

ter van de aarde. 

 

Dank zij NASA‟s STEREO-B 

ruimtetuig kunnen we mee ge-

nieten van een mooie maar 

vooral interessante opname van 

deze CME op 16 maart, samen 

met een „passage‟ van Jupiter en 

zijn Galileïsche manen: ga naar 

20 maart 2009 op http://

spaceweather.com 

 

Wat 2009 ons zal brengen weten 

we nog niet maar het maandge-

middelde van het Wolfgetal van 

2008 waren als volgt: 

Rik Blondeel 

2: DE PLANETEN 

 

De voorbije maanden werd de 

avondhemel gedomineerd door 

Venus, maar dat is nu definitief 

voorbij. De planeet verdween 

eind maart in de lichtgloed van 

de ondergaande zon, en zal nu 

een paar weken uit het zicht ver-

dwijnen.  

Maar geen nood: vanaf midden 

april is ze er al terug, maar nu 

aan de ochtendhemel. 

De afstand tot de Zon wordt al 

snel weer even groot als de vori-

ge maanden aan de avondhemel, 

maar in dit seizoen maakt de 

ecliptica (het vlak waarin de 

planeten rond de Zon draaien) 

en kleinere hoek met onze hori-

zon. Daarom zal ze minder pro-

minent te zien zijn. Vanaf juni 

zal dat dan weer beteren, en tot 

september-oktober is het dan 

weer een prominent zicht aan de 

ochtendhemel. 

 

In de buurt van Venus staat 

trouwens ook de veel zwakkere 

Mars. Deze zal pas in januari 

2010 op zijn best zijn 

(“oppositie”), maar het loont 

zeker de moeite om hem de vol-

gende maanden te zien groeien. 

 

In april en mei hebben we echter 

vooral Saturnus om ‟s avonds 

naar te kijken. De planeet is hel-

der genoeg om makkelijk te vin-

den, maar zeker niet zo domi-

nant als Jupiter en Venus. Met 

zijn helderheid van magnitude 

+0,5 is het nu „s avonds maar 

het vijfde of zesde helderste 

“sterretje” aan de hemel. Maar 

echt moeilijk te vinden is de pla-

neet toch ook niet, zeker met de 

zoekkaartjes achteraan dit tijd-

schrift. 

Wie de voorbije 2-3 maand al 

eens naar de planeet keek, zal 

gemerkt hebben dat de ringen 

stilaan iets meer gekanteld staan 

en dus beter zichtbaar zijn. Maar 

da‟s maar een korte “opleving”, 

want de volgende maanden min-

dert die kanteling terug tot we 

uiteindelijk begin september let-

terlijk in het vlak van de ringen 

kijken (maar in die periode zal 

http://sidc.oma.be/
http://spaceweather.com/
http://spaceweather.com/
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Datum  

(A)vond/ 

(O)chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of pla-

neet 

5 april (A) 3° boven Regulus ( Leo) 

6 jan. 

(A+O) 
6° boven Saturnus 

9 april 

(A+O) 
4° boven 

Spica  

( Virginis) 

13 april (O) 5° links 
Antares  

( Scorpio) 

19 april (O) 6° links Jupiter 

22 april (O) 6° links Venus 

26 april (A) 2° onder Mercurius 

2 mei (A) 6° links Regulus ( Leo) 

4 mei (A) 
8° links-

boven 
Saturnus 

6 mei 

(A+O) 
5° links 

Spica  

( Virginis) 

10 mei (O) 2° rechts 
Antares 

( Scorpio) 

17 mei (O) 3° onder Jupiter 

21 mei (O) 5° onder Venus 

21 mei (O) 
8° links-

onder 
Mars 

27 mei (A) 
7° rechts-

boven 
Pollux ( Gem) 

30 mei (A) 7° rechts Regulus ( Leo) 

31 mei (A) 
8° rechts-

boven 
Saturnus 

3 juni (A) 
6° rechts-

boven 

Spica  

( Virginis) 

6 juni (A) 
3° links-

onder 

Antares  

( Scorpio) 

13 juni (O) 7° links Jupiter 

19 juni (O) 8° onder Venus + Mars 

27 juni (A) 7° boven Saturnus 

30 juni (A) 
5° rechts-

boven 

Spica  

( Virginis) 

4 juli (A) 5° links 
Antares  

( Scorpio) 

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. 

ze toch niet zichtbaar zijn). 

 

Dit seizoen krijgt u twee gele-

genheden om de snelle Mercu-

rius eens te pakken te krijgen. 

De meest gunstige situatie doet 

zich aan de avondhemel om-

streeks eind april-begin mei.  

Mercurius is helder genoeg om 

met het blote oog zichtbaar te 

zijn, maar door de korte afstand 

tot de Zon verdrinkt de planeet 

meestal in de lichtgloed van die 

laatste. 

De beste gelegenheden doen 

zich voor wanneer aan twee 

voorwaarden voldaan worden: 

1. Mercurius bevindt zich -

vanop Aarde gezien– hele-

maal links of rechts van de 

Zon. Dan staat de planeet aan 

onze hemel het verst van de 

Zon  

2. De ecliptica (de band aan de 

hemel waarin Zon en planeten 

staan) maakt een grote hoek 

met onze horizon. Want dan 

staat de planeet ook nog eens 

hoger aan de hemel, zodat ze 

niet verdwijnt achter de bo-

men of de huizen. 

Zo‟n situatie doet zich voor eind 

april-begin mei, met de grootste 

kans op succes tussen 20 april 

en 5 mei. Speur eerst de weste-

lijke horizon of met de verrekij-

ker, maar eenmaal het daarmee 

gelukt is moet het ook met het 

blote oog kunnen. En als het 

weer meezit moet u zeker op 26 

april uw kans wagen: die avond 

staat de ragfijne maansikkel 

nauwelijks 2,5° boven Mercuri-

us. 

 

Ook Jupiter is stilaan terug van 

de partij, „s morgens in het oos-

ten. De reuzenplaneet staat dit 

jaar al tussen Steenbok en Wa-

terman, en dat zijn stukken van 

de ecliptica die al een pak hoger 

aan onze horizon komen dan de 

Boogschutter of de Schorpioen 

waar de planeet de vorige jaren 

vertoefde. Goed nieuws dus 

voor telescoopbezitters, die ein-

delijk wat scherpere beelden 

kunnen krijgen, weg van de tur-

bulente luchtlagen vlak boven 

de horizon.

3: METEOREN 
 

Op meteorenvlak is het voorjaar 

een eerder rustige periode. 

Maar probeer toch eens een paar 

uurtjes waar te nemen omstreeks 

21-22 april: dan valt het maxi-

mum van de Lyriden-zwerm. 

En de omstandigheden zijn ide-

aal: enkele dagen voor nieuwe 

maan, dus geen storend maan-

licht. Kijk zeker eens op de och-

tend van 22 april, enkele uren 

voor de verwachtte maximum-

activiteit. 

 

Het omgekeerde is natuurlijk het 

geval twee weken later: bij de 

Eta Aquariden (omstreeks 5-6) 

is de maan nagenoeg de ganse 

nacht door te zien, enkele dagen 

voor Volle Maan. 

Toch best even een uurtje waar-

nemen, op de late avond van 5 

april 

. 

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 
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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 Op-

komst 

15 april 5h34m 

22 april 5h17m 

29 april 5h01m 

6 mei 4h47m 

13 mei 4h33m 

20 mei 4h19m 

27 mei 4h06m 

3 juni 3h53m 

10 juni 3h41m 

17 juni 3h30m 

24 juni 3h19m 

1 juli 3h11m 

Mercurius 

20 april 

MERCURIUS 

Datum Onder-

gang 

15 april 22h13m 

22 april 22h52m 

29 april 23h04m 

6 mei 22h46m 

13 mei 22h00m 

Venus 1 juli 

Deze lenteavonden zijn vooral geschikt om Saturnus waar te nemen: zeker in april en mei is de ringenplaneet de gan-

se nacht door te zien, en ook in juni gaat ze pas een eind na middernacht onder. De ringen waren de voorbije maan-

den nauwelijks zichtbaar wegens de heel lichte kanteling (naar de Aarde toe), maar dit seizoen staan ze –tijdelijk– 

weer eventjes meer open. De planeet staat onder het sterrenbeeld Leeuw, en is het helderste object in dat stuk van de 

hemel.  

Venus domineerde de voorbije 6 maand de avondhemel, verdwijnt nu een tweetal weken in de gloed van de Zon, 

maar duikt dan bliksemsnel terug op aan de ochtendhemel. En dan zien we hetzelfde scenario als de voorbije maan-

den, maar dan omgekeerd: eerst een groot maar smal sikkeltje (50‟ diameter, maar slechts 11% verlicht, op 16 april) 

dat stilaan kleiner maar “dikker” wordt (18‟ diameter, maar 62% verlicht op 1 juli). 

Eind april-begin mei is een uitgelezen kans om Mercurius eens op te zoeken. De snelle planeet is al sinds mensenheu-

genis gekend, maar door de korte afstand tot de Zon krijgen we hem maar nu en dan goed te zien: enkel wanneer de 

planeet het verst van de Zon staat (vanop  Aarde gezien) en bovendien de lijn Zon-Mercurius een grote hoek maakt 

met de horizon (zie figuur). 

Venus 1 juni 

Venus 1 mei 

Mars 1 april Mars 1 juli 

Mercurius 

25 april 

Mercurius 

30 april 

Mercurius 

5 mei 

Mercurius 

10 mei 

MARS 

Datum Op-

komst 

1 april 6h38m 

8 april 6h20m 

15 april 6h02m 

22 april 5h44m 

29 april 5h25m 

6 mei 5h07m 

13 mei 4h48m 

20 mei 4h30m 

27 mei 4h12m 

3 juni 3h55m 

10 juni 3h37m 

17 juni 3h21m 

24 juni 3h04m 

1 juli 2h49m 
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Saturnus 1 mei 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli 2009. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk hoe begin april Venus pal tussen Aarde en Zon staat: daarom verliezen we ze dan een paar weken uit het oog. 

Merk ook hoe naar de maand juli toe we stilaan aan dezelfde kant van de Zon staan als Jupiter (op 14 augustus staat 

de reuzenplaneet in oppositie met de Zon, dus letterlijk aan de andere kant van onze hemel). 

En ziet u hoe we stilaan inlopen op de planeet Mars? Eind vorig jaar stond die nog ongeveer “achter” de Zon, maar 

aangezien de Aarde dubbel zo snel rond de Zon draait halen we de rode planeet begin volgend jaar terug in. 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 april 6h58m 

8 april 6h30m 

15 april 6h01m 

22 april 5h33m 

29 april 5h05m 

6 mei 4h37m 

13 mei 4h09m 

20 mei 3h42m 

27 mei 3h14m 

3 juni 2h47m 

10 juni 2h20m 

17 juni 1h53m 

24 juni 1h26m 

1 juli 0h59m 

Jupiter 1 mei 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 april 5h47m 

8 april 5h22m 

15 april 4h58m 

22 april 4h32m 

29 april 4h07m 

6 mei 3h42m 

13 mei 3h16m 

20 mei 2h50m 

27 mei 2h23m 

3 juni 1h57m 

10 juni 1h30m 

17 juni 1h03m 

24 juni 0h35m 

1 juli 0h07m 
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5. DEEP-SKY (zie middenflap) 
 

Coma Berenices (Com) - Canes 

Venatici (CVn) 

Hoofdhaar van Berenices - 

Jachthonden 

 

Sterrenbeeld: 
 

Tussen grote kanjers zoals Ursa 

Major, Leo, Virgo en Boötes 

ligt er een schijnbaar onbenullig 

hemelstukje met nauwelijks hel-

dere sterren en toch liggen er 2 

interessante, op deepsky vlak 

dan, sterrenbeelden, namelijk 

Coma Berenices (Hoofdhaar 

van Berenice) en Canes Venatici 

(de Jachthonden). 

Het gebiedje ligt bezaaid met 

zoveel heldere melkwegstelsels 

dat ik dit artikel heb moeten li-

miteren tot de stelsels die staan 

in de Messier- en de Caldwell-

catalogen. 

Over Coma Berenices kunnen 

we zeggen dat het 1 van de wei-

nige sterrenbeelden is dat niet 

naar de Goden of halfgoden ge-

noemd is maar naar een mens, 

namelijk koningin Berenice II 

van Egypte de echtgenote van 

koning Ptolemaeus III Euerge-

tes. Koningin Berenices beloof-

de de godin Venus haar mooie 

blonde haar als haar man maar 

behouden terugkwam van een 

zeer gevaarlijke veldtocht. Toen 

dit laatste gebeurde knipte ze 

prompt haar gouden lokken af 

en legde die op het altaar te ere 

van Venus. De nacht die erop 

volgden verdween het haar op 

mysterieuze wijze en prijkte het 

aan het hemelfirmament. 

De jachthonden stellen eigenlijk 

de mythologische honden Chara 

en Asterion voor van het naburi-

ge sterrenbeeld Boötes (de Os-

senhoeder). 

 

Deepsky : 

 

Coma Berenices: 

 

OS Coma star cluster 

(Melotte 111), m 1,8, 4-5° 

diameter 

Dit is misschien wel de grootste 

open sterrenhoop aan de hemel 

(qua uitgestrektheid), maar hij is 

relatief arm aan sterren (zeker 

vergeleken met bekendere 

exemplaren als de Plejaden of 

de Hyaden). Alles samen staan 

er maar een veertigtal sterren: 

een tiental ervan is op een don-

kere plaats al met het blote oog 

te zien, terwijl de anderen alle 

makkelijk binnen het bereik van 

een kleine verrekijker vallen. 

Een prachtig zicht op donkere 

lente- en zomeravonden! 

 

Db 2 Com, m 5.9-7.4, PA 

237° Sep 3.7” 

Deze zal wat moeilijker te 

scheiden zijn, maar het moet 

best mogelijk zijn om deze 2 

geelachtige sterretjes te schei-

den met een 15cm refractor. Ge-

bruik hiervoor een grotere ver-

groting. 

 

Db 24 Com, m 5.2-6.6, PA 

271° Sep 20.3”  

Een mooie kleurcontrastrij-

ke dubbelster met een geel- 

oranjeachtige hoofdster en een 

blauwe begeleider, die vrij ge-

makkelijk te scheiden zijn met 

een kleinere kijker. Om de kleu-

ren ietwat meer naar voor te 

brengen is het soms nodig om 

de sterren iets uit focus te zet-

ten, zodanig dat je schijfjes hebt 

ipv puntjes. 

Glob M 53, m 7.7 13.0' 

Deze bolhoop kan je vin-

den op graad ten noordoos-

ten van Alfa Comae Berenice en 

zal in een kleinere kijker niet 

meer dan een licht ovaal vlekje 

geven. Het is pas met een grote 

lichtemmer dat je deze bolhoop 

tot in de kern zal kunnen oplos-

sen. Als je dan toch M53 in het 

beeld hebt dan moet je maar 

eens proberen om ook NG-

C5053 (9.0,10.0') -nog een bol-

hoop- in hetzelfde beeldveld te 

krijgen (1 graad ZO). 

 

Een interessant gebiedje van 5° 

ligt onderaan Coma Berenice, 

het is eigenlijk de uitloper van 

de Virgo cluster, waarin er 4 

sterretjes staan die je best goed 

kan plaatsen om de DSO‟s later 

te vinden. 

 

Gal M 98, m 10.9 9.8'x 2.5' 

Vertrekkende vanuit 6 

Com een halve graad naar 

het westen. Een bijna edge-on 

galaxie die resulteert in een si-

gaarachtig neveltje zonder veel 

details. 

 

Gal M 99, m 10.4 5.4'x 

4.7' 

Vertrekkende vanuit 6 

Com 1 graad naar het zuidoos-

ten. Met kleine sterrenkijker ge-

De Coma Star Cluster (niet te verwarren met de Coma Cluster van melk-

wegstelsels, waarvan er op de originele opname ook een aantal te zien 

zijn) is één der grootste maar ijlste open sterrenhopen aan de hemel. 

Daardoor is ie relatief onbekend.  

Opname: Philippe Mollet, Canon 350D met 200mm f/2.8 tele, 7 minuten. 
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oosten van 35 Com, een 5-

magnitude ster. 

 

Misschien toch een object 

voor de iets grotere ope-

ning vanaf 20cm zijn de: 

Gal NGC 4559 (Caldwell 38), 

m10.5 12.0'x 4.2'  

Op 2 graden ten oosten van 

Gamma Com vind je dit toch 

wat vreemd stelsel, vrij groot en 

helder, maar het lijkt aan de ene 

kant door 3 voorgrondsterretjes 

“afgebakend”; dit is natuurlijk 

maar een illusie. 

 

Gal NGC 4565 (Caldwell 

36), m 10.6 14.8'x 2.1'  

Dit is, naast NGC891, de 

mooiste edge-on galaxie aan de 

hemel. Een langgerekte en smal-

le nevel met heldere kern, die 

duidelijk gesplitst wordt door 

een donkere stofband. Dit object 

moet je gaan zoeken op 2 gra-

den ten oosten van 17 Com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magnitude sterretje. In hetzelfde 

beeldveld kan je ten noordoos-

ten soms nog een ander neveltje 

zien opflikkeren, namelijk NGC 

4394. 

 

Gal NGC 4889 (Caldwell 

35), m 12.6 3.1'x 2.1'  

Op 2,6 graden ten westen 

van Beta Com zitten we in het 

midden van de Comacluster met 

de 2 hoofdleden NGC4889 en 

NGC4874. Als je hiervan Hub-

ble-deepsky-foto‟s ziet, dan zal 

je opmerken dat elk fuzzy plekje 

eigenlijk een melkwegstelsel op 

zich is.  

(zie http://antwrp.gsfc.nasa.gov/

apod/ap080616.html) 

 

Gal Black Eye (M 64), m 

9.3 10.7'x 5.1' 

Dit is zonder meer een 

klassieker te noemen, de Black 

Eye galaxie (Boze oog, zwarte 

oog galaxie??) Vrij groot en hel-

dere nevel, met een opvallende 

kern die langs de rand een zwar-

te donkere veeg heeft. De zwar-

te veeg is niet anders dan wat 

donkere materie zoals stof dat 

het licht van de achtergrondster-

ren blokkeert. De nevel is te 

vinden op zo‟n graad ten noord-

makkelijk te zien tussen 2 hel-

dere voorgrondsterren.  

Ronde kern met het centrum iets 

helderder, en misschien als de 

kijkeropening iets groter is een 

spiraalarm die eruit springt aan 

de zuidelijke zijde. 

 

Gal M 100, m 10.1 7.6'x 

6.2' 

Vertrekkende vanuit 6 Com 

1.5 graden naar het noordoosten. 

Dit is een face-on galaxie waar-

van in een kijker enkel de kern 

met weinig details is te zien is. 

 

Gal M 88, m 10.3 6.8'x 3.6' 

In het midden van de lijn 6 

– 28(29) Com,westelijk van 

de 2. Een vrij klein maar helder 

en zacht ovaalachtig vlekje met 

iets helderdere kern. 

 

Gal M 91, m 10.9 5.2'x 4.4' 

In het midden van de lijn 6 

– 28(29) Com, oostelijk 

van de 2. Een weinig opvallende 

ronde nevel met een kern die 

iets uitspringt t.o.v. van de rest. 

 

Gal M 85, m 10.0 7.1'x 5.5' 

Vertrekkende vanuit 11 

Com 1 graad naar het 

noordoosten. Opvallend ovale 

veeg in de nabijheid van een 10 

NGC 4565: fijner 

als dit worden ze 

niet gevonden! Wie 

dit zogenaamde 

"edge-on-stelsel" 

ooit door een iets 

grotere telescoop 

zag, snapt direct 

waarom zijn bij-

naam "The Need-

le" (de Naald) is. 

Op deze prachtopna-

me van Luc Debeck 

(uit 2002 reeds!) is 

trouwens ook heel 

mooie de smalle 

donkere stofband te 

zien, die het melk-

wegstelsel over de 

ganse lengte in twee 

lijkt te splitsen. 

Opname met een 20 

cm f/4.4 newton-

telescoop. 
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Canes Venatici: 

 

Star Alpha 1 CVn 

(12 CVn) , AB: m 

2.9+5.6 , PA 229° 

Sep 19.4”  

Een leuke dubbelster voor be-

ginnners, ook nog Cor Caroli 

genoemd, is eigenlijk een lang 

periode binair stelsel van 2 geel-

achtige sterren met een verschil-

lende helderheid. 

 

Doub 2 CVn (Struve 

1622), AB: m 5.69+8.79, 

PA 260° Sep 11.56"  

Deze dubbelster zou geen pro-

bleem mogen zijn om te schei-

den voor een kleine sterrenkij-

ker. Het mooi kleurcontrast van 

een gouden hoofdster met een 

bleek blauwe begeleider maakt 

het een bezoekje waard. 

 

Var Y CVn (La Superba) 

m 4.9 

Dit is de helderste koolstof-

ster die er aan de hemel te zien 

is. De Italiaanse astronoom An-

gelo Secchi heeft haar “La Su-

perba” genoemd wegens de op-

vallende dieprode kleur. Het 

gaat hier ook om een variabele 

ster die varieert van magnitude 

4.8 tot 6.4 in een periode van 

157 dagen. Als je voor kleurrij-

ke sterren bent zal deze niet te-

genvallen! 

 

Glob M 3, m  6.3 

18.0' 

M3 is eigenlijk de 

“eerste” ontdekking van Messier 

en dit in 1764. Met zijn opper-

vlaktehelderheid van 6.3 is de 

bolhoop te zien met het blote 

oog vanuit donkere waarneem-

plaatsen. Met de verrekijker of 

kleine sterrenkijker hoef je zelfs 

niet lang te zoeken ergens op het 

snijpunt van de lijnen Alfa CVn 

– Alfa Boo en Beta Com –Rho 

Boo. Maar dan nog zie je maar 

een wazig vlekje. Met een groot 

lichtkanon kan je pas de kern 

gaan oplossen, want met zo‟n 

half miljoen sterretjes op een 

schijnbare oppervlakte van 18 

boogminuten is het toch wel wat 

overbevolkt. 

 

Gal Whirlpool (M 51), m 

8.9 9.8'x 6.8' 

De Whirlpool of Draaikol-

knevel is het schoolvoorbeeld 

van een face-on melkwegstelsel; 

m.a.w. wij kijken er van boven-

op naar. Dit object staat nog 

geen 4 graden ten zuidwesten 

van Eta Ursa Majoris. Op 2° van 

deze laatste kan je 2 zwakkere 

zien (waarvan eentje 24 CVn 

is), die wijzen op hun beurt ook 

ongeveer 2 graden naar een 

driehoekje van zwakkere sterre-

tjes. In de verste zijde van deze 

driehoek staat de M51 in zijn 

volle glorie. Je mag gerust wat 

vergroten en dan zie je mis-

schien 1 van de spiraalarmen of 

zie je het verbindingstuk tussen 

de M51 en zijn begeleider. 

 

Gal Sunflower (M 63), m 

9.3 13.2'x 7.9' 

Een dikke 5 graden ten 

noordoosten van Alfa CVn heb 

je een groep sterretjes van mag-

nitude 5 en als je van de boven-

ste nog eens 1 graad naar het 

noorden gaat kom je op deze 

zeer heldere deepsky object. Het 

is te zien als een grote ovale ne-

vel met een subtiele verhelde-

ring naar de kern toe. Op foto‟s 

wordt dan duidelijk waarom 

men dit stelsel de Zonnebloem-

nevel noemt. 

 

Gal NGC 5005 (Caldwell 

29), m 10.7 5.8'x 2.6'  

Als je de lijn Beta – Alfa 

Canes Vanetici verlengt met 

zo‟n 3 graden kom je op dit 

nogal klein melkwegstelsel met 

toch een verrassende heldere 

kern. Zet gerust maar een ster-

kere vergroting op dit object, dit 

zal het contrast ook ten goede 

komen. 

 

Gal M 94, m 8.8 12.6'x 

11.0' 

Anderhalve graad naar bo-

ven op de middelloodlijn van 

Alfa en Beta Canis Venatici is 

deze galaxie te vinden. Bij lage 

vergroting valt de kern als vrij 

Het verschil met de foto op vorige pagina kon niet groter zijn: NGC 4565 

is een uitgesproken "edge-on galaxy" ("van opzij bekeken"), deze M100 in 

Coma is een perfecte "face-on" ("van bovenaf bekeken"). 

Op deze sublieme opname van Karel Teuwen zijn heel mooi de twee kort 

opgewonden spiraalarmen van het stelsel te zien (en misschien zelfs een 

zwakke derde er tussenin), maar ook een aantal zwakke uitlopers. 

Daarnaast zijn er op de foto nog heel wat kleinere elliptische melkweg-

stelseltjes te zien, niet zo verbazingwekkend gezien M100 nog deel uit-

maakt van de grote Virgo-cluster (niettegenstaande hij al in het sterren-

beeld Coma staat).  
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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 

puntachtig voor, bij grotere ver-

grotingen is er daarrond nog wel 

een halo te bespeuren, maar de-

ze laatste is zeker niet de ge-

makkelijkste om waar te nemen. 

 

Gal NGC 4631 (Caldwell 32), 

m 9.7 14.8'x 2.6'  

Deze sigaarachtige verschijning 

(edge-on) van een melkwegstel-

sel zit ongeveer in het midden 

tussen Alfa CVn en Gamma 

Com. Haar bijnaam is de Wal-

visnevel en deze keer, als je fot-

o‟s bekijkt, heb je niet veel ver-

beelding nodig om er dan ook 

een walvis in te zien. Neem ge-

rust de tijd om dit object tot u te 

nemen, je zal zien dat het na een 

tijd (en perifeer waarnemen) 

misschien wel langer wordt naar 

de uiteinden toe. 

Deze twee tekeningen van Kurt Christiaens tonen hoeveel detail er te zien 

is in een aantal melkwegstelsel, voor een geoefend waarnemer met de 

huidige generatie grote Dobsontelescopen (in dit geval een 40 cm spie-

gel). 

Bovenaan M 64 , waar een donkere stofband een scheiding maakt tussen 

de heldere kern en de zwakkere buitengebieden (en die het stelsel aan zijn 

bijnaam hielp: "The Blackeye galaxy") 

Onderaan het allermooiste melkwegstelsel aan onze hemel: het grote spi-

raalstelsel van M51 dat met één uitloper verbonden is met zijn partner. 

 

Gal NGC 4449 (Caldwell 21), 

m 10.1 5.6'x 3.7'  

Meestal als je een sterrenstelsel 

vanuit een standpunt bekijkt 

krijg je een ovale vorm, wel de-

ze is een uitzondering op de re-

gel met zijn rechthoekige vorm 

in de kijker. Best kan je de lijn 

Alfa-Beta Canes Venatici met 

iets meer dan 2 graden verlen-

gen om op 4 CVn te komen, een 

ster van magnitude 6. om dan 2° 

loodrecht naar boven te gaan. 

 

Gal M 106, m 9.1 17.0'x 6.5' 

1.5 graad ten zuiden van 3 CVn 

vind je nog zo‟n vrij groot smal 

langwerpig sterrenstelsel met 

een heldere puntachtige kern en 

met spitsachtige uiteinden. Deze 

kan ook gevonden worden als je 

vanuit NGC4449 5° naar het 

noordwesten gaat. 

 

Gal Silver Needle (Caldwell 26, 

NGC4244), m 11.1 14.8'x 2.4'  

Als zoekertje van de maand 

gaan we zoeken naar een zilve-

ren naald. En neen, niet in een 

hooiberg maar wel aan de he-

mel. Deze edge-on galaxie NG-

C4244 heeft haar naam zeker 

niet gestolen en kunnen we zien 

als een heel dunne vage veeg 

van een verfborstel. Onlangs 

zag dit object nog vrij gemakke-

lijk in mijn 20cm Schmidt Cas-

segrain (SCT) telescoop en wat 

me opviel was de grootte van 

het object, dat toch zo‟n 1/3 van 

het beeldveld innam. Mijn trucje 

om deze te vinden is als je een 

parallelle lijn, met dezelfde 

lengte, trekt met de lijn Beta – 

Gamma Comae Berenice en dit 

beginnend vanaf Alfa Canes Ve-

natici. 
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De sterrenhemel in juniDe sterrenhemel in juni  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juni om 23h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juni om 0h, op 1 juli om 22h zomertijd,... 

Saturnus 
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De sterrenhemel in meiDe sterrenhemel in mei  

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 mei om 23h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 mei om 0h, op 1 juni om 22h zomertijd,... 

Saturnus 
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De sterrenhemel in aprilDe sterrenhemel in april  

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

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

Saturnus 
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De andere grote vedette dit voorjaar was 

komeet Lulin, die vooral eind februari-begin 

maart redelijk fotogeniek was.  

Links: opname van Tom Severs vanuit  het 

centrum van Halle, gemaakt op 2 maart. In 

totaal 30 belichtingen van één minuut met 

een Canon 350D achter de Takahashi 102 

mm lenzenkijker. Er werd wel een Astrono-

mik CLS-filter gebruikt om de ergste licht-

hinder weg te werken. 

Boven: een sterk vergelijkbare opname 

werd later op de avond vanop MIRA ge-

maakt met de nieuwe 120 mm ED-

lenzenkijker en een Canon 450D (ook hier 

30x60seconden belicht) 

Mooi is te zien hoe een lichtjes verschillende 

bewerking tot andere resultaten leidt: kleu-

ren, contrast met de sterren,... 

Links: Saturnus was de voorbije maanden opti-

maal te zien, wat tot de nodige fraaie beeldjes leid-

de. 

Links: Hans Coeckelberghs maakte deze opname 

op 16 februari met een 254 cm newton en DFK-

camera 

Onder: ééntje van Bart Declercq met een C9.25 op 

16 maart.  

Linksonder: opname van Philippe Mollet met de 

nieuwe 120mm ED-lenzenkijker van MIRA, op 21 

maart. 

Duidelijk is te zien hoe we op die maand tijd al 

duidelijk anders naar de planeet kijken:  
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  
Links: na enkele jaren enkel maan en planeten gefotogra-

feerd te hebben, begon Bart Declercq dit voorjaar stille-

tjes terug deepsky-opnames te maken met een nieuwe ca-

mera (Canon EOS 400D). Deze opname van de bolhoop 

M3 in Boötes is daarvan het resultaat. 

Omwille van de volgnauwkeurigheid (zijn C9.25 heeft im-

mers een relatief grote brandpuntsafstand: 2350mm) wer-

den relatief korte belichtingen gehanteerd: 82 beeldjes 

van elk 30 seconden zorgden voor dit resultaat. 

Het extra voordeel hiervan is dat ook de kern van de bol-

hoop nog opgelost wordt in afzonderlijke sterretjes: bij 

langere belichtingen zou die helemaal overbelicht  zijn). 

Links: hoewel we de laatste maanden nog maar 

nauwelijks zonnevlekken gezien hebben (wanneer 

trekt die activiteit eindelijk terug op gang), valt er 

toch het nodige te beleven op de Zon… in H-alfa 

tenminste.   

 

Deze opname van Christophe Behaegel uit Vil-

voorde combineert heel mooi de granulatie op het 

zonsoppervlak met een aantal fraaie protuberan-

sen rond de schijf ervan (de zwarte schijf is er in 

Photoshop overlegd omdat door de combinatie 

van gebruikte techniek en toestellen hier toch 

geen details doorkwamen).    

Wie goed kijkt kan minstens een 7-tal protuberan-

sen zien, niet slecht voor een “niet-actieve Zon”! 

De opname werd gemaakt met een Coronado 

Maxscope 90mm en een DMK-camera op 14 fe-

bruari. 

Rechts: een klassieker, maar daarom niet minder welkom. De Orion-

nevel is –samen met de Plejaden– waarschijnlijk het meest gefotogra-

feerde deepsky-object. De kunst bestaat er echter in om zowel de ijle bui-

tengebieden als het heldere centrum ervan goed in beeld te kregen (om 

dan nog maar te zwijgen van het neveltje bovenaan -de “running man”-, 

dat ook nog eens een andere kleur heeft). Dat vereist een weloverwogen 

keus van belichtingstijden en bewerkingen, waar Roland Oeyen hier 

goed in geslaagd is. 

Scopos 80 mm (f=560mm), 0,8x Field-flattener/reducer, en een nieuwe 

(Chinese) gekoelde kleuren-CCD-camera. Totale belichtingstijd was 40 

minuten. 


