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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  

Links: Luc Debeck uit Hoegaarden (realiseerde de 

laatste maanden weer een aantal verbluffende op-

names van melkwegstelsels. Op deze foto ziet u 

M81 in Ursa Major, één der mooiste spiraalstel-

sels aan de noordelijke hemisfeer. 

Héél mooi zijn de spiraalarmen te zien, maar let 

ook eens op de vele rozerode vlekjes: stuk voor 

stuk stervormingsgebieden (dus vergelijkbaar met 

de Orionnevel in ons eigen melkwegstelsel). 

In totaal werd er 4 uur belicht doorheen respectie-

velijk L, R, G en B-filters, met een Atik 314L+ 

zwart/witcamera achter een 25cm newtonkijker 

van Skywatcher. Een hoogst betaalbare combina-

tie, maar met schitterende resultaten. 

Voor meer van die opnames neemt u best een kijkje 

op zijn website: http://www.astrosurf.be/ 

Rechts: een uiterst kleurrijk 

gebied in de buurt van Antares 

(de heldere ster linksboven) in 

de Schorpioen. We kijken hier 

aan de rand van de melkweg, 

en het wemelt hier van ster-

renhopen, een bolvormige 

sterrenhoop (onder Antares), 

blauwe en rode nevels, en 

vooral een aantal donkere 

stofnevels. 

In totaal werd 40 minuten be-

licht met een gemodificeerde 

Canon 350D en een scherpe 

200mm telelens. Het is vooral 

een “moderne” opname: er 

werd beeldmateriaal gebruikt 

daterende van verschillende 

jaren en verschillende donkere 

locaties (Pyreneeën, La Pal-

ma). 

Foto: Philippe Mollet 

Rechts: in de Leeuw zijn er héél wat 

melkwegstelsels te vinden, waaronder 

twee bekende “duo‟s” die eigenlijk 

“trio‟” blijken te zijn. Nabij M95-96 

staat ook M105, maar op deze opname 

zien we links M65 en 66 met rechts in 

beeld de grotere maar zwakkere NGC 

3628. 

Opname van Bart Declercq uit Haal-

tert, 29 keer 5 minuten belicht met ge-

modificeerde Canon 40D achter een 

Intes MK69-telescoop (een Maksutov-

Cassegrain met een spiegeldiameter 

van 150mm). 
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MIRA actief...MIRA actief...  

Heel wat activiteiten en veranderingen op MIRA de laatste maanden. 

- Op 17 april trokken we met een ganse batterij grote telescopen naar hartje Brussel, voor het tweede jaar op rij 

nu al. Dit jaar hadden we nog meer geluk met het weer, en we konden de ganse avond door de talrijke passan-

ten vergasten op Venus, de Maan en Saturnus (alle drie sowieso dé grootste blikvangers aan de hemel). 

Onze vrijwilligers toonden zich ware polyglotten: we hoorden uitleg in Nederlands, Frans, Spaans, Engels, 

Duits, onvervalst Brussels, Arabisch,... 

- Op 29 april was een cameraploeg van Vlaanderen Vakantieland op bezoek in de regio, en ook MIRA kwam 

ruim aan bod. Het onderwerp was de Eddy Merckx-fietsroute, en de gasten waren enkele kranige oud-

ploeggenoten van de wielerkampioen 

- Eén van de vele beurzen waarop MIRA aanwezig was: “Rondje Kouters” in Affligem, georganiseerd door de 

gelijknamige toeristische regio (waarvan MIRA één van de officiële “speerpunten” is).  

- En ook op MIRA zelf werd ijverig gewerkt: de metalen trappen (naar de kleine koepel en naar de armillairs-

feer) werden vervangen, de 

“hellende vlakken” naar het terras 

(waarvan het hout helemaal verrot 

was) werden vervangen door meta-

len versies,… Maar vooral: de gro-

te 45cm dobson-telescoop staat nu 

permanent op zijn vaste locatie, 

onder een prachtige wegrolbare 

constructie (die grotendeels het 

werk is van Guido Mattheus). De 

volgende weken werken we aan de 

automatisatie van deze kijker... 

 

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. MIRA Ceti - juli  - september 2010 
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Rechts: een héél gedetailleerde protuberans-

opname van Tom Severs, gemaakt met de 60mm 

Solarmax-protuberansenfilter van de sterrenkundi-

ge vereniging “Mercurius” uit Halle.  

Gebruikte telescoop: Vixen 60/700 lenzenkijker 

Camera: DMK31, waarmee een filmpje van 3000 

afzonderlijke frames gemaakt werd, die dan met 

het programma Registax 5 verwerkt werden tot dit 

gedetailleerde resultaat. 

De opname dateert van 23 mei. 

Onder: een “best of” van de planeetbeelden die Bart De-

clercq de laatste maanden maakte, met zijn eigen appara-

tuur (een 30cm newton) of met de grote 40cm Meade va-

nop MIRA (Saturnus en Mars). 

De Mars-opname dateert van 23 april, en toen was het 

Mars-schijfje al gekrompen tot nauwelijks 7,6 boogse-

conden, maar toch is er nog héél wat detail te zien op de 

opname.  

De Venus-opname (rechts) werd gemaakt in UV-licht, 

want in zichtbaar licht is er bijna geen contrast te zien op 

de wolken van de planeet. 

Links: maar soms kan astrofotografie ook 

héél makkelijk gaan. Muriel Wetz gebruikte 

een compacte digitale camera om gewoon 

uit de losse hand deze protuberans te foto-

graferen, doorheen de 100mm Lunt-

coronograaf van MIRA. De opname dateert 

van 16 juni ll. 

Links: en dit is weer een heel ander kleur 

in onze kleurenpagina‟s. De meeste protu-

beransenkijkers bekijken de Zon in het licht 

van Waterstof-alfa (H-, 656,3 nm golf-

lengte) omdat ook het menselijk oog daarin 

nog gevoelig genoeg is. 

Maar protuberansen en actieve gebieden 

op de Zon tonen ook heel wat contrast in 

het licht van Calcium (de K-lijn, 393,4 nm, 

helaas in het voor ons onzichtbare UV-

licht). Opname van Janos Barabas van 10 

juni laatstleden, met een CaK-PST. 
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De sterrenhemel in juliDe sterrenhemel in juli  

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

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

Saturnus 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Na een opvallend lang en diep 

zonnevlekkenminimum komt de 

Zon sinds enkele maanden ein-

delijk terug goed op dreef. Te-

genwoordig zijn er de meeste 

dagen wel één of meerdere 

groepjes zonnevlekken te zien, 

maar zeker protuberansen zijn er 

altijd wel te zien, zowel rond de 

Zon als op het oppervlak ervan 

(de zogenaamde “filamenten”, 

zichtbaar als donkere sliertjes). 

Boeiende tijden dus voor wie 

over een H-alfa-kijker beschikt, 

zoals deze opname van Chris-

tophe Behaegel uit Vilvoorde 

toont. 

 

Deze overzichtsfoto dateert van 

3 juni omstreeks 10h, en werd 

gemaakt met een 90mm Max-

scope van Coronado. Op dat 

tijdstip staat de Zon al hoog ge-

noeg boven de horizon, maar 

heeft diezelfde Zon de onderste 

atmosfeerlagen nog niet té veel 

opgewarmd, waardoor dit uiterst 

scherpe beeld tot stand kwam. 

Let ook op het heldere actieve 

gebied rond zonnevlekkengroep 

1076: op het originele beeld zijn 

duidelijk de magnetische veld-

lijnen te zien die beide polen 

van de groep verbinden. 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui 

Cornelis, Herwig Ronsmans, Rik 

Blondeel, Hubert Hautecler, Wim 

Stemgee, Lieve Meeus, Philippe 

Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA meer dan 

ooit uw steun nodig om onze wer-

king te kunnen verder zetten en 

uit te breiden. Helaas komen we 

niet meer in aanmerking om fis-

cale attesten uit te schrijven. Ho-

pelijk weerhoudt dit U er niet 

van om ons (bovenop het abonne-

ment of lidmaatschap) nog een 

schenking te doen. 
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Voor de actieve MIRA-leden: 
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Wie nauwer betrokken wil wor-

den bij de werking van uw ge-

liefde volkssterrenwacht, weet 

natuurlijk dat hij of zij terecht 

kan bij de diverse werkgroepen 

die MIRA rijk is. 

Om de onderlinge communica-

tie makkelijker te maken bestaat 

er echter sinds enkele jaren een 

zogenaamde “MIRA-Yahoo-

groep”, een intern discussiefo-

rum waar alle actieve medewer-

kers en leden kunnen aan deel 

nemen. Het is in de eerste plaats 

een manier om iedereen op een 

snelle manier op de hoogte te 

brengen van gebeurtenissen, 

plannen  en projecten op MIRA, 

maar in beperkte mate ook om 

(astronomische) ervaringen uit 

te wisselen. 

 

Voor meer info en eventuele 

deelname stuurt u best een mail-

tje naar “philippe@mira.be”. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPENNIEUWS VAN DE WERKGROEPEN  

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

Jongerenwerkgroep 

De MIRA Jeugdkern organiseert 

maandelijks een activiteit voor 

alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 

 

Gezien de drukke agenda van 

het jonge volkje tijdens de 

maanden juli en augustus met 

alle bijhorende reizen naar Mars 

of zelfs verder is de eerstvolgen-

de bijeenkomst van de MIRA 

Jeugdkern pas voorzien op za-

terdag 11 september om 20 

uur. Op het programma staat 

niets minder dan The Great 

Debate. In 1920 werd onder 

astronomen een zwaarwichtige 

discussie gevoerd over het al 

dan niet bestaan van andere 

melkwegstelsels. De MIRA 

Jeugdkern zet die traditie van 

astronomische debatten en dis-

cussies verder. Waarover het zal 

gaan, daarover zal eerst gedis-

cussieerd worden, maar dat het 

debat van een ongemeen hoog 

niveau zal zijn, dat staat nu al 

vast. Om deel te nemen is het 

wel nodig deftig gekleed te zijn!  

Cursussen, rondleidingen, lezin-

gen,… het maakt allemaal deel 

uit van de “kernopdracht” van 

een volksterrenwacht: sterren-

kunde promoten naar het grote 

publiek toe. 

Maar ook de (beginnende en 

gevorderde) amateursterrenkun-

digen komen op MIRA goed 

aan hun trekken, in de eerste 

plaats binnen de werkgroep 

waarnemen. 

Deze komen samen op de eerste  

en derde woensdag van de 

maand (20h). Afwisselend voor 

een lezing en een vrij onder-

werp. Maar vooral om bij te 

praten, ideeën uit te wisselen en 

bij voorkeur natuurlijk ook om 

waar te nemen (zeker met de 

vele nieuwe instrumenten ). 

Voor meer info: Bart Declercq 

(bart@mira.be) en Wim Stem-

gée (wim.stemgee@telenet.be). 

Of schrijf je in op de Yahoo-

groep van MIRA (zie vorige 

pagina), waar de activiteiten van 

de  werkgroep steeds aangekon-

digd worden. 

Rondleidingen 

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. 

sterrenkunde,  ruimtevaart  en 

Sterrenkunde 

Enkele lang aanslepende plan-

nen en werken zijn de voorbije 

maanden volbracht (zie ook de 

foto‟s op pagina 2)! 

De grote 450mm dobsontele-

scoop staat nu definitief buiten, 

in zijn splinternieuwe wegrolba-

re behuizing. Helaas bleek deze 

tijdens de voorbije hittegolf wel 

héél warm te lopen, dus werd er 

ook een ventilator (met een zon-

nepaneeltje) geïnstalleerd om de 

boel te koelen. 

De volgende weken verwachten 

we nu een paar onderdelen uit 

de VS, zodat we verder kunnen 

werken aan de computersturing 

van deze grootste kijker van 

MIRA. Er werden al een paar 

testen gedaan met voorlopige 

onderdelen, en het moet gezegd, 

wanneer het functioneerde was 

het héél indrukwekkend, zo‟n 

grote kijker zo vlot en nauwkeu-

rig te zien bewegen... 

Instrumenten 

weerkunde is de grootste troef 

van onze volkssterrenwacht het 

enthousiasme van een team vrij-

willigers. Zij staan immers klaar 

om met behulp van onze waar-

neeminstrumenten  allerlei  he-

melobjecten te tonen en om aan 

de hand van de vele maquettes, 

experimenten en het tentoonstel-

lingsmateriaal de nodige uitleg 

te geven.    

 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje  toe  te  steken  tijdens 

rondleidingen  of  bij  waarne-

mingsactiviteiten?  Op  vrijdag 

10 september om 20 uur gaan 

we met de werkgroep rondlei-

dingen aan de slag met het ver-

nieuwde  telescopenpark.  Hoe 

moet je die grote kijkers bedie-

nen? Welke objecten kan je er-

mee tonen? Na deze avond ben 

ook jij voortaan specialist om de 

bezoekers te verbluffen met het 

vele schoon dat vanaf het waar-

nemingsterras van MIRA aan de 

hemel waar te nemen valt. 

De 450mm Obsession dobson op 

zijn definitieve locatie (waar 40 

jaar lang de armillairsfeer pronk-

te). Op deze foto is de interne beka-

beling voor de elektronica al netjes 

weggewerkt, alleen de stroomaan-

voer moet nog herwerkt worden. 
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De sterrenhemel in augustusDe sterrenhemel in augustus  

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

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

Jupiter 

mailto:bart@mia.be
mailto:wim.stemgee@telenet.be
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De sterrenhemel in septemberDe sterrenhemel in september  

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

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

Jupiter 
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Lezing Hugo Moors (SCK*CEN) 

―Bacteriën in de ruimte: vriend of vijand van astronauten?‖ 

Zaterdag 2 oktober, 15h 

ACTIVITEITENKALENDER JULI ACTIVITEITENKALENDER JULI ––  SEPTEMBER 2010SEPTEMBER 2010  

In het oktobernummer 2009 van 

MIRA Ceti kon u al een inter-

view lezen met Hugo Moors en 

zijn collega Natalie Leys van de 

afdeling “Microbiologie” van 

het Studiecentrum voor Kern-

energie te Mol. 

Bacteriën zijn alomtegenwoor-

dig, sommige levensgevaarlijk, 

andere gewoonweg onmisbaar 

voor de mens. Ook in de ruimte 

geldt dit, maar de vraag is na-

tuurlijk hoezeer de extreme om-

standigheden daar (geen zwaar-

tekracht, meer straling, eventu-

eel gebrek aan zuurstof) een 

invloed heeft op het gedrag en 

de reproductie van bacteriën. 

Bacteriën worden er o.a. ge-

bruikt voor de afbraak en recy-

clage van afval, productie van 

water en zuurstof, dus zijn on-

misbaar  voor eventuele verre en 

vooral langdurige ruimtereizen. 

Over dit en veel meer zal Hugo 

Moens het hebben op zaterdag 2 

oktober om 15h. 

Toegang 3 euro, gratis voor 

leden van MIRA 

Midzomernachten 
Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 augustus, 22-01h 

Zoals elk jaar werkt ook MIRA 

mee aan het Franse en internati-

onale project “Les Nuits des 

Etoiles”. 

Drie nachten op rij houden we 

dan een waarnemingsavond, 

waarbij we bij helder weer opti-

maal kunnen uitpakken met 

onze gloednieuwe telescopen op 

het waarnemingsterras. Die 

avonden zal vooral Jupiter de 

show stelen, samen met de vele 

sterrenhopen en nevels van de 

zomerhemel. 

6-7-8 augustus, van 22 tot 01h 

Waarnemingen gratis, enkel de 

lezingen zijn betalend 

Waarnemingsavond:  
Perseïden en Jupiter 
11 augustus, 22-01h 

En ook in augustus voorzien we 

nog een waarnemingsavond: 

dan valt het maximum van de 

meteorenzwerm der Perseïden, 

maar staat ook Jupiter op zijn 

best. En bij het begin van de 

avond krijgen we nog nipt even 

de Maan te zien. En natuurlijk 

valt er ook heel wat fraais te 

zien aan de zomerse sterrenhe-

mel, zeker met de grote nieuwe 

telescopen van MIRA.  

De vallende sterren zelf nemen 

we natuurlijk waar met het blote 

oog, maar tegelijkertijd kunnen 

we ze ook horen via de luidspre-

kers van ons radio-meteoor-

detectiesysteem. 

Woensdag 11 augustus, 22-01h 

Toegang 5 euro (leden gratis) 

10 juli, 16h en 17h 
Gratis rondleidingen n.a.v. 

de Vlaamse Feestdag 

Naar aanleiding van de Vlaamse 

Feestdag zijn er ook te Grimber-

gen allerhande activiteiten voor-

zien, en op verzoek van de Ge-

meente kan u ook op MIRA 

terecht: geïnteresseerden kunnen 

zowel om 16h als om 17h bij 

ons terecht voor een gegidst 

bezoek aan MIRA. 

De nadruk zal vooral liggen op 

de vele vernieuwingen op het 

waarnemingsterras: nieuwe tele-

scopen en andere instrumenten, 

nieuwe behuizingen,… En na-

tuurlijk hopen we al dat fraais 

ook daadwerkelijk te kunnen 

gebruiken: zonnevlekken, zon-

nevlammen, het spectrum, Ve-

nus,… 

Een uitgelezen kans voor Grim-

bergenaren én anderen... 

 

Zaterdag 10 juli, om 16h én om 

17h. 
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Elke laatste vrijdag van de 

maand –met uitzondering van 

juli en augustus– komt weerman 

Frank Deboosere een voordracht 

houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

Het waarnemingsgedeelte oogt 

ook in september (en het daarop 

volgende najaar) tamelijk spec-

taculair: Jupiter is steevast te 

zien, en ook de Maan zal van de 

partij zijn. En vooral kunnen we 

genieten van de schitterende 

zomerobjecten (dubbelsterren, 

sterrenhopen,…) in de krachtige 

nieuwe kijkers en verrekijkers 

van MIRA. 

 

De astroclub van 24 september 

handelt over “Bewegingen aan 

de hemel”. “Alles beweegt” 

klonk het al in de middeleeu-

wen. Naast de dagelijkse schijn-

bare beweging van de sterrenhe-

mel (dus eigenlijk de rotatie van 

de Aarde) stellen we vast dat 

eigenlijk alles in beweging is. 

Van ogenschijnlijk héél snelle 

meteoren die opflitsen aan onze 

hemel, tot dubbelsterren waar-

van we de beweging pas na en-

kele eeuwen opmerken, of pla-

netaire nevels die stilaan uitdij-

en rond een ooit ontplofte ster. 

En met de meest nauwkeurige 

methodes meten we zelfs die 

héél kleine bewegingen van 

sterren, waaruit we kunnen af-

leiden dat er een planeet rond 

draait zonder deze laatste ooit 

gezien te hebben. Exoplaneten 

zijn één der actueelste onder-

werpen uit de sterrenkunde. 
 

En zei Galilei niet ooit “Eppur si 

muove”, en toch beweegt ze... 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JULI ACTIVITEITENKALENDER JULI ––  SEPTEMBER 2010SEPTEMBER 2010  

Zondag 12 september 

2010 
Open Monumentendag 

Het thema van de jaarlijkse 

Open Monumentendag is dit 

jaar “Water, aarde, vuur en 

lucht”. En dat laatste onderdeel 

sluit natuurlijk perfect aan bij 

onze “core business”, daarom 

dat ook MIRA dit jaar deel-

neemt aan deze (gratis) activi-

teit. 

Naast de “gewone” beziens-

waardigheden (en hopelijk de 

vele waarnemingen) zullen we 

die dag ook extra aandacht be-

steden aan de vele vaak kleurrij-

ke fenomenen die aan onze he-

mel zichtbaar zijn. Iedereen kent 

de regenboog, maar ook halo‟s, 

bijzonnen komen aan bod, de 

groene flits, de rare fratsen die 

onze atmosfeer uithaalt bij zons-

ondergang,… En dit alles staat 

natuurlijk garant voor mooie 

foto‟s en filmpjes... 

 

Zondag 12 september  

Van 10h tot 18h00 

Gratis! 

MIRA open op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

ook op zondagnamiddag (14-

18h) doorlopend geopend voor 

bezoekers. Het succes is vaak 

afhankelijk van de weersom-

standigheden en de actualiteit: 

soms maar enkele bezoekers, 

soms vele tientallen.  

Dit initiatief wordt volledig ge-

dragen door de enthousiaste 

vrijwilligers: een steeds groter 

wordende groep staat paraat om 

minstens één zondag per maand 

van dienst te zijn. Maar nieuwe 

kandidaten zijn zeker welkom! 

Met deze formule mikken we 

voornamelijk op twee doelgroe-

pen: dagjestoeristen die Grim-

bergen bezoeken en dan ook 

even bij MIRA binnenspringen, 

en anderzijds families die speci-

aal voor MIRA komen. 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve sterrenkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten (waaronder na-

tuurlijk het befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in onze bibliotheek. 

Bovendien kan u ook het ganse 

parcours verkennen met een 

zogenaamde “Audio-guide”, 

waarmee u bij elke opstelling of 

instrument gesproken commen-

taar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

Eén van de vele externe activitei-

ten die doorgingen op MIRA: de 

finale van de sterrenkunde-

olympiade. De winnaar mag bin-

nenkort naar de Mercator-

telescoop op La Palma. 
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groting en een groot beeldveldo-

culair. De helderste ster in het 

centrum is blijkbaar een carbon-

ster en geeft daarmee wat kleur 

aan deze open sterrenhoop.  

 

Open cluster NGC 6885 

(C37); m 5.7; 7.0' 

Neem 20 Vulpeculae in het 

vizier en je hebt automatisch 

NGC 6885 en eigenlijk NG-

C6882 ook in beeld. Het is niet 

altijd duidelijk welke sterren er 

nu horen bij welke NGC. Het 

zijn eigenlijk een 40-tal sterren 

in een zeer los verband, voor 

een Caldwell-object is het toch 

niet al te bijster duidelijk. 

 

 

Een minder bekend 

asterisme: met wat 

fantasie ziet NGC 

6830 er uit als een 

voetballer, trap-

pend naar de 

bal… De 

sterretjes ha-

len magnitu-

de 10-12, dus 

een niet te 

kleine tele-

scoop is aan 

te bevelen. 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2010, Jean 

Meeus, VVS 2009. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

In het Vosje huist een viertal 

open sterrenhopen die de moeite 

zijn om even te bekijken:  

 

Open  cluster NGC 6823; 

m7.1; 12.0' 

Op 1/3 van de lijn 12-alfa 

Vulpeculae ligt deze zeer losse 

sterrenhoop, met in het centrum 

4 sterretjes die een quasi perfec-

te ruit vormen. De nevel die 

zich in de sterrenhoop bevindt is 

niet te zien. 

 

Open  cluster NGC 6830; 

m8.9;  12.0' 

Net boven 12 Vulpeculae heb 

je -middenin een sterrijk veld- 

een open sterrenhoop die moei-

lijk te onderscheiden is van de 

achtergrond.  Toch kan je er 

misschien nog iets in zien. Nu 

we zoveel voetbalgeweld achter 

de rug hebben zie ik overal een 

voetballer in… zie jij hem ook?  

 

Open  cluster NGC 6940, m 

7.2; 31.0' 

Tussen 32 en 23 Vulpeculae 

ligt er nog een open sterrenhoop 

in een rijk bezaaide achtergrond. 

Toch komt deze sterrenhoop 

toch iets meer los van zijn om-

geving. Onderschat niet de 

grootte van dit object, m.a.w. 

gebruik hiervoor een lage ver-

Planetaire nevel "De Hal-

ternevel" (Dumbbell, Dia-

bolo, M 27); m 7.6; 6.7' 

Deze keer eindigen we niet met 

een zoektocht naar een obscuur 

objectje. Neen, we eindigen in 

schoonheid met een dijk van een 

planetaire nevel, namelijk M27 

of nog de Halternevel. Om deze 

klassieker te vinden zijn er 2 

manieren :  

1. zoek naar het gelijkzijdige 

driehoek 12-13-14 Vulpeculae 

en dan ga je een graadje te noor-

den van 14 Vulpeculae.  

2. je begint bij het asterisme de 

Pijl en je gaat van de punt Gam-

ma naar Eta Vulpeculae en daar 

maak je een hoek van 90° naar 

het noorden om 2 kleinere ster-

retje te volgen naar de M27.  

De Halternevel is één van de 

helderste onder de planetaire 

nevels en is vrij gemakkelijk te 

zien met een verrekijker als een 

vrij rond wolkje. Met de tele-

scoop, met een lagere vergroting 

en een UHC-filter, komt hij pas 

goed uit t.o.v. de achtergrond. 

De halter-vorm of de diabolo-

vorm is gemakkelijk waarneem-

baar, maar de centrale ster zal 

met een kleine kijker niet waar-

neembaar zijn.  

Diep, dieper, diepst… Een opname van wereldformaat… van Karel Teu-

wen natuurlijk. Niet alleen zijn de klassieke vorm en afmetingen van de 

Halternevel (M27) zichtbaar, maar ook de véél zwakkere buitenschil. 
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moet je ook aandacht besteden 

aan de oplosbaarheid, m.a.w. 

kan je afzonderlijke sterren zien 

tot in de kern van de bolhoop. 

En de uitlopers, dit zijn slierten 

van sterren die uit de bolhoop 

schijnen te komen? Sommige 

bolhopen lijken dan soms op 

een dikke spin, met die uitlopers 

als lange spinnepoten.  

Nog een aanrader is deze objec-

ten eens te bekijken met behulp 

van een binoviewer, dit is een 

hulpstuk dat je in staat stelt om 

met 2 ogen te kijken. Dit geeft 

een vals 3D-gevoel en het is net 

of je je in de bolhoop zelf be-

vindt.  

   

Bolhoop  M 92; m 6.5;  14.0' 

Ook wel eens het kleine 

broertje van M13 genoemd, 

ligt op 1/3 van de lijn Pi Herculi 

- Beta Draconis. De M92 is bij-

na een kopie van M13, maar dan 

wat kleiner en minder helder. 

Deze wordt spijtig genoeg en 

onterecht soms overgeslagen 

tijdens het waarnemen, door de 

nabijheid van de M13. Toch zal 

je zien dat deze kleinere versie 

zijn eigen karakteristieken heeft. 

Ofwel begin je eerst te kijken 

naar de M92, om dan vervol-

gens naar M13 te starhoppen... 

zo vermijd je misschien een te-

leurstelling.  

   

Bolhoop NGC 6229; m 9.4; 

4.5' 

Onder het motto "wie het 

kleine niet eert…": deze is nog 

eens kleiner dan M92. Een 

klein, heel compact bolhoopje 

dat je bij lage vergroting zou 

verwarren met een ster. Voor 

deze moet je zoeken naar 42 en 

52 Herculi, net boven het mid-

den van die lijn zal je twee ster-

retjes dicht bijeen zien. De bol-

hoop maakt met deze twee een 

gelijkvormige driehoek (in de 

richting van 52 Her).  

 

Sagitta: 

 

Dubbelster Epsilon Herculi; 

m5.7 en m8.0; Sep 81"; PA 

89°  

Een leuk dubbelsterretje met 

gele hoofdster en een flets blau-

we begeleider; met op zo'n hal-

ve graad naar het oosten ook 

nog eens H N 84. Twee kleurrij-

ke dubbelsterren voor de prijs 

van één! 

   

Dubbelster H N 84; m 6,5 en 

m 8,9;  Sep 28,2"; PA 302° 

Als carbonsterren en dubbel-

sterren je ding zijn, dan moet je 

zeker eens een blik werpen op 

deze dubbelster; waarvan de 

hoofdster immers een knalrode 

koolstofster is. Meestal geven 

deze laatste heel kleurcontrast-

rijke dubbelsterren en H N 84 is 

daarin geen uitzondering met 

een oranje hoofdster en een 

lichtblauwe begeleider. 

   

Variabele X Sge; m 7.0-

8.4; 196 dagen 

Een dikke graad boven 

Eta Sagittae vind je deze rode 

variabele carbonster die varieert 

van magnitude 7.0 naar 8.4 in 

196 dagen. Maar het is vooral 

de kleur die enorm opvalt.  

                       

Bolhoop M 71: m 8.4; 4.0' 

Om deze te vinden ga je cen-

traal in Sagitta op zoek naar 9 

Sagittae, een sterretje van de 

6de magnitude, dat blijkbaar 

deel uitmaakt van een klein as-

terisme in de vorm van de letter 

"Y". 

Op zo'n 20 boogminuten ten 

oosten van deze Y-vorm zal je 

de kleine bolhoop kunnen vin-

den. Of is het een geconcen-

treerde open sterrenhoop? Men 

is er nog niet goed uit, dus heeft 

men er maar het label opgezet 

van een rijke, maar losse bol-

hoop. What's in an name...  

De bolhoop zelf heeft een pijl-

puntvorm met de punt naar het 

noorden.  
 
Vulpecula: 

 

Asterisme "De Kap-

stok" (Coat-hanger, Collin-

der 399, Brocchi's cluster), 

90x60' 

Op een donkere plek is hier met 

het blote oog al "iets" te zien, 

nabij de grens tussen het Vosje 

en de Pijl, zo'n 4° ten zuiden 

van Alfa Vulpeculae. Maar "De 

Kapstok" komt het best tot zijn 

recht in een verrekijker: duide-

lijk zijn dan de 6 sterretjes te 

zien die het plankje vormen (of 

de basis van een eenvoudige 

kleerhanger) en 4 sterretjes die 

dan het haakje voorstellen. Gans 

de groep wordt ook nog Collin-

der 399 genoemd. Sinds de me-

tingen van de Hipparchos-

satelliet in de jaren '90 weten we 

nu dat het zeker geen open ster-

renhoop is, maar louter een toe-

vallige samenhang van sterren 

vanuit ons standpunt (de Aarde) 

gezien.  

Een prachtige diepe opname van Brocchi‟s cluster (de “Kapstok”) en di-

recte omgeving. Dit is één van de herkenbaarste “asterismen”: een pa-

troontje aan de hemel waarvan de sterren in werkelijkheid niets met el-

kaar te maken hebben, maar enkel vanop Aarde gezien in elkaars buurt 

lijken te staan. 

Aan de sterrenachtergrond is te zien dat het object in de Melkweg staat. 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96, 8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19, 3600 Genk 

Tel.: 089/65.55.55 

planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44, 9000 Gent 

Tel.: 09/264.36.74 

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

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

• Planetariumvoorstellingen op : 

• Wo om 15 h: Op zoek naar de Chocoladeplaneet (7 tot 11 j),Wonderen 

van het heelal, Zwaartekracht en zwarte gaten 

• Vr om 20.30 h: Wonderen van het heelal, Op reis met de sterren 

• Zo om 15 h: Op zoek naar de Chocoladeplaneet (7 tot 11 j), Op reis met 

de sterren, Zwaartekracht en zwarte gaten, Op reis met de sterren 

• Zo om 16.30 h:Wonderen van het heelal 

• In juli en augustus ook op ma om 15h, op di om 15h, op do om 15h 

• Cosmodromeshows : Kaluoka‟hina, Spike Codex, Ice Worlds, Wonders 

of the Universe, De Tharsis Codex, Dawn of the Space Age, Two 

Small Pieces of Glass, Secrets of the sun, Natural selection 

• Elke vrijdag : 20h00 Gratis bezoek aan de sterrenwacht  

• Zo 25/07/10 om 13:00 : Limburgse ZONdag : werkgroep Limburgse 

zonwaarnemers bestaat 5 jaar, iedereen welkom 

• Wo 11/0//10 om 21h : mythologische sterrenwandeling en Perseïden 

waarnemen op de de terril van Waterschei  

• Vr 24/09/10 om 20u Cosmodrome voorstelling : Limburg in de Sterren 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke 2de en 4de vrijdagavond van de maand – 20h: waarnemingsavond  

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

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

theek InfoLAB open 
• Zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   
• 13,14 en 15/08/10 : Starnights 2010 
• Za en zo 11/09 en 12/09 : Open-deurdagen  

 

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

• Wo 7, 14, 28 juli, 18 en 25 augustus om 15h : Vertoning 'Galilei's Bril' 

• Ma 19/07/10 en vr 23/07/10 van 20h tot 23h : Gentse Feesten  

• Wo 28/07/10 van 10h tot 12h : een documentaire '1000 Meteoren en 

Kometen' 
• Ma 2/08 van 10h tot 12h en van 13h tot 15h, wo 4/08 van 10h tot 12h, 

vri 6/08 van 10h tot 12h en van 13h tot 15h : Daglichtwaarnemingen 
• Ma 9/08/10 van 20h tot 23h : Midzomersterrennachten  

Woensdag 11 Augustus 2010 van 20h00 tot 23h00  

• Elke vrijdagavond en woensdagnamiddag: open voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een bezoek brengen aan de sterrenwacht. De 

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

• Wo 11/08/10 van 21h tot 23h : Meteorenzwerm Perseiden, Urania is 

geopend bij helder weer, toegang gratis 

• 10/09 tot 12/09/10 : Opendeurdagen Urania met als thema 'Zwarte ga-

ten' : vr van 20h tot 23h, za van 14h tot 24h, zo. van 12h tot 18h 

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

Paul Cauwenberghs Paul Cauwenberghs ——  Peter Van PraetPeter Van Praet  

MIRA Ceti sprak met ... 

Paul en Peter, fijn om jullie 

hier op MIRA terug te zien. 

Onze  volkssterrenwacht  be-

staat intussen meer dan veer-

tig jaar, jullie hebben hier nog 

echt de pioniersperiode mee-

gemaakt, nietwaar?  

 

Paul: Dat mag je zeker zo stel-

len. Het was 1964 en ik was hier 

in  Grimbergen  patrouilleleider 

bij de scouts. Piet Wagenaar, de 

latere abt van de abdij was daar 

in die periode aalmoezenier, en 

hij stelde me voor om eens met 

pater  Pieraerts  te  gaan praten 

over sterrenkunde. Ik heb dan 

met Pieraerts een heel boeiend 

gesprek gehad over sterrenkun-

de, hij toonde prachtige foto‟s 

van allerlei hemelobjecten zoals 

de Andromedanevel, en hij stel-

de ook zijn plannen voor om bo-

ven het Fenikshof een sterren-

wacht te bouwen. Het was zijn 

ambitie om via de fascinerende 

wereld  van  de  sterrenkunde 

mensen een gevoel van verwon-

dering te bezorgen, en die ver-

wondering dan te situeren in een 

filosofisch  en  religieus  kader. 

Hij kon in dat verband heel en-

thousiast vertellen over de idee-

ën van Teilhard de Chardin. 

Ik was na de uiteenzetting van 

Pieraerts behoorlijk onder de in-

druk, en kon een aantal vrienden 

van onze patrouille overtuigen 

om aan dit project mee te wer-

ken. En zo hebben wij samen de 

sterrenwacht opgebouwd, elek-

triciteit gelegd, de planetarium-

koepel afgewerkt, enz. Uiteinde-

lijk ben ik van dat scoutsgroepje 

als enige overgebleven, en na de 

opening van MIRA ben ik er 

nog een hele tijd actief geble-

ven. Dat was om rondleidingen 

te geven aan de bezoekers van 

de sterrenwacht, maar ook om 

zelf aan sterrenkunde te doen, 

en ik hield me ook bezig met het 

geven van lessen sterrenkunde. 

Dat was een cursus elementaire 

sterrenkunde  die  opgevat  was 

als een soort basis voor nieuwe 

medewerkers van MIRA, de zo-

genaamde assistenten. Tegen het 

begin van de jaren 1970 genoot 

MIRA al een ruime bekendheid 

Peter Van Praet, Felix Verbelen en Paul Cauwenberghs poserend bij 

de grote spiraalantenne op het dak van MIRA.   

Eén van de grote blikvangers op het waarnemingsterras van Volkssterrenwacht MIRA is ongetwijfeld de 

grote spiraalantenne op het dak van ons gebouw. Bezoekers op het terras die de antenne zien bewegen zijn 

steeds weer geïntrigeerd door deze bijzondere constructie. Wellicht weten ook niet alle lezers van MIRA 

Ceti waar die antenne precies toe dient? Daarom leek het ons nuttig Paul Cauwenberghs en Peter Van Pra-

et uit te nodigen om samen met hen de geschiedenis van MIRA in te duiken. Beide heren zijn immers de be-

denkers en ontwerpers van de antenne en het daarbij horende satellietontvangstsysteem. 

Paul (°1948) is burgerlijk ingenieur en heeft zijn eigen bedrijf Tecos dat gespecialiseerd is in het ontwikke-

len van software voor de textielindustrie. Ook Peter (1950) is burgerlijk ingenieur, hij heeft zijn eigen firma 

Standard Engineering, dat zich bezig houdt met het ontwerp en de productie van medische diagnose appa-

ratuur. 

Bij het gesprek was onze voorzitter Felix Verbelen aanwezig, ook hij is sinds de prille jaren 1970 actief op 

MIRA, en als specialist op het gebied van radioastronomie is hij de aangewezen persoon om mee even 

vooruit te blikken op een mogelijk tweede leven voor deze bijzondere spiraalantenne.   
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(Alfa Her), m2,8 en m 5,1;  Sep 

4,7" PA 99°)  

Dit is een mooie kleurcontrast-

rijke dubbelster met een oranje 

hoofdster en een groenachtige 

begeleider. 

   

Dubbelster 56 Her; m 6,1 en 

m 10.6; Sep 18.1; PA 93° 

Nog zo‟n pareltje is 56 Her-

culis, hij bestaat uit een oranje 

hoofdster met een veel zwakke-

re blauwe begeleider. 

   

Bolhoop  M 13; m 5.8, 

20.0' 

Dit is zonder twijfel de 

mooiste bolhoop aan de noorde-

lijke sterrenhemel. Deze bol-

hoop is te vinden op zo'n 2.5° 

ten zuiden van Eta Herculi en is 

in de zoeker of verrekijker reeds 

zichtbaar als een onmiskenbaar 

wazig vlekje. 

Nog een trucje om 'm makkelijk 

te vinden: verdeel de rechterkant 

van de "Kassei" (zie hierboven) 

- de lijn van Eta () tot Zeta 

Herculis () - in drie gelijke de-

len. De bolhoop staat dan aan 

het eind van het bovenste derde, 

en vormt daar de stompe hoek 

van een karakteristiek plat drie-

hoekje met twee sterretjes die 

ongeveer even helder zijn. 

Met enkele honderdduizenden 

sterleden kan je deze bolhoop 

als zeer rijk bestempelen. In het 

centrum is de sterconcentratie 

500 keer hoger als in omgeving 

van onze zon, m.a.w. moest de 

aarde daar zitten dan zou er 

geen echte nacht zijn maar aan 

de hemel zouden er meerdere 

zonnen prijken, ideaal voor 

mensen met zonnepanelen.  

Met de telescoop komt hij pas 

goed tot zijn recht want hij kan 

wel wat vergroting verdragen. 

Als je bolhopen waarneemt 

Gelukkig verdraagt deze plane-

taire nevel flink grotere vergro-

tingen en dan komt het pas tot 

uiting dat je te maken heb met 

een bijna perfect ringetje, van-

daar natuurlijk zijn toepasselijke 

naam van "Ringnevel". Het cen-

trum is gevuld met een heel 

lichte structuurloze waas, en in 

het echte centrum heb je dan de 

eigenlijke oorsprong van dit al-

les, de centrale ster. Maar om 

deze te zien heb je toch een iets 

zwaardere telescoop nodig.  

 

Hercules: 

 

Asterisme "De sluit-

steen" (The Keystone)  

Als je de vier sterren epsilon, 

zeta ,eta en pi Herculi verbindt 

dan krijg je de vorm van een 

sluitsteen (de bovenste steen in 

een boogwelfsel dat er voor 

zorgt dat de boog niet in elkaar 

stort). In het Nederlands wordt 

dit asterisme soms ook wel "de 

Kassei van Hercules" geheten.  

   

Asterisme "Het Zweet van 

de Slangendrager"  

Met een verrekijker kan je 2

-3 graden ten westen van Alfa 

Herculis een snoer sterretjes 

zien, in helderheid variërend 

tussen magnitude 5 en 8. Het 

geheel is zo'n 3° lang, en is 

noordnoordwest geörienteerd. 

            

Dubbelster Ras-Algethi 

koolstofster is er eentje om in te 

lijsten. 

 

Bolhoop M 56, m 8.4, 8.8' 

Als je de lijn Beta-Gamma 

tweemaal verlengt in die 

richting kom je op een klein 

compact bolhoopje (anders ge-

zegd: halfweg tussen Gamma 

Lyrae en Beta Cygni = Albireo).  

Alhoewel de bolhoop wel snel 

opvalt is er eigenlijk  weinig de-

tail te zien.    

 

Planetaire nevel Ringnevel, 

(M57, NGC 6720), m 9.7; 

1.3' 

Dit is de moeder van alle rook-

ringen en zij mag er best wezen. 

Deze heeft een diameter van bij-

na 1 lichtjaar (oftewel 8.8 tril-

joen km). Een echte klassieker 

die  iedereen eens in zijn leven 

zou moeten zien. Nagenoeg pal 

in het midden tussen Beta en 

Gamma Lyrae (de 2 onderste 

sterren van de Lier) zal je M57 

reeds met een grote verrekijker 

(genre 15x80 of groter) zien als 

een wazig sterretje.  

Mocht je twijfelen: experimen-

teer eens met een O-III-filter en 

de techniek van het "blinken": 

schuif de filter snel tussen ocu-

lair en oog en weer weg. Met 

zo'n filter worden de sterren 

véél zwakker, maar de nevel 

blijft even goed zichtbaar waar-

door hij in contrast des te beter 

opvalt. 

De befaamde bolhoop M13 

(Hercules) gefotografeerd met de 

nieuwe apparatuur op MIRA 

(120mm ED-refractor parallel ge-

monteerd op de nieuwe Matthis-

montering van de Kutter). 

Kan je de fameuze “spinnepoten” 

zien? 
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5. DEEP-SKY (zie middenflap) 
 

Lyra (Lyr) - Hercules  (Her) - 

Vulpecula (Vul) - Sagitta (Sge) 

 

Lier - Hercules - Vosje - Pijl 

 

Sterrenbeeld: 
 

De lier is een snaarinstrument 

uit de antieke oudheid. Deze in 

het bijzonder was van Orpheus, 

soms ook de god der muziek 

genoemd. Voor de mensen die 

de Latijnse richting hebben ge-

volgd, het gaat hem hier wel de-

gelijk over Orpheus die naar de 

onderwereld reist om zijn gelief-

de Euridice te redden. Toen  

Orpheus toch wel op een vrij 

gewelddadige manier om het 

leven kwam zette Zeus zijn lier 

aan de hemel.  

 

Over Hercules, een half-god, 

hebben we het reeds enkele ke-

ren gehad. De 12 werken die hij 

moest verrichten voor koning 

Eurystheus maakten hem zo le-

gendarisch, dat zelfs Hollywood 

een paar jaar terug een ganse tv-

serie over hem maakte. 

 

De pijl is niet deze van Cupido, 

maar omdat deze in de buurt 

staat van Hercules denkt men 

eerder in de richting van het 6de 

werk van hem, waar hij de 

Stymphalische vogels verjaagt. 

 

Het vosje heeft niet echt een 

mythologische achtergrond. De 

bedenker, Hevelius, was echter 

zelf niet consistent in de naam-

geving, want eerst was het de 

vos en de zwaan ("Vulpecula et 

Anser", het Vosje met de Zwaan 

in zijn bek). Later werden ze 

blijkbaar gesplitst.  

Deepsky : 

 

Lyra: 

 

Ster Wega, Alfa Lyrae, m 

0.03 

Wega of Alfa Lyrae is één der-

helderste sterren aan de noorde-

lijke hemel en vormt samen met 

Deneb (Alfa Cygni) en Altair 

(Alfa Aquilae) het asterisme “de 

Zomerdriehoek”.  

 

Dubbelster "De dub-

bele dubbele", Epsilon 

Lyrae (STF 2382) 
De "dubbele-dubbele" is een 

mooi voorbeeld van een dubbel-

ster die te scheiden is met de 

binoculair. Deze ligt op zo‟n 2 

graden ten noordoosten  van 

Wega. Het leuke van de zaak is 

echter dat als je deze met een 

goede telescoop bekijkt je kan 

zien dat beide onderdelen nog 

eens een dubbelster op zichzelf 

vormen. Vooral de oriëntatie 

ervan is opvallend: de compo-

nenten van de noordelijke dub-

belster staan noord-zuid gealig-

neerd terwijl die van de zuidelij-

ke dubbelster juist loodrecht er-

op staan (oost-west dus).  

Veel waarnemers beschouwen 

deze "dubbele-dubbele" als een 

handige test om de scherpte van 

hun telescoop te controleren: de 

afstand tussen beide "dubbels" 

zelf bedraagt een goede 3,5' en 

dat is dus al makkelijk met een 

verrekijker te splitsen. Maar de 

afstand tussen  hun respectieve 

componenten bedraagt echter 

slechts 2,51" en 2,37". Met min-

der goede apparatuur (of een 

héél turbulente lucht) zie je bei-

de "dubbels" als een langwerpig 

sterretje, bij betere omstandig-

heden zie je ze duidelijk ge-

splitst. 

 

Koolstofster T Lyrae, m 7,8, 

classificatie: R6 

Vergeet Mars, vergeet Betel-

geuze, vergeet de Granaatster. 

De echte "kleurkampioenen" 

aan de hemel zijn de koolstof-

sterren, en de duidelijkste ervan 

zijn R Leporum aan de winter-

hemel en deze T Lyrae aan de 

zomerhemel. 

Als je deze rode ster zoekt dan 

moet je maar eens gaan zoeken 

juist in het midden van de lijn 

Zeta () -Kappa () Lyrae. Deze 

Zo is de befaamde Ringnevel 

(M57) te zien bij kleine vergroting 

(20x) en een gemiddelde tele-

scoop: een ragfijn ringetje, mooi 

gelegen op de verbindingslijn tus-

sen de heldere sterren Gamma 

(links) en Beta (rechts) in de Lier. 

Tekening door de begenadigde 

deepsky-schetser Ronny De Laet, 

met een 10cm lenzenkijker. 
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en kregen we al veel groepen op bezoek. 

We waren toen met drie à vier medewer-

kers om al die mensen rond te leiden, dus 

dat was een periode dat ik in mijn vrije 

tijd bijna permanent op MIRA zat.  

 

En hoe ben jij op MIRA terecht geko-

men, Peter? 
 

Peter: Ik ben eigenlijk via een omweg op 

MIRA aanbeland. In 1968 had ik via een 

wetenschappelijke wedstrijd een boeken-

bon gewonnen ter waarde van 10.000 

Belgische frank (€ 250). Voor dat mooie 

bedrag schafte ik mij een aantal boeken 

aan over elektronica en ook een boek 

over weersatellieten, een onderwerp dat 

mij enorm interesseerde. Nadat ik zelf 

een ontvanger had gebouwd om beelden 

van weersatellieten mee te kunnen capte-

ren, nam ik contact op met het KMI. 

Daar maakte ik kennis met Herman Van 

Biesbroeck, de persoon die verantwoor-

delijk was voor het opvangen van de 

beelden die je 's avonds tijdens het weer-

bericht op tv zag. Hij vond het prima dat 

ik met mijn ontvanger zou langskomen 

om van de antenne en de decoders van 

het  KMI  gebruik  te  maken  om  zelf 

satellietfoto‟s te kunnen maken. En na 

het nodige geëxperimenteer kwam ik tot 

zeer aanvaardbare resultaten. Op een dag 

kwam Armand Pien binnen in de ruimte 

waar ik bezig was, ik had net een collage 

gemaakt van een zestal wolkenfoto‟s via 

mijn ontvanger met heel Europa erop. 

Daarnaast lagen de foto‟s die door het 

KMI gemaakt waren. Toen Pien vroeg 

welke van die kaarten hij moest nemen 

voor zijn weerbericht, was ik natuurlijk 

heel  fier  dat  de  kwaliteit  van  mijn 

satellietfoto‟s vergelijkbaar was met die 

van het KMI zelf. 

Het was Herman die me de tip gaf om de 

sterrenwacht in Grimbergen eens te be-

zoeken, dat was in 1969. Ik had nog 

nooit over MIRA gehoord, maar ben er 

toch naartoe getrokken. 

Via die fameuze wenteltrap trok ik naar 

boven, en daar leerde ik een aantal men-

sen kennen, o.a. Paul. Wij zijn snel goe-

de vrienden geworden, en dat zijn we 

Ruim een jaar duurde het om alle materialen en 

onderdelen bij mekaar te krijgen, maar begin 

1971 was de antenne klaar. Op 6 februari werd 

ze op het dak geïnstalleerd, en sindsdien stond 

ze daar vertikaal opgesteld in afwachting dat ze 

geactiveerd werd om de overkomende ESSA 8 

weersatelliet te volgen.  
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nog steeds. Ik kwam graag op 

MIRA omdat er daar boeiende 

mensen  rondliepen en interes-

sante  dingen  te  doen  waren. 

Rondleidingen heb ik vrij wei-

nig gegeven, maar ik herinner 

me nog goed de vele avonden en 

nachten die we in de Kutterkoe-

pel hebben doorgebracht met het 

opzoeken van zwakke nevels en 

sterrenstelsels op basis van ster-

renkaarten en de juiste hemelco-

ördinaten, en het maken van fo-

to‟s van de Maan, Saturnus, Ju-

piter,  enz. Ik woonde toen in 

Tervuren, en tegen de tijd dat 

wij  gedaan  hadden  met  onze 

waarnemingen reden er meestal 

geen  trams  meer.  Dan  gaf 

Pieraerts mij een sleutel waar-

mee ik langs een achterdeur stil-

letjes de abdij kon binnenslui-

pen, en via een donkere en kra-

kende trap kon ik dan terecht op 

een zolderkamertje met een lo-

geerbed. Dat was echt wel een 

heel boeiende en avontuurlijke 

tijd. 

 

Hoe zijn jullie op het idee ge-

komen om op MIRA zo’n op-

vallende radioantenne te  in-

stalleren? Na al die jaren is 

dat  trouwens nog altijd één 

van  de  blikvangers  op  ons 

waarnemingsterras.  

 

Peter:  Wij  waren toen allebei 

aan de KU Leuven voor burger-

lijk ingenieur aan het studeren . 

Paul zag het wel zitten om een 

volgsysteem te maken waarmee 

weersatellieten gevolgd kunnen 

worden, en koos uiteindelijk dat 

project voor zijn eindwerk aan 

de universiteit. 

We zijn naar het KMI geweest 

en hebben van de spiraalantenne 

die ze daar hadden foto‟s ge-

maakt  vanuit  alle  mogelijke 

hoeken  en  perspectieven  met 

een aantal referentiematen, zo-

dat we nadien onze eigen anten-

ne  zouden  kunnen  maken  als 

een kopie van die van het KMI. 

We hebben dan een lange ko-

perdraad gekocht en hebben die 

via een constructie met elektrici-

teitsbuizen die we hadden be-

vestigd in een centrale alumini-

um pijp in een spiraal daarom-

heen gedraaid. Vervolgens heb-

ben we een kogellager gemon-

teerd opdat de antenne vlot naar 

alle kanten zou kunnen draaien 

en ook een tandwielschijf met 

ketting  om de  antenne  in  de 

hoogte te kunnen verstellen. Ten 

slotte gebruikten we een dyna-

mo als motor om dat geheel in 

beweging te krijgen. Dat alles 

werd  gerealiseerd  met  zoveel 

mogelijk  afgedankte  onderde-

len, tweedehands materialen en 

ook  het  nodige  gesukkel.  Zo 

was de tandwielschijf van een 

oude  brommer,  de  dynamo 

kwam uit de motor van een Pan-

hard, een automerk dat nu niet 

meer bestaat, en bij het bevesti-

gen van de koperdraad op die 

elektriciteitsbuizen  leerden  we 

dat  werken  met  de  toen  nog 

nieuwe kunststof epoxy tot hila-

rische toestanden kan leiden.   

 

En het is die spiraalvorm ge-

worden omdat die ook op het 

KMI in gebruik was? 

 

Peter:  Wij  gingen er  automa-

tisch van uit dat als ze op het 

KMI zo'n antenne gezet hebben 

ze waarschijnlijk ook wel wisten 

waarom. Als dat type antenne 

het beste zou zijn voor het trac-

ken van weersatellieten, dan op-

teerden wij ervoor om een zelf-

de antenne te bouwen op MIRA.  

 

Paul: Maar toegegeven, dat we 

voor zo‟n helicoïdale vorm ge-

kozen hebben was  een beetje 

tasten in het duister, we hadden 

net zo goed voor een kruisanten-

ne kunnen kiezen. Het voordeel 

van deze antenne is dat ze bin-

nen een relatief grote hoek ra-

diosignaal  kan opvangen.  Stel 

dat we een antenne hadden ge-

bouwd met  een kleinere  ope-

ningshoek,  maar  met  grotere 

versterking van het signaal, dan 

zou het ook nodig geweest zijn 

om nog nauwkeuriger te volgen. 

Wat het besturingssysteem van 

de antenne betreft,  dat  is  een 

analoge computer die via elek-

tronische componenten voor de 

nodige  assentransformaties 

zorgt.  Qua technologie kan je 

dat vergelijken met een motor, 

die stuurt twee signalen in de 

stator en ontvangt twee signalen 

in de rotor, en ondertussen kan 

je de stand van de rotor ten op-

Een blik op de 

stuureenheid van 

de spiraalantenne. 

Daarin diende men 

de waarden van de 

inclinatiehoek en 

de hoogte van de 

satelliet in te ge-

ven. Op basis van 

die gegevens en 

uitgaande van de 

coördinaten van 

MIRA berekende 

de analoge compu-

ter voor dat welbe-

paald moment het 

azimut en de eleva-

tie van de satelliet. 
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De posities van de planeten tussen 1 juli en 1 oktober 2010. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk hoe Aarde (figuur links) en Jupiter (rechts) omstreeks september-oktober aan dezelfde kant van de Zon 

staan: de reuzenplaneet is dan de ganse nacht door te zien aan de hemel (“in oppositie”). 

Wat ook snel opvalt is het “inhaalmanoeuvre” van Venus: begin juli staat de verbindingslijn Venus-Zon nog zowat 

loodrecht op de lijn Aarde-Zon, maar begin oktober staan we quasi aan dezelfde kant van de Zon en staat Venus dus 

aan de Aardse hemel véél te dicht bij de Zon om nog zichtbaar te zijn (tenzij met een goed afgeschermde telescoop). 

Maar meet ook eens de snel afnemende afstand tussen beide planeten, en vergelijk dat met de Venus-schijfjes op vori-

ge pagina. In oktober staat ze meer dan 3 keer dichterbij dan in juli, en is het schijfje aangegroeid van 15 tot een 

enorme 45 boogseconden. 

Een mooie samenstand, weliswaar in de schemering… 

Op 1 augustus staan Mars en Saturnus het dichtst bij elkaar (minder dan 2 graden uit elkaar), terwijl op 8 augustus de 

véél helderder Venus tot op minder dan 3° van Saturnus nadert. 

Het is vooral boeiend om ze avond na avond te zien bewegen ten opzichte van elkaar, waarbij vooral opvalt hoe Mars en 

Venus min of meer synchroon naar het oosten bewegen (naar “links”) tegenover de véél tragere Saturnus. 
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Saturnus 1 juli 

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

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in plaatselijke tijd (zomertijd tot 30 oktober). 

VENUS 

Datum Op-

komst 

1 juli 0h06m 

8 juli 23h51m 

15 juli 23h37m 

22 juli 23h20m 

29 juli 23h03m 

5 augustus 22h44m 

12 augustus 22h25m 

19 augustus 22h05m 

26 augustus 21h44m 

2 september 21h22m 

9 september 21h00m 

Venus  

1 juli 

Venus domineert vooral in juli nog de avondhemel. Nadien verdrinkt de planeet een beetje in de gloed van de Zon, 

maar mits een goed uitzicht op het westen valt ze ook dan nog te bespeuren. Bemerk (onderaan) haar snel wijzigende 

afmetingen en fase! 

Voor Saturnus en zeker Mars is het stilaan “over and out”, na maanden zichtbaar geweest te zijn. Maar in juli en 

een deel van augustus kan men ze toch nog opzoeken bij het begin van de avond. En probeer dat vooral eind juli/

begin augustus, wanneer ze samen met de véél helderder Venus een mooie samenstand vormen. 

Maar vanaf nu kijken we vooral uit naar Jupiter. De reuzenplaneet stond de voorbije jaren eerder laag boven de Bel-

gische horizon: het “zomerse” deel van de ecliptica waar ie vertoefde (Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, maar 

ook nog Waterman) is in onze streken dan ook relatief slecht te zien. Maar ondertussen is hij al in de Vissen aangeko-

men, en kan nu al bijna 40° hoog staan. Daar zal de telescoopwaarnemer al véél minder gehinderd worden door de 

turbulente luchtlagen kort bij de horizon,  dus we mogen ons stilaan aan fraaie foto‟s en tekeningen verwachten (kijk 

alvast eens naar de Beeldgalerij achteraan, waar al een voorsmaakje te zien is).  

Jupiter 1 augustus 

Venus  

1 september 

Venus  

1 oktober 

MARS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 0h46m 

8 juli 0h25m 

15 juli 0h04m 

22 juli 23h40m 

29 juli 23h19m 

5 augustus 22h58m 

12 augustus 22h37m 

19 augustus 22h17m 

26 augustus 21h57m 

2 september 21h37m 

9 september 21h18m 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

1 juli 1h15m 

8 juli 0h48m 

15 juli 0h22m 

22 juli 23h51m 

29 juli 23h23m 

5 augustus 22h56m 

12 augustus 22h28m 

19 augustus 21h59m 

26 augustus 21h31m 

2 september 21h02m 

9 september 20h33m 

16 september 20h04m 

23 september 19h35m 

30 september 19h06m 

7 oktober 18h37m 

Mars 1 juli 

SATURNUS 

Datum Onder-

gang 

1 juli 1h22m 

8 juli 0h55m 

15 juli 0h28m 

22 juli 0h01m 

29 juli 23h31m 

5 augustus 23h04m 

12 augustus 22h38m 

19 augustus 22h12m 

26 augustus 21h45m 

2 september 21h19m 

9 september 20h53m 

Venus  

1 augustus 
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zichte van de stator meten en 

transformeren.  Het  probleem 

was dat die componenten zo‟n 

20.000 Belgische frank (€ 500) 

per stuk kostten, en dat we er 

voor ons hele project toch zes 

van nodig hadden.  Als  kleine 

volkssterrenwacht  konden  we 

dat uiteraard niet betalen, dus 

was het zoeken geblazen naar 

een zo goedkoop mogelijke op-

lossing. Zo hebben we in een 

Stock Americain in Nederland 

er enkele op de kop kunnen tik-

ken aan voordelige prijs. Maar 

dan hadden we er nog steeds te 

kort. Aangezien dergelijke com-

ponenten ook in vliegtuigen ge-

bruikt werden, trokken we onze 

stoute schoenen aan, en zijn Pe-

ter en ik naar SABCA getrok-

ken. Daar hebben wij ons pro-

ject uitgebreid voorgesteld, on-

dertussen  pleegde  de  verant-

woordelijke een aantal telefoon-

tjes. Aan het eind van onze uit-

leg kwam er een dame het kan-

toor binnen met een doos, en 

daarin  zaten  de  componenten 

die wij nog nodig hadden. Dat 

waren  zowaar  onderdelen  van 

de Starfighter, wat in die jaren 

toch de standaard jachtbommen-

werper van de NAVO was. Dat 

was  trouwens  geheim  militair 

materiaal dat niet zomaar vrijge-

geven mocht worden, maar wij 

hebben het toen wel cadeau ge-

kregen!  En zo  heeft  dat  hele 

project al bij al niet zo heel veel 

gekost aan de sterrenwacht, en 

konden we definitief van start 

gaan. 

Op de antenne zelf staan er twee 

van  die  elektronische  compo-

nenten waarmee de stand van 

het azimut en de elevatie kan 

gemeten worden.  In de stuur-

eenheid moet je dan de waarden 

van  de  inclinatiehoek  en  de 

hoogte van de satelliet ingeven. 

De positie van de Aarde ten op-

zichte van de Zon kan je ge-

woon instellen  via  een  draai-

schijf. Aangezien de hele opstel-

ling gemaakt was om enkel te 

functioneren van op de volks-

sterrenwacht  konden  gewoon 

hardwarematig de juiste coördi-

naten van MIRA, meer bepaald 

de breedtegraad en de hoogte er-

van, in het systeem geïntegreerd 

worden. En vervolgens berekent 

de analoge computer voor dat 

welbepaald moment het azimut 

en de elevatie van de satelliet. 

Standaard stond de antenne ver-

ticaal  opgesteld,  maar  als  het 

systeem in werking was en de 

berekende positie van de satel-

liet  had  een elevatiehoek van 

minder dan min vijf graden, dan 

positioneerde  de  antenne  zich 

horizontaal  in de richting van 

waar de satelliet ging opkomen. 

Die werd dan het hele traject 

lang gevolgd tot ze weer onder 

de horizon verdwenen was, en 

vervolgens zette de antenne zich 

weer in verticale stand tot de 

volgende passage. Je hoefde je 

om die sturing dus verder niet 

meer te bekommeren. Af en toe 

zag je de antenne in beweging 

komen en dan wist je dat de sa-

telliet zich bevond in de richting 

waar  de  antenne  naartoe  ge-

draaid was. 

 

Peter: Om het systeem te kun-

nen opstarten moesten we wel 

weten waar de satelliet zich er-

gens in haar baan rond de Aarde 

bevond.  Daarvoor  belden  we 

naar het KMI, en zij bezorgden 

ons dan de juiste coördinaten. 

Zo konden wij onze computer 

programmeren,  en  vanaf  dat 

moment  nam het  volgsysteem 

over zo lang als wij de computer 

lieten draaien.   

 

Jullie antenne is een APT an-

tenne, waar staan die drie let-

ters voor? 

 

Peter: APT staat voor Automatic 

Picture Transmission. Dat is een 

systeem van analoge beeldtrans-

missie voor weersatellieten dat 

ontwikkeld was in de jaren 1960 

om wereldwijd zoveel mogelijk 

ontvangststations op een relatief 

eenvoudige wijze van weerbeel-

den  te  kunnen  voorzien.  De 

satelliet die wij volgden was de 

ESSA 8, de voorlaatste in een 

reeks van 9 ESSA weersatelli-

eten van de NASA. ESSA is de 

Environmental Science Services 

Administration,  en  het  ging 

telkens om satellieten in een po-

laire  baan.  ESSA 8 was eind 

1968  gelanceerd  en  bleef  tot 

halfweg de jaren 1970 opera-

tioneel. De satelliet zat op een 

hoogte van bijna vijftienhonderd 

kilometer  en  draaide  in  zo‟n 

De ESSA weersatellieten waren achttienzijdige polygonen van iets meer 

dan een meter diameter en een halve meter hoog. Zij wogen zo‟n 150 

kg en waren bedekt met om en bij de 10.000 zonnecellen die de batterij-

en van stroom konden voorzien. Er waren twee camera‟s aan boord die 

diametraal t.o.v. elkaar gemonteerd waren. 
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kleine twee uur één keer rond de 

Aarde, dat is dus net wat trager 

dan wanneer we tegenwoordig 

het ISS aan de hemel zien lang-

skomen. Ze kon dagelijks acht 

tot  tien  weerfoto‟s  doorsturen 

naar de vele individuele grond-

stations, en elke foto bestreek 

een  gebied  van  meer  dan 

vijfduizend vierkante kilometer. 

De beelden die in die periode 

tijdens het weerbericht op tv ge-

toond  werden,  waren allemaal 

afkomstig van ESSA 8. 

Paul:  De  meeste  satellieten 

draaien van west naar oost rond 

de Aarde, maar deze satelliet zat 

in een retrograde baan met een 

inclinatie van 101 graden t.o.v. 

het eclipticavlak. De hoogte en 

de inclinatie ervan waren zoda-

nig gekozen dat de helft van de 

baan in het licht van de Zon en 

de helft in het duister verliepen, 

en dat de ESSA 8 een baan had 

synchroon met die van de Zon. 

 

Jullie  konden dan via  jullie 

ontvanger een auditief signaal 

capteren? 
 

Peter: De ESSA 8 zond uit op 

137 MHz en het uitgangssignaal 

van  onze  ontvanger  was  een 

draaggolf van 2.400 Hz, dat is 

inderdaad een signaal dat binnen 

het bereik valt van het menselijk 

gehoor. Toen we ons systeem de 

allereerste  keer  uitprobeerden 

was dat echt wel spannend. De 

antenne was de satelliet aan het 

volgen, en die zat al tamelijk 

hoog. Ik was volop aan het pro-

beren om uit de ontvanger het 

juiste signaal te krijgen, maar 

zonder  resultaat.  Dan hoorden 

we plots  die  zo  kenmerkende 

fluittoon van de 2.400 Hz, en 

dat enkele minuten lang tot de 

satelliet weer onder de horizon 

verdwenen was. Ik kan je verze-

keren dat we toen allebei be-

hoorlijk opgelucht en onder de 

indruk waren. 

Om die draaggolf van 2.400 Hz 

in beelden om te zetten werd ze 

gemoduleerd. Elke piek van de 

sinusoïdale golf kwam overeen 

met één pixel op de afbeelding, 

en die afbeelding werd zo lijn 

per lijn opgebouwd a rato van 

vier lijnen per seconde.      

 

Paul:  Het  afdrukken  gebeurde 

via een faxtoestel op thermisch 

papier, en de kwaliteit van die 

satellietfoto‟s was vrij goed te 

noemen. Op het KMI kon men 

met behulp van een gemoduleer-

de  lamp  dergelijke  foto‟s 

meteen in hun geheel op foto-

grafisch  papier  afdrukken,  en 

dat gaf wel mooiere resultaten 

dan lijntje per lijntje op ther-

misch papier. 

Maar dat was ook de periode dat 

wij redelijk veel werk begonnen 

te  krijgen,  zodat  wij  noodge-

dwongen afhaakten als assisten-

ten op MIRA. 

 

Felix: Die fax stond in een hoek 

van de planetariumzaal, en daar 

werden dan op dat thermisch pa-

pier weerfoto‟s afgedrukt. Maar 

dat systeem had één groot na-

deel: de foto‟s werden werkelijk 

in het papier gebrand, met als 

resultaat dat die hele ruimte zich 

vulde  met  een  doordringende 

brandlucht. We hebben dat en-

kele keren gedaan met bezoe-

kers erbij, maar dan moesten we 

meteen ook alle ramen openzet-

ten o.w.v. die stinkende rook. 

We gebruikten toen een leger-

ontvanger uit de Stock Ameri-

cain, die kon maar detecteren 

tot op 30 MHz, dus hadden we 

hem uitgerust met een modula-

tor om de 137 MHz van de ES-

SA 8 om te zetten naar een fre-

quentie die onze ontvanger wel 

aankon.  Het  signaal  ging dan 

naar het faxtoestel, en dat pro-

cedé heeft een tijd gewerkt. Na-

dien zijn er een aantal pogingen 

gedaan om de vier lijnen per se-

conde rechtstreeks op fotografi-

sche plaat over te brengen, maar 

men is daar op MIRA nooit ver-

der mee geraakt dan het proef-

ondervindelijk stadium. 

Tegen het begin van de jaren 

1980 toen MIRA voor het eerst 

over  een  computer  beschikte 

werd de satellietontvanger daar-

Natuurlijk zijn de satellietbeelden uit de periode 1960-1970 niet verge-

lijkbaar met de kwaliteit die momenteel gehaald wordt met behulp van de 

moderne generaties weersatellieten. Op dit beeld van ESSA 8 is toch al-

leszins duidelijk de structuur te zien van orkaan Olivia uit 1971.  
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Datum  

(A)vond/ (O)

chtend 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samen-

stand met 

ster of pla-

neet 

3 juli (O) 6° onder Jupiter 

8 juli (O) 3° links Plejaden 

14 juli (A) 6° boven Venus 

15 juli (A) 7° boven Mars 

16 juli (A) 9° boven Saturnus 

17 juli (A) 
7° links-

boven 

Spica  

( Virginis) 

21 juli (A) 2° onder 
Antares 

( Scorpio) 

31 juli (O) 6° onder Jupiter 

12 augustus (A) 9° boven Saturnus 

13 augustus (A) 8° rechts Venus 

13 augustus (A) 7° boven Mars 

14 augustus (A) 
4° rechts-

boven 

Spica  

( Virginis) 

17 augustus (A) 2° links 
Antares 

( Scorpio) 

26 augustus 

(A+O) 
7° onder Jupiter 

1 september(O) 2° boven Plejaden 

11 september 

(overdag!) 
1° boven Venus 

13 september 

(A) 
6° links 

Antares 

( Scorpio) 

23 september 

(O) 
6° links Jupiter 

23 september 

(A) 
9° rechts Jupiter 

28 september 

(O) 
2° boven Plejaden 

29 september 

(O) 
7° onder 

Aldebaran 

( Tauri) 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale ge-

legenheid voor de beginnende waar-

nemer om deze laatste objecten terug 

te vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone van  

6° boven en onder de ecliptica staan. 

2: DE PLANETEN 

 

Saturnus, Mars en (in mindere 

mate) Venus verdwijnen uit het 

zicht, Jupiter komt in de plaats. 

En probeer eind juli ook eens 

Mercurius op te zoeken. 

Da‟s zowat de korte samenvat-

ting van het volgende seizoen . 

 

Venus is nog tot in augustus el-

ke avond aan de westelijke hori-

zon te zien. Tot dan verwijdert 

de planeet zich van de Zon aan 

de hemel, dus in eerste instantie 

zou men denken dat ze steeds 

beter (en vooral later op de 

avond) zichtbaar blijft. Maar 

helaas komt die verbindingslijn 

Zon-Venus steeds minder 

schuin te staan t.o.v. de horizon, 

en dat effect compenseert ruim-

schoots de voorgaande winst. 

Telescoopbezitters zullen de 

volgende maanden vooral zien 

hoe het schijfje steeds groter 

wordt (want nadert de Aarde), 

maar tegelijk wordt de fase 

steeds fijner: van 70% verlicht 

begin juli, tot een ragfijn sikkel-

tje van 20% eind september. 

 

Véél minder opvallend, maar 

zeker even spectaculair in de 

telescoop, is de ringenplaneet 

Saturnus. Het voorbije half jaar 

hebben we ze elke nacht/avond 

kunnen bewonderen, maar begin 

augustus loopt die zichtbaarheid 

op zijn einde (maar niet voor 

lang hoor: vanaf eind oktober 

duikt ze al terug op aan de och-

tendhemel). Beetje bij beetje 

zien we ook de ringen meer ge-

kanteld (vorig jaar in september 

stonden we immers op hun zij-

kant te kijken). 

 

Mars is zelfs nog ietsje minder 

helder als Saturnus, maar valt 

misschien wel iets meer op door 

zijn opvallende oranje kleur. 

Door de telescoop valt er echter 

weinig meer aan te beleven: de 

dichtste nadering dateert al weer 

van eind januari, en ondertussen 

staat de planeet al weer drie keer 

verder (en is het schijfje natuur-

lijk ook 3x kleiner geworden).  

 

Eind juli-begin augustus vormen 

deze drie planeten trouwens een 

mooie samenstand in de avond-

schemering: probeer ze dag na 

dag in het oog te houden, Mars 

en Venus bewegen dan stilaan 

onder de véél tragere Saturnus 

door...  

 

De “Coming man” dit seizoen is 

echter Jupiter. Begin juli nog 

enkel aan de ochtendhemel, 

maar in september de ganse 

nacht door te bewonderen. 

En na enkele teleurstellende ja-

ren (Jupiter stond toen laag aan 

de hemel, in Schorpioen en 

Boogschutter) klimt ze nu dui-

delijk uit dat “dal”: tot 40° hoog 

boven de Belgische horizon, in 

de Vissen. 

 

3: METEOREN 
 

De zomer is natuurlijk hét sei-

zoen bij uitstek om meteoren te 

kijken, waarbij vooral de Perse-

ïden op veel belangstelling kun-

nen rekenen. 

Het maximum wordt dit jaar 

verwacht tijdens de nacht van 

12 op 13 augustus en dat is ide-

aal: nauwelijks twee dagen na 

Nieuwe Maan dus geen storend 

maanlicht! De late nacht/vroege 

ochtend van de 13de zou dus 

wel eens voor vuurwerk kunnen 

zorgen... 

  

En natuurlijk kan u de meteoor-

zwerm altijd “virtueel” live be-

kijken op het radiometeoorsys-

teem van MIRA => 

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

meteoren.jpg 
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waarnemen. Gegevens van de 

nieuwe ruimtesonde zullen we-

tenschappers in staat stellen om 

veranderingen in het magnetisch 

veld van de zon nog beter te be-

grijpen en hoe de atmosfeer van 

onze ster verhit wordt daar deze 

warmer is dan het zonneopper-

vlak zelf. Er wordt o.a. in acht 

Space Weather Program) kan 

het ruimteweer („spaceweather‟) 

b eschre ven  wo rd en  a l s 

“situaties op de zon en in de 

zonnewind, magnetosfeer, io-

nosfeer en thermosfeer die de 

prestaties en betrouwbaarheid 

van technologische systemen 

in de ruimte en op aarde nade-

lig kunnen beïnvloeden, en die 

een bedreiging kunnen vor-

men voor de algemene gezond-

heid of het menselijk leven”. 

Goed nieuws is dat ruimteweer-

voorspelling de laatste jaren in 

de lift zit, dank zij goed ge-

plaatste satellieten als SOHO, 

STEREO, Proba2 (zie Mira Ceti 

jan.-maart 2010) en nu SDO 

(Solar Dynamics Observatory) 

gelanceerd op 11 februari van 

dit jaar. SDO heeft ondertussen 

zijn definitieve baan op een af-

stand van 36 000 km van de 

aarde bereikt en zal met drie 

geavanceerde instrumenten aan 

boord de zon ononderbroken 

Rik Blondeel 

verschillende UV-golflengten 

gefotografeerd zodat fenomenen 

als zonnevlammen, weggecata-

pulteerde zonnemassa en coro-

nale gaten, aanwijzingen voor 

het ontsnappen van massa, ge-

volgd en beoordeeld kunnen 

worden. zie:  

S D O - w e b s i t e :  h t t p : / /

sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/

browse.php 

Ons land en in het bijzonder het 

KSB (Koninklijke Sterrenwacht 

van België) werken aan ver-

schillende projecten die de zon 

in het vizier nemen. 

Het accuraat voorspellen en 

registreren van de toestand 

van de omgeving van de aarde 

is één van de topprioriteiten van 

de wetenschappers. In het verle-

den is immers maar al te vaak 

gebleken hoe kwetsbaar de hui-

dige maatschappij is voor de 

nietsontziende zonnestormen. 

Dankzij het Internet kan het 

ruimteweer nu door iedereen op 

de voet gevolgd worden, zie bv. 

de website van het SIDC in Bel-

gië, NASA‟s Spaceweather en 

andere. 

 

Referentie: 

 

„Zon en aarde – een unieke rel-

atie‟ J. Janssens, uitgeverij Ga-

rant&Mira / Het ruimteweer blz. 

92 

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

Index.html 

http://sidc.be/ 

ESA Lokale Informatie België 

C.U.Wohler 

13 juni 2010 
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Interessante website betreffende dit interview (met dank aan Herwig Ronsmans voor de APT-links) 
 

•Beginners Guide to APT Satellite Reception: http://www.geo-web.org.uk/apt.html 

•Je eigen systeem om weersatellieten te monitoren: http://www.emgo.cz/www_fa/meteosat_englisch.html 

•Voorbeeld van APT-geluid: http://www.astrosurf.com/luxorion/Radio/noaa17-wx-apt-signal-3jan2003.wma 

•Van APT-radiogolf tot satellietbeelden: http://www.wxtoimg.com/ 

http://www.poes-weather.com/ 

http://www.hamtronics.com/r139.htm 

•Polar Orbiting Environmental Satellites status page: http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/ 

•ESSA weersatellieten: http://nl.wikipedia.org/wiki/ESSA_weersatellieten 

•Meteorendetectie op MIRA: http://www.mira.be/sterrenwacht/meteorendetectie 

•Radio Zon: http://www.radiosky.com/suncentral.html 

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleilradio.htm 

mee verbonden, dat heeft ook 

een aantal keren gewerkt. Maar 

nadien is de antenne niet meer 

gebruikt, en zo is dat project ge-

leidelijk in de vergeethoek te-

rechtgekomen.  

 

Momenteel draait de antenne 

mee met de wind, voor de rest 

staat ze er werkeloos bij. Zou-

den we het hele systeem niet 

opnieuw kunnen opstarten om 

bv.  radiogolven van de Zon 

mee op te vangen? Zou dat 

niet een mooie aanvulling zijn 

bij  de  verschillende  soorten 

zonnewaarnemingen  die  we 

momenteel  al  verrichten  op 

MIRA? 

 

Felix: Met die antenne moet het 

mogelijk  zijn  radiogolven van 

de Zon op te vangen. Om de 

Zon permanent te  volgen van 

opkomst tot ondergang heb je in 

principe een equatoriale monte-

ring nodig die door één motor 

gestuurd  wordt.  Aangezien de 

antenne  echter  een  openings-

hoek heeft van minstens enkele 

graden, volstaat het om enkele 

keren per  jaar  de  declinatieas 

een beetje bij te stellen, en zo 

kan je de Zon het hele jaar door 

volgen. Maar dat lukt dus zeker 

ook met een systeem met twee 

assen zoals de antenne nu is op-

gevat. 

Zonneruis registreren we overi-

gens ook nu reeds als een bij-

product van het systeem dat wij 

hier  op  MIRA gebruiken  om 

meteoren op te sporen via radio-

detectie. Hiermee registreren we 

een  bandbreedte  van  ca.  2,5 

kHz, maar voor het detecteren 

van onze meteoren filteren we 

daaruit  een  smalle  band  van 

hooguit 400 Hz waarbinnen de 

verticale ionisatiesporen van de 

meteoren  waarneembaar  zijn. 

Maar daarnaast wordt door de 

antenne nog heel wat radioruis 

opgevangen  die  we  kunnen 

kwantificeren  en  in  grafiek 

brengen. En op die manier is het 

vrij eenvoudig om de zonneruis 

te meten en daarin sporen te vin-

den  van  zonne-uitbarstingen. 

Dat  zijn  voornamelijk  uitbar-

stingen  in  röntgenstraling,  en 

die kunnen we natuurlijk niet 

rechtstreeks detecteren met een 

radioantenne. Maar die x-stralen 

ioniseren een aanzienlijk opper-

vlak van de aardatmosfeer waar-

door radioruis ontstaat, zodat we 

toch indirect die hoogenergeti-

sche zonne-uitbarstingen obser-

veren. 

Misschien kan mits een aantal 

aanpassingen het bestaande be-

sturingssysteem van de spiraal-

antenne gebruikt worden om de 

Zon  te  volgen,  maar  wellicht 

wordt beter geopteerd voor  een 

digitale sturing.    

 

Paul: Al bij al kan dat volgens 

mij op een vrij eenvoudige ma-

nier  gerealiseerd  worden.  Hoe 

dan ook zullen een aantal onder-

delen van de hardware moeten 

vervangen worden, die onderde-

len van de Starfighter bv. komen 

niet  in aanmerking indien het 

systeem  gebruikt  zou  worden 

om radiogolven van de Zon mee 

te  detecteren.  Een  program-

maatje schrijven voor de pc om 

te weten waar en wanneer de 

Zon precies boven de horizon 

staat is helemaal niet moeilijk.   

 

Peter: Ook de antenne zelf zal 

dan best eens serieus onder han-

den genomen moeten worden. 

Op het eerste gezicht ziet ze er 

in  behoorlijk  goede  staat  uit, 

maar wellicht hebben de loop 

der jaren op het vlak van roest 

wel degelijk sporen nagelaten. 

Als je een redelijke ontvangst 

wil halen is het zeker ook nodig 

dat de impedantie van de anten-

ne nog eens wordt nagekeken 

en indien nodig wordt aange-

past aan die van de ontvanger. 

Misschien kan MIRA dit pro-

ject  als  eindwerk  voorstellen 

aan één of enkele studenten aan 

een technische hogeschool? Op 

die manier krijgt onze antenne 

misschien een tweede leven. 

 

Paul: Aangezien de antenne met 

dat systeem overdag steeds naar 

de Zon gericht is, kan je zelfs 

bij  bewolking  of  regenweer 

meteen weten waar de Zon zich 

ergens  aan de hemel  bevindt. 

De weersomstandigheden hou-

den de radiogolven van de Zon 

trouwens niet tegen, zodat je die 

via de ontvanger continu kan re-

gistreren.  Gekoppeld  aan  een 

computer en met behulp van de 

nodige software kan je op die 

manier via een audiovisuele in-

terface het publiek laten kennis-

maken met een ander aspect van 

de Zon.    

 

Best fijn dat er nooit een te-

kort aan ideeën is om boeien-

de projecten te realiseren op 

MIRA! Laat ons hopen dat er 

voor  de  spiraalantenne  een 

tweede leven komt. En alvast 

hartelijke  dank  voor  jullie 

verhaal  over  een  boeiend 

stukje geschiedenis van onze 

volkssterrenwacht. 

http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/browse.php
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/browse.php
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/browse.php
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/browse.php
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://sidc.be/
http://www.geo-web.org.uk/apt.html
http://www.emgo.cz/www_fa/meteosat_englisch.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/Radio/noaa17-wx-apt-signal-3jan2003.wma
http://www.wxtoimg.com/
http://www.poes-weather.com/
http://www.hamtronics.com/r139.htm
http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/
http://nl.wikipedia.org/wiki/ESSA_weersatellieten
http://www.mira.be/sterrenwacht/meteorendetectie
http://www.radiosky.com/suncentral.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleilradio.htm
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Philippe Mollet 

Obscure zomerobjecten voor de verrekijkerObscure zomerobjecten voor de verrekijker  

We hebben het wel eens vaker 

gezegd: een goede verrekijker is 

een ideaal instrument voor de 

beginnende waarnemer, maar 

ook de ervaren rot zal nog vaak 

teruggrijpen naar een dergelijk 

toestel. Sommige objecten zijn 

immers té groot voor de tele-

scoop, of de opklaring is té kort-

stondig om de telescoop buiten 

te sleuren, of er is té weinig 

plaats in de wagen om een kij-

ker mee te sleuren naar die don-

kere vakantiebestemming,… 

 

Een goede 50mm-verrekijker 

(meer bepaald een 7x50 of een 

10x50) haalt al gauw zo’n 50X 

meer licht binnen als het mense-

lijk oog: 50mm versus 7mm, in 

oppervlak scheelt dat een factor 

50! Toch beperkt men zich 

meestal bij het waarnemen tot 

een kleine selectie heldere en 

vooral grote objecten: klassie-

kers als de Plejaden, de Orion-

nevel, de Andromedanevel, of 

enkele grote sterrenhopen en ne-

vels in de Zomermelkweg. 

 

Er zijn echter nog tientallen 

(honderden?) andere deepsky-

objecten zichtbaar met zo‟n be-

scheiden instrument, kijk bvb. 

maar eens naar de waarnemin-

gen van een Ronny De Laet 

(www.rodelaet.xtreemhost.com) 

“Zichtbaar” moet je hier dan 

vaak wel interpreteren als “ik 

zie dat er iets is, en het is geen 

puntje/sterretje”, om er ook nog 

iets meer details in te bespeuren 

is vaak wel een geoefend oog 

nodig. 

 

In dit artikel wil ik de lezers 

echter attent maken op een aan-

tal grote maar héél zwakke of 

contrast-arme objecten in de Zo-

mermelkweg, waarvoor dan wel 

een héél donkere hemel vereist 

is. Hiervoor is dus een groot 

beeldveld nodig, en de kleinst 

mogelijke vergroting om het 

weinige licht zoveel mogelijk te 

concentreren. En voor zoiets is 

de verrekijker natuurlijk het best 

geplaatst. 

Objecten voor de fijnproevers  

dus, en ideaal voor wie deze zo-

mer op vakantie trekt naar don-

kerder oorden: Ardennen, de 

bergen, Provence of verder… 

 

NGC7000, de Noord-Amerika-

nevel: 

Iedereen heeft wel eens een op-

name gezien van deze knalrode 

emissienevel, één van die objec-

ten waarvan op foto direct dui-

delijk is waarom het die naam 

kreeg. Vooral aan de onderkant 

is de vorm van het Noord-

Amerikaanse continent heel  

duidelijk: Mexico, de Golf van 

Mexico, Florida,… 

Reeds bij relatief korte belich-

tingen en bescheiden instrumen-

ten (zelfs een gewone stan-

daardlens) staat de nevel al 

mooi op foto. 

 

Zo opvallend als hij fotogra-

fisch is, zo moeilijk wordt het 

echter voor het menselijk oog. 

Dat is immers helaas veel min-

der gevoelig voor (zwak) rood 

licht. Een donkere locatie, vol-

doende aan het donker gewende 

ogen, en een comfortabele kijk-

De rode emissienevel NGC 7000 –heel toepasselijk de Noord-

Amerika-nevel geheten– is één der bekendste fotografische ob-

jecten in dit seizoen. Maar weinig waarnemers beseffen dat hij 

onder ideale omstandigheden ook al vlot zichtbaar is in de ver-

rekijker. De nevel staat dan in hetzelfde beeldveld als de helde-

re ster Deneb in de Zwaan. Foto auteur 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

De Zon in het vi-

zier ! 

 

Na een lange perio-

de van minimum 

activiteit is de zon-

neactiviteit langzaam, zeer lang-

zaam aan ‟t stijgen. Het geduld 

van zonnewaarnemers wordt op 

de proef gesteld daar we van-

daag bij dit schrijven, voor het 

laatste minimum vanaf 2004, al 

803 vlekkenloze dagen tellen, 

normaal zijn het er gemiddeld 

486. Dan kan je begrijpen dat 

deze mensen verheugd zijn met 

deze lichte stijging. Dat bewij-

zen zonnefotografen van onze 

eigen sterrenwacht, Mira, zoals 

deze van o.a. Roland Oeyen op 

22 mei (foto onder), Rik Blon-

deel op 12 juni (foto boven) en 

nog andere astrofotografen.  

 

Ook protuberansen zijn de 

moeite om te fotograferen. Zo 

legde op 13 juni C.U.Wohler uit 

Duitsland een prachtige protu-

berans vast die bij het nemen 

van de foto een lengte van 26x 

de diameter van de aarde had 

(zie volgende pagina)!  

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (sinds zondagoch-

tend 28 maart 2009) loopt twee 

uur voor op de Universele Tijd 

(UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 31 oktober: vanaf dan stappen 

we weer over op wintertijd (dus 

één uur voorlopend op UT). 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

 

Opgepast: Meer activiteit, meer 

kans op zonneuitbarstingen! On-

ze moderne maatschappij hangt 

steeds meer af van spitsvondige 

technologie , zoals GPS-

navigatie, luchtvaart, radiocom-

municatie (GSM) high-tech, die 

zelf zeer gevoelig en kwetsbaar 

is voor zonnestormen. 
Het magnetisch veld van de zon 

spuwt af en toe stormen van ge-

laden deeltjes uit die deze tech-

nologie op aarde kunnen versto-

ren en die potentieel gevaarlijk 

kunnen zijn voor astronauten in 

de ruimte. Ernstige uitbarstingen 

kunnen voor heel wat proble-

men zorgen, zelfs sociale en 

economische schade veroorza-

ken.  

 

Veel van deze schade zou kun-

nen vermeden worden wanneer 

wetenschappers weten wanneer 

een zonnestorm op komst is. 

Dan kunnen ze bv. satellieten in 

„safe mode‟ zetten, transforma-

toren afsluiten… maar zulke 

preventieve acties vragen nauw-

keurige voorspellingen. 

Volgens het NSWP (National 

Rik Blondeel, 

12 juni 2010 

Roland Oeyen 

22 mei 2010 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2010DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2010  

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli  ----- 5h33m 21h59m -----  +23°05' 1.017 

8 juli  ----- 5h38m 21h55m ----- +22°26'  1.017 

15 juli  ----- 5h46m 21h50m ----- +21°28' 1.016 

22 juli 2h35m 5h54m 21h42m ----- +20°12' 1.016 

29 juli 3h08m 6h04m 21h32m ----- +18°40' 1.015 

5 augustus 3h34m 6h14m 21h21m ----- +16°53' 1.014 

12 augustus 3h56m 6h25m 21h08m 23h37m +14°52' 1.013 

19 augustus 4h16m 6h36m 20h55m 23h14m +12°40' 1.012 

26 augustus 4h34m 6h46m 20h40m 22h53m +10°18' 1.011 

2 september 4h51m 6h57m 20h25m 22h32m  +7°48'  1.009 

9 september 5h06m 7h08m 20h09m 22h12m  +5°11' 1.007 

16  september 5h20m 7h19m 19h54m 21h53m +2°31' 1.005 

23  september 5h33m 7h30m 19h38m 21h35m -0°12' 1.003 

30  september 5h46m 7h41m 19h22m a 21h17m -2°56' 1.001 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

juli, augustus en september. Alle 

uren zijn gegeven in zomertijd. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten schemering:  

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

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

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

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

Juli-september 2010: de sterrenhemel in „t kort: 

 Saturnus verdwijnt stilaan weer uit zicht: enkel in juli en begin 

augustus is ze nog even te zien aan de avondhemel. 

 In de buurt ervan is ook de iets zwakkere, maar intens oranje Mars 

te zien. Ook deze planeet verdwijnt in augustus uit het zicht. 

 Venus domineert in juli nog de avondhemel, maar nadert dan pijl-

snel de Zon. Begin augustus krijgen we trouwens een mooie samen-

stand van deze drie planeten te zien, in de avondschemering. 

 Maar we kijken vooral uit naar de even heldere Jupiter, eerst enkel 

aan de ochtendhemel maar vanaf september de ganse nacht op post. 

 De zomernachten zijn ook ideaal om satellieten waar te nemen, met 

ISS als spectaculairste exemplaar. Van half augustus tot midden 

september 2010 zal hij elke nacht wel 1 tot 2 keer zichtbaar zijn.  

Kijk op www.heavens-above.com voor de doorgangstijden. 

 En de eerste helft van augustus is er natuurlijk de meteorenzwerm 

der Perseïden, waarvan het maximum valt op 12-13 augustus. 

 En tot half juli moet u „s avonds laat of „s morgens vroeg ook uitkij-

ken naar de fameuze “Lichtende Nachtwolken” (NLC‟s), héél ijle 

wolken op grote hoogte, die nog verlicht worden door de Zon als de 

gewone wolken  en wijzelf al lang in het donker zitten. 

Datum  Maanfase 

4 juli Laatste kwartier 

11 juli Nieuwe Maan 

18 juli Eerste kwartier 

26 juli Volle Maan 

3 augustus Laatste kwartier 

10 augustus Nieuwe Maan 

16 augustus Eerste kwartier 

24 augustus Volle Maan 

1 september Laatste kwartier 

8 september Nieuwe Maan 

15 september Eerste kwartier 

23 september Volle Maan 

1 oktober Laatste kwartier 

MIRA Ceti - juli  - september 2010 
15 

houding zijn hiervoor een must. 

De Zwaan staat in de zomer héél 

hoog aan de hemel, dus de ver-

rekijker hanterend vanop een 

veldbed kan handig zijn! 

 

Mik eerst op Deneb, de staart 

van de Zwaan en samen met 

Wega en Altaïr één der hoek-

punten van de fameuze Zomer-

driehoek. Beweeg de verrekijker 

dan naar het oosten (“links”) en 

minder dan een beeldveld verder 

verschijnen er weer twee opval-

lende sterren. De bovenste (Ksi 

Cygni) is de helderste: welnu, 

de nevel vult quasi gans de lin-

ker helft van de afstand tussen 

Deneb en Ksi. 

 

Het eerste wat opvalt is dat dit 

stuk hemel wemelt van de ster-

ren: aan de rand van een helder 

stuk melkweg. 

Maar dan bemerkt men 

(hopelijk) dat er daar een grof-

weg driehoekig stuk is dat er 

toch nog bovenuit steekt: NGC 

7000. Zoek het trouwens niet te 

klein: de nevel vult 1/3 tot een 

1/4 van het verrekijker-

beeldveld! 

 

Op foto‟s is vlak rechts van 

NGC 7000 nog een tweede, 

soortgelijke nevel te zien. Ik 

vrees echter dat deze Pelikaan-

nevel een té grote uitdaging is 

(tenzij de verrekijker voorzien 

De SQM-meter: 

Wanneer het gaat over het waarnemen van zwakke deepsky-

objecten doemt al vaak de klassieke zinsnede op “best/enkel waar-

neembaar onder een donkere hemel”. Best logisch natuurlijk, maar 

hoe donker is donker, en hoe kwantificeer je dat? 

Klassiek spreekt men hierbij over de grenshelderheid 

(“grensmagnitude”): wat zijn de zwakste sterretjes die nog zicht-

baar zijn met het blote oog. Maar dat hangt echter sterk af van de 

waarnemer, zijn eventuele vermoeidheid, van de hoogte boven de 

horizon,… 

Zo haal ikzelf op uitzonderlijke nachten nog magnitude 5,0 in 

Grimbergen, maar makkelijk 5,7 in de donkere Ardennen. Col-

lega‟s (met betere ogen) doen daar op diezelfde plaats echter vaak 

0,3 tot 0,4 magnitudes beter. 

Zet honderd waarnemers bij elkaar op dezelfde waarnemings-

plaats, en de schattingen van de grensmagnitude kunnen makkelijk 

anderhalve magnitude uit elkaar liggen! 

 

Daarom werd de SQM-meter ontwikkeld (Sky Quality Meter, te 

bestellen op http://www.unihedron.com/), waarmee we nu voor 

eens en altijd zelf objectief de donkerte van een waarnemingsplaats kun-

nen bepalen. Er zijn een aantal verschillende versies in omloop (met lens, 

zonder lens, met aansluiting voor de PC of zelfs netwerkaansluiting,…) 

maar allemaal doen ze essentieel hetzelfde: “de donkerte van de hemel-

achtergrond meten”. De gebruikte meeteenheid is de “magnitude per 

vierkante boogseconde aan de hemel”. 

Zo mat ik onlangs op enkele uiterst donkere locaties in Zuid-Frankrijk 

SQM-waardes van 21,5, terwijl die waarden op “redelijk donkere” loca-

ties in Vlaanderen al dalen tot 19,5. Op goede nachten in het Brusselse 

(Grimbergen, Meise,…) toonde de meter waarden tussen 18,5 en 19,5.  

 

Let wel: met zo‟n SQM-meter wordt de grenshelderheid van een klein 

stukje hemel gemeten, en dan nog bij voorkeur gericht op het zenit. Een 

waarnemer zal zelf echter een véél groter stuk van de hemel zien, en dus 

meer last hebben van storende lichtbronnen aan de horizon. Dus eigenlijk 

zou men de SQM-waarde moeten meten op verschillende hoogtes, en 

daarvan een  grafiek of het gemiddelde maken. 

 

Zelf aan de slag? 

Indien u zelf de donkerte van uw waarnemingsplaats of vakantiebestem-

ming wil in kaart brengen dan kan u vanzelfsprekend zo‟n toestel aan-

schaffen (vanaf 120$ + verzending), of gewoon er ééntje uitlenen op MI-

RA. Een telefoontje –02/269.12.80– of email –philippe@mira.be– naar 

de auteur zou moeten volstaan... 

wordt van speciale lichthinder-

filters.  

 

Barnard 168, smalle donkere 

nevel nabij M39: 

Naast lichtende nevels, wemelt 

het in de Melkweg ook van de 

donkere nevels: voornamelijk 

stofbanden en -slierten die het 

licht van de achterliggende ster-

ren tegenhouden, waardoor ze 

donker afsteken tegen de achter-

grond. 

 

De belangrijkste ervan werden  

begin 20ste eeuw in kaart ge-

bracht door E.E.Barnard, op ba-

sis van een fotografische atlas 

van de Melkweg die hij opstel-

de. Vandaar hun aanduiding 

“Barnard” of “B”… 

 

Nu we toch in de buurt van De-

neb zochten naar de Noord-

Amerikanevel, vertrekken we 

van daar uit naar B168. Meestal 

doe ik dat via een tussenstop bij 

M39, één der fraaiste open ster-

renhopen aan dit deel van de he-

mel. Makkelijk te vinden: ver-



MIRA Ceti - juli  - september 2010 16 

Ook donkere nevel Barnard 168 ver-

trekt men best bij Deneb. 

Verleng anderhalve keer de afstand 

tussen de ster Gamma (de ster in het 

midden van het “kruis” van de Zwaan) 

en Deneb, en in de verrekijker is dan 

de fraaie open sterrenhoop M39 te 

zien. 

Plaats deze dan uiterst rechts in beeld, 

en centraal is dan de fijne donkere 

sliert van B168 te zien. Op de foto is 

ook de te zien dat de sliert eindigt rond 

de Cocon-nevel, maar die is wat te 

hoog gegrepen voor de verrekijker. 

leng anderhalve keer de afstand 

tussen Gamma Cygni (het cen-

trum van de Zwaan) en Deneb, 

schuin naar links afbuigend. 

Daar is dan het kleine vlekje van 

M39 te zien (waarin toch enkele 

individuele sterretjes te onder-

scheiden zijn).  

 

Zet M39 dan rechts aan de rand 

van het beeld, en centraal in 

beeld verschijnt B168 . 

Het is een verrassend smal don-

ker bandje van zo‟n 2° lengte 

(ongeveer even lang als de 

Noord-Amerika, maar véél fij-

ner natuurlijk). Op foto‟s is een 

zeker zigzag-structuur te zien, 

en een lusvormig verlengstuk 

aan de rechterkant (westen) 

maar daar kon ik visueel niets 

van bespeuren. 

Evenmin zichtbaar is de fotogra-

fisch zo mooie Cocoon-nebula, 

die het andere uiteinde van de 

donkere nevel afsluit. 

Vergeet ondertussen ook niet 

om met het blote oog de Melk-

weg te bewonderen. Je zal mer-

ken dat er middenin de Zwaan 

een duidelijke verdonkering te 

zien is, een ruwweg driehoekige 

vorm tussen enerzijds Deneb en 

de Noord-Amerikanevel en an-

derzijds de oostelijke “vleugel” 

van de Zwaan. Men noemt dit 

gebied soms wel eens de 

“Noordelijke Kolenzak”, maar 

hij is véél minder uitgesproken 

als de echte Kolenzak (in het 

Zuidelijk halfrond). 

 

E-nebula, B143 en B142 in de 

Arend : 

Een sterrenbeeld lager in de 

Melkweg vliegt een andere vo-

gel: de Arend. In de ruime om-

geving van zijn kop (de heldere 

ster Altaïr) treffen we een aantal 

bekende objecten aan die ook 

reeds met de verrekijker te zien 

zijn, waaronder de Halternevel 

(M27) en de Kapstok (Brocchi’s 

Cluster =  Collinder 399). 

 

Maar ook hier zitten een aantal 

interessante donkere nevels ver-

stopt, waarvan het duo B143 en 

B142 wel de interessantste zijn. 

Samen doen ze op foto‟s wat 

denken aan een hoofdletter “E”, 

vandaar de bijnaam natuurlijk. 

Visueel was die vorm wel véél 

minder duidelijk: met wat ge-

duld en perifeer kijkend (“uit de 

ooghoeken kijkend”, waar de 

gevoeligheid het grootst is) kon 

ik toch in de bovenste nevel een 

kleine “krul” zien. De onderste 

nevel is ook wel haalbaar, maar 

daarvoor zullen betere ogen no-

dig zijn… 

 

Enkele tussendoortjes, van 

Arend naar Boogschutter: 

Op weg naar de Boogschutter 

komen we met de verrekijker 

nog tal van interessante objecten 
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in de richting van de Melkweg 

zijn zeer sterrijk en bevatten dus 

ook veel variabelen.  

 

Oproep en methode. 

Argelander was een groot lief-

hebber van veranderlijke sterren 

en was ook een enthousiast 

waarnemer van deze sterren. De 

catalogus Unranometria Nova in 

1843 uitgebracht door Argelan-

der wekte wereldwijd de interes-

se in veranderlijke sterren. Hij 

schreef ook in 1844 een 30 blad-

zijden lange oproep aan sterren-

liefhebbers in “Schumacher‟s 

Astronomical Yearbook”. Een 

vertaalde versie (zie de link van 

Harvard onderaan) verscheen in 

“Popular Astronomy” in 1912. 

Deze oproep moest de toenmali-

ge waarnemers er op wijzen dat 

het waarnemen van veranderlij-

ke sterren een waardevol tijd-

verdrijf was dat een weten-

schappelijke bijdrage had. Hij 

leerde de waarnemers ook hoe 

zij een veranderlijke ster visueel 

moesten waarnemen. Deze ma-

nier heet toepasselijk de Arge-

lander methode. Deze methode 

is zeer vergelijkbaar met de me-

thode die de huidige waarne-

mers gebruiken en sommige 

waarnemers gebruiken ze dan 

ook nog steeds.  

Argelander stierf in 1875 maar 

hij liet een grote nalatenschap 

achter. Een catalogus met de po-

sities en magnitudes van 

325.000 sterren is niet het min-

ste maar hij gaf zeker ook de 

aanzet tot de studie van veran-

derlijke sterren. Na 1875 begon 

men meer en meer met het 

waarnemen van veranderlijke 

sterren. Vele actieve waarne-

mers waren amateurs maar de 

professionele onderzoekers be-

gonnen het belang van deze 

amateurs in te zien. Dit resul-

teerde in 1911 tot de oprichting 

van de nu grootste variabilisten 

organisatie de AAVSO. Arge-

lander kreeg ondertussen nog 

meer erkenning voor zijn werk 

door een krater op de maan die 

naar hem genoemd is en asteroï-

de 1551 die ook zijn naam 

draagt. 

Wie meer wil weten over de ge-

schiedenis van veranderlijke 

sterren, of veranderlijke sterren 

wil waarnemen, kan contact op-

nemen met  

Hubert.Hautecler@telenet.be 

Bronnen:  

•http://simostronomy.blogspot.com/search/label/

Argelander 

•http://en.wikipedia.org/wiki/

Friedrich_Wilhelm_Argelander 

•http://www.aavso.org/ 

•http://en.wikipedia.org/wiki/Durchmusterung 

•http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11338008?n=2  

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 2010 is nog te koop. Het 

jaarlijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 

boordevol kaartjes en tabellen. €10,00 (+ €3,00) 

  

Theoretische  astronomie: 

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

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

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

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

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

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

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

NIEUW:  

• Genieten van het zonnestelsel: na delen 1 en 3 is nu 

ook het tweede deel van deze prachtig geïllustreerde 

reeks van Rob Walrecht te koop €19,95 (+ € 4,00) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

Sterrenkaarten: 

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

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

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, 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) 

  

Weerkunde: 

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

• Goedenavond Beste kijkers,  

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

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

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 

• Earth € 7,50 (+ € 4,00) 

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

• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 

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

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

• Saturn € 7,50 (+ € 4,00) 

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

• Solar System € 7,50 (+ € 4,00) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 4,00) 

mailto:Hubert.Hautecler@telenet.be
http://simostronomy.blogspot.com/search/label/Argelander
http://simostronomy.blogspot.com/search/label/Argelander
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Argelander
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Argelander
http://www.aavso.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Durchmusterung
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11338008?n=2
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Hubert Hautecler 

Friedrich Wilhelm August Argelander: Friedrich Wilhelm August Argelander:   
naamgever van veranderlijke sterrennaamgever van veranderlijke sterren   

R UMa, R Cyg en T Boo zijn 

namen van veranderlijke sterren. 

Deze namen klinken wel niet 

exotisch in de oren maar ze klin-

ken wel heel bekend in de oren 

van een variabilist. Deze namen 

werden aan deze sterren toebe-

deeld door Friedrich Wilhelm 

August Argelander die een Duit-

se astronoom was. Argelander 

werd geboren op 22 maart 1799. 

Hij is vooral bekend om zijn be-

palingen van helderheden, posi-

ties en afstanden van sterren. 

Maar hij was ook één van de 

eerste astronomen die begon 

met het systematisch waarne-

men van veranderlijke sterren.  

 

Argelander. 

Hij begon zijn carrière als een 

assistent in de Köningsberg 

Sterrenwacht in Duitsland waar 

Bessel het hoofd was. Jaren later 

werd Argelander dan zelf direc-

teur van het Turku Observatory 

in Finland. De sterrenwacht, en 

een deel van de universiteit die 

eraan verbonden was, brandde 

echter af in 1827. Argelander 

begon met de oprichting van een 

nieuwe sterrenwacht in Helsinki 

dat zijn voltooiing kende in 

1832. In 1837 publiceerde Arge-

lander zijn werk over  posities 

en beweging van sterren “About 

the proper motion of the Solar 

System”. Een ander werk waar-

De variabele van het seizoen: 

voor Argelander bekend is ge-

worden is de Bonner Durchmus-

terung. Dit is een gigantisch 

werk dat de posities en helder-

heden van 325.000 sterren bevat 

tot magnitude 9- 10. De afkor-

ting BDnummers zijn nog steeds 

in gebruik in de sterrenkunde. 

 

De naamgeving. 

Argelander was dus één van de 

eerste professionele astronomen 

die aandacht schonk aan veran-

derlijke sterren. Epsilon Aurigae 

was één van deze mysterieuze 

sterren en stelt de huidige on-

derzoekers nog steeds voor 

raadsels. Als de eerste variabele 

die men ontdekte in een sterren-

beeld reeds een Griekse bena-

ming had dan zou men die be-

houden. Maar de eerste veran-

derlijke ster die men dan ont-

dekt in een sterrenbeeld zonder 

naamaanduiding zou dan de let-

ter R krijgen, gevolgd door het 

genitief van dat sterrenbeeld. Zo 

heet de eerste ontdekte variabele 

in Ursa Major “R Ursa Majoris” 

of afgekort R UMa. De volgen-

de variabele kreeg dan de letter 

S toegewezen, de volgende T en 

zo verder tot de letter Z. De re-

den dat Argelander begon met 

de hoofdletter R was omdat het 

grootste deel van het alfabet in 

kleine letters en hoofdletters al 

werd gebruikt voor andere ster-

aanduidingen. Vanaf de letter R 

was alles nog vrij. Met dit sys-

teem kan men gemakkelijk 9 va-

riabelen aanduiden per sterren-

beeld. In die tijd ging men er 

nog vanuit dat variabiliteit in 

een ster een zeer zeldzaam feno-

meen was en zodoende had men 

zeker genoeg aan 9 aanduidin-

gen per sterrenbeeld. Later be-

gon men meer veranderlijke 

sterren te ontdekken en men be-

gon met het uitbreiden van het 

systeem. Nadat de letter Z was 

gebruikt begon men de letters 

dubbel te gebruiken. De 10de va-

riabele werd dus RR, de volgen-

de RS, RT en zo verder tot ZZ. 

Nog verder begon men dan met 

het begin van het alfabet met de 

letters AA, AB …. Maar men 

begon, vooral dankzij de foto-

grafie, meer en meer variabelen 

in een sterrenbeeld te ontdek-

ken. Met het systeem van het 

alfabet kon men 334 sterren 

aanduiden en dan was het weer 

gedaan. Men eindigde met QZ. 

Vanaf toen nam men het besluit 

om met cijfers te werken. De 

335ste variabele werd dus ge-

woonweg V335 gevolgd door de 

naam van het sterrenbeeld. On-

dertussen zijn er sterrenbeelden 

waarin meer dan 2000 variabe-

len zijn ontdekt. Vooral de ster-

renbeelden die georiënteerd zijn 

S UMa, de tweede variabele ontdekt in Ursa Major. Visuele waarnemingen verricht door leden van de VVS werkgroep. 
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De eerste (de Eagle-nebula, be-

kend van de fameuze “Pillars of 

Creation”-Hubble-foto) is het 

makkelijkst, en vormt een dui-

delijk langwerpige vlek. In ver-

gelijking daarmee vormen M17 

(Omega-nevel)  en M18 

(sterrenhoop) slechts ongestruc-

tureerde vlekjes, maar vlak 

daaronder staat dan weer de gro-

tere sterrenhoop M24. Dit is de 

Kleine Sagittarius Sterrenwolk: 

groot genoeg om bijna 1/4 van 

de verrekijker te vullen met een 

wemeling van sterretjes! 

 

Zakken we nog een beeldveld 

verder, dan ontmoeten we terug 

een opvallend duo: M20 (de 

Triffidnevel) en M8 (de Lagu-

ne-nevel) zijn niet zo groot als 

bovenvermelde M16, maar to-

nen toch duidelijk hun vorm. 

Daarbij is M8 wel duidelijk het 

best zichtbaar.  

 

Pijpnevel, B65 en B66: 

Hiermee zijn we nu diep in het 

hart van de Melkweg beland, 

een gebied dat in België maar 

nipt boven de horizon uitsteekt. 

 

Als we de Boogschutter als een 

gigantische theepot zien 

(probeer maar eens: héél her-

kenbaar)  dan loopt de 

“hoofdweg” van de Melkweg 

net rechts van de teut ervan. 

Maar er is een tweede 

“parallelle” band melkweg rich-

ting Schorpioen, van de eerste 

gescheiden door een minder 

sterrenrijk gebied (de “Great 

Rift” geheten). Het is net in die 

tweede band dat we ons laatste 

object moeten zoeken: de fraaie 

Pijpnevel. 

Start bij de ster Theta ()

Ophiuchi, redelijk herkenbaar 

als meest rechtse ster in een 

krom rijtje van steeds helderder 

wordende sterren. Vlak daaron-

der loopt –in de breedte- de 

langwerpige donkere Pijpnevel 

(met de Kop van de Pijp aan de 

linkerkant). Sommige waarne-

mers signaleerden hem al met 

het blote oog, maar het fraaist is 

ie zeker wel met de verrekijker. 

Let wel, de volledige “pijp” is 

behoorlijk groot en vult quasi 

gans het beeldveld van de verre-

kijker, waardoor hij in eerste in-

stantie niet direct opvalt. De 

verrekijker een beetje heen en 

weer bewegen zal al veel helpen 

(of in dit geval vooral onder en 

boven, gezien de nevel vooral 

in de breedte de verrekijker 

vult). 

De steel van de pijp wordt aan 

de bovenkant afgelijnd door een 

Ook de “E-nebula”(Barnard 143 en 142) in de 

Arend is makkelijk te vinden (maar daarom niet 

noodzakelijk makkelijk te zien!): in hetzelfde ver-

rekijker-beeldveld als Altaïr, en vooral vlak 

naast de oranje Gamma Aquilae. Het bovenste 

stukje (B143) van de “E” is het contrastrijkst, 

het onderste valt waarschijnlijk buiten bereik 

van de verrekijker. 

tegen, zonder echt te moeten 

zoeken zoals aan de rest van de 

hemel. 

Aan de voet van de Arend zien 

we reeds met het blote oog de 

immense Scutum-wolk, die 

zelfs iets te groot is om in de 

verrekijker te passen. Mocht je 

twijfelen: deze sterrenwolk start 

aan het “krulletje” gevormd 

door de onderste sterren van de 

Arend en de bovenste van het 

Schild (Scutum). 

Aan weerszijden van de wolk  -

bijna symmetrisch- treffen we 

een open sterrenhoop aan: bo-

venaan M11 en onderaan M26. 

De laatste is enkel als een klein 

vlekje dat nauwelijks afsteekt 

tegen de reeds drukke sterren-

achtergrond. Maar M11 (de 

“Wild Duck Cluster”) is mer-

kelijk groter en toont met de bi-

no toch al makkelijk 5-10 afzon-

derlijke sterretjes. 
 

Vanaf hier begint de echte 

show: Sagittarius is hoogstwaar-

schijnlijk het sterrenbeeld dat 

het rijkst is aan deepsky-

objecten (niet toevallig zit hier 

het centrum van de Melkweg). 

Vanaf M11 zakken we af naar 

de onderkant van het Schild 

waar we achtereenvolgens M16, 

M17, M18 en M24 ontmoeten.  

Weinig plaatsen aan de hemel 

waar vier mooie herkenbare ob-

jecten samen in één beeldveld 

van een verrekijker te zien zijn! 
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De donkere “Pijpnevel” ligt halfweg tussen Antares 

(Schorpioen) en de “teut” van de Theepot (Boogschutter). 

Hij ligt in hetzelfde verrekijker-beeldveld als de ster Theta in 

Ophiuchus (Slangendrager). 

In dit (melkweg)gebied wemelt het trouwens van de donkere 

nevels: kantel de foto eens 90° naar rechts: dan zie je dat de 

Pijpnevel het achterstuk is van een gigantisch donker paard! 

rij relatief heldere sterren, waar-

door hier het contrast met de 

donkere massa eronder een pak 

groter wordt. 
 

In diezelfde omgeving, maar 

dan zo‟n 2° noordelijker van 

Theta Ophiuchi, ligt nog een 

reeks donkere nevels die de 

meesten onder ons zeker al eens 

op foto gezien hebben: de kron-

kelende “Snake-nebula” (B72)  

met iets eronder de inktzwarte 

vlek van Barnard 68 en zijn 

twee companen (B69 en B70). 

Deze zijn helaas net iets te klein 

om met de verrekijker op te val-

len, maar nu u de smaak te pak-

ken heeft moet u er ook maar 

eens een telescoop bijhalen...    
 

Veel kijkgenot deze zomer! 

E.E.Barnard… 

 

Edward Emerson Barnard werd in 

1 8 5 7  g e b o r e n  i n  N a s h v i l l e 

(Tennessee), uit een eerder arme fami-

lie. Zijn vader stierf nog voor zijn ge-

boorte, en daarom moest Edward al op 

jonge leeftijd mee voor inkomsten zor-

gen: als hulpje bij een fotograaf.  

Daarmee raakte hij al van jongs af aan 

vertrouwd met de technieken en het 

materiaal van deze nieuwe “kunst”. 

Evenzeer geraakte hij geboeid door de 

sterrenhemel, en als geduldig waarne-

mer slaagde hij er in om op korte tijd niet minder dan 4 kometen te ont-

dekken (ook al omdat daar toen een mooie geldprijs aan verbonden was!). 

Dat lokte de aandacht van de professionele astronomen en toen Lick Ob-

servatory in Californië geopend werd (1887) kreeg hij daar een aanstel-

ling als waarnemer en vooral als fotograaf. 

Ook daar ontdekte hij nog enkele kometen, maar eveneens de vijfde maan 

van Jupiter (Amalthea), maar zijn belangstelling bleef toch steeds uitgaan 

naar de “ruimere sterrenhemel”. De fotografie stond echter nog maar in 

haar kinderschoenen, waardoor het ettelijke jaren duurde vooraleer hij een 

lens te pakken kreeg die een voldoende vlak beeldveld gaf over een groot 

beeld (en de bijbehorende grote fotografische platen).  

De meeste opnames voor zijn beroemde “An Atlas of Selected Regions of 

the Milky Way" maakte hij hiermee op Mount Wilson, in 1905. Maar de 

perfectionist Barnard bleef maar wijzigingen aanbrengen aan de bijschrif-

ten en de beelden, zodat de atlas pas vier jaar na zijn dood (1923) daad-

werkelijk uitgegeven werd. 

Deze zeldzame atlas zal u helaas niet aantreffen in de MIRA-bib, maar 

kan ondertussen gelukkig online bekeken worden: 

=> http://www.library.gatech.edu/barnard/ 

- Alle kaartjes bij dit artikel zijn 

noord-zuid georiënteerd. De grote 

cirkel in beeld komt overeen met 

een beeldveld van 7°, het typische 

beeld van een 7x50-verrekijker. 

- Alle astro-foto‟s bij het artikel 

zijn van de hand van de auteur, en 

verraden een passie voor obscure 

neveltjes :-) 
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tingen behouden binnen een 

temperatuursbereik. Een gat in 

het centrum diende als as om 

een verdwenen extra schijf toe 

te voegen. De meest zuidelijke 

schijf bevat tijdsverdelingen ge-

baseerd op de ademcyclus 

('prana'). 

 

De Kranti Writa Yantra [15] 

meet de ecliptische lengte en 

breedte. 

 

De Laghu Samrat Yantra [16] is 

een kleine zonnewijzer voor het 

bepalen van de lokale zonnetijd. 

De toegang tot de top is ook 

hier afgesloten. 

 

Met de simpele Dhru-

va Darshak Yantra [17] (= Dis-

ha Yantra ?) werd louter de 

poolster gelokaliseerd. 

 

De Na(r/d)i Valaya Yantra [18] 

omvat twee tegenover elkaar 

staande - noordelijke 

(Nari Valaya Uttar Gola), en 

zuidelijke 

(Nari Valaya Dakshin Gola) - 

cirkelvormige vaste equatoriaal 

georiënteerde platen 

(equatoriale zonnewijzers), om 

de stand van de Zon te bepalen 

boven en onder de hemeleve-

naar. 

 

Het kleine rechthoekige bouw-

sel is een waarnemerskamer 

[19] (1728). 

 

De Jai Prakash Yantra [20] zijn 

twee gegradueerde verzonken 

witmarmeren holle halve bollen 

(kommen), of puntzonnewijzers 

(met kruisdraden), voor horizon-

tale en equatoriale coördinaat-

metingen. De waarnemer be-

weegt ondergronds tussen de 

complementair uitgespaarde de-

len. Het instrument werkte ook 

's nachts. 

De toegangen (westen/oosten) 

tot de ondergrondse ruimten wa-

ren gesloten. 

Vóór de westelijke toegangstrap 

prijkt een tweede volle metalen 

Kranti Writa Yantra [21]. 

 

De overige bouwsels zijn dienst-

gebouwen. 

 

Toen ik het terrein verliet, pas-

seerde ik langs het Chanda-

ni Chowk ('Maanlichtplein') 

achter de Tripolia‑poort het Ra-

jasthan Astrological Council & 

Research Institute, waar men 

voor veel geld populaire non-

sens slijt: cursussen astrologie, 

computer-horoscopen, en hand-

lijnkunde...  

BRONNEN: 
• Zie de bronnenlijst bij het artikel over de Jantar Mantar van Delhi: http://jmdelhi.dyns.be/ 

• Google Earth: http://blackbird.verwalten.ch/DATA/jantar_mantar_jaipur.kmz 

• Recentste versie van dit artikel: http://jmjaipur.dyns.be/ 

Brihat Samrat Yantra. 

De koning der instrumenten. 

http://www.library.gatech.edu/barnard/history.html
http://jmdelhi.dyns.be/
http://blackbird.verwalten.ch/DATA/jantar_mantar_jaipur.kmz
http://jmjaipur.dyns.be/
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klimming en declinatie te bepa-

len. 

 

Mini-versies (modellen) van 

twee Ram(a) Yantra [6]. 

De Rashi Valaya Yantra [7] is 

een platform met twaalf zodia-

kale gnomons ('Rashi' = 

'Zodiak, Dierenriem'), die ge-

held zijn volgens de ecliptische 

hemelpool, maar omdat deze in 

de loop van het jaar om de 

noordelijke hemelpool wentelt, 

wijzen ze ieder op een bepaald 

moment naar het begin van een 

zodiakaal (astrologisch) sterren-

beeld. Hun kwadranten liggen 

op dat moment in het ecliptica-

vlak. 

Iedere opstelling bevat een pic-

togram met het teken van de 

Dierenriem. 

De asymmetrische opstelling 

van Aquarius en Gemini was te 

wijten aan een verdwenen 

bouwsel dat anders het gevi-

seerde hemeldeel zou blokke-

ren. 

Op de noordelijke hoeken van 

het platform staan (thans) iden-

tieke metalen equatoriale zon-

newijzers [8], maar die kunnen 

ook elders worden opgesteld.  
 
De verzonken Bri-

hat Samrat Yantra [9] is een 

27 m hoge equatoriale zonne-

wijzer met gegradueerde kwa-

dranten, waarmee de lokale zon-

netijd werd bepaald. Boven staat 

een koepeltje of kiosk ('chhatri' 

= 'parasol') om de windrichting 

te bepalen, en verduisteringen of 

de moesson aan te kondigen. 

Een deur voorkomt dat bezoe-

kers op de lange hypothenusa 

naar de kiosk klauteren. In de 

open muurvensters met ronde 

bogen zaten duiven. Dit instru-

ment was aanwezig in de vijf 

Jantar Mantar observatoria. 

Een verduisterde (gesloten) zij-

kamer huisvest de Shastham-

sa Yantra [10], een meridiaan-

sextant waarmee de declinatie 

en culminatiehoogte van de Zon 

werden gemeten. Een klein 

gaatje (Engelse 'pinhole') in een 

koperen plaat projecteerde hier-

op een scherp afgelijnd zons-

beeld, waarmee zonsverduiste-

ringen of Venus-overgangen 

(6/6/1761, 9/12/1874, en 

8/6/2004) konden worden ge-

volgd. 

Sedert 1718 was hier nog geen 

totale zonsverduistering te zien, 

de eerstvolgende gebeurt pas op 

3/6/2114. 

 

De in 1876 op een andere plaats 

gereconstrueerde Dakshino

(dak) Bhitti Yantra [11] is een 

grote muurzonnewijzer 

(muurvlak = meridiaanvlak) 

waarmee de culminatiehoogte 

en declinatie van de Zon werden 

gemeten. 

Aan het groot waarnemingsplat-

form [12] van Jai Singh II valt 

niets meer te zien. 

 

In de uiterste noordhoek van het 

domein staat de Unnatham-

sa Yantra [13], om de hoogte 

van hemellichamen te meten.  
 
De Yantra Raj [14] ('koning der 

instrumenten') is een hindoeka-

lendercalculator (astrolabium) 

om de posities van de planeten, 

verduisteringen, opkomst en on-

dergang van Zon en Maan te be-

palen, met twee grote metalen 

schijven vervaardigd uit zeven 

legeringen zodat ze hun afme-

Overzicht in Google Earth. 
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HistoRik (Rik Blondeel) 

Benjamin Banneker (1731Benjamin Banneker (1731--1806)1806)  

Vergeten Helden: 

Vorige maal hadden we al een 

kleurrijk figuur, maar nu is het 

wel letterlijk. 

 

Benjamin was de oudste van 4 

kinderen van Robert en Mary 

Banneky, en geboren in de staat 

Maryland. Zijn vader was een 

vrijgevochten slaaf en zelf zoon 

van een slaaf uit Guinea. Zijn 

moeder was de dochter van een 

Engelse toegewijde meid en 

dienster. Ook zij bekwam een 

vrije status en ze werden rede-

lijk welstellende boeren. 

Het enige boek in huis was de 

Bijbel en hoe Benjamin het tot 

eerste zwarte astronoom, land-

meter en uitgever heeft gebracht 

mag blijken uit volgende le-

vensloop. 

 

Deze persoon hoort helemaal 

thuis in deze rubriek: hij is een 

held en (moedwillig?) vergeten. 

Zijn verwezenlijkingen werden 

pas in de jaren 1970 geherwaar-

deerd en in 1980 werd zelfs een 

postzegel ter herdenking uitge-

geven. 

 

Als kind was Banneker al veel-

belovend. Hij had een logische 

en precieze manier om de finan-

ciën te controleren en dat bracht 

hem in contact met blanke en 

zwarte buren. 

Zijn nieuwsgierigheid, intelli-

gentie en fotografisch geheugen 

maakten indruk op bazen en 

vrienden en vooral bij Quakers 

die vanuit hun overtuiging stre-

ven naar een gelijkheid 

van ras en geslacht. Hier-

door had hij de gelegen-

heid om boeken en we-

tenschappelijke instru-

menten te lenen, die voor 

weinig anderen binnen 

hun bereik lagen. 

In 1753 kon hij een uur-

klok lenen, die hij hele-

maal uit elkaar haalde en 

elk stuk namaakte uit 

hout, gesneden met een 

zakmes. De geleende 

klok heeft hij terug in el-

kaar gezet en zijn eigen 

houten klok heeft ge-

werkt tot zijn dood. In de 

legende wordt verteld dat 

dit de eerste klok was die 

Amerika de tijd aangaf, 

wat zeker niet waar is. 

Het is wel de eerst ge-

maakte uurklok in de 

Verenigde Staten 

Het toont ook het opmer-

kelijke vakmanschap dat 

hij ten toon spreidde door 

zelfstudie en gedreven-

heid.  

In een niet zo bekend 

liedje van Stevie Wonder 

“Black Man” heeft de zanger 

het trouwens over realisaties 

van een zwarte man : “Wie 

bracht de tijd naar Amerika ?”, 

“Wie deed de opmetingen van 

de stad Washington ?”, “Wie 

gaf een almanak uit ?” 

Het antwoord is steeds zoals de 

titel laat vermoeden. Duidelijk 

een verwijzing naar Banneker, 

maar meer symbolisch dan de 

exacte waarheid. 

 

Banneker bleef toegewijd aan 

het veeleisende werk als boer en 

hij verrichtte zijn studies enkel 

in zijn vrije tijd (zoals een ama-

teurastronoom). In 1771 kwa-

men de Ellicott broers in de 

streek wonen om de industriële 

ontwikkeling te onderzoeken. 

Benjamin was bijzonder geïnte-

resseerd in hun werk en werd 

algauw bevriend met de familie 

en in het bijzonder met George 

Ellicott, waardoor hij toegang 

In 1980 verscheen in de VS een 

postzegel ter nagedachtenis van 

Banneker en zijn werk. 

De voorpagina van zijn almanak voor het 

jaar 1795 (merk op dat zijn naam hier 

als “Bannaker” staat geschreven). 
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had tot een moderne en goede 

bibliotheek. 

Het is niet bekend waar hij zijn 

passie voor astronomie heeft 

opgedaan, maar hij werd wel 

aangetrokken tot de mathemati-

sche aspecten van de weten-

schap in het algemeen. 

En zoals meermaals gebeurd is 

volgen ideeën elkaar op en evo-

lueren in een ander interesse. 

In 1791 werd Andrew Ellicott 

opgedragen de grenzen van Wa-

shington D.C. in kaart te bren-

gen en Banneker mocht mee-

werken als assistent voor het 

meten van tijd en waarnemin-

gen, en het onderhouden van de 

instrumenten. 

Hij had dan ook al een rustig 

pensioen genomen en begon aan 

een werk dat indrukwekkender 

was dan alle verhalen. 

Banneker berekende de regiona-

le efemeriden en publiceerde 

een hemelkalender die hij ver-

kocht aan een drukker in Balti-

more. Hierin gaf hij ook zijn 

persoonlijke waarnemingen, fi-

losofische overpeinzingen, 

weersverwachtingen e.d. weer, 

wat in die tijd zeer gewaardeerd 

De drie befaamdste realisa-

ties van Banneker samenge-

vat in één plaat: het nabou-

wen van een -werkende- klok 

(rechtsboven), het opstellen 

en uitgeven van een alma-

nak, en zijn bijdrage bij het 

opmeten en in kaart brengen 

van de toekomstige hoofd-

stad Washington D.C. 

werd. 

Zijn “Banneker‟s Almanac” was 

gedurende vele jaren een succes 

en bracht goed op terwijl zijn 

auteur rustig genoot van zijn 

pensioen in zijn boerderij. 

Naar het schijnt zou zijn gete-

kend portret op de almanak het 

beste overeenkomen met zijn 

uiterlijk. Foto's waren er ui-

teraard nog niet. Benjamin Ban-

neker is vredig gestorven in zijn 

slaap in 1806. 

 

Echter kort na zijn begrafenis 

werd zijn huis in brand gestoken 

en alle notaboekjes, dagboeken, 

geschriften evenals alle bouw-

sels en wetenschappelijke in-

strumenten werden hierdoor 

vernietigd. Blijkbaar moesten 

alle bewijzen dat een zwarte iets 

wetenschappelijk kon verwe-

zenlijken vernietigd worden, 

wat indertijd dus ook gelukt 

was. Gelukkig hadden vrienden 

een deel van de notaboekjes en 

dagboeken in handen en de 

dochter van Ellicott publiceerde 

in 1884 zelfs een memoire over 

Banneker. 

Of hij nog verdere theorieën of 

waarnemingen gepland had is 

niet geweten en deze nota's zijn 

dus ook verloren in de brand. 

Hij filosofeerde over het be-

staan van exoplaneten met mo-

gelijk leven, en ook dat Sirius 

een dubbelster is, maar het 

wordt hem toegeschreven als lo-

gisch denker. 

Het heeft vele jaren, zelfs eeu-

wen geduurd vooraleer alles 

kon opgezocht en samenge-

bracht worden om al zijn werk 

te kunnen begrijpen. 

Daarom dat de erkenning pas 

begin jaren 1970 kwam. 

 

Een recent boek uitgegeven in 

2001, en dus bijna 200 jaar na 

zijn dood, bewijst eens te meer 

hoe moeilijk het is om zwarte 

intellectuelen uit de 18e eeuw 

naar hun echte waarde weer te 

geven in Amerika. 

 

De titel: “Surveyor, Astrono-

mer, Publisher, Patriot” zegt 

veel, maar dit mocht zeker in 

Amerika in die tijd niet tot de 

algemene kennis doordringen. 
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Herwig Ronsmans 

De Jantar Mantar van Delhi 

Tijdens mijn reis door India be-

zocht ik drie 18-de eeuwse ob-

servatoria met een overwegend 

stenen instrumentarium in open-

lucht. Deze antieke Indische 

sterrenwachten waren voor mij 

- samen met de Lonar‑meteo-

r‑meteoorkrater - de aanleiding 

om India te bezoeken. 

 In een eerder artikel kwam de 

Jantar Mantar van Delhi reeds 

aan bod. 

In dit artikel wordt de grootste 

en best bewaarde van deze ob-

servatoria besproken: de Jan-

tar Mantar van Jaipur, in vo-

gelvlucht 233 km ten zuidwes-

ten van deze in Delhi. Jaipur is 

de hoofdstad van de Indiase 

deelstaat Rajasthan. 

 

Het observatorium (toegang [0]) 

ligt ten zuidoosten naast het 

stadspaleis. Het 1,86 hectare 

grote ommuurde terrein doet 

denken aan de speeltuin van een 

school. Diverse okergeel ge-

schilderde stenen en marmeren 

bouwsels met metalen compo-

nenten vormen de instrumenten, 

met de Brihat Samrat Yantra [9] 

als opvallendste.  

Ze werden tussen 1728‑1734 

(of 1718‑1738) gerealiseerd met 

de hulp van Europese adviseurs, 

en de Bengaalse wiskundige, as-

tronoom, en hofarchitect Vidy-

adhar Bhattacharya/

Chakravarti, die ook het stads-

plan tekende. De opdrachtgever 

- Jai Singh II - bedacht zelf en-

kele instrumenten: Samrat [9, 

16], Jai Prakash [20], en Ram

(a) [3, 6]. 

Her en der wordt vermeld dat 

het instrumentarium in 1901 

grondig werd gerestaureerd. 

 

De Kranti Yantra [1] meet de 

uurhoek of rechte klimming van 

de Zon tijdens de lente en zo-

mer, en van andere hemelobjec-

ten die zich boven de hemeleve-

naar bevinden. 

 

De Diga(nsh/ms)a Yantra [2] is 

een dubbele cilindrische ommu-

ring rond een centrale zuil, 

waarmee het azimut werd geme-

ten. Marmeren schaalverdelin-

gen. 

 

De grote Ram(a) Yantra [3] om-

vat twee complementaire zuilen-

cilinders, met een gnomon in het 

centrum, om de horizontale co-

ördinaten (hoogte en azimut) te 

bepalen. De waarnemer betreedt 

het instrument via de wiggen, 

die complementair zijn in beide 

instrumenten, zodat ieder deel 

van de hemel kon worden geme-

ten. 

 

De Kapali Yantra [4] zijn ver-

zonken marmeren holle halve 

bollen (kommen) met daarin he-

melkaarten gegraveerd. De 

schaduw van kruisdraden pro-

jecteert hierop de positie van de 

Zon. Verdelingen zijn in hori-

zontale en equatoriale coördina-

ten. 

 

Tussen beide kommen staat de 

Chakra Yantra [5], draaibare 

metalen cirkels om de rechte 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

M13  Bolvormige sterrenhoop m 5,8 23,2' 

M92  Bolvormige sterrenhoop m 6,4 12,2' 

Object Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

Alfa Hercules Dubbelster m 2,8 & m 5,1 4,62" Rasalgethi, rood + groengeel 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

M57 "Ringnevel" Planetaire nevel m 9,7 1,18' 

M56  Bolvormige sterrenhoop m 8,3 5,0' 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

Collinder 399 "Kapstok" Asterisme m 5 1,5 x 1° 

M27 "Halternevel" Planetaire nevel m 7,6 5,8' 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 1 

Lyra - Hercules - Vulpecula - Sagitta 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 4 

Zoekkaart 3 


