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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  

Rechts: Deze opname is dan weer van de hand van Bart Declercq, 

die zijn 300mm newton meesleurde naar de Cevennes. Hoewel nog 

lang geen hooggebergte zijn de omstandigheden er blijkbaar vaak 

wel geschikter voor hoger-resolutiebeelden! 

Bemerk de sinds lang gekende Rode Vlek linksonder in beeld, die de 

laatste jaren wel een beetje een verwaterde indruk geeft. Ziet u ech-

ter ook een recente kleinere versie ervan, die er net onder staat? 

Links: het Jupiterseizoen is nog maar net bezig, 

maar toch kregen we van een aantal vaste 

―hofleveranciers‖ al beelden om stil van te wor-

den. 

Deze opname van Luc Debeck toont niet enkel 

waanzinnig veel krulletjes ovaaltjes in de wolken-

banden van de planeet, maar slaagt er zowaar 

zelfs in om detail te tonen op Ganymedes, de 

grootste maan in ons zonnestelsel. Een donkere 

structuur rechtsboven op het schijfje, en vooral 

een opvallende heldere onderkant… 

Deze opname van 4 september werd gemaakt met 

een Celestron C11 XLT met overduidelijk uitmun-

tende optiek! 

Links: Bart Delsaert  heeft duidelijk 

ook kaas gegeten van astrofotografie én  

van de noodzakelijke beeldbewerking 

nadien. Voor deze opname van NGC 

6992 -het helderste gedeelte van de 

Sluiernevel in de Zwaan- werden opna-

mes gemaakt in het licht van de H-alfa 

en de O-III-lijn (telkens 12x10 minu-

ten). Daaruit werd dan dit indrukwek-

kende valse-kleuren-beeld gedestilleerd. 

Kijker: Takahashi FSQ106 @ f5 

Montering: Mesumount 2 

Camera: QHY9 (KAF8300-chip) 
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ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

Buiten categorie (en niet uitleenbaar): 600 originele afdrukken van de Ukkelse bijdrage aan het project 

―Carte du Ciel‖ 

 

Een wel héél ongewone aanwinst voor onze bib. In de jaren „20 en vooral 

„30 van de vorige eeuw liep er een internationaal project om de ganse ster-

renhemel zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen via fotografische 

weg. Ook de Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel participeerde hierin. Voor 

zover we konden nagaan namen zij het hemelgedeelte tussen 30 en 40° de-

clinatie voor hun rekening. 

Van deze vele honderden fotografische platen werden ook tal van afdrukken 

gemaakt. De laatste jaren liep er echter een project om de originele platen in 

te scannen, waardoor al deze afdrukken nu totaal overbodig werden… en 

wij er dus één konden bemachtigen. Het uitzonderlijke van deze “survey” is 

dat het de laatste keer was dat zoiets mogelijk was zonder hinderlijke vlieg-

tuiglichten of lichtsporen van kunstmanen! 

 

• BOEK; nr. 1987, categorie 562,  

Auteur:  Cirou, Alain e.a. 

―Ciel & Espace hors-série: extraterrestres où sont-ils?‖ 

Uitgeverij: Association Française d‘Astronomie, 2012 
 

Elk jaar verschijnt er bij het Franse sterrenkundetijdschrift “Ciel&Espace” een extra 

themanummer. Dit jaar handelt het over een wel heel tot de verbeelding sprekend 

onderwerp: “Buitenaards leven, waar is het?”. Een vlot lezende mengeling van arti-

kels over het onderwerp, van héél populair (UFO-meldingen, het uitzicht van buiten-

aards leven in literatuur door de eeuwen heen) tot héél diepgravend (is het niet ge-

vaarlijk om contact te zoeken? Wat zegt de scheikunde en de fysica over mogelijke 

vorm en uitzicht ervan?...).   
 

 

• BOEK; nr. 2006, categorie 720,  

Auteur:  Van Evert, Jan 

―Oort: melkwegonderzoeker en grondlegger van de radioastronomie‖ 

Uitgeverij: Veen magazines, Amsterdam, 2012  

 

Niet makkelijk om een boeiende biografie over hem te schrijven: Jan Hendrik 

Oort (1900-1992) was dan wel één van de belangrijkste Nederlandse astrono-

men van de 20ste eeuw (en dat wil wat zeggen: Nederland heeft een immense 

reputatie in dit domein) maar het was een héél bescheiden en absoluut niet 

flamboyante persoon. Geen grote uitspraken, geen turbulent eleven, en dat 

maakt het natuurlijk niet makkelijk voor de auteur. Maar  dat wordt ruim-

schoots goedgemaakt door de talrijke zijsprongen naar “zijn” dicipline: hij was 

immers één der pioniers op het gebied van de radio-

astronomie. En daarnaast ook veel aandacht voor de rol 

die Oort speelde in de oprichting van de ESO en de 

zoektocht naar de ideale locatie voor de Zuidelijke Euro-

pese Sterren-

wacht.  

 

  

NIEUW IN DE BIBILIOTHEEKNIEUW IN DE BIBILIOTHEEK  
 

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

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

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

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

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

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

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

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de 

actieve steun van de Vlaamse minister 

van Economie, Ruimtelijke Ordening en 

Media, tevens bevoegd voor Weten-

schapsbeleid, in overleg met de Vlaamse 

minister van Onderwijs en Vorming. 
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Links: een zeldzame “gast” in deze rubriek: de planeet Venus met details 

op het wolkendek (9 september). Tom Severs gebruikte hiervoor een UV-

doorlaatfilter, want in zichtbaar licht is er zo goed als niets van deze de-

tails te zien. 

De gebruikte telescoop was een C8, met een DMK31-camera en Astrodon-

UV-filter 

Onder: een vergelijkbare opname van de hand van Bart Declercq dateert 

van 23 juli. Hij gebruikte een 30cm newton en een nog snellere Basler 

A640-camera. 

Boven: Medard Martens is een oude rot in het vak! Reeds in de jaren ‗70 produceerde hij –voor die tijd- indrukwekken-

de tekeningen en beelden van Maan en planeten. Ondertussen met pensioen heeft hij weer de smaak en de tijd te pakken 

gekregen, en de ook voor hem zorgen de nieuwe technologieën op het gebied van telescopen en vooral digitale camera‘s 

voor een ―relance‖. Deze twee opnames van een indrukwekkende protuberans die loskwam van de Zon werden gemaakt 

op 27 juni ll., met nauwelijks tien minuten tussentijd. 

Rechts: een der fraaiste objecten aan de zo-

merhemel is deze Halternevel, een opvallend 

grote planetaire nevel waarvan Hans Coeckel-

berghs hier ook de zwakkere onderste en bo-

venste gebieden mooi heeft vastgelegd. 

In totaal 160 minuten belicht met een 120mm 

ED-refractor (900mm brandpunt), en een ge-

modificeerde Canon EOS 40D. Door dat modi-

ficeren gebruikt de camera ook in rood licht 

zijn volle gevoeligheid, wat op de Halternevel 

en zovele andere astronomische objecten zijn 

nut bewijst... 
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De sterrenhemel in oktoberDe sterrenhemel in oktober  

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

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

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

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

Jupiter 
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OP DE VOORPAGINA 

Deze bijna perfect gevormde 

lusprotuberans verscheen op 19 

juli laatstleden. Fotograaf van 

dienst Janos Barabas maakte er 

ook een indrukwekkende anima-

tie van, waarop duidelijk het 

transport van materiaal te zien 

is, langsheen de magnetische 

veldlijnen. Maar dat kunnen we 

u natuurlijk niet meegeven op 

deze gedrukte pagina‟s :-). 

Let ook op de afmetingen van 

deze “krul”: vergelijk met het 

Aardbolletje dat er ter vergelij-

king naast geplaatst is. 

 

Lunt 60mm H-alfa kijker 

“double stacked”, met DMK31-

camera. De 300 beste beelden 

uit een filmpje van 500 werden 

met Registax opgeteld om dit 

resultaat te bekomen. 

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 

van Volkssterrenwacht MIRA vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui Cor-

nelis, Rik Blondeel, Emiel Beyens,  

Herwig Ronsmans, Joeri De Ro, Lieve 

Meeus, Wim Stemgee, Philippe Mol-

let.  

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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Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

De nieuwe audio-gidsen zijn klaar voor gebruik! Sinds 2005 gebrui-

ken we een systeem van audioguides, zodat individuele bezoekers tij-

dens hun bezoek gesproken uitleg kunnen krij-

gen bij de vele opstellingen op MIRA 

(essentieel op woensdag– en zondagnamid-

dag). Na meer dan 7 jaar intensief gebruik 

begonnen de 15 toestellen (en het bijhorende 

laadstation) zware tekenen van slijtage te 

vertonen. 

Daarom werden ze nu vervangen door een re-

centere uitvoering: compacter en nog beter af-

gewerkt. En omdat die individuele bezoeken 

(woensdag- en zondagnamiddag) ook steeds 

populairder worden, is ook het aantal toestellen 

verdubbeld: 30 bezoekers tegelijk vormen nu 

geen probleem meer...  

Nieuwe audio-gidsen zijn aangekomen 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPENNIEUWS VAN DE WERKGROEPEN  

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

Rondleidingen 

sterrenkunde,  ruimtevaart  en 

weerkunde is de grootste troef 

van onze volkssterrenwacht het 

enthousiasme van een team vrij-

willigers. Zij staan immers klaar 

om met behulp van onze waar-

nemingsinstrumenten  allerlei 

hemelobjecten te tonen en om 

aan de hand van de vele maquet-

tes,  experimenten  en  het  ten-

toonstellingsmateriaal de nodige 

uitleg te geven.    

 

Op vrijdag 14 december 2012 

om 20 u nemen we een kijkje 

aan de wintersterrenhemel. We 

overlopen het protocol hoe een 

aantal van onze kijkers in het 

kader  van  een  rondleiding op 

een  snelle  wijze  kunnen  ge-

bruikt worden om interessante 

hemelobjecten aan de bezoekers 

te tonen. Het gaat dus ten dele 

om hemeloriëntatie en ten dele 

om het bedienen van een deel 

van het telescopenpark van MI-

RA. Bij slecht weer focussen we 

op een deel van de tentoonstel-

ling en geven we een paar origi-

nele invalshoeken. 

Wie de laatste weken eens 

langs kwam op MIRA, of voor-

bijreed langs de Steenweg, kon 

er niet naast kijken: er prijkt 

een gigantische reclameslogan 

aan de rand van ons waarne-

mingsterras. 

“Bezoek MIRA, een hemelse 

belevenis”: klinkt overtuigend, 

nietwaar? Maar behalve als 

reclamepaneel is het ook een 

middel om wat rechtstreekse 

lichthinder (parking, straatlam-

pen, wagens,…) af te schermen 

voor de telescopen op dit hoog-

ste stuk van het terras. 

Elders in dit tijdschrift kan u 

lezen over de muurvullende 

poster over de geschiedenis van 

het Heelal, die speciaal voor 

Instrumenten / onderhoud 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

 

13 oktober 2012 om 20 uur: 

Sterrenbeelden en mythes   
Wist je dat er achter veel ster-

renbeelden een verhaal schuilt? 

Met behulp van een grote ster-

renkaart maken we je wegwijs 

in de wondere wereld van ster-

renbeelden en mythes. 

 

10 november 2012 om 20 uur: 

Najaarswedstrijd 
Wat hebben we dit jaar allemaal 

bijgeleerd? Via een reeks toffe 

opdrachten testen we jullie as-

tronomische kennis. 

 

22 december 2012 om 19.30 

uur: Astrofilmavond 
Sneeuw, ijzel en vorst. We blij-

ven deze keer gezellig en warm 

binnen om een film te kijken. 

Let op, de activiteit begint reeds 

om 19.30 uur!!! 

Jeugdkern 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen komt 

elke eerste en derde woensdag 

van de maand samen en licht 

maandelijks via deskundige 

sprekers en/of workshops een 

bepaald astronomisch thema toe.  

•3 oktober, Wim Stemgée: DSO 

van het kwartaal 

•7  no vemb er  Hi s to Rik : 

“Teilhard de Chardin” 

•5 december: DVD-video van 

Rik “Met de fiets kriskras door 

het zonnestelsel” 

 

De volgende samenkomsten van 

de werkgroep gaan door op 

woensdag 3 en 17 oktober, 7 en 

21 november, 5 en 19 december. 

Die data vallen trouwens zo 

goed als mogelijk ook samen 

met de data van de cursuslessen, 

zodat de deelnemers aan de cur-

sus nadien nog even gezellig 

kunnen napraten. 
 

Mail naar <bart@mira.be> of 

<wim.stemgee@telenet.be> 

voor meer info. 

De  Werkgroep  Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit 

 

Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-

duizend  bezoekers  over  de 

vloer, en om al die mensen een 

beetje wegwijs te maken i.v.m. 

MIRA werd gemaakt. Zo‟n 

blikvanger moet ook optimaal 

getoond worden, dus in die 

gang komt één van de volgende 

weken speciaal uitgekozen 

klemtoonverlichting (met héél 

moderne LED-lampen). 
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De sterrenhemel in novemberDe sterrenhemel in november  

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

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

Jupiter 
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De sterrenhemel in decemberDe sterrenhemel in december  

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

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

Jupiter 
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ––  DECEMBER 2012DECEMBER 2012  

Op zondag 25 november organi-

seert de Vlaamse overheid op-

nieuw een Dag van de Weten-

schap. Uiteraard is Volksster-

renwacht MIRA ook van de 

partij. 

Op de Dag van de Wetenschap 

kan het grote publiek kennis 

maken met wetenschappelijk 

onderzoek en technologische 

innovaties in universiteiten, 

hogescholen, bedrijven, onder-

zoeksinstellingen, musea, bibli-

otheken,...  

MIRA is open van 10 tot 18 uur. 

Vrije toegang. 

En ook bij de jaarlijkse sterren-

kijkdagen is MIRA steevast van 

de partij. Blikvangers die avond 

zijn de Maan en Jupiter, maar 

daarnaast zijn er in die periode 

ook de vele spectaculaire objec-

ten van de winterhemel. De Ple-

jaden zijn een fraai zicht in onze 

grote verrekijkers, de Orionne-

vel toont heel wat ragfijne struc-

turen en jonge sterretjes in de 

grote telescopen, terwijl er ook 

nog heel wat neveltjes en ge-

kleurde sterren te zien zijn. 

 

MIRA is open van 10 tot 18 uur. 

Vrije toegang (3 euro voor de 

multimediavoorstellingen). 

Zaterdag 17 november, 15h - Lezing Hilde Langenaken  

“Het archief van de Koninklijke Sterrenwacht van België” 

De Koninklijke Sterrenwacht 

van België heeft reeds een ver 

en bewogen verleden achter de 

rug. De details uit dit verleden 

kunnen gereconstrueerd worden 

aan de hand van stukken die in 

het archief worden bewaard. 

Niet alleen brieven (vanaf 1823 

tot nu) en boekhouding, maar 

vooral de wetenschappelijke 

data worden met zorg gekoes-

terd. 

Het gaat over gegevens i.v.m. de 

meridiaandoorgang, zonnevlek-

ken, het klimaat en het beroem-

de internationale project 'Carte 

du Ciel'. De dienst inlichtingen 

van de Koninklijke Sterren-

wacht kan sommige historische 

vragen alleen maar beantwoor-

den door in het archief te dui-

ken. 

Ga tijdens deze boeiende lezing 

mee op ontdekkingstocht in het 

archief van de Koninklijke Ster-

renwacht van België en ontdek 

de link tussen sterrenkunde en 

meteorologie, tussen kilo's ge-

schiedenis en leuke weetjes, 

tussen museumstukken en ster-

renkunde in de praktijk. 

Op het einde zal je ook meer 

weten over het beheren en be-

waren van een papieren tot een 

digitaal archief, in grote bedrij-

ven maar ook bij je thuis. 

Hilde Langenaken is astronoom 

en samen met Jan Cuypers ver-

antwoordelijk voor de dienst 

inlichtingen en het archief van 

de Koninklijke Sterrenwacht. 

 

Toegang: 3 euro 

Nacht van de Duisternis 

zaterdag 20 oktober 

Vanaf 19h 

Dag van de Weten-

schap 

Zondag 25 november 

VVS-sterrenkijkdagen 

Vrijdag 21 en zaterdag 22  

december 

Zoals elk jaar neemt MIRA ook 

deel aan de “Nacht van de Duis-

ternis”, georganiseerd door de 

werkgroep Lichthinder van de 

VVS en tal van natuurorganisa-

ties. Zowel de sterrenhemel als 

de natuur zijn slachtoffers van 

onze verkwistende en ondoor-

dachte manier van verlichten. 

Die avond kan u op MIRA zelf 

komen sterrenkijken, maar ook 

op diverse andere locaties zijn 

MIRA-medewerkers actief (o.a. 

in het Roodklooster te Ouder-

gem). 

Open vanaf 19h. 

Toegang: 6 euro / kinderen tot 

10 jaar: 3 euro  
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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 6,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus), kinde-

ren tot 10 jaar aan 3 euro. 

Het waarnemingsgedeelte oogt 

dit najaar tamelijk spectaculair: 

Jupiter is steevast te zien, en 

ook de Maan zal telkens van de 

partij zijn. En daarnaast is er 

ook héél wat deepsky te bewon-

deren... 

26/10: ―De atmosfeer van onze 

Aarde‖.  

Onze atmosfeer is van cruciaal 

belang voor het leven op Aarde. 

Ze bevat de zuurstof die we 

inademen en zorgt ervoor dat de 

luchtdruk en de temperatuur 

ideaal zijn. Bovendien be-

schermt ze ons tegen meteoriet-

inslagen en gevaarlijke straling 

van de Zon. 
 

30/11: ―Ruimtesondes: op avon-

tuur in het zonnestelsel‖.  

Na de maanlandingen beperkte 

de bemande ruimtevaart zich tot 

de onmiddellijke nabijheid van 

de Aarde. Maar onbemande 

sondes verkenden ondertussen 

(bijna) alle uithoeken van het 

zonnestelsel. Frank brengt een 

overzicht met fraaie beelden! 

28/12: ―Een astronomische 

vooruitblik op 2013‖.  

Zoals steeds blikt Frank in zijn 

laatste multimediavoorstelling 

van het jaar vooruit op hetgeen 

2013 voor ons in petto heeft: 

wat mogen we op gebied van 

sterrenkunde en ruimtevaart 

verwachten.  

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER ––  DECEMBER 2012DECEMBER 2012  

Zaterdag 15 december, 15h - Lezing Tim Trachet (SKEPP)  

“Bizarre theorieën over het einde van de wereld” 

Het meest besproken sterren-

kundige fenomeen uit 2012 zal 

er één zijn die… NIET zal ge-

beuren. Al jaren gonst het op het 

internet en in allerhande niet 

bepaald wetenschappelijke pu-

blicaties over het einde van de 

wereld in december 2012, waar-

bij men steevast de Maya-

kalender als argument hanteert. 

Als goede wetenschapper lacht 

u daar natuurlijk eens mee, maar  

niettemin zijn er toch héél wat 

medeburgers die dit soort non-

sensverhalen als 

zoete koek slikken, 

en die zich zelfs 

erge zorgen begin-

nen te maken… 

Verhalen over het 

einde van de wereld 

zijn zo oud als de 

mensheid zelf, en er 

zitten best wel wat 

bizarre theorieën bij. 

Mits enig logisch en 

kritisch denken en 

met enige wetenschappelijke 

inzichten bij de hand blijken die 

theorieën steevast gebaseerd op 

louter verzinsels of op inzichten 

die totaal onwetenschappelijk 

zijn. Tim Trachet, medewerker 

en erevoorzitter van SKEPP 

(Studiekring voor de Kritische 

Evaluatie van Pseudoweten-

schap en het Paranormale) en 

lange  t i j d  ook MIRA -

vrijwilliger, laat één en ander 

kritisch de revue passeren.   

Toegang: € 3,00. 

Elke woensdag– en zondagna-

middag (van 14h-18h) is MIRA 

geopend voor individuele be-

zoekers. 

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  

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

op woensdag ook niet even bin-

nen te springen in onze biblio-

theek. 

Je kan het ganse parcours ver-

kennen met een zogenaamde 

“Audio-guide”, waarmee je bij 

elke opstelling of instrument 

gesproken commentaar krijgt. 

Maar bovendien zijn er steevast 

een aantal enthousiaste vrijwilli-

gers, die her en der een woordje 

uitleg geven en vooral de instru-

menten bedienen in geval van 

helder weer (zonnewaarnemin-

gen!) 

De toegangsprijs bedraagt € 

3,00 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 
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helderheid tussen beide compo-

nenten. 

 

Melkwegstelsel Pinwheel 

(M 33); m. 6.3; 66.1'x 39.8' 

Dit is dan de tegenhanger 

van NGC891, namelijk een face

-on galaxie, of met andere woor-

den een galaxie in bovenaan-

zicht. Persoonlijk vind ik dat dit 

object gemakkelijker te vinden 

is, namelijk het is gewoon dia-

metraal tegenover M31, beke-

ken vanuit Beta Andromedae. Je 

zou ook kunnen vertrekken van-

uit Alfa Trianguli en dan moet 

je een dikke 4° ten O daarvan 

gaan zoeken. Mijn ervaring leert 

mij dat je best geen te hoge ver-

groting gebruikt, maar eerder 

een richfield telescoop met lage 

vergroting, of misschien nog 

beter een grote binoculair. Ver-

wacht niet al te veel van dit ob-

ject. Door zijn grootte heeft dit 

object maar een lage oppervlak-

tehelderheid. 

M.a.w. geen spiraalarmen of 

donkere afboordingen, neen 

enkel de kern als je geluk hebt. 

Net zoals de NGC891, kan je 

beter wachten op een topnacht 

zoals er maar enkele zijn per 

jaar. Ook deze is een topper 

voor de astrofotografen, en op 

foto zie je duidelijk waarom 

deze de Pinwheel-nevel ge-

noemd wordt. 

Om maar aan te geven hoe ex-

treem moeilijk zo‟n “face on” 

wel is: goede waarnemers kun-

nen M33 al met het blote oog 

zien vanop een héél donkere 

locatie. Maar vanop MIRA is hij 

bijvoorbeeld nauwelijks te zien 

met een 30cm: je kijkt er dwars 

door... 

Voor dit objectje zal je je beste 

starhopkwaliteiten moeten bo-

venhalen. Ik zou beginnen bij 

Lambda And om dan af te zak-

ken via Kappa And naar Ioata 

And. Van daaruit 2° ten O om te 

zoeken naar een 5.7 magnitude 

sterretje. Dan moet je nog eens 

een halve graad naar het ZO 

nemen om te zoeken naar een 

sterretje dat precies niet goed in 

focus zit, het zal niet echt een 

puntje zijn maar eerder een heel 

klein schijfje. Op dat moment 

centreer je het object en verhoog 

je de vergroting, daar dit object 

gerust wat vergroting kan ver-

dragen. Op dat moment zie je 

een groen-blauwachtig ellips-

vormig schijfje zonder veel de-

tail. 

  

Triangulum 
  

Asterisme Triangulum 

Minus 

De Kleine Driehoek werd 

destijds gecreëerd door de carto-

graaf Johannes Hevelius, maar 

wordt nu niet meer gebruikt 

omdat deze volledig door het 

sterrenbeeld Triangulum is op-

geslokt. De volgende sterren 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2011, Jean 

Meeus, VVS 2010. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo Aerts, 

Luc Vanhoeck e.a. 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

vormden de Kleine Driehoek 6 - 

10 - 12 Tri. 

 

Dubbelster Metallah (alfa 

Tri); m. 3.4 

AB: 3.42+12.9 mag, PA 309° 

Sep 85.00" 

AC: 3.42+12.2 mag, PA 182° 

Sep 222.30" 

Metallah staat in het Arabisch 

voor driehoek wat hier voor 

Alpha Trianguli toch wel vrij 

toepasselijk is. Met een schei-

ding van 85" en 222" kunnen we 

de begeleiders gemakkelijk 

scheiden van de hoofdster en 

hier gaat natuurlijk het helder-

heidscontrast met de hoofdprijs 

gaan lopen. 

 

Dubbelster, variabele Epsilon 

Tri (3 Tri); m. 5.5 

AB: 5.5+11.4 mag, Struve 

201; PA 118° Sep 3.90" 

 

Net zoals bij alfa Tri is het hel-

derheidscontrast hier groot en 

samen met de geringe scheiding 

van geen 4 boogseconden zal 

het ons zelfs parten spelen om 

de begeleider waar te nemen. 

Hier is er gevaar van overstra-

ling door het grote verschil in 

M33 in de Driehoek, één der fraaiste voorbeelden van een ―face on ga-

laxie‖, een spiraalmelkwegstelsel dat we van bovenaf bekijken. 

Op een donkere locatie is ie al makkelijk te zien met een kleine verrekij-

ker of zelfs met het blote oog, maar doordat hij zo uitgestrekt én contrast-

arm is kan hij tegelijk quasi onzichtbaar zijn vanop een té sterk verlichte 

locatie. Opname Philippe Mollet met een kleine 70mm ED-refractor. 

http://skepp.be/
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nog steeds op veilige afstand 

bekijken met behulp van een 

telescoop en dan zal je toch wel 

wat details opmerken. Je kan 

namelijk de 2 begeleiders goed 

zien: M110 iets ten Noorden en 

M32 iets ten Zuiden van het 

centrum. Misschien kan je zelfs 

donkere stofbanden zien aan de 

Noordkant van dit stelsel.  

NGC206 is gewoon een verhel-

dering in één van de spiraalban-

den, Edwin Hubble beschreef 

het als een sterrenhoop in de 

Andromedanevel.  

Voor mij betekende het eerste 

zicht, als 11 jarige jongen, op 

deze grote nevel een begin van 

een fantastische hobby en een 

wonderbaarlijke reis door het 

onmetelijke heelal. Misschien 

ook voor u? 

 

Melkwegstelsel NGC 891 

(C23); m. 10.8; 14.1'x 3.1' 

Dit is dan het schoolvoor-

beeld van een “Edge-on” ga-

laxie, met andere woorden een 

melkwegstelsel in zijaanzicht. 

Dit is werk voor de iets grotere 

telescoop (20cm), alhoewel ik 

reeds waarnemingsverslagen 

gelezen heb die dit object gezien 

hadden met een "elfje". Voorbe-

reiding is hier essentieel, met 

een goed zoekkaartje vertrek-

kende van de ster Almaak ga je 

3°40' naar het westen om op een 

ster van 6° magnitude te komen 

(HD 14622). Van daaruit is het 

net geen graad ten NO kan je 

deze galaxie perifeer zien als 

een heel smal langgerekt veegje 

met een subtiele centrale verdik-

king. Een tweede vereiste is een 

heldere, donkere en transparante 

hemel, heb je dit niet dan hoef je 

niet eens te zoeken. En als je 

dan ietwat geluk hebt dan zie je 

door dit object een ragfijne 

zwarte stofband. Heb geduld en 

je zal zien dat geduld meestal 

wel beloond wordt. Fotografisch 

is dit deepsky-object een echte 

topper… bekijk bijgaande foto 

maar eens. 

 

Planetaire nevel Blue Snow-

ball  (NGC 7662, C22); m. 

9.2; 17" 

tot aan 26 And (mag. 6) en van 

daaruit nog eens 15 boogminu-

ten te nemen naar het Noorden. 

 

Dubbelster Almaak (Gamma 

And, 1 And); m. 2.1 

Almaak is het Arabisch 

woord voor een woestijnlynx, 

maar staat bij ons gekend als 

één van de mooiste dubbelster-

ren met een mooi kleurcontrast 

van de goudgele hoofdster met 

zijn blauwachtige begeleider. 

Met een scheiding van 9.6" (PA 

63°) is deze dubbelster goed te 

doen voor een kleine telescoop. 

 

Melkwegstelsel Androme-

danevel (M 31); m. 3.4; 

3.1°x 1.0° 

Melkwegstelsel M 110; m. 

8.9; 18.6'x 11.5' 

Melkwegstelsel M 32; m. 

8.8; 9.1'x 6.6' 

Nevel NGC 206 

De moeder van alle galaxie-

en (buiten onze eigenste Melk-

weg natuurlijk), de naam dankt 

ze aan de grootte van meer dan 

3°, dat zijn maar liefst 6 maan-

diameters naast elkaar of iets 

groter dan de drie sterren van de 

Gordel van Orion! 

Met een helderheid van 3.4 ligt 

het tijdens een heldere nacht 

bijna in ieders bereik, daar dit 

spiraalstelsel dan met het blote 

oog te zien is als een klein vaag 

grijs. Vandaar dat het al sinds 

mensenheugenis bekend staat 

als “de Andromedanevel”.  

Dit object is net ten NW te vin-

den van Nu Andromedae. Zelf 

zoek ik eerst Beta And op, dan 

ga ik iets meer dan 3.5° naar het 

NW tot bij Mu And om dan nog 

eens 3.5° naar het NW te gaan 

tot bij Nu And en dan is het 

maar een kleintje tot bij M31. 

De Andromedanevel is het 

dichtstbij gelegen spiraalstelsel: 

op een afstand van zo'n 2.5 mil-

joen lichtjaar. Samen met onze 

Melkweg en nog eens 28 andere 

stelsels vormen ze de "Lokale 

Groep" en vliegen samen door 

het heelal. De Andromedanevel 

zelf vliegt zelfs naar ons toe en 

in een "nabije" toekomst 

(binnen 4 miljard jaar), zullen 

we met elkaar botsen - of exac-

ter uitgedrukt: door elkaar heen 

bewegen. Dat gaat nog eens 

vuurwerk geven, maar dan wel 

op kosmische schaal. Volgens 

de laatste theorieën zou onze 

Melkweg dan samensmelten 

met M31 tot één groot elliptisch 

stelsel.  

Voor het ogenblik kan je hem 

Het verschil met M33 (foto volgende pagina) kan niet groter zijn: deze 

NGC 891 is een fraaie ―edge on galaxie‖ (spiraalstelsel dat we van opzij 

bekijken). Op deze haarscherpe opname van Luc Debeck is ook de don-

kere stofband te zien die over nagenoeg de volledige lengte van het melk-

wegstelsel loopt. 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96, 8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Cosmodrome Genk 

Planetariumweg 19, 3600 Genk 

Tel.: 089/65 55 55 

cosmodrome@genk.be 

http://www.cosmodrome.be/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.36.74 

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

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

• Di 16/10: Start „Inleidende cursus Sterrenkunde‟ 

• Vr 19/10: Start cursus „Waarnemen voor beginners‟ 

• Di 05/02: Start cursus „Basisconcepten uit de astrofysica‟ 

• Wo 24/10: Start cursus „Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde‟ 

• Wo 17/10:  Start cursus „Actuele onderwerpen uit de ruimtevaart‟ 

• Za 10/11: Start cursus „De zuidelijke sterrenhemel‟ 

• Vr 12/10: Start Jeugdcursus „Sterrenkunde en Ruimtevaart‟ 

• Greep uit het aanbod Cosmodromeshows voor de ganse familie (op wo 

en zo): Astronaut; We are Astronomers; Dawn of the Space Age; Natu-

ral Selection; Kaluoka‟Hina, The Enchanted Reef; Galileo, Origins of 

Life; Wonders of the Universe, Violent Universe, Two Small Pieces of 

Glass, Ice Worlds, Our Living Climate, Secrets of the Sun, Earth, 

Moon & Sun 

• Elke vrijdagavond is er waarnemingsavond om 20u 

• Wo 10/10: start cursus „Inleiding tot de Sterrenkunde  

• Za 6/10: Start Jeugdcursus „Sterrenkunde‟ 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• elke 2de en 4de vrijdag van de maand om 20h : waarnemingsavond  

• elke zondagnamiddag van 14h tot 17h30: zonnewaarnemingen en bi-

bliotheek InfoLAB open 

• elke vri van 20h tot 22h: activiteiten voor de jeugd (ouderen tot 23h) 

• elke vrijdagavond 18h30 tot 23h: Bibliotheek open 

 

• Do 4/10 van 20h tot 22h: Spoorzoeken op de Maan met Van der Elst   

• Do 11/10 van 20h tot 22h: Grote structuren in het heelal door K. Chris-

tiaens  

• Za 13/10: Urania ledenuitstap naar Redu 

• Do 8/11 van 20h tot 22h: Zin of onzin van zelfbouw door J-P. Grootae-

rd en G. Wauters  

• Do 6/12 van 20h tot 22 : Fysica van het onmogelijke door Katrien Van 

der Heyden en Sven Baelden 

• Do 20/12 van 20h tot 22h : The I in FBI door Axel Emmermann  

• Za 20/10: Voordracht 'Ruimteweer' om 14h30 door Petra Vanlommel. 

• Za 20/10: start jeugdcursus „Sterrenkunde‟  

• Za 01/12 van 14h30-16h30: Voordracht: Speciale en Algemene Relati-

viteitstheorieën van Einstein  
• 3D voorstellingen: Reizen door de Ruimte, 1000 Meteoren & Kometen 

en Galilei‟s Bril 
• Elke woensdagavond om 20h open voor het publiek  

• Bijeenkomst Werkgroep Waarnemen: elke derde zaterdag van de 

maand  

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

Katrina ExterKatrina Exter  

MIRA Ceti sprak met ... 

Jij bent als sterrenkundige al 

op veel verschillende plaatsen 

actief geweest, Katrina. 

 

Het lijkt misschien wel wat op 

een nomadenbestaan, maar mijn 

vader werkte bij Lufthansa en 

zo ben ik het van kindsbeen af 

gewend geweest om op veel 

verschillende locaties te reside-

ren. Ik begon wiskunde en na-

tuurkunde te studeren aan de 

universiteit van Cardiff in 

Wales, en behaalde mijn master 

in de radiosterrenkunde in Man-

chester, daar kon ik een jaar 

werken aan het Jodrell Bank 

Centre for Astrophysics. Super-

fijn was dat om daar met die 

grote radiotelescopen waaronder 

de 76 meter Lovell Telescope in 

de weer te kunnen zijn. Voor 

mijn doctoraat ging ik daarna 

naar de universiteit van Saint-

Andrews in Scholtand. En daar-

na werkte ik als onderzoekster 

mee aan allerlei projecten, zo 

werkte ik een tijd in Polen, op 

Tenerife, in Belfast, in Londen 

en aan het Space Telescope Sci-

ence Institute in Baltimore in de 

VS. Het was vaak heel verschil-

lend werk, maar het had altijd 

ook wel iets te maken met pla-

netaire nevels. 

Ik ben meer een technische as-

tronoom, dus zeker geen theore-

ticus. Als kalibratie wetenschap-

per houd ik me voornamelijk 

bezig met databehandeling. En 

dat is ook de reden waarom ik 

momenteel in Leuven zit, we 

werken met een team aan één 

van de instrumenten aan boord 

van de ESA ruimtetelescoop 

Herschel. Het instrument in 

kwestie is de Photodetector Ar-

ray Camera and Spectrometer, 

afgekort wordt dat PACS. En zo 

ben ik opnieuw nauw betrokken 

bij het onderzoek van planetaire 

nevels want dat zijn ideale 

waarneemobjecten voor golf-

lengten in het verre infrarood, 

de specialiteit van Herschel. 

 

Hoe ben je terecht gekomen 

bij het onderwerp planetaire 

nevels, Katrina? 
 

Dat ging zoals dat meestal gaat 

met een carrière in de sterren-

kunde: voor het behalen van je 

doctoraat stelt je promotor een 

bepaald project voor, in mijn ge-

val was dat een project over pla-

netaire nevels. Nadien blijf je 

meestal min of meer in hetzelf-

de onderzoeksdomein verder 

werken omdat je nu eenmaal 

door je doctoraat een zeker spe-

cialisme hebt ontwikkeld. In 

mijn onderzoek draait het dus 

altijd om objecten die met ster-

ren te maken hebben, hoofdza-

kelijk planetaire nevels, maar 

ook dubbelsterren of dubbelster-

ren in planetaire nevels. 

Tijdens de periode dat ik werk-

Dankzij de fraaie beelden die de Hubble ruimtetelescoop ervan maakt zijn planetaire nevels uitgegroeid tot 

veruit de meest spectaculaire objecten die er in het heelal te zien zijn. Ze hebben vele verschillende vormen 

en kleuren en krijgen soms leuke namen zoals de Kattenoognevel, de Eskimonevel of de Rode Spinnevel. 

Ook ons eigen zonnestelsel zal ooit evolueren tot een systeem met een witte dwergster in het midden en daar 

omheen een planetaire nevel. 

Om over het onderzoek naar planetaire nevels meer te weten te komen, trok MIRA Ceti naar het Instituut 

voor Sterrenkunde van de KU Leuven. Daar hadden we een gesprek met Katrina Exter (°1970), een Duits-

Britse wetenschapster die deel uitmaakt van het Leuvense team dat onderzoek doet met de ruimtetelescoop 

Herschel van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA naar o.a. planetaire nevels. 

Katrina Exter, als kalibratie wetenschapper verbonden aan het Instituut 

voor Sterrenkunde van de KU Leuven, zorgt voor het aanleveren van 

data waarmee verder sterrenkundig onderzoek verricht kan worden, 

voornamelijk binnen het domein van planetaire nevels. 
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ADS 1507, B=Gamma Ari; In 

1991: PA 1° Sep 7.61" 

Een dubbelster met bijna gelijke 

sterren van magnitude 4 met 

een scheiding van 7.6 boogse-

conden, dit zou voor een kleine 

kijker geen probleem mogen 

opleveren. 

  

Andromeda: 
  

Asterisme Golf Putter 

Open sterrenhoop NGC 752;  

m. 6.6; 49.0' 

Ster 56 And (HR 556); m. 5.9 

Deze objecten horen tezamen 

als een golfputter en een golf-

bal. Je kan ze vinden door de 

rechte Gamma - Beta Trianguli 

twee maal in diezelfde richting 

te verlengen. De golfbal, NG-

C752, is direct zichtbaar in een 

goede zoeker: met een diameter 

van zo'n 49' meet hij bijna twee 

maal de diameter van de maan! 

Deze open sterrenhoop is een 

verzameling van een 70-tal ster-

retjes van de 8ste magnitude. 

Dit vrij groot deepsky-object 

kan je het best bekijken met een 

richfieldkijker met een lage 

vergroting. Ten westen kan je 

dan “de putter” zien, als een 

aantal 6de magnitude sterretjes 

op een rijtje dat eindigt op een 

klein driehoekje (waaronder 56 

And, een oranje carbonster van 

magnitude 5.9) dat recht op het 

lijntje staat. 

Het asterisme zelf is ongeveer 

1.7° groot. Hiervoor zal je al 

een goede 7 * 50 verrekijker 

nodig hebben. 

 

Asterisme Fredericks 

Glory 
Dit asterisme wordt gevormd 

door de sterren iota - kappa - 

lambda - psi Andromedae. Dit is 

een oud sterrenbeeld dat niet 

meer in gebruik is, gecreëerd 

door Johann Bode in 1787 ter 

ere van de toenmalige koning 

van Pruisen, namelijk Frederik 

de Grote. 

 

Variabele AQ And (HD 

2342); m. 7.7 

AQ Andromedae is een diep-

rode carbonster, die net zoals 

alle andere carbonsterren varia-

bel is: van magnitude 6.9 naar 

8.2 en terug in een periode van 

332 dagen. Je moet deze carbon-

ster gaan zoeken op 2.5° ten 

NW van Pi Andromedae, de 

rode kleur van de ster zal dan 

direct opvallen. 

 

Dubbelster, variabele 

Groombridge 34 (GX And); 

m. 8.1 

Dit is een binair stelsel dat zich 

vrij dicht bij ons bevindt, name-

lijk op net geen 12 lichtjaren. 

De twee sterren zijn beiden rode 

dwergen, dit zijn sterren met een 

lage massa van 0.08 tot 0.5 die 

van onze zon. Door die lage 

massa hebben ze een lagere 

temperatuur (vandaar ook een 

rodere kleur) van zo'n 2300° tot 

3500° Kelvin, op onze zon loopt 

dit snel op naar 5750° K! Door 

de trage verbranding binnenin 

deze sterren, dat dan een zeer 

lange levensduur oplevert, weet 

men tot op vandaag nog niet 

goed hoe deze sterren evolue-

ren. Groombridge 34 is niet zo 

gemakkelijk te vinden, het best 

kan je de rechte Beta - Mu 

Andromedae 2 maal verlengen 

(doorheen de Andromedanevel!) 

Triangulum Minor (de Kleine Driehoek) is een mooi asterisme dat ooit 

een ―echt‖ sterrenbeeldje was (nu opgeslokt door Triangulum, die an-

dere, véél spitsere maar opvallender Driehoek). 

De drie quasi even heldere hoofdsterren halen magnitude 5.2-5.3 (en 

dus vanop een donkere locatie redelijk zichtbaar met het blote oog) 

vormen een mooie rechthoekige driehoek. 

Deze tekening van Jef De Wit (Hove) werd gemaakt met een 8x42-bino. 

NGC 7662 -de Blauwe 

Sneeuwbal- is een   re-

delijk kleine maar ge-

concentreerde planetai-

re nevel (6x kleiner als 

de bekendere Ringnevel 

in de Lier). 

Op deze opname van 

Karel Teuwen is mooi 

de centrale ster te zien, 

omringd door twee con-

centrische schillen. 
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3. DEEPSKY (zie middenflap) 

 

Aries (Ari) - Andromeda (And) 

- Triangulum (Tri) 

Ram - Andromeda - Driehoek 

 

Sterrenbeeld: 

  

Andromeda was de dochter van 

het hautaine koningspaar Cassi-

opea en Cepheus, die door Per-

seus gered moest worden van 

het zeemonster Cetus. 

Eind goed al goed, ze trouwden 

en hadden vele kinderen… wat 

ze toch wat letterlijk namen, niet 

minder dan 14 nakomelingen 

liepen er in huis rond. 

De welbekende Hercules moest 

overgrootvader zeggen tegen 

Perseus en had Zeus als vader, 

maar Perseus moest ook vader 

zeggen tegen Zeus... 

Ik kan best begrijpen, dat je 

deze Dallas-story niet meer kan 

volgen… ik ook niet zo goed en 

ik heb de stamboom voor mij 

liggen. 

(Zie http://nl.wikipedia.org/

wiki/Andromeda_(mythologie) ) 

Over de Driehoek valt er niet 

zoveel te zeggen buiten dat de 

oude Grieken er de hoofdletter 

Delta in zagen, die ook gelijkt 

op een driehoek. 

De Ram daarentegen heeft een 

rijk verleden, daar het hier gaat 

om een gouden ram die de 2 

koningskinderen Prixus en Helle 

redde van een verraderlijk 

moordcomplot van hun stief-

moeder, koningin Ino, door te 

vluchten naar Kolchis. Daar 

aangekomen offert Prixus de 

ram aan Zeus en hield er een 

Gulden Vlies aan over. Later 

krijgt hij een zoon, Argos ge-

naamd die een groot schip gaat 

bouwen, dat vroeger een heel 

groot sterrenbeeld aan de hemel 

was. 

Dat was dan het schip waarmee 

Jason en de Argonauten op zoek 

ging naar het verloren gegane 

Gulden Vlies. 

In dit plekje aan de hemel ver-

toeven de drie mooiste melk-

wegstelsels (buiten onze eigen 

Melkweg natuurlijk), en dit in 

de drie verschillende standen 

bovendien: de “edge on” NGC 

891, de “face on” M33 en tus-

senin de M31. 

 

Aries: 

Asterisme Lilium 

Een niet meer in gebruik 

zijnde sterrenbeeldje gevormd 

door de sterren 35 - 39 - 41 Ari, 

die een Lelie voorstellen ter ere 

van Louis XIV. Werd in 1679 in 

het leven geroepen door Augus-

tin Royer. Daarvoor had dit ster-

renbeeld verscheidene namen 

zoals de Vlieg, de Bij en de 

Wesp. Nu maken alle sterren-

beeldleden deel uit van de Ram. 

 

Ster Hamal (Alfa Ari, 1 

Ari), m. 2.0 

Dit is een geëvolueerde reus, die 

in de kern bijna alle waterstofre-

serves heeft opgebruikt en op 

het punt staat een Rode Reus te 

worden, zoals Aldebaran en 

Betelgeuze. Schattingen geven 

Hamal 50% meer massa dan 

onze Zon, maar ze is 15 keer 

groter en schijnt zoals 91 zon-

nen. Het is er koeler dan op de 

zon en daardoor heeft hij dan 

ook een oranje kleur. 

 

Dubbelster Mesarthim 

(Gamma Ari, 2 Ari), m. 3.9 

 

AB: 3.88+4.64 mag, Struve 180, 

2. PLANETOÏDEN  

 

Vanaf eind november moet u 

zeker eens op planetoïdenjacht! 

De twee helderste komen dan  

enkele maanden binnen het be-

reik van een eenvoudige verre-

kijker, allebei in het gebied tus-

sen Tweelingen en Stier (zie 

kaartje op de vorige pagina).  

4 Vesta is een rotsblokje van 

iets meer dan 500km, en 1 Ce-

res haalt bijna de kaap van de 

1000km waardoor hij tegen-

woordig zelfs ingedeeld wordt 

in de nieuwe categorie der 

Dwergplaneten. 

Raar genoeg is Vesta wel de 

helderste van beide, want het 

oppervlak van de veel grotere 

Ceres bestaat uit donkerder ma-

teriaal. 

 

Het boeiendste is om ze week na 

week eens op te zoeken en hun 

positie te memoriseren of in te 

tekenen. Na enkele sessies zal 

hun beweging onmiskenbaar 

zijn. 

Indien u onderstaande foto nog 

niet in uw studeerkamer heeft 

hangen, dan moet u dringend eens 

langs onze verkoopsstand passe-

ren! Deze Andromedanevel van 

Karel Teuwen combineert meer 

dan een volle week belichtingstijd 

voor camera en telescoop... 
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zaam was aan het Instituto de 

Astrofísica de Canarias op Te-

nerife raakte ik betrokken bij 

een nieuwe techniek om aan 

spectroscopie te doen, de Inte-

gral Field Spectroscopy (IFS). 

Bij de klassieke spectroscopie 

wordt gebruik gemaakt van een 

nauwe spleet om het licht van 

een ster uit te smeren met als re-

sultaat het spectrum van het 

sterlicht in één enkele dimensie. 

Met de IFS wordt het mogelijk 

om een spectrum te krijgen in 

twee dimensies, zodat het ook 

mogelijk wordt om spectra te 

bestuderen van niet enkel punt-

bronnen zoals sterren, maar ook 

uitgestrekte objecten, bv. een 

planetaire nevel of een sterren-

stelsel. Via zo‟n spectrum kan je 

een tweedimensionaal beeld op-

bouwen waarmee je via de ver-

schillende emissielijnen in het 

spectrum de verschillende ni-

veaus van ionisatie in het waar-

neemobject kan achterhalen. 

Voor ik begon te werken voor 

het PACS-team van ESA had ik 

in Tenerife al de nodige erva-

ring opgedaan met de IFS. 

PACS is een instrument dat 

werkt als lichtmeter waarmee 

ook beelden kunnen gemaakt 

worden of dat ook kan dienst 

doen voor IFS. Maar het gaat 

wel om spectra in het verre in-

frarood en niet in zichtbaar licht. 

 

Wat is jouw rol als kalibratie 

wetenschapper? 
 

Mijn collega‟s en ik fungeren 

als een soort interface tussen het 

domein van de ingenieurs en dat 

van de sterrenkundigen. Er wor-

den data aangeleverd en wij zor-

gen voor het kalibreren ervan 

zodat het voor astronomen 

bruikbare gegevens worden 

waarmee zij hun onderzoek kun-

nen verrichten. Het ontwerpen 

en bouwen van zo‟n weten-

schappelijk experiment aan 

boord van een satelliet vergt et-

telijke jaren studie- en experi-

menteerwerk. Het is belangrijk 

om bv. het zogenaamde hitte-

budget van je instrument exact 

te kunnen bepalen: waar komt 

elke Kelvin warmte vandaan? 

Telkens een elektronische 

schakelaar wordt aangezet komt 

er een beetje warmte vrij, die 

moet allemaal mee verrekend 

worden bij het bepalen van de 

uiteindelijke meetresultaten. Wij 

moeten er dus voor zorgen dat 

de astronomische data vrij zijn 

van al dat soort „ruis‟ dat van 

het instrument en de satelliet 

zelf afkomstig is. Heel wat za-

ken kunnen uitgemeten worden 

wanneer het instrument nog op 

Aarde is, maar een aantal metin-

gen kan je pas doen wanneer het 

in de ruimte is. In het geval van 

PACS hebben we te maken met 

golflengten in het verre infra-

rood, en daarvoor moet je de 

ruimte in omdat het op Aarde 

gewoonweg te warm is en je 

krijgt hier dus nooit de geschik-

te condities krijgt om metingen 

te doen. 

Ook belangrijk is dat ons team 

een procedure uitwerkt om het 

instrument optimaal te laten 

functioneren in de ruimte. 

PACS heeft onderdelen die be-

wegen als het instrument aan het 

waarnemen is, wij gaan dan na 

welke van de verschillende set-

tings voor een welbepaald type 

dataverzameling het meest ge-

schikt is. In het geval van PACS 

op Herschel zijn er meerdere 

settings mogelijk, afhankelijk 

van welk type data de astrono-

men willen bekomen. 

Met het oog daarop schrijven 

we ook een heleboel software 

om de ruwe data die Herschel 

ons bezorgt te vertalen in het-

geen wij specifiek nodig heb-

ben. De data van Herschel in 

watt per seconde, dat zijn instru-

mentele eenheden, zetten wij 

om in watt per vierkante cm, dat 

zijn fysische eenheden. Die soft-

ware zorgt dus voor een signaal 

dat ruisvrij is, en zo komen we 

aan pure astrofysische data. 

Eens de software geschreven 

maken we hem gebruiksvriende-

lijk zodat ook de astronomen 

zicht hebben op de manier waar-

op wij tewerk gaan om tot die 

data komen. We zorgen ook 

voor de nodige documentatie 

i.v.m. al wat relevant kan zijn 

over het functioneren van de 

verschillende instrumenten, enz. 

Misschien ook nog wijzen op 

een mogelijk gevaar bij het kali-

breren van gegevens: als refe-

rentie gebruiken we veelal ster-

ren die al eerder door voorgaan-

de generaties satellieten zijn ge-

kalibreerd. Die zijn gebaseerd 

op kalibraties van daaraan voor-

afgaande generaties satellieten. 

Stel dat we ooit vinden dat er 

toen ergens een fout is gemaakt 

bij het kalibreren, dan zijn alle 

daarop volgende kalibraties 

fout. Het positieve is wel dat 

Een van de instrumenten aan boord van de Europese ruimtetelescoop 

Herschel is PACS (Photoconductor Array Camera and Spectrometer). 

Het toestel bevat een kleurencamera en een spectrometer waarmee waar-

nemingen worden gedaan in golflengten tussen 55 en 210 micrometer. 
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iedereen dan in dezelfde zin fout 

zit, en op die manier blijven de 

data wel vergelijkbaar. In het 

sterrenkundig onderzoek gaat 

het vaak meer over vergelijken 

met andere data, dan met zeker-

heid weten dat je een absolute 

waarde hebt. 

Naast dit alles i.v.m. het kalibre-

ren van data doen we zelf toch 

ook nog sterrenkundig onder-

zoek. Het is immers belangrijk 

dat wij ook feeling hebben met 

het studiedomein en begrijpen 

waar al die gegevens voor nodig 

zijn. 

 

Waarom zijn planetaire nevels 

zo’n interessante objecten? 
 

Planetaire nevels zijn de voor-

laatste fase in de evolutie van de 

meeste sterren in een sterrenstel-

sel. Het is een proces dat plaats-

vindt bij sterren met een massa 

tot acht keer die van de Zon. We 

noemen dit sterren met lage of 

intermediaire massa, er bestaan 

ook sterren met meer dan acht 

keer de massa van de Zon, maar 

dit soort sterren is een kleine 

minderheid. De stelregel wat be-

treft stermassa‟s luidt: hoe hoger 

de massa, hoe minder talrijk de 

sterren. 

De voorlaatste fase is die van de 

planetaire nevel, de laatste fase 

is hetgeen er finaal van de origi-

nele ster overblijft: een witte 

dwerg. Dat is een compact heet 

object dat in de loop van vele 

miljarden jaren langzaam af-

koelt en verder niets doet. 

Sterren  worden geboren uit gro-

te gas- en stofnevels die door de 

zwaartekracht beginnen samen 

te trekken. Centraal in zo‟n ne-

vel vormt zich een protoster die 

evolueert tot het een volwaardi-

ge ster wordt die waterstof door 

kernfusie omzet in helium. Eens 

een ster zich in die fase bevindt 

is ze een hoofdreeksster gewor-

den op het gekende Hertzsprung

-Russell classificatiediagram. 

Ook onze Zon is momenteel 

zo‟n hoofdreeksster. Die ver-

branding van waterstof in de 

kern gaat door zolang er daar 

voldoende voorraad van is. Ver-

volgens gaat de ster door ver-

schillende evolutiefasen, hoe dat 

precies verloopt hangt af van de 

massa van de ster in kwestie, 

maar ook van het feit of het een 

enkelvoudige ster is of eentje uit 

een meervoudig systeem. Als 

het gaat om dubbelsterren die 

dicht genoeg bij elkaar staan, 

zullen ze tijdens hun bestaan 

met mekaar in interactie gaan. 

Dat kan voor gevolg hebben dat 

ze misschien niet de klassieke 

evolutie doormaken, maar al 

wel eens een bepaalde fase dur-

ven overslagen. 

Uiteindelijk evolueert zo‟n ster 

tot een enorme opgeblazen bol 

waarvan de buitenlagen minder 

heet zijn, de ster is nu een rode 

reus geworden. In het inwendige 

van de ster vinden er allerlei 

processen plaats. We hebben de 

kern en daaromheen één of 

meerdere schillen waarin ook 

verbranding plaatsvindt, en in 

die structuur zijn er geregeld in-

stabiliteiten zodat de ster begint 

te pulseren. Aan het eind van 

die fase wordt het gasomhulsel 

afgestoten. Dat omhulsel is in 

feite alles wat niet de eigenlijke 

kern is, en zit tamelijk los rond 

de kern. We weten nog niet pre-

cies hoe het gasomhulsel zich 

van de kern losmaakt, ten dele 

ook omdat het zo snel gebeurt. 

Ondanks alle waarnemingen 

hebben we dat proces nog nooit 

rechtstreeks zien plaatsvinden. 

 

Wat moeten we in deze con-

text verstaan onder kort? 

 

Dat loskomen van het gasom-

hulsel neemt en periode van en-

kele duizenden tot tienduizen-

den jaren in beslag, of misschien 

zelfs nog korter, in vergelijking 

met de miljarden jaren die de 

ster doorbrengt op de hoofd-

reeks is dat heel kort. De pulsa-

ties die de hele ster beroeren 

zijn daarbij heel belangrijk, ze 

worden veroorzaakt door het-

geen er in de schillen om de 

kern heen gebeurt. De evolutie 

van een ster is een voortdurende 

strijd tussen de druk naar binnen 

ten gevolge van de zwaarte-

kracht en de druk naar buiten 

die in het midden van de ster ge-

genereerd wordt om die zwaar-

tekrachtsdruk te weerstaan. De 

verbranding van deeltjes in 

zwaardere deeltjes zorgt voor 

het vrijkomen van voldoende 

energie om de tegendruk in 

stand te houden, maar die pro-

cessen vinden niet gelijkmatig 

plaats, maar wel vrij schokkerig 

in episoden, en zo ontstaan die 

pulsaties. 

Aan de buitenkant van de ster 

gaat dit alles gepaard met een 

erg snelle sterrenwind, hoe dat 

mechanisme in mekaar zit weten 

we ook nog niet precies, maar 

het is uiteindelijk die wind die 

het gasomhulsel wegduwt. De 

kern van de ster is samengetrok-

ken tot een witte dwerg, een erg 

compacte en heel hete bol. De 

hitte van de witte dwerg zorgt 

voor intense straling, en de stra-

lingsdruk die daaruit voortkomt 

blijft het gas en stof rond de 

kern verder wegduwen. Zo 

vormt zich rond de witte dwerg 

Planetaire nevel NGC 6720, de Ringnevel. Links zien we de nevel in H2, 

rechts zien we de nevel zoals PACS die toont bij 70 micrometer: het stof 

wordt zichtbaar. Dat beide beelden eenzelfde morfologie vertonen is een 

bewijs dat moleculaire waterstof zich afzet op kleine stofkorreltjes.  
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2012 en 1 januari 2013. Beide figuren zijn identiek 

georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Links valt op hoe Venus dit seizoen nog ver genoeg ―rechts opzij‖ staat van de verbindingslijn Aarde-Zon. Daardoor 

zien we de heldere planeet de volgende maanden als ―ochtendster‖: komt dus ‗s morgens vóór de Zon op. 

Bemerk (rechts) hoe Aarde en Jupiter in dit seizoen aan dezelfde kant van de Zon staan, en omstreeks 3 december op 

één lijn staan. Dan staat Jupiter ―in oppositie‖ met de Zon en is dus de ganse nacht zichtbaar. 

Saturnus daarentegen staat in deze periode ongeveer ―achter‖ de Zon vanop Aarde bekeken, en verdwijnt dus voor 

enkele maanden van onze hemel. Maar vanaf eind november duikt ze dan stilaan terug op aan de ochtendhemel. 

De volgende maanden krijgt u een mooie gelegenheid om de twee helderste planetoïden waar te nemen. Vesta is op 

9 december in oppositie met de Zon, Ceres op 18 december: beide staan dus in die periode diametraal tegenover de 

Zon, en dus ook in hetzelfde stukje van de hemel (tussen Stier en Tweelingen). Vesta haalt op zijn best magnitude 

6,4 terwijl de iets grotere maar donkerder Ceres toch ook 6.8 haalt. Makkelijk te doen met een verrekijker... 
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Dit najaar is het vooral Jupiter die de show steelt: begin oktober komt de planeet nog maar omstreeks 22h op,  

maar elke maand winnen we twee uur. Op 3 december staat de reuzenplaneet zelfs in oppositie met de Zon en 

is dan de ganse nacht door te zien. Een héél fraai zicht trouwens, in de buurt van de heldere oranje ster Alde-

baran en vooral van de Plejaden (de mooiste sterrenhoop aan de noordelijke hemel). 

Maar aan de ochtendhemel is er nog één planeet die meer opvalt: Venus is het allerhelderste puntje aan de 

ganse hemel, niet al te hoog boven de oostelijke horizon. Ze nadert wel stilaan de Zon: begin oktober komt ze 

nog meer dan 3h30m voor de Zon op, eind december is dat al afgenomen tot iets minder dan 2 uur. Let vooral 

op de toenemende ―fase‖ van Venus (doordat de hoek tussen Aarde, Zon en Venus steeds groter wordt): op 1 

oktober is ze voor 70% verlicht, maar tegen eind december is dat al bijna 95% (dus nagenoeg een volledig 

bolletje!). Maar ondertussen verwijdert ze zich ook steeds verder van ons, zodat het schijfje steeds kleiner 

wordt: van 16‖ neemt het af tot minder dan 11‖ (boogseconden). 

Saturnus verloren we begin augustus in de gloed van de ondergaande Zon, maar vanaf eind november kunnen 

we de ringenplaneet terug opzoeken aan de ochtendhemel. Stilaan trekt ze van het langwerpige sterrenbeeld 

Maagd (waar we ze de voorbije 4 jaar aantroffen) naar het kleinere en ook lager staande Weegschaal. De vol-

gende jaren zal de planeet dus niet zo hoog meer boven de Belgische horizon uitkomen… 

Samen met Saturnus stond ook Mars deze zomer in de avondschemering. Maar de Rode planeet liet zich niet zo 

gemakkelijk verdringen door de gloed van de Zon, want schuift stilaan mee. Daardoor komt het dat Mars ook 

in dit seizoen nog steeds in de avondschemering staat, zij het nu wel stilaan héél klein en zwak. 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd tot 28 oktober, wintertijd vanaf dan). 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 oktober 21h56m 

8 oktober 21h29m 

15 oktober 21h01m 

22 oktober 20h32m 

29 oktober 19h03m 

5 november 18h33m 

12 november 18h03m 

19 november 17h32m 

26 november 17h01m 

3 december 16h30m 

10 december 16h00m 

17 december 15h29m 

24 december 14h59m 

31 december 14h29m 

Venus 1 oktober 
Mars 1 oktober 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

19 november 5h55m 

26 november 5h32m 

3 december 5h09m 

10 december 4h45m 

17 december 4h22m 

24 december 3h58m 

31 december 3h33m 

7 januari 3h05m 

Mars 1 januari 

Saturnus 1 januari 

Jupiter 1 november 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 oktober 20h51m 

8 oktober 20h36m 

15 oktober 20h23m 

22 oktober 20h12m 

29 oktober 19h02m 

5 november 18h54m 

12 november 18h47m 

19 november 18h42m 

26 november 18h39m 

3 december 18h38m 

10 december 18h38m 

17 december 18h39m 

24 december 18h42m 

31 december 18h45m 

Venus 1 januari 

VENUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 3h53m 

8 oktober 4h10m 

15 oktober 4h28m 

22 oktober 4h47m 

29 oktober 4h07m 

5 november 4h26m 

12 november 4h47m 

19 november 5h07m 

26 november 5h28m 

3 december 5h50m 

10 december 6h11m 

17 december 6h32m 

24 december 6h52m 

31 december 7h10m 
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een nevel. De naam planetaire 

nevel is verwarrend, want der-

gelijke nevels hebben totaal 

niets te maken met planeten. De 

benaming is afkomstig van Wil-

liam Herschel aan het eind van 

de 18de eeuw, gezien door zijn 

telescopen deden dit soort ne-

vels hem aan planeten denken, 

en de naam werd nadien door de 

sterrenkundige wereld overge-

nomen en overleeft tot vandaag, 

ook al is hij dus eigenlijk slecht 

gekozen. 

Een planetaire nevel is in essen-

tie een hete nevel die geleidelijk 

uitdijt en langzaam maar zeker 

afkoelt en vervaagt. Hij bestaat 

uit materie die voordien de ma-

terie was waaruit de ster be-

stond. Het omhulsel dat intussen 

de planetaire nevel geworden is 

beweegt weg van de witte 

dwerg met een snelheid van 

zo‟n 30 km per seconde. Door 

de intense hitte van de sterkern 

wordt het gas van de planetaire 

nevel geïoniseerd, en dat is de 

reden waarom we hem kunnen 

zien. Eens al dat gas ver genoeg 

weg is geblazen, is de nevel zo-

danig verspreid en is de dicht-

heid ervan zodanig afgenomen 

dat de planetaire nevel uiteinde-

lijk volledig vervaagt. De hitte 

van de witte dwerg slaagt er niet 

meer in het gas te ioniseren en 

dus is het ook niet meer zicht-

baar. Een planetaire nevel be-

staat dus slechts enkele duizen-

den tot tienduizenden jaren, de 

precieze duurtijd zal ervan af-

hangen hoeveel massa de origi-

nele ster weggeblazen heeft. 

Binnen een planetaire nevel is 

ook veel stof aanwezig. Het kan 

gaan om stof dat afkomstig is 

van het gasomhulsel dat door de 

ster is weggeblazen, het kan ook 

stof zijn dat ontstaan is in de ne-

vel zelf of het kan ook in de ne-

vel terecht gekomen zijn vanuit 

het interstellaire medium. Aan-

gezien dergelijke stofdeeltjes 

koel zijn, stralen ze golflengten 

uit in het infrarood. Als plane-

taire nevels enkel maar observe-

ren in zichtbaar licht gaan we al-

leen het gas waarnemen. Het in-

strument PACS op de Herschel 

ruimtetelescoop is ontworpen 

om infraroodstraling te kunnen 

detecteren, en bijgevolg valt ook 

het stof in planetaire nevels bin-

nen het bereik van onze waarne-

mingen. 

 

Wat vooral opvalt aan de vele 

planetaire nevels die we via 

bv. de webstek van de Hubble 

ruimtetelescoop kunnen be-

wonderen is de verscheiden-

heid aan vormen? 

 

En ze zijn ook bijna nooit hele-

maal rond, terwijl je net zou 

verwachten dat wanneer een sfe-

risch object zoals een ster haar 

buitenste gaslagen wegblaast er 

zich een gigantische uitdijende 

gasbel zou vormen. Bij vele pla-

netaire nevels zien we ringvor-

mige structuren, dat heeft te ma-

ken met een stofband in de vorm 

van een soort donut  die rond de 

centrale ster zit. De ruimtetele-

scoop Herschel maakt het moge-

lijk om dat stof te zien. 

Het is nog steeds niet goed be-

grepen hoe het stof daar terecht 

is gekomen, maar een gevolg er-

van is in ieder geval dat de mas-

sa gas die de ster verliest ge-

blokkeerd wordt door het aan-

wezige stof, en daarom wordt 

het uitgestoten in twee richtin-

gen loodrecht op die stofband. 

Zo ontstaan er nevels die ofwel 

elliptisch van vorm zijn of met 

lobben die aan beide zijden uit-

steken. In bepaalde gevallen 

krijg je erg nauwe stromen ma-

terie die weggeblazen worden, 

zogenaamde jets, met snelheden 

van enkele honderden km per 

seconde. Dat is veel in vergelij-

king met de normale 30 km per 

seconde waarmee de gaslagen 

zich van de witte dwerg verwij-

deren. 

Als je kijkt naar een mooi voor-

beeld als de katoognevel zie je 

in die prachtige planetaire nevel 

ook allerlei ringvormige structu-

ren rond de witte dwergster. Dat 

zijn de voorgaande fasen van 

massaverlies van de rode reu-

zenster. Gedurende haar hele le-

ven verliest een ster massa, ook 

wanneer ze op de hoofdreeks 

zit, maar dat gaat rustigjes aan. 

Denk maar aan de stroom van 

geladen deeltjes die de Zon con-

tinu verliest. Eens een ster rode 

reus wordt, vindt dat massaver-

lies op veel grotere schaal 

plaats. Het is wel een probleem 

om dat proces waar te nemen, 

want het gaat om massa die niet 

geïoniseerd is. Maar omdat er 

tezelfdertijd ook veel stof uitge-

Wat er uiteindelijk met een ster zal gebeuren in haar laatste levensfasen 

hangt af van de massa aan het begin wanneer een ster zich vormt door de 

samentrekking van een grote gas- en stofnevel. Planetaire nevels ont-

staan bij sterren met een massa tot 8 x die van de Zon.  
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stoten wordt door de rode reus, 

is het mogelijk om dat stof met 

Herschel ten dele in beeld te 

brengen. Het vergt in ieder ge-

val extreme nauwkeurigheid en 

spitsvondigheid van de observa-

tieteams om toch enig licht te 

werpen op hoe de rode reuzen 

hun massa verliezen. Eens we 

daar zicht op hebben staan we 

een hele stap dichter bij het be-

grijpen van hoe die exotische 

vormen van planetaire nevels tot 

stand komen. 

 

Wat zijn volgens de inzichten 

van vandaag de mechanismen 

die leiden tot planetaire nevels 

die niet sferisch zijn? 

 

Zeker in het geval er één enkele 

centrale ster is blijft dat een 

groot raadsel. Alle sterren heb-

ben een sterk magnetisch veld. 

Door de rotatie van de ster raken 

de ontelbaar vele magnetische 

veldlijnen verdraaid en opge-

wonden, ze kunnen zich oprich-

ten langs de rotatieas en langs 

daar kan materie aan het sterop-

pervlak weggetrokken worden, 

zodat er op die manier recht-

streeks bipolaire structuren ge-

vormd worden. De snelle rotatie 

van een ster kan ten gevolge van 

wat we gemeenzaam de middel-

puntvliedende kracht noemen 

materie ook langs de equator 

naar buiten stuwen. Zo bouwt er 

zich geleidelijk een structuur in 

donutvorm op rond de ster. Bij 

de volgende fase van massaver-

lies botst die nieuwe gasmassa 

daar tegenop, wordt geblok-

keerd en wordt in andere rich-

tingen gestuwd zodat er ook op 

die manier een bipolaire struc-

tuur kan ontstaan. 

Met twee sterren in het midden 

is het gemakkelijker om de exo-

tische vormen te verklaren, want 

twee sterren die rond een ge-

meenschappelijk zwaartepunt 

draaien zorgen ervoor dat in het 

vlak waarin ze draaien de aan-

wezige materie in een donut-

vorm terecht komt met daarop 

materiestromingen die schuin 

bewegen of er loodrecht op 

staan. 

En er zijn nog heel wat andere 

ideeën denkbaar in dat ver-

band. De vraag is welke van 

deze effecten zich bij een ster 

het sterkst laten voelen? Zijn 

alle planetaire nevels op de-

zelfde manier ontstaan? Zijn 

alle scenario‟s evenwaardig of 

is het een mix van effecten die 

speelt? En is het belang van 

een bepaald effect groter of 

kleiner al naargelang de precie-

ze evolutiefase waarin de ster 

zich bevindt? Het mechanisme 

dat de vele verscheiden vormen 

van planetaire nevels doet ont-

staan moet iets van die aard 

zijn, maar zoals gezegd is het 

heel moeilijk te achterhalen 

wat er precies gaande is. Daar-

voor zou je de centrale ster 

moeten kunnen zien zodat je er 

rechtstreeks metingen aan kan 

verrichten. Bij veel planetaire 

nevels wordt de straling van de 

ster tegengehouden door het 

gas en stof van de nevel zelf. 

Het gaat bovendien om sterren 

die weliswaar erg heet zijn, 

maar ook extreem klein en niet 

erg lichtkrachtig. Om toch 

bruikbare observaties te doen 

heb je de grootste telescopen 

nodig, voorzien van allerlei ex-

tra instrumenten om een maxi-

maal rendement te halen uit je 

waarnemingen. De weten-

schappelijke comités die beslis-

sen of je waarneemtijd krijgt 

om met die reuzentelescopen te 

mogen werken gaan ervan uit 

dat we over sterren zelf toch al 

alles weten wat we moeten we-

ten, en bijgevolg krijgen dit 

soort projecten niet gemakke-

lijk voorrang. Een extra com-

plicatie is dat het niet alleen 

erg veeleisende waarnemingen 

zijn die wij dienen te verrich-

ten, maar dat we bovendien 

voldoende van die waarnemin-

gen moeten doen, zodanig dat 

we er statistische gegevens uit 

kunnen halen. Er zijn waar-

schijnlijk tienduizenden plane-

Op dit beeld van de Kattenoognevel door de Hubble ruimtetelescoop zijn 

meer dan tien concentrische ringen te zien rond de kern van de nevel. Het 

betreft massa die met intervallen van zo‘n 1500 jaar via een series pulsen 

door de rode reuzenster is uitgestoten.    

Copyright: NASA/ESA Hubble Space Telescope (STScI). 
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Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone 

van 6° boven en onder de ecliptica 

staan. 

ling kan men ook gebruik ma-

ken van Stonyhurst-schijven. 

Deze tekenen voor een bepaalde 

waarde van B0 een volledig co-

ordinatennet uit en kunnen ge-

kopieerd worden op het zonne-

beeld. Op de website van Peter 

Meadows kan je deze schijven 

vinden voor elke graad van B0. 

 

Eveneens vind je de zonnecoör-

dinaten per dag op: 

h t tp : / / www.c v -he l io s . n e t /

heliotable.html 

 

Onderstaande figuur geeft een 

idee van hoe de stand van de 

zonneas in de loop van het jaar 

wiebelt of hoe wij, van op de 

aarde, ons boven of onder de 

zonne-evenaar bevinden.  
 
Referentie: 
 

• „Zon en aarde, een unieke re-

relatie‟ J. Janssens, een uitga-

ve van Volkssterrenwacht MI-

RA 
• „Hemelkalender 2012‟ J. 

Meeus, uitgegeven door de 

Vereniging voor Sterrenkunde 
• http://www.sidc.be/ 

• http://www.petermeadows. 

com/html/stonyhurst.html

Datum  

(A)vond/  

(O)chtend 

Samen-

stand met 

ster of pla-

neet 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

5 oktober (A) 
Aldebaran 

( Tauri) 
7° rechts 

5 oktober (A) Jupiter 2° boven 

12 oktober 

(O) 

Regulus 

( Leo) 
8° boven 

18 oktober 

(A) 
Mars 2° onder 

1 november 

(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 

4° rechts-

onder 

1 november 

(A+O) 
Jupiter 2° boven 

8 november 
Regulus 

( Leo) 
6° boven 

11 november 

(O) 
Venus 7° links 

16 november 

(A) 
Mars 5° onder 

28 november 

(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 
4° onder 

28 november 

(A) 
Jupiter 4° links 

5 december 

(O) 

Regulus 

( Leo) 

7° linksbo-

ven 

9 december 

(O) 
Spica ( 

Virginis) 
4° links 

10 december 

(O) 
Saturnus 5° links 

11 december 

(O) 
Venus 4° links 

15 december 

(A) 
Mars 7° onder 

25 december 

(A) 
Jupiter 2° links 

26 december 

(A) 

Aldebaran 

( Tauri) 
5° onder 

Schets 4: Dezelfde waarneming van 23 april maar met de rotatieas 

en de stand van de evenaar op die dag  

http://www.cv-helios.net/heliotable.html
http://www.cv-helios.net/heliotable.html
http://www.sidc.be/
http://www.petermeadows.com/html/stonyhurst.html
http://www.petermeadows.com/html/stonyhurst.html
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De waarden (in graden en deci-

malen) van de hoeken P en B0 

voor 0hUT van elke dag van het 

jaar staan vermeld in de jaarlijk-

se Hemelkalender, uitgegeven 

door VVS (ook voor L0, de heli-

ografische lengte waar we nu 

niet verder op ingaan). 

Wat betekent dit in praktijk voor 

een amateur zonnewaarnemer 

die moet aanduiden of een zon-

nevlekkengroep in de noordelij-

ke (ten noorden van de zonne-

evenaar) of zuidelijke hemisfeer 

(ten zuiden van de zonne-

evenaar) ligt? 

 

Om bij het begin van de waarne-

ming de oostwestlijn aan te dui-

den, gebruik ik een rooster in 

mijn oculair zoals je dit ook ziet 

op de schetsen en laat een zon-

nevlek evenwijdig met of op een 

lijn van het rooster doorlopen. 

Dit is nodig omdat door de rota-

tie van de aarde de posities van 

de oostwestlijn en de noord-

zuidas veranderen doorheen de 

dag. De bewegingsrichting van 

de zonnevlekkengroepen duidt 

het westen aan. De noordzuid 

lijn staat hierop loodrecht. Zie 

schetsen 1 en 3. 

 

Schets 1: Mijn waarneming van 

8 september 2012 genoteerd op 

de zonneschijf met alleen de 

noordzuid- en de oostwestlijn.  
 
Op schets 2 kunnen we pas met 

zekerheid zeggen dat er van de 

waargenomen groepen zich 

twee in de noordelijke hemisfeer 

(ten noorden van de equator) en 

twee in de zuidelijke hemisfeer 

(ten zuiden van de equator) be-

vinden. 

 

Aangezien P en B0 variëren in 

de loop van het jaar voeg ik 

hierbij nog een voorbeeld voor 

de maand april. 

 

Besluit: 2 groepen in de noorde-

lijke en 3 groepen in de zuidelij-

ke hemisfeer 

 

Merk het verschil tussen de 

oriëntatie van de zonneas en 

de inclinatie van de zon voor 

deze twee maanden. 

 

Voor deze globale positiebepa-

Op deze schets kan ik niet zeggen hoeveel groepen er 

die dag in de noordelijke en/of zuidelijke hemisfeer te 

tellen zijn (idem schets 3)! 

Dezelfde waarneming maar met projectie van de rota-

tieas van de zon en de stand van de zonne-evenaar of 

equator op de dag van de waarneming. 

Schets 3:  Een waarneming op 23 april 2012. 
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hoe het stof fysiek verspreid zit 

in de nevel. Heeft het dezelfde 

verspreiding als het gas of is het 

geconcentreerd in specifieke zo-

nes? Het is ook belangrijk om te 

weten met wat voor stof we te 

maken hebben: is het stof heel 

fijn en licht of eerder dikker en 

zwaarder? Gasdeeltjes groepe-

ren zich tot moleculen, en als 

het stof zwaar genoeg is, zal het 

die gasdeeltjes aantrekken. We 

willen precies kunnen begrijpen 

hoe gas en stof in de context van 

planetaire nevels met mekaar in 

interactie treden. Er zijn intus-

sen al waarnemingen gedaan in 

planetaire nevels waaruit blijkt 

dat H2-moleculen zich daar 

vastgehecht hebben aan stof-

deeltjes. 

We proberen ook meer inzicht 

te krijgen in de vele kleinschali-

ge structuren die in de globale 

planetaire nevels te vinden zijn. 

We zien allerlei filamenten, 

bubbelstructuren, enz. Hebben 

die een verschillende tempera-

tuur, dichtheid of chemische sa-

menstelling dan de rest van het 

gas en stof daar in de buurt? 

Dat is allemaal belangrijk om 

weten, uiteindelijk zal al dat gas 

en stof dat uitgestoten wordt im-

mers leiden tot de vorming van 

volgende generaties sterren. 

 

Voorwaar een wonderlijk re-

cyclageproces waar wij men-

sen alleen maar blij mee kun-

nen zijn. Mocht dat er niet 

zijn, zouden wij e nooit ge-

weest zijn. Bedankt voor het 

interview, Katrina, en veel 

succes met je verdere onder-

zoek! 

 
 

 

 

waar het stervormingsproces op 

volle toeren draait, terwijl je in 

bolvormige sterrenhopen oude 

sterren aantreft. Daar ga je haast 

geen planetaire nevels aantref-

fen, de sterren zijn dat stadium 

al lang voorbij. 

En natuurlijk zal een planetaire 

nevel die ontstaat bij een ster 

met minder massa zich anders 

ontwikkelen en zich anders aan 

ons tonen dan het geval is bij 

een ster met meer massa. De 

kern van een ster met minder 

massa is immers koeler dan die 

van een ster met meer massa. 

De hetere kern zal de omringen-

de nevel veel sterker ioniseren 

en er zullen dus andere emissie-

lijnen in het spectrum van de 

planetaire nevel te zien zijn, af-

hankelijk van de temperatuur 

van de witte dwerg. 

Ten slotte is het ook relevant of 

het gaat om een systeem met 

één enkele ster of een dubbel-

stersysteem, de vorm van de 

planetaire nevel wordt daar ook 

in sterke mate door beïnvloed. 

 

Verwacht jij de komende ja-

ren spectaculaire ontdekkin-

gen op het vlak van het onder-

zoek van planetaire nevels? 

 

De ruimtetelescoop Herschel zal 

daar ongetwijfeld voor zorgen. 

Dat toestel is in staat om te ont-

dekken wat voordien onzicht-

baar was: stof in de ruimte. Dat 

klinkt misschien wat banaal, 

maar voor alle domeinen van 

het sterrenkundig onderzoek is 

dat een belangrijk ingrediënt. 

Het gaat om stof in jonge stellai-

re objecten, stof in planetaire 

nevels, en ook stof in nabije of 

ver verwijderde sterrenstelsels. 

Aangezien we vóór Herschel 

niet in staat waren om dat stof te 

detecteren, zijn alle resultaten 

op dat vlak ontdekkingen. 

I.v.m. planetaire nevels willen 

we gedetailleerd achterhalen 

taire nevels in ons sterrenstelsel 

en er zijn er slechts enkele hon-

derden die we effectief kunnen 

zien. Als je echt wil weten hoe 

planetaire nevels functioneren, 

moet je er toch minstens tien 

procent van bestuderen en niet 

slechts enkele specimens. Er is 

binnen ons onderzoeksdomein 

best nog veel werk aan de win-

kel. 

 

Is er verschil tussen planetaire 

nevels in ons sterrenstelsel en 

die in andere sterrenstelsels? 

 

Goh, die andere sterrenstelsels 

staan veel te ver weg om plane-

taire nevels daarin anders te zien 

dan simpele lichtvlekjes zonder 

veel structuur. Er zijn alleen de 

buren waar we een kijkje kun-

nen nemen: in de Magellaanse 

Wolken kunnen we planetaire 

nevels observeren met voldoen-

de resolutie om vast te stellen 

dat ze er ook daar heel verschei-

den uitzien. Dat houdt natuurlijk 

steek, want in essentie verloopt 

de evolutie van sterren in alle 

sterrenstelsels op dezelfde wij-

ze. 

Hetgeen wel zal verschillen is 

de omgeving waarbinnen plane-

taire nevels zich bevinden. Be-

langrijk is de graad van metalli-

citeit, de hoeveelheid metalen in 

de gas- en stofnevels waaruit de 

sterren zijn ontstaan. Die beïn-

vloedt het massaverlies van ster-

ren, alsook het aantal planetaire 

nevels die zullen ontstaan en de 

vorm die deze zullen aannemen. 

Nevels met een lage metalliciteit 

zijn ook veel moeilijker te be-

studeren: de emissielijnen in 

spectra komen van metalen en 

als er weinig metalen zijn, zijn 

er bijna geen emissielijnen. 

Wat ook een verschil uitmaakt 

is of het gaat om een omgeving 

met  jonge of oude populaties 

sterren. In ons sterrenstelsel zijn 

er gebieden in de spiraalarmen 

Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

 KU Leuven Institute of Astronomy  http://fys.kuleuven.be/ster/research/stellarevolution 

 ESA Herschel  http://www.esa.int/esaMI/Herschel/ 

 Hubblesite Gallery  http://hubblesite.org/gallery/album/nebula/planetary/ 

 Planetary Nebulae Observer‟s Home Page  http://www.blackskies.org/ 

http://fys.kuleuven.be/ster/research/stellarevolution
http://www.esa.int/esaMI/Herschel/
http://hubblesite.org/gallery/album/nebula/planetary/
http://www.blackskies.org/
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onder de knie had, zelfs zonder 

de handleiding gelezen te heb-

ben. Toch wel een verschil met 

gelijkaardige modellen van de 

concurrentie. 

 

Dus toen we een tijdje later de 

gelegenheid kregen om de  klei-

nere versie (8 inch spiegelope-

ning) tweedehands aan te kopen, 

hebben we dan ook niet lang 

moeten twijfelen. 

 

Optiek 

De kijker zelf is een grote klas-

sieker, maar dan in zijn meest 

recente uitvoering. De 8 inch 

Schmidt-Cassegrain is –sinds 

zijn invoering begin jaren „70– 

zijn, vlot opgesteld kunnen wor-

den, en liefst in een minimum 

aan tijd en met zo weinig moge-

lijk herkenningspunten geauto-

matiseerd worden. De auteur 

kreeg een tweetal jaar geleden 

de kans om enkele avonden lang 

demonstraties te geven met een 

Celestron CPC 1100, en stelde 

vast hoe snel hij de technieken 

Het is een evolutie die niet meer 

te stoppen valt: moderne ama-

teur-telescopen bevatten steeds 

meer elektronica, en worden 

steeds meer geautomatiseerd 

(zie kaderstukje). GoTo is hét 

mode-woord in onze sector… 

 

En ook op MIRA zijn we stilaan 

overstag gegaan. Lange tijd 

hebben we die evolutie koppig 

tegengehouden: als Volksster-

renwacht hebben we immers 

een belangrijke voorbeeldfunc-

tie. Voor veel bezoekers is MI-

RA dé plaats waar ze voor het 

eerst in contact komen met een 

telescoop, en als ze dan als eer-

ste indruk meekrijgen dat zo‟n 

kijker “een toestel is waarop je 

op enkele knopjes duwt, en het 

gewenste object verschijnt in 

beeld”… nee, dat vonden we 

toch echt geen goed idee. Maar 

de tijden evolueren verder, de 

Brusselse lichthinder wordt nog 

heviger en dus wordt het nog 

lastiger om zwakke objecten te 

zoeken… Dus toen we enkele 

jaren geleden zwaar investeer-

den in ons telescopenpark, was 

dit een belangrijk aspect: de 

Kutter kreeg een nieuwe volau-

tomatische montering, de nieu-

we 40cm ACF was uiteraard 

computergestuurd, en ook met 

de 45cm Dobson moet dat uit-

eindelijk het geval zijn. 

 

Maar MIRA is soms ook op 

verplaatsing actief, waar het al-

lemaal nog iets moeilijker gaat: 

de kijker moet nog transportabel 

De CPC 800 tijdens een zomerse buitenactiviteit, voorzien van een de-

gelijke glazen zonnefilter. Let op de parallactische opstelling: door 

middel van een wig (―wedge‖) staat één as parallel aan de rotatie-as 

van de Aarde 

Philippe Mollet 

Celestron CPC 800 (XLT)Celestron CPC 800 (XLT)  
Computergestuurd, krachtig én toch nog mobiel...Computergestuurd, krachtig én toch nog mobiel...   

Productbespreking: 

Geproduceerd door Celestron  

In België o.a. verdeeld door Lichtenknecker Optics (www.lo.be/

Hasselt) 

Kostprijs  ca. 2000 euro (o.a. afhankelijk van accessoires) 

Diameter 203 mm (8 inch) 

Brandpuntsafstand 2032 mm (f/10) 

Gewicht 19 kg (telescoop) + 12 kg (driepoot + montering) 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

P EN B0 VARIË-

REN!  
 

De definitieve zon-

nevlekkengetallen 

voor januari, fe-

bruari en maart 2012 zijn:    58.3; 

32.9 en 64.3 (SIDC) 

 

De voorlopige zonnevlekkenge-

tallen voor juni, juli en augustus 

2012 zijn respectievelijk: 

64.5; 66.5 en 63.1 (SIDC) 

 

Wanneer men de "afgegladde" 

maandgemiddelden berekent 

aan de hand van de formule van 

Jean Meeus (1958), dan bekomt 

men de volgende waarden: 

komen. Vermoedelijk zullen de 

zonnevlekkengetallen in de ko-

mende maanden weer toenemen, 

en zal het maximum pas in 2013 

worden bereikt.” 

 

Bovenstaande grafiek geeft de 

absolute zonnevlekkengetallen 

en de afgegladde maandgemid-

delden (Meeus) voor zonnecy-

clus 23 en 24. 

 

 

- Wat een zonnewaarnemer 

ziet en toch niet ziet:  
 

Wanneer ik als zonnewaarne-

mer door de telescoop, met 

aangepaste filters(!), zonne-

vlekken waarneem, kan ik niet 

onmiddellijk zeggen of deze 

zich in de noordelijke of zui-

delijke hemisfeer bevinden! 

Waarom niet? 

De zon draait evenals de aarde 

om haar as. Dit gebeurt echter 

veel langzamer dan de aarde. 

Het duurt ongeveer 27 dagen 

voor we een zonnevlek een vol-

ledige omwenteling zien vol-

tooien. De rotatieduur varieert 

en hangt af van de breedte op de 

zon (de heliografische breedte). 

De zonneas of rotatieas staat 

niet precies loodrecht op het 

vlak van de aardbaan maar helt 

om een hoek van 7°. Daarom 

zien we de zon gedurende het 

jaar onder verschillende hoe-

ken. Dit betekent een bijko-

mende moeilijkheid bij de be-

paling van de positie van zon-

nevlekken.  

De stand van de zonneas wordt 

aangegeven door twee hoeken: 

de hellingshoek B0 en de posi-

tiehoek P. Dit zijn gegevens 

die betrekking hebben op de 

manier waarop wij vanaf de 

aarde tegen de zon aankijken. 

De positiehoek P houdt reke-

ning met de oriëntatie van de 

zonneas in de ruimte. In feite 

geeft deze hoek de afstand weer 

tussen de ware rotatieas van de 

zon en de noordzuidas zoals 

gezien van op aarde. Deze posi-

tiehoek wordt geteld vanaf het 

noordpunt van de zonneschijf, 

positief naar het oosten, nega-

tief naar het westen.  

P varieert in de loop van het 

jaar tussen +26,37° en -26,37°. 

Zie schetsen 2 en 4. 

 

B0, de heliografische breedte 

van het middelpunt van de zon-

neschijf, houdt rekening met 

de inclinatie van de zon en 

kan variëren tussen +7,25° 

(noordelijke zonnehemisfeer 

best zichtbaar, herfstperiode) 

en -7,25° (zuidelijke hemisfeer 

best zichtbaar, lenteperiode).  

Zie schetsen 2 en 4. 

  

jun 2011    51.4 

jul 2011    56.5 

aug 2011    60.6 

sep 2011    63.7 

okt 2011    65.7 

nov. 2011    66.8 

dec. 2011    66.7 

jan 2012    66.0 

feb. 2012    64.3 

“J. Meeus: Omdat de bereke-

ning van deze afgegladde 

maandgemiddelden op 13 op-

eenvolgende maandelijkse waar-

den steunt, kunnen we nu niet 

verder dan februari 2012 kijken. 

Het afgegladde maandgemiddel-

de van februari 2012 steunt op 

de maandelijkse gemiddelden 

van augustus 2011 tot en met 

augustus 2012. We zien dat de 

afgegladde maandgemiddelden 

in november 2011 een maxi-

mum hebben bereikt. Waar-

schijnlijk is dat niet het maxi-

mum van de huidige vlekkency-

clus; dat zou dan wel erg vroeg 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (twee uur voorlo-

pend op UT) loopt dit jaar tot de 

ochtend van 28 oktober.  

De wintertijd (vanaf dan tot zon-

dagochtend 31 maart 2013) loopt 

dan één uur voor op de Universele 

Tijd (UT). 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

http://users.telenet.be/j.janssens/SC24web/SC24.html#RSC24 

http://users.telenet.be/j.janssens/SC24web/SC24.html#RSC24
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Philippe Mollet—Wim Stemgee 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2012DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2012  

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon in 

AE(astronomische 

eenheden) 

1 oktober 5h48m 7h43m 19h19m 21h14m -3°31' 1,001 

8 oktober 6h00m 7h54m 19h04m 20h58m -6°12' 0,999 

15 oktober 6h11m 8h06m 18h49m 20h44m -8°50' 0,997 

22 oktober 6h22m 8h17m 18h35m 20h30m -11°21‟ 0,995 

29 oktober 5h33m 7h29m 17h21m 18h18m -13°44' 0,993 

5 november 5h43m 7h41m 17h09m 18h08m -15°56' 0,991 

12 november 5h53m 7h53m 16h59m 17h59m -17°55' 0,990 

19 november 6h03m 8h05m 16h50m 17h52m -19°39' 0,989 

26 november 6h11m 8h16m 16h43m 17h47m -21°06' 0,987 

3 december 6h19m 8h25m 16h38m 17h44m -22°13' 0,986 

10 december 6h26m 8h34m 16h36m 17h44m -22°59' 0,985 

17 december 6h31m 8h40m 16h37m 17h45m -23°23' 0,984 

24 december 6h35m 8h43m 16h40m 17h49m -23°24' 0,984 

31 december 6h37m 8h45m 16h46m 17h54m -23°02' 0,983 

Datum  Maanfase 

30 september Volle Maan 

8 oktober Laatste kwartier 

15 oktober Nieuwe Maan 

22 oktober Eerste kwartier 

29 oktober Volle Maan 

7 november Laatste kwartier 

13 november Nieuwe Maan 

20 november Eerste kwartier 

28 november Volle Maan 

6 december Laatste kwartier 

13 december Nieuwe Maan 

20 december Eerste Kwartier 

28 december Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan 

van oktober tot december 2012. 

Alle uren zijn gegeven in plaat-

selijke tijd (wintertijd vanaf 28 

oktober) . 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon staat minder als 6° onder de horizon 

• Nautische schemering: wanneer de Zon 6-12° onder de horizon staat 

• Astronomische schemering: wanneer de Zon 12-18° onder de horizon zit  

Oktober-december 2012: de sterrenhemel in ‗t kort: 

 Jupiter zal de volgende maanden de nachthemel domineren. Begin 

oktober is het nog wachten tot na 22h, maar vanaf november staat ie 
aan de hemel te fonkelen van avond tot ochtend (in oppositie op 3/12). 

 Enkel aan de ochtendhemel wordt hij overstraald door Venus, die van-

af december echter stilaan dichter naar de Zon schuift.  

 Saturnus verloren we eind vorige zomer aan de avondhemel, maar 

vanaf eind november kan je de ringenplaneet stilaan terug opzoeken   
aan de ochtendhemel. 

 Mars houdt het iets beter uit: in juli-augustus stond die nog samen met 

Saturnus in de avondschemering, en maanden later blijkt die daar nog 
te staan… Maar steeds zwakker, kleiner, en lager aan de horizon. 

 In december staan ook de twee helderste planetoïden (1 Ceres en 4 

Vesta) in oppositie met de Zon. Ze vallen beide vlot binnen het bereik 
van een goede verrekijker. 

 Dé klassieke meteoorzwerm van het najaar is natuurlijk die van de Ge-

miniden: dit jaar verwacht men het maximum tijdens de nacht van 13-
14 december. Ideaal, want Nieuwe Maan en dus donkere hemel! 

 Daarnaast is de periode natuurlijk ideaal om de vele interessante deeps-

ky-objecten in Orion, Stier en Tweelingen te bekijken, velen ervan 
trouwens als zichtbaar met een goede verrekijker! 
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wellicht de meest verkochte 

“serieuze” kijker. Een spiegeldi-

ameter van 203mm, een behoor-

lijk lange brandpuntsafstand van 

2032mm (f/10), maar dit alles in 

een héél compacte buis omwille 

van de Schmidt-Cassegrain-

configuratie (correctielens voor-

aan en een vangspiegel die het 

licht terug naar achter weer-

kaatst doorheen de doorboorde 

hoofdspiegel). 

Die relatief lange brandpuntsaf-

stand maakt dat deze kijkers 

niet zo geschikt zijn om kleine 

vergrotingen (en de daarmee sa-

menhangende grote beeldvel-

den) te realiseren: 50-60x is zo-

wat de ondergrens… Dus de 

volledige Plejaden of de Andro-

medanevel mèt zijn kompanen, 

dat wordt moeilijk. Maar Maan 

of Zon volledig, dat lukt nog 

wel. 

 

Een nadeel is wel dat de correc-

tielens aan de voorkant nogal 

“bloot” staat: „s nachts te velde 

zal zich hier al snel dauw op af-

zetten. Een (al dan niet ver-

warmde) dauwkap monteren is 

dan een oplossing. Maar ook 

nieuwsgierige kindervingertjes 

vinden al snel hun weg naar de-

ze grote glasplaat, en da‟s min-

der wenselijk… 

 

Hét grote voordeel daarentegen 

van een SCT (Schmidt-

Cassegrain Telescope) voor on-

ze toepassingen is dat ze com-

pact zijn én dat de waarnemer 

achteraan door de buis moet kij-

ken. Dit in tegenstelling tot dat 

andere populaire “serieuze tele-

scooptype”: Newton-

spiegelkijkers combineren een 

lange buis met een inkijkope-

ning opzij aan de voorkant van 

de buis, dus afhankelijk van de 

kijkrichting moet men al gauw 

op de knieën gaan of bovenop 

een ladder staan… 

 

Mechanisch 

Standaard wordt de telescoop 

geleverd als twee “stukken”:  

• de kijkerbuis zelf zit vast in 

een vorkmontering (waar ook 

alle motoren en elektronische 

aansluitingen deel van uitma-

ken) 

• De driepoot waarop dit komt 

te staan. 

 

Op dit manier functioneert de te-

lescoop in “azimutale” uitvoe-

ring (net zoals een fotostatief: 

bewegingen in de ”onder/

boven” en “links/rechts” richtin-

gen.  

Maar dankzij de computerstu-

ring van de CPC 800 vormt dit 

geen enkel beletsel: zowel het 

opzoeken van de objecten 

(GoTo) als het in beeld houden 

van de objecten kan hiermee 

vlekkeloos. Voor dat laatste 

moeten beide motoren dan wel 

voortdurend draaien, wat niet 

het geval zou zijn met een paral-

lactische opstelling (bij deze 

staat één as evenwijdig met de 

aardas, en volstaat de motor op 

deze as om de aardrotatie te 

compenseren). 

 

Wat echter niet kan in deze azi-

mutale uitvoering zijn langbe-

lichte fotografische opnames. 

De telescoop mag dan wel –

dankzij de computer– perfect 

het gewenste object in beeld 

houden, maar de oriëntatie 

(“kanteling”) van het beeld ver-

andert voortdurend. Mede daar-

door hebben we nadien een pa-

rallactisch onderstel aangeschaft 

(driepoot + “wedge”) om de kij-

ker parallactisch te monteren. 

 

Robuust is het allemaal wel: het 

ganse onderstel van deze 8-

duims telescoop is hetzelfde als 

wat gebruikt wordt voor zijn 

twee grotere broers, de 9 1/4  en 

de 11”. Vandaar dat het er op 

het eerste gezicht een beetje 

“supersized” uitziet! Goed voor 

de stabiliteit, iets minder voor 

de rug en de spieren... 

Gelukkig is er zowel aan het te-

lescoopgedeelte als aan de vork 

een stevige handgreep, dus die 

19kg zijn wel vlot handelbaar. 

Standaard wordt de telescoop echter in 

een azimutale (―horizontale‖) uitvoering 

geleverd. 
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In de winter kan het allemaal nog erger zijn: aan-

gedampt én aangevroren.  

Dan moet de controller van het dauwlint wel op 

volle intensiteit gebruikt worden, wil men nog iets 

zien doorheen de Schmidt-Cassegrain-telescoop. 

Hoe aandampen te vermijden/voorkomen/bestrijden? 

Schmidt-Cassegrain-telescopen en aanverwanten (Maksutows, Schmidt-Newtons,…) zijn dé telescopen die het 

meest gevoelig zijn voor vochtproblemen, omdat de grote glazen frontlens helemaal blootstaat aan de nachtelij-

ke hemel. Dit deel van de telescoop koelt immers het snelst af, en is dus bij uitstek dé plaats waar de luchtvoch-

tigheid zich zal afzetten. 

Ook lenzenkijkers zitten in die situatie, maar aangezien die standaard voorzien zijn van een dauwkap, wordt de 

vochtafzetting al ietsje vertraagd. 

Bij klassieke Newtonkijkers staat de hoofdspiegel helemaal achterin de buis, terwijl de vangspiegel (bovenaan 

de  buis) niet naar de hemel gericht staat. Dus die hebben hier duidelijk minder last van (behalve eventueel bij 

de héél grote dobson-uitvoeringen, die immers een openbuisstructuur hebben en dus weer meer blootstaan aan 

het vocht uit de lucht). 

 

Passieve oplossing: 

- dauwkap. Lenzenkijkers zijn standaard al voorzien van een dauwkap, dus een “verlengde buis” die er voor 

zorgt dat de lens al iets minder rechtstreeks blootstaat aan de lucht. De lengte ervan is bij voorkeur minstens 

anderhalve keer de lensdiameter. 

Bij SCT‟s en aanverwanten is dit meestal niet standaard inbegrepen, maar kunnen die als extra accessoires bij-

gekocht worden (zowel in een harde, rigide uitvoering –meestal van het eigen merk– als een soepele versie). 

Dit systeem gaat enkel de dauwvorming vertragen, wat onder heel vochtige omstandigheden niet altijd vol-

doende zal blijken te zijn. 

Actieve oplossing: 

- haardroger. Als het kwaad geschied is, kan men een haardroger gebruiken om de lens opnieuw dauwvrij te 

maken (best met een ronddraaiende beweging, zodat de lens plaatselijk niet té warm wordt).  Dit vereist natuur-

lijk een goede stroomvoorziening, ofwel voor een klassieke haardroger op 220V als op 12V (te vinden in de 

kampeerwinkels). Die laatste vergt dan wel veel van je batterij… 

- dauwlint (dew-heater). Een soepel stuk textiel waarin verwarmingsdraad verwerkt is, dat rond de kijkerbuis 

gespannen wordt (meestal met velcro afgewerkt) om de temperatuur ter hoogte van de lens enkele graden op te 

drijven waardoor die laatste niet meer de koudste plek wordt. Niet té warm ook, want dan creëert het weer on-

gewenste turbulente lucht...Wordt verkocht in verschillende maten (afhankelijk van de telescoopdiameter), 

bestaat ook voor de accessoires (oculairen, zoeker, Tel-

rad,…), vereist ook een “controller” (waar meestal 4 

dauwlinten tegelijk kunnen op draaien) die op een zo zui-

nig mogelijke manier verwarmt. Bekendste merken zijn 

Kendrick en het toepasselijke “DewNot”. Maar wie wat 

handig is kan dit zelf maken, op basis van weerstandjes of 

bvb. verwarmingsdraad uit een elektrisch deken. 

Dauwkap: passief systeem, ver-

traagt het aandampen van lenzen-

kijkers of catadioptrische telesco-

pen. 

Dauwlint (+ sturing) : actief sys-

teem, verhindert het aandampen, 

maar vereist natuurlijk een conti-

nue voeding. 

Haardroger): actief systeem, 

verwijdert het aandampen, “trekt” 

heel wat vermogen dus niet zo 

ideaal voor batterij. 
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schatten en noteren om het met 

de woorden van klimatoloog 

Lucien Landuyt te omschrijven. 

In 2012 gebeurt dit zelfde waar-

nemen door velen door middel 

van automatische weerstations 

die alle gemeten parameters re-

gistreren. Aangezien tijdreeksen 

opbouwen slechts (statistisch) 

waarde heeft indien de metingen 

steeds op hetzelfde tijdstip, op 

dezelfde plaats en onder dezelf-

de omstandigheden gebeuren 

werden alle afspraken van meet 

af aan vastgelegd in een 

„Handleiding‟ die nog steeds 

door alle deelnemende stations 

worden opgevolgd en te down-

loaden is van onze website. 

Gezien het getal 500 op de sep-

tember Halo staat, betekent dit 

dus dat intussen een handvol 

waarnemers een tijdreeks van 

(meer dan) 40 jaar opgebouwd 

hebben. Lokaal betekent dit een 

schat aan informatie! Sinds 

2009 werd een begin gemaakt 

met het on-line bijhouden van 

een aantal parameters op de 

VVW-site. Een aantal waarne-

mers geven eveneens dagelijks 

hun gegevens door naar de 

weermodule van Natuurpunt en/

of op onze weerlijst. Sommigen 

hebben zich bovendien laten op-

nemen in het klimatologisch 

meetnet van het KMI. 

Behalve het archiveren en publi-

ceren van de data wordt onze 

werkgroep af en toe aangespro-

ken door derden die om infor-

matie vragen die ze niet (gratis) 

van het KMI kunnen bekomen. 

Recentelijk kregen we vragen, 

die we graag positief beant-

woorden, van master en bache-

lor studenten om gegevens te 

verkrijgen voor hun proefschrift. 

Op zo‟n momenten blijkt steeds 

dat er van te weinig stations data 

ter beschikking zijn ondanks dat 

er momenteel een 40-tal deelne-

mers in ons meetnet meedoen.  

Halfjaarlijks geven we zowel 

onze leden als belangstellende 

sympathisanten de gelegenheid 

om aanwezig te zijn op de VVW 

bijeenkomst waar zowel be-

roepsmeteorologen als amateurs 

aan het woord komen. De e.k. 

vergadering is gepland op 27 

oktober in Gent (zie uitnodiging 

hieronder). 

Intussen is het weerwoord fo-

rum, dat jaren terug in samen-

werking met de werkgroep in 

het leven werd geroepen, niet 

meer weg te denken bij vele 

Vlaamse en Nederlandse ama-

teurs. 

Als we heden Halo 500 mogen 

schrijven, dan is dit te danken 

aan die vele vrijwilligers die 

ons voorgingen ofwel als werk-

groepleider, als eindredacteur, 

als waarnemer, als auteur, enz. 

De overkoepelende steun van 

de VVS weten we eveneens te 

smaken. Een (betere) samen-

werking met overheidsinstellin-

gen en verwante verenigingen 

blijft op ons verlanglijstje staan. 

De volgende mijlpaal binnen de 

werkgroep komt straks in zicht, 

nl. 50 jaar VVW; om de daarop 

volgende baken van Halo 1000 

te halen zullen we jonge gemo-

tiveerde weeramateurs nodig 

hebben. Mocht u meer info ver-

langen om aan te sluiten bij de 

werkgroep, om actief mee te 

werken of gewoon om een digi-

taal proefexemplaar van ons 

maandblad aan te vragen, dan 

vindt u alle gegevens op 

www.weerkunde.be. We bieden 

een speciaal actiepakket aan 

voor nieuwkomers! 

 

Paul Willems 

Namens de VVW stuurgroep 

VVW najaarsbijeenkomst zaterdag 27 oktober 2012 in Gent 

Volkssterrenwacht Armand Pien, Gezusters Lovelingenstraat in Gent, zet weer zijn deuren wijd open voor 

alle VVW-ers en sympathysanten! 

Programma: 

 

* 13.30 u aanmelden 

* 14.00 u weerbriefing door Geert Naessens weerpresentator Radio 2 

* 14.30 u "Onweer in al zijn vormen" door Karim Hamid KMI medewerker - ca. 1.5 - 2 u 

* 16.00 u pauze  

* 16.30 u recente (3D) fotoreeks door Luk De Rop 

* 16.45 u Peter Vancoillie met zijn beste fotoreeks van het afgelopen seizoen 

* ca. 17.30 u - 18 u: einde 

Bereikbaarheid:  
 Openbaar vervoer: op ca. 15 min stappen van het station Gent/Sint-Pieters of met tram vanaf het station  

 

 Auto: op wandelafstand betaalbare parking: P10 Sint Pietersplein  
 

 Carpooling: zowel wie bereid is om tussen zijn woonplaats en Gent iemand mee te nemen als wie van de 

carpoolingfaciliteit zou willen gebruik maken, kan zich uiterlijk 25 oktober aanmelden bij paulwil-

lems1@hotmail.com of 050/35.08.97.  

 

Dank aan de volkssterrenwacht voor het gastvrije onthaal. 

In de hoop jullie talrijk te mogen verwelkomen op dit  halfjaarlijkse ontmoetingsmoment van alle VVW-ers! 

mailto:paulwillems1@hotmail.com
mailto:paulwillems1@hotmail.com
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Paul Willems, Vlaamse Vereniging voor Weerkunde (VVS-werkgroep) 

Halo nr 500 Halo nr 500 --  VVW méér dan 40 jaar actief VVW méér dan 40 jaar actief   

Op de cover van de september 

uitgave van het maandblad Halo 

van de Vlaamse Vereniging 

voor Weerkunde, één van de 

werkgroepen van de VVS 

(Vlaamse Vereniging voor 

Sterenkunde), prijkt het getal 

500. Voor de stuurgroep lijkt dit 

een moment om even bij stil te 

staan: zowel voorzichtig 

achterom kijken als vooruit 

blikken. 

Eind 1970 werd de werkgroep 

weerkunde opgericht dankzij de 

initiatieven van o. a. Prof. Hugo 

Poppe (KUL), Lucien Landuyt 

(Meteo  Wing) ,  Günther 

Schietecat (VVS-KMI) en 

Clement De Ridder (Meteo 

KLW). 

In januari 1971 verscheen het 

eerste nummer van de Halo 

(prijs 4.87 bef): een kunstig 

schoonschrift potloodproduct 

n e e r g e s c h r e v e n  d o o r 

werkgroepleider Hugo en 

gefotokopieerd op een paar 10-

tallen exemplaren. De eerste 

pagina vermeldde een 

inleiding door wijlen 

A r m a n d  P i e n 

n e e r g e s c h r e v e n  o p 

29/12/70: 

"Als stichter van de VVS 

heb ik de “hoge- en lage-

drukgebieden” van de vere-

niging meegemaakt. Bij 

haar 25 jarig bestaan kwam 

het, dank zij de voorzitter 

H. De Meyer, tot een nieuw 

hogedrukgebied, met een 

groter ledenaantal en ook 

door de stichting van werk-

groepen. 

Ik ben er echt blij om dat 

nu ook de 2e titel van onze 

vereniging aan de eer komt, nl. 

meteorologie. Hier bestaat nu de 

mogelijkheid dat beroepsmeteo-

rologen, buiten het kader van 

hun officiële instellingen, kame-

raadschappelijk met elkaar kun-

nen omgaan en contact krijgen 

met de gewone man, die zich 

doodeenvoudig voor het weer 

interesseert. Dit kan niet anders 

dan leiden tot verstandhouding 

en begrip en tot het feit, dat in 

de VVS de meteorologie een 

volwaardige partner wordt van 

de astronomie". 

In de afgelopen jaren is de lay-

out van het blad af en toe gewij-

zigd mede door de introductie 

van de computer en er doken 

“onderweg” nieuwe rubrieken 

op terwijl andere afgevoerd wer-

den en dit op het ritme van de 

“hoge- en lagedrukgebieden” 

binnen het verenigingsleven, 

waar alles op vrijwilligersbasis 

gebeurt. Eind 1980 kwam de re-

dactie in een storm terecht en 

verscheen de Halo veel te laat; 

een tweede depressie trof de 

WW in april 2008 toen Yvan 

Naessens plots uit ons midden 

weggerukt werd en de tandem 

met zoon Geert verbroken werd. 

Dank zij nieuwe input verscheen 

vanaf 2009 het maandblad met 

een kleurencover op A4 for-

maat. 

De kernactiviteit van de werk-

groep is en blijft het verrichten 

van waarnemingen die maande-

lijks in het tijdschrift worden 

gepubliceerd en becommentari-

eerd. Bij de start in 1971 ge-

beurde het waarnemen met een 

goedkope thermometer in een 

zelfgetimmerde hut: kijken, 

Enkele uittreksels uit het allereerste nummer van ―Halo‖, het maandblad 

van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. Wat een verschil met de 

laatste nummers: helemaal digitaal opgemaakt, en opgefleurd met heel 

wat spectaculaire en kleurrijke weerfoto‘s (jawel, ook van halo‘s...) 

MIRA Ceti - oktober - december 2012 17 

Eenmaal de kijker op de drie-

poot geplaatst is, wordt de com-

binatie echter wel té zwaar en té 

lomp om nog ver te verplaat-

sen... 

 

Computersturing 

Dit is natuurlijk wat deze CPC 

800 zo uitzonderlijk maakt: na-

genoeg feilloze en ontzettend 

makkelijke GoTo-capaciteiten. 

Ook een beginnend telescoop-

gebruiker kan hiermee aan de 

slag, na een klein beetje blade-

ren in de handleiding. 

Afhankelijk van de opstelling 

(azimutaal of parallactisch) en 

van de gewenste nauwkeurig-

heid zijn er verschillende moge-

lijkheden om de telescoop geca-

libreerd te krijgen. De inge-

bouwde GPS is daarbij natuur-

lijk een belangrijke hulp. 

• dat kan zelfs al met behulp 

van één referentie-object: even-

tueel zelfs de Zon (hoewel die 

optie om evidente veiligheidsre-

denen wel een beetje verborgen 

zit), in combinatie natuurlijk 

met de waterpas en de automati-

sche plaats– en tijdsbepaling 

dankzij de GPS. Héél handig 

voor wie overdag bijvoorbeeld 

eens Venus wil opzoeken. 

• de meer klassieke GoTo gaat 

uit van een calibratie op twee 

gekende sterren 

•  maar dé meest innovatieve 

versie is wat ze bij Celestron 

“Sky Align” heten: mik de tele-

scoop (via de motoren) achter-

eenvolgens op drie heldere ob-

jecten (sterren, planeten, Maan) 

zonder ze zelfs te benoemen… 

en de telescoop zal automatisch 

zelf determineren over welke 

sterren het hier gaat! Dat doet 

bijna magisch aan de eerste keer 

dat je dit gebruikt.. 

 

Zeker bij die laatste twee cali-

bratie-methodes is het resultaat 

héél indrukwekkend: zelfs bij 

relatief grote vergrotingen 

(250x) stonden de gevraagde ob-

jecten netjes in het beeldveld 

van het (groothoek)oculair! 

 

Lawaai 

Hopelijk hoeft u de telescoop „s 

nachts niet te gebruiken in een 

dichtbewoonde wijk: de moto-

ren maken immers behoorlijk 

wat lawaai, zeker bij de relatief 

hoge snelheden waarmee ze be-

wegen tijdens een “GoTo-

maneuver”! Da‟s trouwens wel 

vaker het geval bij dit soort tele-

scopen: de LX200 van grote 

concurrent Meade (het prototy-

pe van de moderne computerge-

stuurde telescoop) staat zelfs be-

kend als de “koffiemolen”… 

 

Stroomverbruik 

Voor zo‟n indrukwekkend stuk 

elektronica, en snelle nauwkeu-

rige motoren, ligt het stroomver-

bruik aangenaam laag: zo‟n 

900mA tijdens een snelle bewe-

ging, 640mA als maar één mo-

tor in gebruik is. Met een stel 

goede oplaadbare batterijen (de 

“dikkere” versies, Baby of nog 

beter Mono) moet men dus vlot 

een nachtje verder kunnen... 

 

Waarnemen! 

Bij het eerste gebruik blijf je je 

verbazen over de nauwkeurig-

heid waarmee hij objecten auto-

matisch in beeld plaatst, maar na 

een tijdje wil je natuurlijk ook 

vooral DOOR de telescoop (en 

niet enkel NAAR de tele-

scoop…) kijken. 

Wat me eerst even tegenviel wa-

ren de overzichtsbeelden van 

Maan en Zon (mét glazen zon-

nefilter): de combinatie met een  

steengoed 35mm Panoptic ocu-

lair (58x vergroting) gaf beelden 

die niet over de ganse breedte 

van het beeld scherp waren. 

Scherpstellen op het centrum 

gaf ietwat “zachte” beelden naar 

de rand toe, en vice versa. 

Daar zit dus duidelijk een on-

dergrens voor de vergroting. 

Bij matige tot grote vergrotin-

gen (100 tot pakweg 300x) daar-

entegen voldoet de kijker  hele-

maal aan de verwachtingen: 

scherp en contrastrijk beeld. 

Verschillende wolkenbanden op 

Jupiter waren duidelijk te zien, 

en één avond was er een scha-

duwovergang van één der maan-

tjes: gestoken scherp, als een 

inktzwart puntje tegen de bruini-

ge achtergrond van de planeet! 

Ook Saturnus was een mooi 

zicht, de Cassini-scheiding was 

makkelijk te zien, hoewel na-

tuurlijk niet over de volledige 

Een hele resem aansluitingen! De belangrijkste zijn de stekker voor de 

handbediening (links) en de stroomaansluiting (rechts), maar ook kan de 

telescoop rechtstreeks vanuit de computer bestuurd worden. Astrofoto-

grafen daarentegen zullen ook de rechtstreekse aansluiting voor een auto

-guider op prijs stellen: een daarvoor geschikte camera levert dan feed-

back aan de motoren zodat hun volgfouten direct gecompenseerd worden. 

Voor de twee bijkomende aansluitingen (AUX1 en 2) zijn er echter nog 

geen toepassingen. . 
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- doordat alle aansluitingen in 

het meedraaiende onderstel zit-

ten, kunnen er na een tijdje pro-

blemen ontstaan met de aan-

sluitkabels. Zeker als er naast de 

handbediening en de stroomka-

bel ook nog een verbinding met 

de PC of een guiding-camera 

gemaakt wordt. Er is wel een 

“cord-wrap”-beveiliging inge-

bouwd in de elektronica zodat 

de kijker nooit meer dan 360° 

zal ronddraaien, maar ook bij 

kortere bewegingen kwam er al 

eens een kabel geklemd te zit-

ten. 

- ik heb wel vaker gesakkerd bij 

het opzoeken van één der 110 

objecten uit de Messier-

cataloog. De controller wil hier-

voor kost wat kost een 3-

cijferige aanduiding, dus M42 

opzoeken dient wel te gebeuren 

als “042” ipv “42”. De Undo-

toets had ik dus frequent nodig 

wanneer ik weer eens vergat de 

“0” voor te voegen...   

gauw gebeurd, maar men kan 

zich toch afvragen of de ingeni-

eurs van Celestron de kijker ooit 

zelfs gebruikten op een donkere 

plaats? 

- onder héél vochtige omstan-

digheden (bijna mist) begonnen 

er rare karakters te verschijnen 

op de handbediening, en ver-

toonde de elektronica rare ku-

ren. De aansluiting -type tele-

foonstekkertje- bleek de boos-

doener te zijn. Moeilijk natuur-

lijk om hermetisch af te sluiten, 

maar een soepele rubberen uit-

voering i.p.v. de harde plastic 

zou toch voor een betere pas-

vorm kunnen zorgen waardoor 

ook minder vocht kan insijpelen. 

omtrek (dit jaar was de kante-

ling van de ringen nog te klein 

hiervoor). 

Ook deepsky waarnemen was 

een plezier, toch op een donkere 

locatie. In het voorjaar in de Ar-

dennen kwamen de tientallen 

melkwegstelsels in de Maagd 

netjes één voor één in beeld. In 

dit drukke stukje hemel is GoTo 

inderdaad een zegen… 

 

Fotografie 

De lange brandpuntsafstand (en 

de bijbehorende “trage” brand-

puntsverhouding - f/10 !) maken 

dat deze kijker qua fotografie 

vooral Maan, Zon en planeten 

als doel zal hebben. 

Voor deepsky zal ofwel een re-

ducer nodig zijn, maar het aller-

makkelijkste gebruikt men de 

kijker als “drager” voor een pa-

rallel gemonteerde korte lenzen-

kijker of fikse telelens (“piggy 

back”). Er zal dan wel wat moe-

ten geknutseld worden om dat 

extra gewicht onderaan de kij-

ker terug te balanceren.  

Zelf gebruikte ik een 70mm ED

-refractor met een Canon EOS-

camera, terwijl een webcam op 

de hoofdkijker via de laptop 

(met PHD als software) en de 

betreffende aansluiting wanneer 

nodig de motoren bijstuurden: 

een verbluffend vlotte totaal-

combinatie! 

 

Kleine probleempjes 

Hoe weldoordacht het toestel 

ook is, toch zijn er een paar de-

tails waar Celestron in een vol-

gende uitvoering zou moeten 

aan werken. 

- het rode verklikkerlichtje dat 

verwerkt is in de aan/uit-knop is 

behoorlijk helder. Bovendien 

staat het zowat pal onder de 

meest courante positie van het 

oog van de waarnemer, en hin-

dert dus sterk het nachtzicht. 

Eventjes afdekken met een stuk-

je tape of viltstift is natuurlijk 

De controller van de CPC 800: 

handige grote knoppen, die ook 

vlot met handschoenen aan te be-

dienen zijn, en logisch gestructu-

reerd zodat u met een minimum 

aan toetsaanslagen het gewenste 

resultaat bereikt. 

Ook het schermpje is steeds goed 

leesbaar: niet té verblindend hel-

der ‗s nachts, maar ook overdag 

bij volle zonlicht nog goed lees-

baar. 

Met een webcam en de (gratis) software EQ 

Align werd de volgnauwkeurigheid 

(“Periodieke fout”) van de CPC 800 gemeten 

over een half uurtje tijd. Met uitzondering 

van één rare grote piek blijkt de nauwkeurig-

heid beter dan 20‖ te zijn, een typische waar-

de voor kijkers in deze prijscategorie... 

Goed: 

- waanzinnig nauwkeurige en makke-

lijke GoTo-functie 

- laag stroomverbruik 

- ook vlot te gebruiken in de winter 

(met handschoenen aan!), zowel om 

de kijker buiten te dragen, de handbe-

diening te besturen als de telescoop-

assen los/vast te zetten 

- indrukwekkend arsenaal elektroni-

sche aansluitingen: PC, autoguider 

- robuuste opstelling, weinig gevoelig 

voor trillingen (wind,…) 

Minder goed: 

- snel last van dauwvorming (zoals 

alle SCT telescopen) 

- ook de elektronische aansluitingen  

hebben het lastig bij erg vochtig weer 

- alle connectoren worden aangeslo-

ten op het ronddraaiende onderste 

deel van de montering, wat potentieel 

voor problemen kan zorgen 

- bij héél lage vergrotingen is het 

beeld niet uniform scherp te krijgen 

van centrum tot rand 

- behoorlijk lawaaierige motoren! 
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In een boek dat uitkomt in 1957 

staat: “Is Christus nog het mid-

delpunt van het heelal?” 

Het Heilig Officie schreef in 

1962 dat de dubbelzinnige idee-

en in botsing komen met de ka-

tholieke leer, en in hetzelfde jaar 

sprak het Concilie zich uit voor 

de bedreiging en gevaren van de 

werken van TDC. Vooral de leer 

over kwaad (evolutionair afval-

product) en zonde (door het 

menselijk bewustzijn is dit een 

evolutionaire toestand). 

 

Er is een Stichting Teilhard de 

Chardin (met nu ook een websi-

te, www.teilharddechardin.nl) 

die een boekje uitgegeven heb-

ben als inleiding op het werk 

van TDC en geschreven door de 

Belgische Professor Dr. Max 

Wildiers (1904-1996), dewelke 

ook een aantal keren is komen 

spreken op Mira op aanvraag 

van Pater Pieraerts. Wildiers 

hield zich vooral bezig met de 

kosmologie : 

“De Grieken vonden de kosmos 

een volmaakt geordend geheel. 

De middeleeuwse ideeën gre-

pen terug naar het Griekse idee. 

De kerk hield elke verandering 

in het wereldbeeld tegen. 

Het was het geocentrisme tegen 

het heliocentrisme tot in 1687 

met Newton dat geocentrisme 

niet meer houdbaar was. Later 

kwam dan het conflict met de 

evolutieleer van Darwin als we-

reldbeeld. Voor de grote baan-

brekende ideeën heeft de mens 

een metafoor nodig zoals de 

machine, het uurwerk,...” 

Galileo, Copernicus, Descartes, 

Newton,.. bleven trouw aan het 

Christendom, hoewel hun werk 

een wapen was om dit Chris-

tendom te bestrijden. 

 

De populariteit van Teilhard de 

Chardin is nu volledig voorbij. 

Theologen en wetenschappers 

houden zich niet meer bezig 

met zijn denken. 

In een preek in Aosta in 2009 

verwijst Paus Benedictus XVI 

naar het “Grote Visioen” van 

Teilhard de Chardin over de li-

turgie. Er was enkel sprake 

over de liturgie en (nog) niet 

over zijn leer. 

Misschien is dit een eerste stap 

tot zijn rehabilitatie binnen de 

Kerk en komt er nog een ver-

volg. Zijn leer is nu toch uit de 

mode geraakt en kan men zich 

wagen aan een volledig eerher-

stel. Pater Pieraerts zou er dank-

baar voor zijn. 

Honderd jaar na zijn geboorte 

werd er een postzegel aan hem 

gewijd in Frankrijk en in Jersey 

en ook in België staat hij in 

2001 tussen de 80 zegels over 

de 20e eeuw. 

―Het verschijnsel mens‖, geschre-

ven in 1930 maar postuum gepubli-

ceerd in 1955 is het meest invloed-

rijke werk van Teilhard de Chardin. 

Sommige critici zagen het als een 

―zak vol nonsens‖, andere be-

schouwden het juist als zijn tijd 

vooruit en lazen er zelfs een vooraf-

spiegeling van het wereldomspan-

nende internet in! 

Teilhard de Chardin was ook betrokken bij de opgravingen in Zhou-

koudian (China) waar o.a. de eerste fossielen van de befaamde Peking 

mens werden opgegraven (Homo erectus pekinensis, vroeger Sinantro-

pus pekinensis). Vanaf 1923 tot het einde van WOII bracht hij veel tijd 

door in China, als onderzoeker en lesgever. Maar hij was een heel 

veelzijdig man, die zelfs nauw betrokken was bij de roemruchte ―Gele 

Expeditie‖ van Citroën doorheen het Himalaya-gebergte! 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Le_Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_Humain.jpg
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HistoRik 

Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881--1955)1955)  

Vergeten Helden: 

Hij was Jezuïet, Theoloog, Pa-

leontoloog, Geoloog en Filo-

soof. 

 

Waarschijnlijk deed hij niet aan 

astronomie, maar door zijn ken-

nis filosofeerde hij wel over de 

kosmologie. Voor mensen bo-

ven de 60 jaar zal de naam Teil-

hard de Chardin wel bekend in 

de oren klinken, maar daarna is 

hij toch niet meer in de belang-

stelling gekomen. 

Met de Erfgoeddag werd dit 

jaar gekeken naar onze helden. 

De volkssterrenwachten verwe-

zen onder andere naar Simon 

Stevin, Frank de Winne, George 

Lemaître en bij Mira werd onze 

stichter Pater Pieraerts herdacht. 

En juist hiermee komen we te-

recht bij Teilhard de Chardin. 

Niet dat hij iets bijgedragen 

heeft aan de astronomie, maar 

gezien zijn invloed in de filoso-

fie van de jaren „60 willen we 

zijn ideeën toch weergeven te-

meer daar zijn ideeën een stem-

pel drukten op het denken van 

Pater Pieraerts die regelmatig 

verwees naar zijn idool. 
 

Teilhard de Chardin werd in 

1881 geboren in Clermont Fer-

rand in een welgestelde adellij-

ke familie en op 18 jarige leef-

tijd trad hij toe tot de Jezuïeten-

orde, maar in 1904 werden de 

Jezuïeten uit Frankrijk verban-

nen. Daardoor ging hij in Jersey 

verder filosofie en theologie 

studeren. Van 1905 tot 1908 do-

ceert hij natuur- en scheikunde 

aan het jezuïetencollege in Cai-

ro. In 1912 doet hij ook mee 

aan de ontdekking van de Pilt-

down-mens in Groot-Brittannië 

die beschouwd werd als een 

aparte tak in de evolutie van de 

mens, maar toch spoedig als op-

gezette misleiding werd aanzien 

en misschien wel als grap be-

doeld. 

In 1922 wordt hij professor geo-

logie in Parijs. In 1927 doet hij 

met een team de opgraving van 

een tand van de Peking-mens 

en twee jaar later een schedel 

die de ontdekking bevestigt. 

Deze Sinanthropus Pekinensis 

is verwant met de Pitecanthro-

pus van Java van de soort Ho-

mo Erectus met in 1936 nog de 

ontdekking van een tweede Ja-

va-mens. 

Tot 1937 reist hij regelmatig 

naar China en werkt mee aan 

een geologische kaart van Chi-

na. 

Hij blijft in Frankrijk tot na de 

oorlog maar gaat daarna weer 

op reis: Rome in 1948, Zuid-

Afrika en New York in 1951, 

Zuid-Afrika en Rhodesië in 

1953, Frankrijk in 1954 en New 

York City in 1955 waar hij 

sterft op Paaszondag. Hij is dan 

74 jaar. 

Hoewel hij meestal paleonto-

loog was, kwam hij als aanhan-

ger van de evolutieleer van 

Darwin in conflict met de kerk. 

Zijn denkbeelden werden ver-

oordeeld door de kerk. Het cre-

ationisme (schepping) was in 

schril contrast met het Darwi-

nisme (evolutie). Het was een 

bedreiging voor het geloof in 

God als Schepper. 

In 1950 kwam er een anti-

modernistische encycliek van 

paus Pius XII die de leer van 

TDC veroordeelt. TDC wou uit-

leggen dat het geloof niet in 

strijd is met de evolutie. Na-

tuurwetenschappen moeten niet 

vermengd worden met theolo-

gie.  

Na zijn dood werden zijn gepu-

bliceerde werken gretig gele-

zen. Het vooruitgangsdenken na 

de oorlog sloot goed aan bij zijn 

ideeën. 

Zijn bekendste werk is “Het 

verschijnsel mens” uit 1955 

over het moderne denken van 

de mens. Hij verdeelt alles in 

drie periodes: de Kosmogenese 

met het ontstaan van het heelal, 

dan de Biogenese waarbij de le-

venloze stof overgaat naar le-

vende stof en als derde tijdperk 

de Noögenese (van het Grieks 

NOUS : geest) waarbij de mens 

beschikt over het zelfbewust-

zijn. 

Teilhard de Chardin 

SJ (―Societas Iesu‖, 

hij was Jezuïet) was 

dan wel geen astro-

noom, maar had toch 

een grote invloed op 

Pater Pieraerts —de 

stichter van MIRA. 

Hij trachtte immers 

ook zijn moderne we-

tenschappelijke inzich-

ten (in zijn geval over 

de evolutietheorie) in 

overeenstemming te 

brengen met zijn Ka-

tholieke overtuigingen.  
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CAT? GoTo? PushTo? 

Eind jaren‟80 doken de eerste berichten op over amateur-astronomen met 

een flinke kennis van elektronica, die er in slaagden hun telescoopmonte-

ring automatisch aan te sturen. De term CAT werd toen gebruikt: Computer 

Aided (of soms “Assisted”) Telescope.  

Al snel werd dat idee ook opgepikt door de grote telescoopproducenten: de 

befaamde LX200 van Meade –uit 1992- was daarin dé grote pionier (wist u 

trouwens dat één der allereerste modellen in België gekocht werd door ko-

ning Boudewijn, kort voor zijn dood?). Zowel via de handbediening als via 

een connectie met de computer kon de kijker zelf zijn weg vinden aan de 

hemel.  

Natuurlijk moesten die eerste GoTo‟s nauwkeurig gecalibreerd worden: 

waterpas zetten, en manueel een tweetal heldere sterren in beeld plaatsen 

en identificeren. 

 

Maar de evolutie stond niet stil sinds-

dien: eerst werden ze uitgerust met een 

GPS en elektronische waterpas, zodat 

de kijker zelf al min of meer de weg 

vond naar die referentiesterren (waarbij 

de gebruiker enkel nog de betreffende 

sterren nauwkeuriger midden in beeld 

diende te plaatsen). 

En de recentste nieuwigheden heten 

SkyAlign bij Celestron (plaats drie heldere sterren in beeld, en de sturing 

zal zelf wel uitvlooien welke het zijn en daarmee de calibratie zelf voor zijn 

rekening nemen) of LightSwitch bij grote concurrent Meade (een came-

raatje parallel aan de telescoop die zelf de referentiesterren opzoekt én her-

kent)… Dus stilaan kan u met zo‟n telescoop aan de slag zonder de minste 

basiskennis van de sterrenhemel! 

 

Eén van de spectaculairste resultaten van deze evolutie zijn de “remote 

observatories”: een aantal doorgewinterde astrofotografen (in België is Ka-

rel Teuwen daarvan het bekendste 

voorbeeld, zijn foto‟s prijken in 

zowat elk nummer van dit tijd-

schrift) hebben hun sterrenwacht 

verhuisd naar een afgelegen loca-

tie, en besturen hem via internet 

vanaf hun thuiscomputer. 

 

Aanvankelijk dook GoTo vooral op bij de populaire Schmidt-

Cassegrain-telescopen en de bijbehorende vormonteringen: door hun 

gedrongen vorm waren deze het makkelijkst te automatiseren: min-

der risico dat de kijker zou botsen tegen onderdelen van de monte-

ring, of dat de kabels in de war geraakten.  Maar ondertussen zijn 

ook de meer klassieke “Duitse equatoriale” monteringen steevast 

geautomatiseerd, hoewel de gebruiker hier wat attenter moet zijn op 

eventuele botsingen.  

 

De laatste uitdaging betrof de dobson-telescopen: newton-

spiegelkijkers op een uiterst eenvoudig houten onderstel. De redene-

ring hierbij is dat men zoveel mogelijk investeert in een grote tele-

scoop, en zo weinig mogelijk in de montering. Een filosofie die na-

tuurlijk in sterk contrast staat met die van de GoTo‟s… Een eerste bena-

dering was daarom de zogenaamde “PushTo”: geen motoren, maar enkel 

encoders (“hoek-uitlezers”) waarmee de elektronica in real-time de posi-

tie van de telescoop kon berekenen. U moet de kijker dan nog met de 

hand “duwen naar”. Maar ondertussen gaat de evolutie verder, en de 

laatste paar jaar verschenen ook al volledig geautomatiseerde dobsons op 

de markt. 

Een grote dobson-kijker voorzien 

van PushTo: via encoders houdt de 

elektronica bij welke richting de te-

lescoop kijkt, maar u moet nog zelf 

de telescoop in de gewenste rich-

ting duwen (hier de 30cm SkyQuest 

van Orion, uitgerust met de 

―IntellyScope‖). 

Zelfs goedkope compacte tele-

scoopjes als deze ETX-70 van 

Meade (die zelfs al te koop stond 

in de Lidl-warenhuizen!) zijn uit-

gerust met een relatief performan-

te computersturing. 

En waarom geen verrekijker 

voorzien van GoTo functionali-

teit? Hier werd een grote bino 

gemonteerd op de ―éénarmige 

bandiet‖ van Celestron / Sky-

watcher, één van de vele com-

pacte computergestuurde monte-

ringen die verkrijgbaar zijn. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ac/Teilhard_de_Chardin%281%29.jpg
javascript: void(0);
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-1. Het prilste begin van het 

heelal, en hiermee bedoel ik de 

voor ons onvoorstelbaar korte 

eerste periode tot aan 10-43 se-

conde (1) van het bestaan van 

het Heelal, wordt de Plancktijd 

genoemd. Wat er zich in die pe-

riode heeft voorgedaan blijft 

vandaag nog een groot vraagte-

ken. Fysici staan sprakeloos 

voor de muur van onze onwe-

tendheid. Het grote probleem 

waarmee ze geconfronteerd 

worden is het niet samengaan 

van twee belangrijke theorieën 

van de fysica, die elk op hun ei-

gen terrein zeer goed toepasbaar 

zijn: de kwantumtheorie voor 

het beschrijven van elementaire 

deeltjes en hun onderlinge sa-

menwerking enerzijds en de al-

gemene relativiteitstheorie voor 

de behandeling van zwaarte-

krachtvelden anderzijds. Moei-

lijkheden ontstaan pas wanneer 

we die twee theorieën willen 

toepassen in de Plancktijd toen 

Wij zitten dus met zijn allen 

“in” het gebeuren. Al kan de 

kaart in die zin dus misleidend 

zijn toch verschaft ze ons een 

zeer goed inzicht in het ontstaan 

en de ontwikkeling van het 

Heelal.   

 

Volgens de huidige stand van 

zaken zou het heelal ongeveer 

13.8 miljard jaar geleden ont-

staan zijn. Toen deed zich de fa-

meuze “oerknal” of “big bang” 

voor. Lemaître, de vader van de 

moderne kosmologie, sprak van 

een “oeratoom” . 

 

De geschiedenis van de verdere 

evolutie van het Heelal is in es-

sentie te herleiden tot een gesta-

dige uitzetting ervan, die ge-

paard ging met een erbij horen-

de afkoeling. Wat hierbij nog 

opvalt is dat in die evolutie de 

belangrijkste fysische ontwikke-

lingen zich zeer vlug hebben 

voorgedaan. Na enkele secon-

den, na enkele minuten, lag de 

toekomstige vorm van het Heel-

al zo goed als vast. 

 

Hieronder wordt op een beknop-

te manier de evolutie van het 

Heelal geschetst zoals die op de 

nieuwe kaart is af te lezen.  

 

Emiel Beyens 

Een nieuwe aanwinst voor de sterrenwachtEen nieuwe aanwinst voor de sterrenwacht  

Misschien heb je het al opge-

merkt dat er in de lange gang op 

de eerste verdieping een mooie 

kaart is aangebracht over de 

evolutie van het heelal. De kaart 

geeft, schematisch, vanaf het 

prilste begin tot vandaag de ver-

schillende stadia van de evolutie 

van het Heelal weer. 

Deze kaart/poster werd speciaal 

voor ons gemaakt door Rhys 

Taylor. Rhys is als astronoom 

verbonden aan de befaamde ra-

dioantenne van Arecibo (Puerto 

Rico), maar daarnaast ook een 

begenadigd (digitaal) artiest met  

vanzelfsprekend een specialisa-

tie in ruimte(vaart)onderwerpen. 

Zie http://www.rhysy.net 

 

Vooreerst is het toch goed om 

deze kaart in de juiste context te 

situeren. Het doel van deze 

kaart is de evolutie van het 

Heelal, zoals wij die vandaag 

kennen, bevattelijk voor te stel-

len. Maar … als wij naar de 

kaart kijken gedragen wij ons 

precies als toeschouwers die de-

ze evolutie “buiten” waarne-

men. Helaas, niets is minder 

waar. Aan het Heelal is immers 

geen “buiten”. Wij kunnen niet 

over de rand van het Heelal kij-

ken omdat die er gewoon niet is. 

(1): Zeer grote en zeer kleine ge-

tallen worden meestal geschreven 

als machten van 10. Zo kan men, 

bv, 1.000.000 schrijven als 106 en 

0,00001 als 10-5. Hier betekent 10
-43 seconde dan 0.00….. (43 nul-

len)…0001 seconde 
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interferometer die fluctuaties in 

de kosmische achtergrondstra-

ling waarnam. De kosmische 

achtergrondstraling blijkt niet 

uniform te zijn. De fluctuaties 

zijn het gevolg van niet-

homogene massaverdelingen en 

snelheidseffecten. 

Drie hoornantennes van 0,7 m 

op een altazimutale montering, 

met een basislijn tot 5 m. Hoorn

-antennes ontvangen alleen de 

bronnen waarop gericht wordt. 

De CAT was de voorloper van 

de Very Small Array - 14 hoor-

nantennes op Tenerife (2002-

2008). 

De radiotelescoop is omgeven 

door een 5 m hoge aarden wal 

die bedekt is met een aluminium 

grondschild zoals bij de AMI-

SA. Het grondschild beperkte 

ook de waarneemhoogte. 

Oud-Miranees Tom De Mulder 

verblijft al jaren in Cambridge, 

en bezocht het MRAO met de 

CAT in juli 2007. 

 

Ons bezoek maakte deel uit van 

een geslaagde meerdaagse trip 

naar enkele wetenschappelijke 

bedevaartplaatsen in Engeland. 

Tijdens de terugwandeling naar 

onze wagen passeerden we een 

oude militaire bunker. 

We misten één radiotelescoop - 

de niet meer actieve Cosmic 

Anisotropy Telescope (CAT, 

1995-2000). Dat was de eerste 

Mile Telescope. Hier hield Jo-

celyn haar wasdraden in de ga-

ten. 

De muren waren volgepakt met 

rekken oude analoge appara-

tuur, verroeste handvatten, 

lampjes, duw- en draaiknoppen, 

tuimelschakelaars, contactbrug-

gen, wijzerplaten, verticale plot-

ters, een digitale siderische 

klok, een ponsbandleesapparaat, 

en andere onderdelen uit de 

analoge oertijd. Tegenwoordig 

gebeuren de controle en datare-

gistratie van radiotelescopen 

digitaal en vanop (grote) af-

stand. 

Bedieningshandleiding, archief-

kasten, en een belendend ka-

mertje voor de elektro-

knutselaars. Infopanelen gewijd 

aan pulsars en de Nobelprijs. 

Francis vroeg zich af wat het 

zou geven om een uitnodigende 

schakelaar om te leggen. 

- Sam : “Waarschijnlijk alleen 

maar rook.” 

- Wim : “Maar neen, daarmee 

floept die bureaulamp gewoon 

aan.” 

We lieten die schakelaar wijse-

lijk onaangeroerd. 

 

Ter afsluiting werden buiten 

nog wat groepskiekjes gemaakt. 

BRONNEN. 

• Het volledige reisverslag met een uitvoerige bronnenlijst: http://

uk2012.dyns.be/ 

• Het MRAO in Google Earth (op beelden van 10/9/2006): http://

home.scarlet.be/blackbird/DATA/MRAO.kmz 

• Recentste versie van dit artikel, voorzien van alle illustraties: 

http://mrao.dyns.be/. 

Jocelyn Bell Burnell en de Interplanetary Scintillation Array vandaag. 

Foto‘s : Science Photo Library & Hans Coeckelberghs. 

Half-Mile Telescope, en de oude spoorlijn. Foto : Hans Coeckelberghs. 
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ontdekt : 3C-273 in het sterren-

beeld Maagd. De naam betekent 

'radiobron 273 uit de derde 

Cambridge-catalogus van radio-

bronnen'. 

Scintillaties gebeuren in fracties 

van seconden, en de signaalwis-

selingen werden continu geregi-

streerd door tekenpennen op 

lange rollen papier. Hiermee 

ontdekte Jocelyn Bell Burnell 

(1943) in 1967 toevallig de eer-

ste pulsar (PSR B1919+21, peri-

ode 1,3373 seconden). 

Dit is een voorbeeld van 

'serendipisme' - de gave om 

door toeval en intelligentie iets 

te ontdekken waar men niet naar 

op zoek is. 

Jocelyn Bell Burnell's mentor 

Antony Hewish (1924) ging met 

de eer en de Nobelprijs lopen. 

Het palenveld met een wirwar 

van draden doet denken aan 

wasdraden of een astronomische 

wijngaard. We hadden gehoopt 

om tussen deze historische was-

draden te kunnen struinen, maar 

een gracht, stekelige planten, en 

een dichte hoge overwoekering 

weerhielden ons. Hans waagde 

zich wat verder, en schoot een 

bruikbaar kiekje met de loodsen 

van de voormalige mosterdgas-

fabriek op de achtergrond. 

Sam vond het beter om geld aan 

onderzoek te spenderen, dan aan 

het instandhouden van in on-

bruik geraakte radiotelescopen. 

 

Als laatste bekeken we de sfeer-

volle oude controlekamer onder 

de eerste schotel van de One-

instrument beperkte de ruis. 

Doel was om uit het scintillatie-

effect de hoekgrootte van qua-

sars te meten ; compacte quasars 

vertonen scintillatie, uitgestrekte 

quasars niet. Ter vergelijking ; 

optisch zien we puntvormige 

sterren fonkelen, maar planeet-

schijfjes en de Maan niet. 

Een quasar - Engelse afkorting 

voor 'quasi-stellar radio source' - 

is een object dat in optische tele-

scopen op een ster gelijkt 

(puntbron), maar op miljarden 

lichtjaren afstand staat ! Tegen-

woordig worden ze 'Quasi-

Stellar Objects' genoemd, omdat 

ze niet allemaal radiostraling 

uitzenden. In 1962 is de eerste - 

en optisch helderste - quasar 

verroeste geroosterde schotelan-

tennes bespannen met een fijn-

mazig raster, van de voormalige 

Half-Mile Telescope (1968). In 

1972 is hij uitgebreid met twee 

bijkomende schotels. Basislijn 

tot 0,5 mijl. Nam waar in de 

emissielijn van atomair/neutraal 

waterstof (snelheden en verde-

ling van waterstof in de 'nabije' 

melkwegstelsels M31 en M33). 

De verlegde sporen zijn afkom-

stig van de oude spoorlijn die 

naar Oxford liep. 

 

Ten zuiden zagen we door een 

opening in een haag met boom-

struiken een flard van de meest 

vervallen doch historisch be-

langrijke opstelling : de Inter-

planetary Scintillation Array 

(ISA, 1967). 

De sterkte van een radiosignaal 

dat door de binnenste heliosfeer 

(invloedssfeer van de Zon) pas-

seert, varieert door het wisselen-

de plasma van de zonnewind. 

Dit modulatie-effect heet 

'interplanetaire scintillatie', en is 

het radio-equivalent van het 

optisch fonkelen van sterren. 

Scintilleren = schommelen van 

de helderheid. 

De ISA was een interferometer 

met enkele duizenden dipolen, 

die een oppervlak van 3,6 ha 

bestreken. De omvang van het 4C Array. Foto : Hans Coeckelberghs. 

One-Mile Telescope, controlekamer, locomotief, en in de verte de 

Half-Mile Telescope. 
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3.000°K. Door de daling van die 

temperatuur was echter ook de 

kinetische energie van de aan-

wezige deeltjes fel verzwakt. Nu 

pas werden elektronen gevangen 

door bestaande atoomkernen. 

Waterstofatomen en andere een-

voudige atomen werden voor 

het eerst gevormd.  

 

Het feit dat elektronen nu ge-

vangen zaten in de atoomkernen 

had nog een ander zeer belang-

rijk gevolg. De fotonen, die van-

af dan niet meer gehinderd wer-

den door elektronen, beschikten 

voortaan over een grotere bewe-

gingsvrijheid en konden voor 

het eerst ongehinderd grote af-

standen afleggen. Het Heelal 

werd dan pas doorzichtig.  

 

Het is deze ondertussen afge-

koelde straling die in 1965 door 

Penzias en Wilson toevallig ont-

dekt werd. In het begin werd de 

ontdekking van deze zogenoem-

de “achtergrondstraling” met 

veel enthousiasme maar ook met 

enige argwaan begroet. De defi-

nitieve bevestiging van deze 

ontdekking werd echter in 1989 

geleverd door de waarnemingen 

van de COBE satelliet (cosmic 

background explorer) en meer 

recent nog, in 2003, door de 

WMAP satelliet (Wilkinson mi-

voordoen als de vier afzonderlij-

ke krachten die vandaag nog on-

ze fysica bepalen. Het Heelal 

zelf was dan gevuld met een 

plasma van elementaire deeltjes, 

waaronder quarks, elektronen, 

fotonen en gluonen. Die expan-

sie en afkoeling hebben zich 

verder doorgetrokken en na 1 

seconde was de temperatuur al 

gedaald tot 1010 °K. 
 

-3. Na 100 seconden was het 

Heelal afgekoeld tot 109 °K. Het 

is in die periode dat er uit 

quarks en gluonen de eerste 

lichtere atoomkernen van water-

stof, helium, deuterium en lithi-

um ontstaan zijn. 

 

Alle aanwezige deeltjes bezaten 

toen nog een zeer grote kineti-

sche energie en daardoor kon-

den de aanwezige elektronen 

onmogelijk de bestaande atoom-

kernen vervoegen. Deze elektro-

nen reageerden wel voortdurend 

met de aanwezige fotonen. Deze 

fotonen bezaten hierdoor weinig 

bewegingsvrijheid en konden 

dan ook onmogelijk lange af-

standen afleggen. Het Heelal 

was dus nog ondoorzichtig. 

 

-4. Na 380.000 jaar was het 

Heelal al ver uitgezet; de tempe-

ratuur ervan bedroeg nog amper 

het Heelal nog heel klein was.  

    

In die Plancktijd was de tempe-

ratuur van het Heelal zeer hoog 

(1032  °K) (2).  Ook de vier fun-

damentele krachten van de na-

tuur (de zwaartekracht, de ster-

ke wisselwerking, de zwakke 

wisselwerking en de elektro-

magnetische kracht) deden zich 

toen nog voor als één en dezelf-

de kracht. Het was de tijd van 

de “grote unificatie” van deze 

vier krachten. 

 

Een vraag die kosmologen van-

daag meer en meer bezig houdt 

is of ons Heelal, dat 13.8 mil-

jard jaar geleden ontstaan is, 

uniek is of dat er daarentegen 

misschien nog andere universa 

bestaan. Leven wij in een Uni-

versum of in een Multi-versum? 

 

-2. Het jonge Heelal heeft zich 

in de beginfase razendsnel uit-

gezet en, na amper  10-11 secon-

den bestaan, was het al afge-

koeld tot een temperatuur van 

10-15 °K. De vier fundamentele 

krachten zijn zich toen al gaan 

(2): de gebruikte temperatuur 

schaal is die van Kelvin. Het nul-

punt bij Kelvin ligt bij het abso-

luut nulpunt, -273,15° Celsius. 
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dekt werden zijn al 3.8 miljard 

jaar oud.  
 

Het is dit primitief leven dat 

zich in de loop der jaren op Aar-

de, in opeenvolgende fasen, ver-

der heeft ontwikkeld, eerst in 

het water en vervolgens op het 

land. Het is in die grote evolutie 

van het leven dat ook dinosau-

riërs 230 miljoen jaar geleden 

ontstaan zijn en het land meer 

dan 160 miljoen jaren lang heb-

ben overheerst.  

 

Pas na het verdwijnen van die 

indrukwekkende reptielen, 65 

miljoen jaar geleden, waar-

schijnlijk door de inslag van een 

grote meteoriet, hebben kleinere 

zoogdieren zich op hun beurt 

kunnen ontwikkelen en diversi-

fiëren. Het is op deze manier dat 

2.5 miljoen jaar geleden de eer-

ste mensapen verschenen, waar-

uit zich dan later de moderne 

mens ontwikkeld heeft. De ho-

mo sapiens- sapiens van zijn 

kant zal uiteindelijk ongeveer 

40.000 jaar geleden zijn intrede 

merken. 

jaren is dit proces zich overal in 

het Heelal blijven herhalen. Er 

ontstonden overal sterren en die 

sterren hebben zich, op hun 

beurt, en altijd maar onder in-

vloed van de zwaartekracht, ge-

groepeerd in grote sterrencon-

centraties. Het zijn de Melkweg-

stelsels, die nu nog in enorme 

aantallen overal in het Heelal 

voorkomen. 

 

Eén van de vele sterrenstelsels 

neemt voor ons een centrale 

plaats in. Het is, met name, onze 

eigen Melkweg. Want na 9 mil-

jard jaar bestaan van het Heelal, 

dus ongeveer 4,5 miljard jaar 

geleden, is in onze Melkweg één 

voor ons zeer belangrijke ster 

ontstaan: de Zon. De Zon is dus 

+/- 4,5 miljard jaar oud.  

 

-6. Tegelijk met de Zon is, sa-

men met de andere planeten, on-

ze Aarde ontstaan. Dankzij de 

energie van de Zon is er op onze 

Aarde ook, onder de vorm van 

eencellige organismen, vrij vlug 

primitief leven ontstaan. De 

oudste sporen die tot nu toe ont-

crowave anisotropy probe).  

  

Het bewijs van het bestaan van 

deze achtergrondstraling bracht 

meteen ook de definitieve be-

vestiging mee van de oerknal-

theorie van Lemaître.  

 

 -5. In de periode van 380.000 

jaar tot ongeveer 1 miljard jaar 

bestaan van het Heelal hebben 

verschillende van die waterstof-

moleculen zich hier en daar in 

de ruimte onder invloed van de 

zwaartekracht gegroepeerd. Er 

ontstonden op deze manier gas-

ophopingen van waterstofmole-

culen, die, steeds onder invloed 

van die zwaartekracht, alsmaar 

groter werden. Het werden met 

de tijd grote, indrukwekkende 

gasbollen. De druk in het mid-

den van die gasbollen werd van-

af een zekere limiet zo groot dat 

daar kernfusie op gang kwam. 

Enorme hoeveelheden energie 

kwamen vrij en straling werd 

uitgezonden. De eerste sterren 

waren geboren!  

 

In de daaropvolgende miljarden 

MIRAMIRA--publicaties en publicaties en --verkoopverkoop  

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, maar 

ook via overschrijving op PCR 000-0772207-87 

(tussen haakjes de verzendingskosten). 
   

Praktische astronomie: 

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

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

NIEUW: 
• De VVS-Hemelkalender 2013 is te koop. Het jaar-

lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 

boordevol kaartjes en tabellen. €12,50 (+ €3,00) 

 

Sterrenkaarten: 

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

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

• Draaibare sterrenkaart  NL (met MIRA-logo!)  

 € 10,00 (+ € 2,00) 

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

 

NIEUW: draaibare sterrenkaart voor andere 

breedteliggingen, ideaal voor wie op vakantie de 

plaatselijke sterrenhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 

 
 

Theoretische  astronomie: 

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

• Genieten van het zonnestelsel €19,95 (+ €4,00) 

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

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

• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 

• Reis door het Heelal (Deboosere) €16,95 (+ €4,00) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 
PROMO: 
• “Zon en Aarde, een unieke relatie”, hét Neder-

landstalige standaardwerk over de Zon en haar wer-

king (geschreven door MIRA-vrijwilliger Jan Jans-

sens) kunnen we nu uitzonderlijk aanbieden aan 

€10,00 ipv €32,50 (+ €4,00) - zolang de voorraad 

strekt 
 

Weerkunde: 

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

• Meer weer (Frank Deboosere)   € 19,95 (+ € 4,00) 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 

• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 

• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 

• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 

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

• Saturnus montage € 6,00 (+ € 4,00) 

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

Optische interferometers konden 

pas tientallen jaren na de radio-

interferometers worden gereali-

seerd wegens de veel kortere 

golflengtes van licht in vergelij-

king met radiogolven, wat o.m. 

een veel hogere mechanische en 

optische precisie vergt om de 

verschillende lichtbundels te 

kunnen combineren (correle-

ren). 

Het is me niet bekend of ama-

teurastronomen zich al waagden 

aan een optische interferometer. 

 

We wandelden langs twee scho-

tels van de One-Mile Telescope 

(1964) die uit drie 18 m grote 

parabolische roosterschotels 

bestond waarmee de '5C' is sa-

mengesteld. Twee schotelanten-

nes staan op een vaste plaats, de 

derde bewoog langs een 0,8 km 

lange spoorlijn. Onder de twee-

de stond iets wat op een kleine 

locomotief geleek, waarmee 

deze schotel werd verplaatst. De 

derde schotel staat een heel eind 

oostwaarts, en kregen we niet te 

zien. Er werd waargenomen op 

de golflengte van neutrale wa-

terstof. 

Dit was het eerste instrument 

dat de aardrotatie benutte voor 

apertuursynthese - om de basis-

lijn te verplaatsen. 

De verwerking van radiosigna-

len verkregen uit apertuursyn-

these is een rekenintensieve klus 

die krachtige computers vergde. 

 

Parallel aan de spoorlijn staan 

ten noorden een rij verstilde 

antennes die gelijken op een 

wervelkolom met ribbenkast. De 

4C Array (1958) was één der 

eerste grote instrumenten voor 

apertuursynthese in Lord's 

Bridge. De nu ontmantelde 450 

m lange en 20 m brede cilinder-

vormige paraboloïde-antennes 

werden gebruikt voor de positie-

bepaling van radiobronnen aan 

de hemel. 

'4C' verwijst naar de vierde 

Cambridge-catalogus van radio-

bronnen. 

Langs dezelfde spoorlijn staan 

verderop twee 9 m grote sterk 

g r a i n - s p i e g e l t e l e s c o p e n 

(brandpunt 2,2 m), elk voorzien 

van een beweegbare 0,5 m si-

derostaat (vlakke spiegel), opge-

steld in een Y-configuratie. De 

heliostaat van Volkssterren-

wacht Mira werkt op een verge-

lijkbaar principe. 

De lichtbundels van tot vier 

telescopen werden door lange 

aluminium pijpen geleid om ze 

te isoleren van de atmosfeer, 

naar een 6 m breed, 32 m lang, 

en tot 2,4 m hoge gegolfde sta-

len tunnel met een optisch labo, 

om er te worden gecombineerd 

tot één beeld. In het gazon staan 

kleine sokkels (voetstukken) 

waarop de telescopen verplaatst 

kunnen worden (op drie voet-

stukken voor de stabiliteit). De 

ruimte met de complexe opti-

sche banken (spiegeltjes op 

spoorlijnen) is bedekt met een 

met gras bezaaide 1 m dikke 

laag aarde (ca. 300 ton), om 

binnen een stabiele thermische 

omgeving te creëren. Binnen 

hingen wat infopanelen, en het 

eerste infrarode kiekje dat 

25/10/1997 met optische aper-

tuursynthese werd gemaakt, van 

de nauwe spectroscopische dub-

belster Capella. Met dit instru-

ment zijn verder periodieke va-

riaties in de afmeting van een 

nabije heldere veranderlijke ster 

(R Leonis), oppervlaktestructu-

ren en randverzwakking in een 

rode superreus (Betelgeuze), en 

diameters van een resem sterren 

kuip van 30 m bij 40 m - een 

grondschild - die bereikbaar is 

via een dienstgebouw. Door het 

ontbreken van een natuurlijke 

horizon oogde deze opstelling 

buitenaards ! Er was gezoem te 

horen, afkomstig van koelsyste-

men die de thermische ruis op 

de toevoerlijnen en radio-

ontvangers moeten beperken. 

Het grondschild dempt radio-

interferenties afkomstig van de 

grond; de Aarde is een sterke 

radiostraler. 

Onderweg naar de enige opstel-

ling van optische telescopen 

wees Sam naar een plek waar 

niet veel te zien was : een aper-

tuurnetwerkje van kleine verti-

cale antennes. Die plaats zou 

dienen voor het testen van on-

derdelen voor de toekomstige 

ambitieuze Square-Kilometre 

Array, die op het zuidelijk half-

rond (Australië en Zuid-Afrika) 

zal worden gebouwd. 

 

De vreemdste opstelling was de 

Cambridge Optical Aperture 

Synthesis Telescope (COAST, 

1993) - een optische interfero-

meter met basislijnen tot 100 m, 

waarmee waargenomen kan 

worden met een scheidend ver-

mogen tot 0,001 boogseconde ! 

Het systeem was bedoeld om 

onderdelen voor grotere opti-

sche interferometers te ontwik-

kelen. COAST was de eerste 

optische interferometer. Hij 

omvat vijf vaste 0,4 m Casse-

Arcminute Microkelvin Imager Small Array. Foto : Hans Coeckelberghs. 
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Cheshire). Het Britse interfero-

meter-netwerk MERLIN omvat 

z e v e n  r a d i o t e l e s c o p e n 

(Cambridge, Defford, Knockin, 

Darnhall, Pickmere, en twee in 

Jodrell Bank), met basislijnen 

tot 217 km. 

Het haalbare scheidend vermo-

gen is hiermee beter dan dat van 

de Hubble Space Telescope ! 

MERLIN wordt ook ingezet 

voor Very Long Baseline Inter-

ferometry - een netwerk van 

wereldwijd verspreide radiotele-

scopen. 

Sam wees naar een kleine ne-

venschotel waarmee de opge-

vangen radiosignalen naar het 

Jodrell Bank Observatory wor-

den gezonden, waar ze worden 

gecombineerd (gecorreleerd) 

met deze van alle andere radio-

telescopen, en vertelde dat deze 

door een glasvezelverbinding 

vervangen moet worden (e-

MERLIN). 

Verderop kregen we nog de 

focus van de schotel in beeld. 

 

De mooiste actieve radiotele-

scoop was wel de Arcminute 

Microkelvin Imager Small Ar-

ray (AMI-SA, 2004) - kleine 

broer van de AMI-LA. De AMI-

SA omvat tien schotels van 3,7 

m op equatoriale monteringen, 

met 5-20 m basislijnen. De con-

figuratie is opgesteld binnen een 

4,5 m hoge achthoekige metalen 

af de jaren '50 van de vorige 

eeuw veel gebruikt voor televi-

sie-ontvangst. 

Op het waarnemingsterras van 

Volkssterrenwacht Mira prijken 

twee Yagi-antennes die gebruikt 

worden voor de ontvangst van 

radioreflecties op meteoren. 

In het MRAO werd deze oost-

west opgestelde radiotelescoop 

ooit gebruikt voor apertuursyn-

these. De basislijn bedroeg 

4,6 km. Van de oorspronkelijk 

60 antennes, werkzaam op een 

eerste frequentie, resten er nog 

enkelen. Een parallel opgesteld 

systeem, werkend op een tweede 

frequentie, omvatte 58 - thans 

verdwenen - Yagi-antennes. De 

antennes werden gestuurd door 

microcomputers die waren on-

dergebracht in... mobiele poep-

dozen (nvdr: “Herwigiaans” 

voor WC‟s), opgesteld langs de 

lengte van de radiotelescoop. 

Hiermee zijn de '7C' en '8C' 

catalogi van radiobronnen sa-

mengesteld. 

 

Vanop een afstand richtten we 

de blik op een MERLIN-

schotel 

- Multi-Element Radio Linked 

Interferometer Network 
(1990). Deze 32 m grote scho-

telantenne is de grootste in 

Lord's Bridge, en wordt beheerd 

door de Jodrell Bank Observa-

tory (University of Manchester, 

In 1965 ontdekten twee Ameri-

kaanse radioastronomen - Arno 

Allan Penzias (1933) en Robert 

Woodrow Wilson (1936) - dat 

de hemel in alle richtingen mi-

crogolfstraling (radiostraling) 

uitstraalt. Opvallend is dat deze 

straling erg gelijkmatig verdeeld 

is over de hemel, en nauwkeurig 

overeenkomt met deze van een 

object op een temperatuur van 

2,73 K (-270,42 °C). Deze mi-

crogolfstraling wordt de 

'kosmische achtergrondstraling' 

genoemd. De straling is het ge-

volg van de restwarmte van de 

Oerknal. 

 

We hielden even halt in de 

buurt van een rij Yagi-antennes 

van de Cambridge Low Fre-

quency Synthesis Telescope 
(1980-2000). 

Een Yagi-antenne bestaat uit 

een dipool, een reflector, en één 

of meer richtelementen. Dit type 

antenne is in 1926 uitgevonden 

door de Japanse ingenieurs 

Shintaro Uda (1896-1976) en 

Hidetsugu Yagi (1886-1976), 

maar doordat 

H. Yagi in 1928 het eerste En-

gelstalige artikel over de nieuwe 

antenne publiceerde, werd zijn 

naam aan de antenne verbon-

den. Yagi-antennes werden van-

Cambridge Low Frequency Synthe-

sis Telescope. Foto: Hans Coeckel-

berghs. 

32 m MER-

LIN-schotel. 
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het beeld te vaag maakt en daar-

om gebruik ik hem niet vaak. 

 

Maan en planeten 

 

De telescoop is uiterst geschikt 

voor hemelobjecten binnenin 

het zonnestelsel waar te nemen. 

Als je zonder volgmotor op de 

Maan richt en de telescoop laat 

staan zie je snel duizenden kra-

ters door het oculair bewegen. 

De ringen van de planeet Satur-

nus worden prachtig zichtbaar 

maar de Cassinischeiding laat 

zich niet spotten. Ook Satunus' 

maantjes worden zichtbaar, net 

zoals bij Jupiter, waar op de 

planeetschijf zelf de afplatting 

en de grootste wolkenbanden te 

zien zijn. Het oppervlak van 

Venus laat natuurlijk niets be-

merken, maar de schijngestalten 

van de planeet zijn wel te zien.  

 

Bolhopen 

 

Bolhopen zijn in de telescoop 

zeer goed te zien. Alleen al de 

zoeker die 8 maal vergroot toont 

al vele bolhopen uit de Messier-

lijst. In de telescoop worden de 

meeste sterren in de bolhopen 

wel niet volledig gescheiden, 

alleen naar de buitenkant toe. 

Bolhopen zoals M13 (Hercules), 

M10 en M12 (Ophiuchus), M56 

(Lyra), M71 (Sagitta) , M15 

(Pegasus), M3 (Canes Venatici) 

en M53 (Coma Berenices) laten 

zich gemakkelijk zien. 

 

Planetaire nevels 

 

De planetaire nevel die ik als 

eerste waarnam (en het tweede 

object dat ik met de telescoop 

zag) was M57, de Ringnevel in 

het sterrenbeeld Lyra. Een klei-

ne witachtige ovaalronde schijf 

werd zichtbaar toen ik mijn tele-

scoop richtte op de twee onder-

ste sterren van het parallello-

gram dat deel uitmaakt van het 

sterrenbeeld Lyra. Met het 

een vergroting van 8X. Hij ont-

hult al vele objecten van de 

Messierlijst zoals M42, M31, 

M13, M92, M15, ... De zoeker 

beschikt over een draadkruis en 

moet perfect overeenstemmen 

met wat er in het oculair van de 

telescoop te zien is, anders zou 

het wel eens kunnen dat een 

hemelobject buiten beeld valt. 

Wel een nadeel is dat het draad-

kruis van de zoeker niet verlicht 

is, zodat je het zwarte kruis te-

genover een zwarte hemelach-

tergrond moeilijk kan ontwaren. 

 

Oculairen en lenzen 

  

Bij de TAL-150P zaten drie 

oculairen bijgeleverd: respectie-

velijk een KELLNER 42mm 

oculair, een PLÖSSL 25mm 

oculair en een KELLNER 

15mm oculair. Ook zit er een 

BARLOW lens bijgeleverd die 

4 maal de brandpuntsafstand 

van de telescoop vergroot. Maar 

ik vind dat de BARLOW lens 

De TAL-150P is een Newtonte-

lescoop afkomstig uit Rusland. 

Newtontelescopen zijn telesco-

pen die gebruik maken van spie-

gels om het zwakke licht van 

deepsky-objecten te verzamelen 

en te bundelen op één plaats. 

Met een apertuur van 150mm en 

een brandpuntafstand van 

750mm laat deze telescoop per-

fect toe om de meeste objecten 

van de Messierlijst te bekijken. 

De telescoop heeft geen GO-TO 

bediening, maar wel een equato-

riale montering met daarop een 

volgmotor. De volgmotor bevat 

geen poolzoeker, maar is wel 

redelijk snel af te stellen op de 

noordelijke hemelpool door de 

hoofdas van de volgmotor rich-

ting noordelijke hemelpool te 

plaatsen en de hoogte af te stel-

len.  

 

De zoeker 

 

De zoeker op zich is al een 

prachtige refractortelescoop met 

Joeri De Ro 

Eerste telescoopervaringen: de TALEerste telescoopervaringen: de TAL--150P150P  
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zijn veel sterrenstelsels te zien: 

M94 is te zien als een vaag 

sliertje en M51 (Draaikolkmelk-

wegstelsel) is moeilijk te zien 

maar heeft toch iets speciaals. 

 

Besluit 

 

De TAL-150P is een prachtige 

telescoop die zowel voor begin-

ners als gevorderde waarnemers 

hemelobjecten op spectaculaire 

wijze tevoorschijn tovert. De 

telescoop kan in drie keer volle-

dig verplaatst worden door één 

persoon (buis, montering, tegen-

gewicht) en hierdoor is de tele-

scoop ook gemakkelijk te ver-

voeren. Ik ben zeker van plan 

met de telescoop nog lang waar 

te mogen nemen en te genieten 

van de sterrenhemel! Graag zou 

ik ook volkssterrenwacht Mira 

bedanken, dankzij wie ik nu met 

deze telescoop kan waarnemen. 

 

de open sterrenhoop van onge-

veer 200 sterren nog steeds een 

beetje compact op elkaar ge-

drukt maar afzonderlijke sterren 

waren er niet zeldzaam in. 

IC4665 in het sterrenbeeld Op-

hiuchus was minder compact 

maar nog steeds een prachtig 

zicht.  

 

Melkwegstelsels 

 

Als het om sterrenstelsels gaat is 

het eerste deepsky-object dat bij 

je opkomt vast en zeker M31, de 

Andromedanevel. Met de TAL-

150P zie je M31 als een ellips-

vormige schijf die helderder 

wordt naar de kern toe. Ook het 

satellietstelsel M32 is van de 

partij. Je ziet hem als een bol-

vormig, weliswaar minder hel-

der sterrenstelsel, in de nabij-

heid van M31. Van het satelliet-

stelsel M110 is niet veel te zien, 

alleen een uiterst vage witachti-

ge gloed. Ook in Canes Venatici 

KELLNER 42mm oculair was 

het object al bijna niet meer van 

sterren te onderscheiden, maar 

met het PLOSSL 25mm oculair 

wel. Pas 2 dagen later merkte ik 

dat ik M27, de Halternevel in 

het sterrenbeeld Vulpecula, nog 

niet had waargenomen. Een 

duidelijke witachtige zandloper-

vorm werd zichtbaar toen ik 

mijn telescoop boven het ster-

renbeeld Sagitta (Pijl) richtte. 

En even meende ik dat ik een 

blauwachtige gloed had gezien. 

De Halternevel is zonder twijfel 

de beste planetaire nevel om 

waar te nemen met telescopen. 

 

Open sterrenhopen 

 

Op een moment besloot ik met 

mijn telescoop een willekeurig 

object te zoeken. Zo kreeg ik 

per toeval op een gegeven mo-

ment M11 in het sterrenbeeld 

Schild in het beeld van mijn 

zoeker. In de telescoopbuis was 

Herwig Ronsmans 

Mullard Radio Astronomy ObservatoryMullard Radio Astronomy Observatory  

de Britse luchtmacht. Het muni-

tiedepot is 1957 opgedoekt, ge-

saneerd, en verkocht aan Cam-

bridge University, waarvan het 

Cavendish Laboratory hier het 

Mullard Radio Astronomy Ob-

servatory oprichtte. Het MRAO 

is 25/7/1957 formeel geopend 

door radiopionier en Nobelprijs-

winnaar Edward Victor Apple-

ton (1892-1965). 

Het observatorium is genoemd 

naar sponsor Mullard Limited - 

een Britse fabrikant van elektro-

nische componenten. 

Hier werd onderzoek verricht 

dat in 1974 leidde tot een No-

belprijs voor Natuurkunde, toe-

gekend aan de Britse radioastro-

nomen Martin Ryle (1918-1984) 

en Antony Hewish (1924). Het 

was de eerste Nobelprijs die aan 

astronomen werd toegekend. 

Martin Ryle kreeg de prijs voor 

zijn ontwikkeling van de radio-

zo'n 8 km ten zuidwesten van 

Cambridge. Deze radiosterren-

wacht is de bakermat van de 

interferometrie, en de plek waar 

de eerste pulsar is ontdekt. We 

werden er rondgeleid door ra-

dioastronoom Dr. Samuel Geor-

ge. 

 

Lord's Bridge is de naam van 

een in 1968 opgedoekt treinsta-

tion, waarvan de Oxford naar 

Cambridge spoorlijn over het 

terrein liep. Het voormalige 

stationsgebouw wordt deels 

gebruikt als bezoekerscentrum 

en auditorium. Langs de oude 

spoorwegbedding liggen de ont-

mantelde Ryle Telescope en 

Cambridge Low Frequency 

Synthesis Telescope. 

Eind 1939 werd hier een muni-

tieopslagplaats in gebruik geno-

men, met explosieven, brand-

bommen, en mosterdgas (!) voor 

Onder een zonnige blauwe he-

mel brachten vier Miranezen - 

Francis, Wim, Hans, en Herwig 

- 14 juni 2012 met de wagen en 

wandelend een bezoek aan het 

Mullard Radio Astronomy 

Observatory (MRAO) in Lord-

s Bridge (Barton), in het Engel-

se graafschap Cambridgeshire, 
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pe (1971-2006), die eerst de 5-

km Array werd genoemd. De 

ongeveer oost-west geplaatste 

schotels vormden een interfero-

meter. Google Earth toont nog 

drie driehoekige lege sokkels - 

we passeerden er één - op de 

plekken waar de vaste antennes 

stonden; in beelden van 2000 

zijn ze nog allemaal zichtbaar. 

Alle schotelantennes stonden 

opgesteld op een driepoot; een 

vierpoot wiebelt altijd een 

beetje, een driepoot kan niet 

wiebelen. De basislijn varieerde 

tot 4,8 km. Het instrument was 

bedoeld voor de studie van het 

Sunyaev-Zel'dovich-effect in 

clusters melkwegstelsels, bepa-

ling van de Hubble-constante, 

het in kaart brengen van radio-

bronnen die waarnemingen van 

de kosmische achtergrondstra-

ling beïnvloeden, en het waarne-

men van veranderlijke galacti-

sche radiobronnen. 

Het Sunyaev-Zel'dovich-effect 

is genoemd naar de Russische 

natuurkundigen Rashid Alievich 

Sunyaev (1943) en Yakov Bo-

risovich Zel'dovich (1914-

1987). Het effect veroorzaakt 

een verandering in de schijnbare 

helderheid van de kosmische 

achtergrondstraling nabij clus-

ters melkwegstelsels en andere 

plaatsen met een heet plasma. 

De Hubble-constante is ge-

noemd naar Edwin Powell Hub-

ble (1889-1953). Het is een 

maat voor de uitdijing en leef-

tijd van het Heelal. Deze con-

stante... is niet constant. 

die elektromagnetische straling 

uitzenden. Pulsars zijn het eind-

stadium van zware sterren, en 

ontstaan als gevolg van een su-

pernova. 

Op het uitgestrekte terrein staan 

diverse nog actieve en (deels 

ontmantelde) historische radio-

telescopen. De radiosterren-

wacht - zonder MERLIN - 

wordt beheerd door het Caven-

dish Laboratory, met steun van 

de Science and Technology 

Facilities Council. 

 

Vooraleer het bezoek aan te 

vatten moesten alle zaktelefoons 

worden uitgezet - om radiointer-

ferenties te vermijden. 

We reden meteen naar één der 

emblematische actieve opstellin-

gen: de Arcminute Microkel-

vin Imager Large Array (AMI

-LA, 2007). De opstelling om-

v a t  a c h t  C a s s e g r a i n -

schotelantennes van 12,8 m dia-

meter op equatoriale monterin-

gen, met basislijnen van 18-110 

m. Ze ontvangen elektromagne-

tische straling afkomstig van 

supernovaresten, verre extraga-

lactische radiobronnen, maar 

vooral clusters melkwegstelsels 

(door hun invloed op de kosmi-

sche achtergrondstraling). Hier-

mee wordt de '10C'-catalogus 

samengesteld - de tiende Cam-

bridge-catalogus van radiobron-

nen. 

Onder zo'n schotel klauterden 

we in een hok met de stuurelek-

tronica. Oorspronkelijk vormden 

deze antennes de Ryle Telesco-

interferometer en de methode 

van de apertuursynthese. 

Een interferometer is een instru-

ment dat gebruik maakt van de 

interferentie van (elektromag-

netische) golven. Astronomi-

sche interferometers worden 

gebruikt voor opnamen met een 

hoog scheidend vermogen in het 

optische, infrarode, submillime-

ter- en radiogebied. 

Apertuursynthese is een vorm 

van interferometrie die signalen 

van verschillende (kleinere) 

telescopen combineert, en daar-

mee beelden genereert met het-

zelfde scheidend vermogen als 

één denkbeeldige telescoop 

waarvan de diameter gelijk is 

aan die van de hele verzameling 

telescopen. Voor iedere afstand 

(basislijn) tussen de telescopen 

en voor elke richting genereert 

de interferometer een uitvoer 

die één component vormt van 

de ruimtelijke helderheidsverde-

ling van het waargenomen ob-

ject. Het beeld van de bron 

wordt uit deze metingen bere-

kend. 

Deze technieken maken het 

mogelijk om met relatief be-

scheiden en goedkope telesco-

pen toch zeer gedetailleerde 

beelden te verkrijgen die anders 

één onrealiseerbare gigantische 

en onbetaalbare telescoop zou-

den vereisen. Nadeel is de com-

plexiteit. 

Antony Hewish deelde de prijs 

voor zijn rol bij de ontdekking 

van de eerste pulsars - snel 

ronddraaiende neutronensterren 

Arcminute Microkelvin Imager Large Array. Foto‘s : Cambridge University & Hans Coeckelberghs. 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 891 Spiraalmelkwegstelsel 10,1 13,1x2,8’  

NGC 752 Open sterrenhoop 5,7 50’  

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M33 Spiraalmelkwegstelsel 6,2 69x42’ Pinwheel galaxy 
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Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

NGC 7662 Planetaire nevel 8,3 0,20’ Blue snowball, Caldwell 22 

Object Type Helderheid Afmetingen Naam 

M31 Spiraalmelkwegstelsel 3,5 3x1° Andromedanevel 

M32 Elliptisch melkwegstelsel 8,1 8,5x6,5’  

M110 Elliptisch melkwegstelsel 7,9 19,5x11,5’  
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Triangulum-Andromeda-Aries 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 1 


