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Adres:
Ostaderstraat 28 
5721 WC Asten 
Telefoon: 0493-696956

Internet:
E-mail: jpsasten@iae.nl
http://www.sterrenwachtasten.nl

Hier vindt u ons:

Ligging:
51°24’ noord  
05°44’ oost

Afspraken en groepsontvangsten: 
F. Swinkels: 0492-383054

Bestuur:
Voorzitter : Francois Swinkels 0492-383054 f.swinkels8@chello.nl
Secretaris: Marius Dekkers 0492-510006 mdekkers@hccnet.nl
Penningmeester: Marius Dekkers
Bestuursleden: Coen Pouls 0492-663059 cpouls@iae.nl

Hans Kanters 0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl
Frans Mrofcynski 0492-474200 Frans.Mrofcynski@prorail.nl
Joop Sens 06-51666226 jahsens@wanadoo.nl

Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur. 
Waarneemavonden op de 3e vrijdag van de maand om 20:30 uur.
Openavonden in de wintermaanden op de 1e vrijdag van de maand om 20.00 uur.

Interkomeet:
Kopij vóór 5 september 2005 sturen naar jpsasten@iae.nl

Contributie:
Volwassenen €20,00  per jaar, jeugd t/m 17 jaar €10,00.
Bankrekening nummer: ABN-AMRO:  52.34.78.542

Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht

mailto:jpsasten@iae.nl
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Dag Datum Tijd Wat Openen/Sluiten

woensdag   6 juli 20.00 uur Clubavond Hans

woensdag 13 juli 20.00 uur Clubavond Joop

vrijdag 15 juli 20.30 uur Waarneemavond -

zondag 17 juli 14.00 uur Publieksmiddag -

woensdag 20 juli 20.00 uur Clubavond Marius

woensdag 27 juli 20.00 uur Clubavond Coen

zondag 31 juli 14.00 uur Publieksmiddag -

woensdag   3 augustus 20.00 uur Clubavond François

woensdag 10 augustus 20.00 uur Clubavond Frans

vrijdag 12 augustus 21.00 uur Meteorenavond -

zondag 14 augustus 14.00 uur Publieksmiddag -

woensdag 17 augustus 20.00 uur Clubavond Hans

vrijdag 19 augustus 20.30 uur Waarneemavond -

woensdag 24 augustus 20.00 uur Clubavond Joop

zondag 28 augustus 14.00 uur Publieksmiddag -

woensdag 31 augustus 20.00 uur Clubavond Marius

woensdag   7 september 20.00 uur Clubavond Coen

woensdag 14 september 20.00 uur Clubavond François

vrijdag 16 september 20.30 uur Waarneemavond -

woensdag 21 september 20.00 uur Clubavond Frans

woensdag 28 september 20.00 uur Clubavond Hans

Agenda 3e kwartaal 2005



4

François Swinkels

De zomermaanden staan weer voor de deur. Dat wil zeggen hele korte nachten,
dus weinig waarnemen in Nederland. Je moet toch flink zuidelijk gaan om nog wat
nacht te hebben. Mooi is de hemel wel met als overheersend beeld de
zomerdriehoek. 

De financiering voor de verbouwing verloopt traag. Allerlei contacten zijn er wel,
maar het is moeilijk de afwachtende houding te doorbreken. Teleurstellend zijn de
reacties van bedrijven in en rond Asten. Er is weinig respons.
Een commissie bestaande uit belangstellenden heeft zich gebogen over een
begroting voor een inventaris van de nieuwe sterrenwacht. Het blijkt dat je bij de
inrichting aan allerlei zaken moet denken van koffiekopje tot beamer enz. De
begroting is er en ligt redelijk bij het eerder ingeschatte bedrag. Het bleek namelijk
dat veel instellingen liever de inrichting subsidiëren dan een verbouwing. We zullen
verder moeten afwachten.

Een ander idee om de kas voor de verbouwing te spekken is het op gang brengen
van eigen initiatieven. Je kunt hierbij denken aan acties die door de leden van de
sterrenwacht zelf ondernomen worden of het openen van een rekening waarop de
leden zelf een bedrag kunnen storten als bijdrage aan de verbouwing. Het zijn
maar ideeën.

Vanuit de bestuursvergadering
Mede op verzoek van het museum is er een inventarislijst van de sterrenwacht
gemaakt, met daarop de aantekening van wie iets is. Dit is van belang omdat we in
de toekomst veel onafhankelijker van het museum zullen gaan opereren. 
In de verenigingsruimte is een ‘nieuwe’ computer geplaatst. Deze is sneller en is
meer geschikt voor het opslaan van foto’s en films.
Gelukkig is de beamer hersteld. We misten hem wel. Na lang overleg heeft Philips
toch toegegeven dat de lamp erg voortijdig de geest gegeven had.

Marius heeft namens de vereniging een brief gestuurd naar de officier van justitie in
den Bosch over de weigering van de politie Helmond-Brouwhuis om een aangifte
op te nemen. Deze aangifte ging over de handelwijze van een of andere firma die
via de sterrenwacht laptops verkocht aan vooraf al betaald hebbende klanten. Deze
laptops zijn natuurlijk nooit geleverd. Het bedrog werd wel in verband gebracht met
de sterrenwacht 

Wat betreft verenigingszaken: Er is in de afgelopen bestuursvergadering weer
uitvoerig gesproken over de vrijdagavond. Dit is en blijft moeilijk omdat allerlei

Van het bestuur
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activiteiten op die avond kunnen plaatsvinden. Er zijn de volgende afspraken
gemaakt:
1e vrijdag van de maand : publieksavond
2e vrijdag van de maand gereserveerd voor de jeugdcursus tot ongeveer 20.30 uur
3e vrijdag van de maand waarneemavond vanaf 20.30 uur
4e / 5e vrijdag van de maand gereserveerd voor groepsbezoeken.
U zult begrijpen dat het passen en meten wordt, maar met  de medewerking van
iedereen moet het lukken.

Het is misschien wel handig als u weet wie van het bestuur er op welke
woensdagavond aanspreekbaar is. Dit bestuurslid is die avond ook verantwoor-
delijk voor het openen en sluiten (zie agenda).

Degene die een boek zoekt en wil weten of het in onze bibliotheek aanwezig is, kan
de volgende link raadplegen: 

http://www.sterrenwachtasten.nl/php_test/bibliotheek/boeken.php
Er is ook een link voor het raadplegen van de agenda van de sterrenwacht, hierin
kun je zien wanneer de sterrenwacht bezet is door groepen, cursussen etc.

http://www.sterrenwachtasten.nl/php_test/afspraken/afspraken.php.

Het duurt nog wel even maar de Jan Paagman Sterrenwacht doet mee aan de
wetenweek.  Op zaterdagavond 22 oktober en zondagmiddag 23 oktober zijn we
open. Het thema van deze wetenweek is ‘Ken je krachten’. Heeft iemand een goed
idee voor die dagen, bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen en of volwassenen, laat
het mij dan weten.

Jozef van Stiphout

Sterrenkundigen kijken al uit naar de aankomst van de ruimtesonde Deep Impact
bij de komeet Tempel 1, op 4 juli aanstaande. Zowel de Hubble-ruimtetelescoop,
als de infraroodsatelliet Spitzer, de röntgensatelliet Chandra en de (vele)
telescopen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO zullen in stelling worden
gebracht om de gevolgen van de inslag van de ‘impactor’ van de ruimtesonde op
de komeet te observeren. ‘Hubble’ en ‘Spitzer’ zijn eerder dit jaar al ingezet om de
kenmerken van de komeet zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, zodat de
wetenschappers van Deep Impact ongeveer weten wat hen te wachten staat.
Daarbij is onder meer vastgesteld dat Tempel 1 ongeveer 14 bij 4 kilometer groot
is.

Omslag voorblad: Deep Impact
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Marius Dekkers

Hieronder is het reglement opgenomen voor het lenen van boeken, dvd’s enz. De
bedoeling is dat de ‘lener’ het formulier volledig invult en van zijn of haar
handtekening voorziet. Tevens dient aangegeven te worden voor welke termijn het
boek, dvd e.d. wordt geleend. Na teruggave van het boek, dvd e.d. wordt het
getekende formulier weer aan de ‘lener’ teruggegeven. Bij de uitleenkijker dient de
‘lener’ te controleren of alles wat op de bijbehorende lijst staat, in de tas/kist
aanwezig is. Het zal duidelijk zijn, dat na de leen-periode alle spullen met de kijker
terugegeven zullen moeten worden. De coördinatie van het lenen van boeken,
dvd’s enz. berust bij Joop Sens of anders bij één der andere bestuursleden. 

Uitleenreglement Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht Asten
Mei 2005.

1. Alleen leden van de Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht in Asten hebben
het recht voorwerpen, die de Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht
beschikbaar stelt, te lenen. Niet leden kunnen een verzoek hiervoor indienen bij
één der bestuursleden.

2. Bij het uitlenen worden de naam, adres, woonplaatsgegevens, alsmede
telefoonnummer en eventueel e-mail adres van degene aan wie wordt
uitgeleend op de lijst “uitgeleende voorwerpen” vastgelegd. Tevens wordt
hierop aangegeven welke voorwerpen worden uitgeleend en gedurende welke
periode.

3. Indien een voorwerp langer geleend wordt dan de periode die hiervoor is
afgesproken, dan is de lener verplicht dit te melden aan één der bestuursleden.

4. Adreswijzigingen van de lener dienen terstond aan de secretaris van de
Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht in Asten te worden doorgegeven.

5. Bij verlies, of schade is degene aan wie wordt uitgeleend verantwoordelijk en
aansprakelijk.

6. De geleende voorwerpen zijn en blijven eigendom van de Vereniging Jan
Paagman Sterrenwacht in Asten.

7. De voorwerpen zijn uitsluitend voor particulier gebruik. Het maken van copieën
uit boeken of van CD’s of DVD’s is verboden evenals het in het openbaar
vertonen van DVD-films e.d. De aansprakelijkheid hiervoor berust bij de lener. 

8. Minderjarigen hebben bij het lenen van de voorwerpen toestemming nodig van
één der ouders of voogd.

9. De lener cq. ouder/voogd gaat akkoord met de in dit reglement genoemde
bepalingen. Als blijk daarvan, tekent hij/zij hiervoor op het formulier
“uitgeleende voorwerpen”.

10. De vereniging Jan Paagman Sterrenwacht in Asten aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener, als gevolg van
het lenen van CD’s; software; videobanden, DVD’s enz.

Nieuwe  uitleenprocedure
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Overeenkomst uitgeleende voorwerpen
Ondergetekende verklaart onderstaand(e) voorwerp(en) in ontvangst te hebben genomen. Gedurende de uitleenperiode
is ondergetekende verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleende voorwerpen en is het uitleenreglement Vereniging
Jan Paagman Sterrenwacht van toepassing.

Datum van uitlenen : ................................... Datum retour : .........................

Naam medewerker sterrenwacht : ...................................

Naam aan wie is uitgeleend : ...................................
Adres : ...................................
Postcode : ...................................
Woonplaats : ...................................
Telefoonnummer : ...................................
E-mail adres : ...................................
Uitgeleend voorwerp : boek / CD / DVD / spreekbeurtkoffertje / andere*)

: titel van het boek : .........................
: naam CD / DVD : .........................
: andere : .........................

*)doorhalen wat niet van toepassing is.

Marius Dekkers

Voor de zondagmiddagen in de zomer maar ook voor de groepsbezoeken vragen
we vrijwilligers, opdat deze klussen niet altijd op dezelfde schouders rusten. Het
betekent niet dat je een voorstelling in het planetarium moet gaan geven of uitleg bij
de telscoop moet geven, alhoewel dat heel fijn zou zijn, maar gewoon alles in de
gaten houden en het publiek ontvangen.

Speciale aandacht willen wij vragen voor de komende publieksmiddagen in juli en
augustus. Voor deze zondagmiddagen zoeken wij vrijwilligers die mee willen
helpen  die middagen, zoals vorig jaar, weer tot een succes te maken. De taken die
uitgevoerd moeten worden varieren van aanwijzingen en informatie geven aan het
publiek tot aan voordrachten geven in de koepel of in het planetarium. Als je nog
geen voordrachten kunt geven, kun je ook hulp bieden bij het ontvangen van het
publiek. Informatie kun je inwinnen bij Marius Dekkers, alwaar je je ook kunt
aanmelden. Alle hulp is welkom. De zondagen zijn: 17 juli, 31 juli, 14 augustus en
28 augustus.

Dees Verschuuren

Beisbroek is de naam van een mooi landgoed ten zuiden van de stad Brugge in
Vlaanderen. Als wij in de vakantie de VVV bezoeken, vertrekken we met stapels

Oproep

Een bezoek aan de Volkssterrenwacht Beisbroek
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folders en kranten om het thuis, in de caravan, eens rustig door te lezen onder het
mom van "Je leert er altijd van" In het maandelijks verschijnende toeristen blad
"Exit" , het Brugse Cultuurblad lazen wij in de agenda de volgende advertentie
onder het kopje PERMANENT:

Volkssterrenwacht Beisbroeck
Zeeweg 96 St. Andries
VOLKSSTERRENWACHT BEISBROEK
INTERACTIEVE TENTOONSTELLING
PLANETARIUM & TELESCOPEN
Planetariumvoorstellingen op zondag (15 u. & 16.30 u.), woensdag (15 u.) en
vrijdag (20.30 u.).
Groepen vanaf 15 personen op aanvraag.
Tel. 050/39.05.66 – http://www.beisbroek.be

Dus op naar St. Andries, Na tweemaal de weg gevraagd te hebben kwamen we
terecht in een schitterend park met een prachtig groot landhuis uit de 19e eeuw en
daar links tegenaan geplakt een ronde toren bekroond met een zinken koepel. Alle
deuren op slot, maar na telefonisch contact mochten we langs de achterdeur naar
binnen. De entree voor het planetarium en de sterrenwacht bedroeg vier euro. Er
waren nog twee andere bezoekers, en de voorstelling ging toch door. De projector
was een klein Zeiss instrument met typenummer ZKP3/B, met de mogelijkheid om
7000 sterren te tonen van het noordelijke en van het zuidelijke halfrond. Het
planetarium heeft een diameter van 7m20, met 45 comfortabele zitplaatsen. De
rugleuningen waren namelijk verstelbaar. De voorstelling werd ingeleid door een
presentator, een vrijwilliger, en daarna overgenomen door de computer die het
geheel bestuurde en middels een herenstem en een damesstem het gebodene van
commentaar voorzag. Acht diaprojectoren voorzien van 45 mm objectief lenzen
verzorgen de horizon en een negende projector verzorgt middels een spiegel voor
de invulling van de koepel. Een tiende projector is voorzien van een draaibare
spiegel over twee assen, waardoor praktisch elk punt op de koepel bereikt kan
worden. Het verhaal had als titel "Verhalen van mensen en sterren" en ging over de
Kleine Beer en de Poolster, over het ontstaan van de aarde met geweldige
vulkaanuitbarstingen, die ondersteund werden door koepelvullende opnamen in
beeld en geluid. Daarna werd naar de hemel op het zuidelijke halfrond gedraaid om
daar de dichtst bijzijnde ster aan te wijzen en daar werden vele sterrenbeelden
aangewezen, zoals het Zuiderkruis, de Sextant, het Horloge etc. Ook een legende
over het ontstaan van het heelal van de oorspronkelijke bewoners van Australië, de
aboriginals, die vertelden dat een vreemde vis rondzwemt in de oeroceaan, die
achtervolgd wordt door twee kleinere vissen en gedood. Dan springt het verhaal
terug naar de zon als centrum van ons melkwegstelsel met portretten van Kepler,
Copernicus en Galileo. Tot slot kregen we de hemel te zien, zoals die zich zonder
bewolking zou vertonen op die avond met Jupiter en Saturnus. Daarmee eindigde
het programma in het planetarium.
Vervolgens bestegen we enige trappen en kwamen in de koepel van de
sterrenwacht. Van binnenuit gezien een fraaie houten koepel, die door een
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elektrische motor kan worden rondgedraaid. De koepeldeuren worden met de hand
bediend, maar ze kreunen of piepen niet zoals bij ons.
Helaas was het bewolkt en zo zie je maar het weer maakt voor mij ook geen
uitzondering. De opstelling in de sterrenwacht is klassiek en authentiek. De
hoofdkijker is een 20 cm lenzenkijker met een brandpuntsafstand van 300 cm.
Daarnaast hangt een Schmidt-Cassegrain kijker met een objectief van 30 cm en
een brandpuntsafstand van 400 cm, die nu gebruikt wordt voor fotografie als een
Schmidt camera. Bovendien hebben ze een 7 cm lenzenkijker (f = 100 cm)
uitgerust met een Coronado H-alpha filter. Al met al een goed toegeruste
sterrenwacht, die binnenkort overgaat tot de aanschaf van een computer gestuurde
telescoop van Go-To. Het was wel aardig dat zij een kort alternatief programma op
het beeldscherm konden brengen van foto's die met de kijker gemaakt waren van
de maan en van Jupiter en van Saturnus.
Maar nog interessanter dan de demonstratie voor ons Nederlanders is het verhaal
van het ontstaan van een sterrenwacht in België.
De Vlaamse regering of te wel het ministerie van Cultuur was van mening dat in
iedere Vlaamse provincie een volkssterrenwacht moest zijn om de mensen enige
astronomische kennis bij te kunnen brengen. In Brugge was al jaren een goede en
gezellige amateur sterrenclub aanwezig en zij hebben zich gewend tot het
gemeentebestuur om meer invulling te geven aan het besluit van de regering. De
sterrenclub heeft toen met veel moeite en kosten het voor elkaar gekregen om een
eenvoudig planetarium aan te schaffen. De gemeente gaf hen de beschikking over
enige ruimten in het landgoed Beisbroek. Maar de brandweer verbood hen om daar
publiek te ontvangen, want bij calamiteiten was er slechts een vluchtweg. De club
heeft toen de eerder afgewezen oplossing aangedragen om naast het landhuis een
observatorium te bouwen en daarbinnen ook de vluchtweg in te bouwen. Men
kreeg ten slotte toestemming om het observatorium te bouwen en toen kon ook het
planetarium in dit observatorium zijn plaats krijgen. Ongeveer twee jaar geleden
heeft men een nieuw planetarium instrument aangekocht een heus Zeiss
instrument. Aan dit planetarium is hardware van de firma Sky Scan toegevoegd. Dit
systeem is in staat om één beeld zodanig te vervormen dat het met verschillende
projectoren een koepelvullend beeld vormt en tezamen met de talrijke
luidsprekerboxen kan deze installatie zeer indrukwekkende presentaties verzorgen,
die in feite weinig onderdoen voor hetgeen Omniversum in Den Haag biedt. In de
sterrenwacht was ook nog een zeer verzorgende interactieve tentoonstelling te
zien. Al met al een goede ontvangst en een goed bezoek gehad. Maar ik moet nog
een keer terug overdag om de zonnewijzer, die voor het landhuis staat beter te
bekijken en ook het planeten pad met de figuren van Mercurius, Venus, Mars etc
moet ik nog een keer aflopen.

Met dank aan Eddy Pirotte, die zo goed was om dit stukje door te lezen, te
corrigeren en aan te vullen.
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François Swinkels

Zoals we al jaren gewend zijn, had Coen Pouls weer een interessant programma
voor deze dag gemaakt. Het uitstapje ging naar Bochum. In Bochum bestond het
programma uit twee onderdelen. Een bezoek aan het Bergbau-museum en het
planetarium, dat voorzien is van de allermodernste apparatuur.
Zoals gebruikelijk hielp het weer mee om er een gezellige dag van te maken.
De foto’s van die dag geven een beeld van de activiteiten die zich afgespeeld
hebben boven en onder de grond, in de ruimte, maar ook in verleden en toekomst.
Coen nogmaals bedankt.

Het jaarlijks uitstapje

Indrukwekkend
zo’n toren

Eten en drinken
is ook belangrijk
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Onder de grond was
ook niet alles

Het leek vroeger heel
romantisch, maar ...

Het prachtige planetarium

Jaloers ?????
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Dees Verschuuren

Op woensdagavond gaan we naar de sterrenwacht om te kijken hoe het gaat met
ons, met de andere leden, met het planetarium en met de kijker. Onze eigen
Meade kijker nemen we ook mee, want daar moeten we nog eens goed mee leren
kijken. Hoewel kijken gaat nog wel, maar bedienen, dat is andere koek. In de
avonden valt de duisternis niet meer over het land, dus maken we van de nood een
deugd en keken met de grote kijker naar de maan. Dat blijft altijd mooi en
indrukwekkend en elke keer weer een beetje anders. Toen zei Frans: "Laat ons
eens proberen of we Venus kunnen zien, zij staat nog net boven de bomen" De
kijker heb ik toen met het bestaande computerprogramma gesynchroniseerd op de
maan  en dan is het niet moeilijk meer. Je zoekt op de computer Venus op. Klik op
de linker muisknop, klik op SLEW, klik op OK en de kijker richt zich zelf op Venus.
Maar Frans zag haar niet, Ik zag haar niet, Marius, die ondertussen was
bovengekomen zag haar niet en we begonnen al indrukwekkende redeneringen op
touw te zetten over de seeing, de afstand tot de zon, de waterdamp in de lucht, de
atmosfeer boven de bomen en Marius tuurde intussen in het 70 mm oculair. Toen
riep hij: "Ik zie haar" "Waar?" "Daar links onder tussen zeven en acht uur, daar zie
ik iets." En ja hoor na het beeldje midden in het oculair gezet te hebben en na goed
scherp stellen zagen Frans en Marius haar heel goed. En ik nog steeds niet, totdat
ik haar ook zag en waarom niet eerder, ik weet het niet. Toen hebben we nog naar
Jupiter en Saturnus gekeken en dat leverde geen problemen op, behalve dat het
volgende object nooit precies op dezelfde plaats in het oculair komt te staan als het
voorgaande object, dus is het wenselijk om telkenmale te synchroniseren. Deze
fout is volgens ons niet te vermijden, de afwijking is ongeveer tien boogminuten.
Maar door het kijkplezier werden we wat overmoedig en keken achtereenvolgens
naar Regulus (m = 1,35; 26 pc), Procyon (m = 2,6; 3,5 pc), Castor (m = 1,2; 14 pc),
Pollux (m = 1,14; 11 pc), Denebola (m = 2,14; 12 pc), Aldebaran (m = 0,85; 21 pc),
Spica (m = 0,98; 79 pc) en Vega (m = 0,03; 8 pc) en we verbaasden ons over de
helderheid van deze sterren in de kijker. Daarna keken we in de staart van de
Grote Beer naar Alcor (m = 4,01; 25 pc) en Mizar (m = 2,09; 18 pc) en ook dat was
geen enkel probleem. Het was toch een verrassende ontdekking dat deze kijker
van 35 cm overdag al deze sterren laat zien. Naderhand rond half tien keken we
naar Saturnus, en Harrie schermde de helft van het objectief af. Het beeld werd
beter, omdat de blauwe lucht donkerder werd, waardoor het contrast vergrootte.
Daarna de objectiefopening nog kleiner gemaakt en nog steeds een kwalitatief
goed beeld voor het kijken overdag. Het is natuurlijk niet te vergelijken met
Saturnus in een diepdonkere nacht. Het lijkt mij leuk om gedurende deze
zomermaanden bij daglicht te experimenteren met verschillende kijkers. Het is wel
duidelijk dat niet alleen de objectief diameter een rol speelt, maar ook het contrast
en natuurlijk de seeing.
Intussen was het wat donkerder geworden en heb ik mijn Meade neergezet. Na zo
zorgvuldig mogelijk het noorden bepaald te hebben met behulp van een kompas,

Woensdagavond
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de poolster was nog niet te zien met het blote oog, en na zorgvuldig de kijkerbuis
zuiver horizontaal te hebben gezet, het advies van het computertje opgevolgd en
de kijker naar Arcturus laten draaien. Verbazing en ergernis, Arcturus staat niet in
de kijker, nee hij staat er echt naast. De kijker op Arcturus gericht. OK. Bij de
tweede ster weer het zelfde liedje, Spica werd niet gevonden. Met de hand
bijgestuurd en OK. De Guided Tour laten draaien en dan gaat alles perfect, de
maan centraal in beeld, Jupiter bijna centraal, een reeks bekende sterren allemaal
in het oculair, geen enkel probleem. Het blijkt dus dat het uitlijnen op het noorden
en het horizontaal zetten van de kijkerbuis helemaal niet essentieel zijn voor het
uitlijnen van de kijker. Ik denk dat de fabrikant deze wijze van uitlijnen heeft
ingevoerd om elke leek, die niet weet waar de heldere sterren staan, te helpen om
ze te vinden. Als je op vacantie gaat naar verre landen en je kijkt alleen maar naar
de sterren dan behoef je de co-ordinaten van de plaats waar je waarneemt ook niet
in te voeren. En naar de planeten kijk je dan maar zonder computersturing.
De volgende keer zal ik het proberen met slechts het statief waterpas te zetten en
de kijker in een willekeurige richting en onder een willekeurige declinatie(hoek). Je
moet dan wel de kijker met de hand naar de gegeven sterren sturen. En wil je niet
te ver van huis komen dan zet je de kijker ongeveer richting noord en ongeveer
horizontaal, dat moet voldoende zijn. Volgens mij is het gehannes met waterpas en
kompas helemaal niet nodig. Je moet wel de plaats van de heldere sterren kennen.
De volgende keer zal ik jullie laten weten hoe gemakkelijk (moeilijk) het kan gaan.

Dees Verschuuren / Frans Mrofcynski

Aan de nachtelijke hemel is er 's-avonds ongelooflijk veel te zien, als het helder is.
In elk geval veel meer dan alleen maar de maan of ontelbaar veel sterren. En het
wordt pas echt leuk als je objecten aan de hemel herkent! Met het blote oog, de
verrekijker of een telescoop wordt kijken opgewaardeerd tot waarnemen als je
"weet wat je ziet", de titel van ons cursusboek.
In de cursus wordt nader kennis gemaakt met een van de oudste wetenschappen:
de sterrenkunde. Theorie en basiskennis worden gecombineerd met praktische
mogelijkheden om zelf waar te nemen. De weg kennen tussen de sterrenbeelden is
daarbij onontbeerlijk, en dat gaat het snelst onder de open hemel op een heldere
avond. Hoewel we dit in onze beginnerscursus uitgebreid hebben pogen duidelijk te
maken, zullen we in deze cursus een korte snelle herhaling invoegen, zo ook voor
het gedrag van de planeten.
Het cursusprogramma besteedt o.a. aandacht aan de volgende zaken:

• Grondbeginselen en basisbegrippen
• Afstanden in de ruimte
• Tijdrekening, zonnewijzer, zonneklok en sterrenklok
• Co-ordinaten als rechte klimming en declinatie

Vervolg cursus “Sterrenkijken”
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• Hemelkennis, korte herhaling van het werken met de sterrenkaart
• Waarnemen, systematisch kijken en registreren
• Kijkers en telescopen, theorie en praktijk
• Onderzoeksopdrachten

De cursus wordt gegeven in de Ostaderzaal van het Nationaal Beiaardmuseum op
de volgende acht dinsdagavonden: 20 en 27 september, 4, 11 en 25 oktober, 1, 8
en 15 november, aanvang 19:30 uur en sluiting om 22:00 uur. De te behandelen
stof en de diepgang, die we aan deze cursus willen geven, maakt deze cursus
minder geschikt voor beginnelingen. De cursus is een vervolg op de eerder door
ons gegeven cursus "Sterrenkijken". Voor het bord of achter de toverlantaarn staan
Dees Verschuuren en Frans Mrofcynski. De kosten van deze cursus bedragen €
50,00 inclusief lesmateriaal. Cursisten, die reeds lid zijn van de Vereniging Jan
Paagman Sterrenwacht betalen € 45,00. Uw aanmelding wordt verwacht op het
Email-adres van de Sterrenwacht jpsasten@iae.nl onder vermelding van Uw
volledig adres en telefoonnummer, wat door ons slechts gebruikt zal worden bij
eventuele onvoorziene omstandigheden.

Jozef van Stiphout

Onder regie van het Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE) uit Dwingeloo hebben
radiotelescopen over de gehele wereld uit de zwakke signalen van de Huygens
sonde de windsnelheden op Titan bepaald. De voorlopige resultaten wijzen op
grote variaties in windsnelheden in de atmosfeer van Titan. De metingen behelsen
veranderingen in de frequentie van de radiosignalen van de Huygens sonde tijdens
de afdaling op 14 januari 2005. Deze zogeheten "Doppler" verschuivingen ontstaan
door verschillen in de relatieve snelheid tussen de zender van de Huygens sonde
en de radio-antennes op aarde. Het is vergelijkbaar met het veranderen van
toonhoogte van geluidsgolven, bijvoorbeeld van een passerende ambulance.

De indrukwekkende lijst van telescopen die betrokken waren bij dit experiment
wordt aangevoerd door de NRAO Green Bank Telescoop in West Viginia in de
Verenigde Staten en de CSIRO Parkes Radio Telescoop in Australië. Bij deze
unieke waarnemingen werd gebruik gemaakt van apparatuur die speciaal
ontwikkeld is om het smalle referentiesignaal van Huygens te meten. Voor de
volledigheid moet worden opgemerkt dat het eerste resultaat waarbij werd
aangetoond dat de Huygens de afdaling had overleefd, op naam komt van de
"Radio Science Recievers" die beschikbaar waren gesteld door het NASA Deep
Space Network. Hiermee werd het bewijs geleverd, dat de Huygens begonnen was
gegevens naar het moederschip Cassini te seinen, uren voordat deze bij de
vluchtleiding zouden arriveren.

Radiotelescopen op aarde meten storm op Titan
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De onverwachte en erg succesvolle waarneming van de signalen op aarde
betekende een verrassende, bijna wonderbaarlijke ommekeer voor het
Cassini/Huygens Doppler Wind Experiment. Het Doppler experiment werd geacht
gebruik te maken van een radioverbinding tussen de Huygens sonde en het
Cassini ruimteschip. Echter door een commandofout faalde een van de ontvangers
van Cassini en gingen de gegevens van het Doppler experiment verloren. Dankzij
het wereldwijde netwerk van radiotelescopen heeft het Doppler experiment alsnog
de kans gekregen om relevante gegevens te achterhalen, die nodig zijn om het
oorspronkelijk wetenschappelijke doel te behalen. Onderzoekers van JIVE en het
NASA Jet Propulsion Laboratory (USA) hebben samen met het Doppler experiment
team de zwakke signalen tijdens de afdaling van Huygens sonde opgevangen en
verwerkt. De aldus verkregen informatie geeft een nauwkeurig inzicht in de
windsnelheden in de atmosfeer van Titan.

De wind op Titan blijkt op bijna alle hoogten in de richting van de rotatie van Titan
(van west naar oost) te stromen. De hoogst gemeten snelheid bedraagt ongeveer
120 meter per seconde (430km/uur) en werd tien minuten na het begin van de
afdaling bereikt op ongeveer 120 kilometer hoogte. Aan het opppervlak zijn de
winden zwak maar boven het oppervlak nemen ze geleidelijk toe tot op 60
kilometer. Dit patroon van geleidelijke toename zet zich niet door in een uitgestrekt
gebied boven de 60 kilometer. Op deze hoogten zijn grote variaties in de Doppler
metingen waargenomen, waarschijnlijk veroorzaakt door sterk wisselende vertikale
windstromen. Dat Huygens het in dit gebied hard te verduren had, was al duidelijk
uit de andere wetenschappelijke en technische waarnemingen aan boord.
Snelheidsveranderingen, zoals het wisselen van de parachutes, 15 minuten na het
binnendringen van de atmosfeer van Titan en de landing om 11 uur 38 (GMT) (dit
signaal kwam om 12 uur 45 (GMT) op aarde aan) vertoonden duidelijke Doppler
effecten.
Momenteel bestaat er nog een hiaat van ongeveer 20 minuten in de gegevens
tussen de metingen van de Green Bank Telescoop in Amerika en die van de
Parkes Telescoop in Australië. De ontbrekende Doppler gegevens kunnen mogelijk
nog aangevuld worden door gegevens van andere radiotelescopen. Bovendien zijn
er door radiotelescopen in het VLBI-netwerk metingen van de signalen van de
Huygens sonde uitgevoerd die exact haar lokatie tijdens de afdaling kunnen
bepalen. Een combinatie van de Doppler en VLBI gegevens levert wellicht een drie-
dimensionaal beeld op van de bewegingen van de Huygens sonde tijdens haar
afdaling naar het oppervlakte van Titan.

"Ik heb nog nooit zulke opwindende hoogtepunten en ontmoedigende dieptepunten
gevoeld als die we nu hebben meegemaakt," zegt Dr Michael Bird van de
Universiteit van Bonn, de projectleider van het oorspronkelijke Huygens Doppler
Wind Experiment. "Eerst ontvingen we het signaal van de Green Bank Telescoop
'alles in orde' en vervolgens kwamen we er achter dat we geen signaal bij het
controlecentrum van de ESA binnenkregen, wat 'alles verloren'zou betekenen. De
werkelijkheid ligt zoals we het nu kunnen overzien gelukkig dichter bij het eerste
dan bij het laatste." (Voor nadere informatie: JIVE in Dwingeloo)
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De radio-astronomie ondersteuning van de Huygens missie wordt gecoordineerd
door JIVE en JPL. Deelnemers zijn de Stichting Astronomisch Onderzoek
Nederland (ASTRON), de Universiteit van Bonn, Technische Universiteit Helsinki,
de MERLIN National Facility (Jodrell Bank, UK), the Onsala Space Observatory
(Zweden), het NASA Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, USA),het National
Radio Astronomy Observatory (NRAO, Green Bank en Socorro, USA), het CSIRO
Australia Telescope National Facility, de Universiteit van Tasmanie, de Nationale
Observatoria van China, de Shanghai Astronomische Observatoria en het
Nationale Instituut voor Informatie en Communicatie Technologie uit Japan.

Het Joint Institute for VLBI in Europa (JIVE) is gehuisvest bij de Stichting
Astronomisch Onderzoek Nederland (ASTRON). JIVE wordt financieel ondersteund
door nationale instituten en instellingen in Nederland (NWO), Groot Brittannie
(PPARC), Italie (INAF), Zweden (Onsala Space Observatory, National Facility),
Spanje (IGN) and Duitsland (MPIfR). De National Radio Astronomy Observatory
wordt gebruikt door de Associated Universities, Inc., in een gezamenlijke
overeenkomst met de National Science Foundation. De Australia Telescope is
opgezet door de Commonwealth of Australia als nationale faciliteit bestuurd door
CSIRO. Het Jet Propulsion Laboratory (JPL) werkt voor het California Institute of
Technology onder contract van NASA.

Meer over Cassini-Huygens
De Cassini-Huygens missie is een samenwerking tussen NASA, ESA en ASI (de
Italiaanse Ruimte Organisatie). Het JPL, een divisie van het California Institute of
Technology in Pasadena bestuurde de missie voor NASA's Office of Space
Science, Washington DC. JPL ontwierp, ontwikkelde en bouwde het Cassini
ruimteschip. ESA leidde de Huygens afdaling in de atmosfeer.

Voor meer informatie zie ook:
http://www.jive.nl
http://saturn.esa.int

Jozef van Stiphout

Een internationaal team van onderzoekers waaronder de astronomen Dr Andreas
Brunthaler van het Europese radiotelescopen netwerk JIVE in Dwingeloo, professor
Heino Falcke van de Stichting Astronomisch Onderzoek Nederland (ASTRON) en
de Radboud Universiteit Nijmegen hebben voor het eerst de verplaatsing aan de
hemel van een naburige sterrenstelsel, M33 genaamd, aangetoond. Het
nabijgelegen stelsel M33 staat in het sterrenbeeld Driehoek en behoort samen met

Radio-astronomen zien naburig sterrenstelsel
echt bewegen
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ons eigen Melkwegstelsel en onder andere het Andromeda stelsel tot de lokale
kluster van sterrenstelsels. Eeuwenlang gold het majestueuze uitspansel van de
nachtelijke sterrenhemel als een solide en star bouwwerk. Al in de jaren twintig van
de vorige eeuw beweerde de Nederlandse astronoom Adriaan van Maanen dat hij
de beweging en rotatie van zogenaamde spiraalnevels had gemeten. Maar in een
beroemd dispuut, kon Edwin Hubble niet veel later deze bewering weerleggen. Hij
liet zien dat de spiraalnevels afzonderlijke melkwegstelsels zijn, die veel te ver
verwijderd zijn om daarvan met telescopen uit zijn tijd de bewegingen waar te
nemen. 

De scherpe blik van de modernste telescopen heeft nu
laten zien dat werkelijk niets in het heelal stil staat. De
nauwkeurigheid van de huidige waarnemingen wordt
bereikt met "Very Long Baseline Interferometry". Dit is
een techniek waarbij radiotelescopen die duizenden
kilometers uit elkaar staan, worden gekoppeld tot een
reuzentelescoop. 

Positie van twee waterdampwolken (IC133 en M33/19)
en hun beweging ten gevolge van de rotatie van het
stelsel. 

Met hetzelfde netwerk van teleskopen is deze techniek kortgeleden ook toegepast
om de afdaling van de ESA Huygens-sonde in de atmosfeer van Titan te volgen. 

Het onderzoeksteam heeft de radio-emissie van watermoleculen in twee gebieden
in het nabijgelegen stelsel M33 in het sterrenbeeld Driehoek gedurende een
periode van drie jaar gemeten. Het waterdampgas gedraagt zich als een natuurlijke
laser, die radiostraling uitzendt. De metingen tonen aan dat die twee gebieden met
waterdamp, samen met het sterrenstelsel, ongeveer 30 microboogseconden per
jaar aan de hemel bewegen. De nauwkeurigheid van de snelheidsmeting is 5
microboogseconden per jaar. "Met de door ons bereikte nauwkeurigheid kunnen we
vanuit Amsterdam een beweging van een haarbreedte in Parijs detecteren", merkt
prof. Heino Falcke uit Nijmegen op, die de studie in Bonn begeleidde.

Het resultaat laat zien dat M33 met 190 km/s om onze melkweg draait in de richting
van de Andromeda nevel, een zusterstelsel van onze melkweg. Dit is vergelijkbaar
met de snelheid waarmee onze zon zich om het centrum van onze eigen Melkweg
beweegt. Uit de meetgegevens kunnen de sterrenkundigen, naast de beweging,
ook direct de afstand tot het sterrenstelsel M33 bepalen en daarmee de afstanden
in het lokale universum ijken. Zo is de afstand tot M33 op 2,4 miljoen lichtjaar
bepaald.

"Meer dan 80 jaar later is hiermee Van Maanens droom werkelijkheid geworden;
maar wel anders dan hij zich had voorgesteld", zegt Dr Andreas Brunthaler, die
deze waarnemingen deed in het kader van zijn promotieonderzoek aan het Max
Planck Institut f?io-astronomie te Bonn. "Feitelijk beweegt M33 zich honderdmaal



18

langzamer dan Van Maanen beweerde, maar is het inderdaad ongeveer zo ver weg
als Hubble stelde".

Nauwkeurige afstandsbepalingen zijn van fundamenteel belang in de sterrenkunde.
Omdat het nou eenmaal niet mogelijk is om een meetlat door het heelal te leggen,
zijn sterrenkundigen gedwongen om gecompliceerde schattingen te maken. Die
kunnen vaak onbekende fouten in zich hebben. Directe, geometrische metingen
van afstanden zijn daarom van groot belang. 
"Wij zijn van de partij als het gaat om het ijken van de extragalactische
afstandsschaal", deelt Andreas Brunthaler mee, "Ons experiment wordt elk jaar
preciezer. Nu we voor het eerst in staat zijn om afstand en beweging in naburige
sterrenstelsels te meten, komen er door nieuwe waarnemingen interessante feiten
naar voren over de effecten van de zwaartekracht. En dat geeft weer informatie
over de verdeling van zichtbare en donkere materie in het lokale heelal".

De wetenschappers hopen dat met dit inzicht zowel de ontstaansgeschiedenis,
alsook het toekomstige lot van onze melkweg beter begrepen kan worden. Zo zijn
er scenario's waarin de melkweg over miljarden jaren botst en versmelt met de het
Andromeda stelsel. Mogelijk kan met de huidige methode van waarnemen het
toekomstig lot van onze eigen Melkweg worden bepaald. 

Nadere informatie: JIVE
Dr. Andreas Brunthaler 
http://www.jive.nl/~brunthal
http://www.jive.nl/news/m33/pr_mar03_nl.html
http://www.jive.nl/news/m33/pr_mar03_en.html 

Bron: http://www.astronomy.nl/navigatie/pers_index.html

Jozef van Stiphout

9 juni 2005 • Melkwegstelsel
Met de Spitzer-infraroodsatelliet is een recente
‘lichtecho’ waargenomen bij de supernovarest
Cassiopeia A. Dat duidt erop dat de ster, die 325 jaar
geleden ontplofte, nog steeds activiteit vertoont: de
waargenomen infraroodstraling, afkomstig van
stofwolken in de omgeving, zou het gevolg zijn van
een uitbarsting die vijftig jaar geleden heeft
plaatsgevonden. Dat kan betekenen dat de ster, die
inmiddels in een neutronenster is veranderd, tot de

Astronomisch nieuws
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zogeheten magnetars behoort. Magnetars zijn neutronensterren met extreem
sterke magnetische velden die hevige uitbarstingen vertonen.

Meer informatie:
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2005-14/release.shtml
http://www.mpg.de [Duits]

9 juni 2005 • instrumenten
Britse sterrenkundigen hebben bij de Very Large Telescope in Chili een ‘ultrasnelle’
camera geïnstalleerd: ULTRACAM. De camera is speciaal ontwikkeld om snel
verlopende hemelverschijnselen vast te leggen. ULTRACAM, die 500
(kleuren)opnamen per seconde kan maken, is niet nieuw: hij is vanaf 2002 met veel
succes gebruikt bij de William Herschel Telescope op La Palma.

Meer informatie: http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/pr-17-05.html

8 juni 2005 • zonnestelsel – aardse planeten
Ook op Mars is poollicht. Dat is ontdekt met de Europese sonde Mars Express. De
ontdekking is opmerkelijk, omdat deze planeet geen globaal magnetisch veld heeft.
Op aarde ontstaat poollicht doordat geladen deeltjes (van de zon) via de veldlijnen
van het aardmagnetische veld naar de atmosfeer boven de polen worden geleid.
Daar botsen de deeltjes met gasmoleculen, waardoor deze laatste aangeslagen
worden en licht gaan geven. De enige magnetische velden op Mars zijn zwak en
zeer lokaal, maar ook zij hebben veldlijnen die geladen deeltjes naar het oppervlak
kunnen geleiden. Hierdoor ontstaan plaatselijke poollichten die overigens alleen in
het ultraviolet te zien zijn.

Meer informatie:
http://uanews.org/cgi-
bin/WebObjects/UANews.woa/1/wa/SciDetails?ArticleID=11293
Nature, 9 juni 2005

8 juni 2005 • zonnestelsel – gasreuzen
Onderzoek met de Cassini-sonde duidt erop dat er op
de grote Saturnusmaan Titan actieve vulkanen zijn die
methaan uitstoten. Een tijd lang dachten veel
onderzoekers dat er op Titan zeeën van vloeibare
koolwaterstoffen zouden zijn die als bron van
methaan konden dienen, maar zulke zeeën zijn tot
nog toe niet aangetroffen. Wel is nu een ongeveer 30
kilometer grote, ronde structuur op Titan ontdekt die
een vulkaankoepel zou kunnen zijn. En uit deze
vulkaan zou een mengsel van waterijs en

koolwaterstoffen kunnen stromen.
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Meer informatie:
http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEM1531DU8E_0.html
Nature, 9 juni 2005

8 juni 2005 • zonnestelsel – aardse planeten
Met assistentie van een zonnevlam heeft de Europese maansonde SMART-1 voor
het eerst met behulp van ‘remote sensing’ calcium op de maan ontdekt. De sonde
beweegt momenteel in een baan die hem tot op 450 km van het maanoppervlak
brengt. Het calcium werd ontdekt met de röntgenspectrometer van de sonde, op
het moment dat de maan een flinke dosis röntgenstraling van de zon kreeg. Het
spectrum van de door de maan weerkaatste straling liet sporen zien van calcium,
aluminium, silicium en ijzer.

Meer informatie: http://www.esa.int/esaCP/SEM4711DU8E_index_0.html

7 juni 2005 • extragalactisch
Een fraaie nieuwe Hubble-opname laat de tamelijk
nabije supernovarest N 63A zien. Het betreft het
restant van een zware ster in de Grote Magelhaense
Wolk, die op explosieve wijze aan zijn einde is
gekomen. Bij de ontploffing is een schokgolf ontstaan
die zich nu nog voortplant door de interstellaire
materie in de omgeving.

Meer informatie:
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2005/15/image/a

7 juni 2005 • zonnestelsel – aardse planeten
Volgens twee Amerikaanse aardwetenschappers hoeft de aanwezigheid van
methaan op Mars niet op de aanwezigheid van leven te duiden. Het gas zou net zo
goed afkomstig kunnen zijn van anorganische processen. De onderzoekers wijzen
erop dat als in water opgeloste kooldioxide in aanraking komt met het mineraal
olivijn, er waterstof vrijkomt die zich met kooldioxide tot methaan kan verbinden.
Aangezien olivijn rijkelijk aanwezig is op Mars zou dat dus wel eens een belangrijke
bron van methaan kunnen zijn. De genoemde reactie zou bovendien ook de
verklaring kunnen zijn voor het warme verleden van de planeet: methaan is immers
een sterk broeikasgas.

Meer informatie: 
http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2005/06/07a.html
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6 juni 2005 • extragalactisch
Ondanks intensieve waarnemingen lukt het maar niet
om in het restant van supernova 1987A, een ster die
achttien jaar geleden ontplofte in de Grote
Magelhaense Wolk, een neutronenster op te sporen.
Sterrenkundigen gaan ervan uit dat bij een
supernova-explosie de kern van een ster min of meer
intact blijft en instort tot een compacte bal van
neutronen. Het probleem is echter dat zo’n
neutronenster van zichzelf weinig licht geeft. Maar hij
zou wel materie uit zijn omgeving moeten aantrekken,

die daarbij heet wordt en gaat stralen. Ook daarvoor zijn echter nog geen
aanwijzingen gevonden. Dat zou kunnen betekenen dat er domweg (te) weinig
materie in de omgeving van de neutronenster aanwezig is.

Meer informatie:
http://www.cfa.harvard.edu/press/pr0515.html
http://arxiv.org/abs/astro-ph?0505066

6 juni 2005 • extragalactisch
Onderzoekers van de Cornell Universiteit hebben nieuwe aanwijzingen gevonden
die de meest gangbare theorie voor de aard van quasars ondersteunen. Het
sleutelwoord is: stof. Sinds een jaar of twintig gaan de meeste sterrenkundigen
ervan uit dat een quasar niets anders is dan de actieve kern van een jong
melkwegstelsel, bestaande uit een superzwaar zwart gat dat omgeven is door een
platte accretieschijf met daaromheen weer een stofrijke gasring. Dat betekent dat
het uiterlijk van een quasar afhankelijk is van de hoek waaronder je hem ziet: van
‘bovenaf’ krijg je de hete accretieschijf te zien, maar van opzij zie je de stofring. In
het laatste geval zijn in het spectrum van de quasar, geheel volgens verwachting,
absorptielijnen van (silicaat)stof te zien. Maar ook in het eerste geval zou je in het
spectrum van de quasar tekenen van stof moeten zien, dan echter in de vorm van
infrarode emissielijnen. En deze laatste zijn lang onontdekt gebleven, waardoor er
toch enige twijfel ontstond over de stoftheorie. De onderzoekers van Cornell
hebben met de infraroodsatelliet Spitzer bij vijf quasars van type 1 inderdaad
emissielijnen van stof waargenomen. En daarmee is het quasarmodel voorlopig
weer uit de zorgen.
Meer informatie: 
http://www.news.cornell.edu/stories/June05/spitzer.quasars.hao.lg.html

6 juni 2005 • zonnestelsel – aardse planeten
De Marsrover Opportunity is afgelopen zaterdag losgekomen uit de zandribbel
waarin hij al meer dan een maand vastzat. Voordat het karretje verder rijdt, zal
onderzocht worden wat deze zandribbel onderscheidde van de vele andere waar
Opportunity moeiteloos overheen gereden is.
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Meer informatie: http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/mer-060605.html

2 juni 2005 • Melkwegstelsel
De extreem metaalarme sterren die recent ontdekt zijn, behoren niet tot de eerste
sterrengeneratie van het heelal. Dat zeggen Japanse astronomen op basis van
computerberekeningen. Na de ontdekking van twee sterren die vrijwel geen
koolstof en zwaardere elementen bevatten, was de hoop ontstaan dat eindelijk
twee vertegenwoordigers van ‘Populatie III’ (de eerste sterren die na de oerknal zijn
ontstaan) waren opgespoord. Maar het computermodel van Nobuyuki Iwamoto en
collega’s duidt erop dat de afwijkende scheikundige samenstelling van de beide
sterren erop duidt dat zij zijn ontstaan uit oermaterie die al verrijkt was met de
uitstoot van supernovae van de eerste generatie.

Meer informatie: Science Express, 2 juni 2005 

1 juni 2005 • kosmologie
Het Virgo-consortium, een samenwerkingsverband
van astronomen uit Duitsland, Groot-Brittannië,
Canada en de VS, heeft de eerste resultaten
bekendgemaakt van de grootste computersimulatie
van het ontstaan van melkwegstelsels en de
grootschalige structuur van het heelal die ooit
ondernomen is. Bij deze ‘Millennium Run’ werden
meer dan 10 miljard ‘deeltjes’ losgelaten in een 2
miljard lichtjaar grote, fictieve kubus. Daarbij is onder
meer vastgesteld dat al een paar honderd miljoen jaar

na de oerknal enkele superzware zwarte gaten konden ontstaan, die de kernen van
quasars werden. Later groeiden deze objecten uit tot zeer zware melkwegstelsels,
die nu in het centrum van de grootste clusters worden aangetroffen. Uiteindelijk
hopen de Virgo-onderzoekers ook een direct verband te kunnen leggen tussen de
waargenomen fluctuaties in de kosmische achtergrondstraling en de huidige
verdeling van melkwegstelsels in het heelal.

Meer informatie: 
http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/press/
http://www.mpg.de [Duits]
Nature, 2 juni 2005

1 juni 2005 • ruimteonderzoek
De NASA heeft het groene licht gegeven aan de eerste ontwerpfase van de Juno-
missie. Het voorstel is om een sonde in een polaire baan om Jupiter te brengen,
zodat intensief onderzoek kan worden gedaan van de kern, de atmosfeer en het
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magnetische veld van de reuzenplaneet. Mocht het voorlopige ontwerp worden
goedgekeurd, dan zal Juni niet later dan 2010 worden gelanceerd.

Meer informatie: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/pressrel/2005/05-138.txt

31 mei 2005 • Melkwegstelsel
Een internationaal team van sterrenkundigen heeft het
gravitatielenseffect gebruikt om de vorm van een verre
ster te bepalen. Het gravitatielenseffect is een gevolg
van de zwaartekracht: elk object dat massa heeft buigt
het licht van verder weg gelegen objecten af, wat in
een soort lenswerking resulteert. Als het
voorgrondobject een eenvoudige ster is, beperkt de
lenswerking zich tot het versterken van het licht van
het verder weg gelegen object – soms wel met een
factor 1000. Omdat alle sterren ten opzichte van

elkaar bewegen, is dit zogeheten microlenseffect altijd van voorbijgaande aard. Bij
een microlensverschijnsel dat in juli 2002 is waargenomen (MOA-33) bestond de
‘lens’ uit een dubbelster. De specifieke omstandigheden van dit verschijnsel waren
zodanig dat de vorm van de achtergrondster kon worden vastgesteld. Als
sterrenkundige vind je dan graag een ster die duidelijk afgeplat is, wat op een
snelle rotatie zou wijzen. Maar dat was in dit geval dus niet zo: de achtergrondster
bleek bijna volmaakt rond te zijn.

Meer informatie: http://www.edpsciences.org

31 mei 2005 • Melkwegstelsel
Op 24 april 2004 vertoonde de onopvallende ster GJ 3685A een plotselinge
uitbarsting, waarbij de ster zeker 10.000 keer zo helder werd. De
verbazingwekkend hevige uitbarsting – een extreme ‘zonnevlam’ – werd
waargenomen met de Galaxy Evolution Explorer. Hoewel deze Amerikaanse
satelliet voornamelijk voor het onderzoek van melkwegstelsels wordt gebruikt, heeft
hij het afgelopen jaar ook vele verschijnselen bij sterren waargenomen. Uit de
hevigheid van de uitbarsting van GJ 3685A – de helderste die ooit in het ultraviolet
is waargenomen – leiden de onderzoekers af dat het ontstaan van zonnevlammen
waarschijnlijk ingewikkelder in elkaar steekt dan men tot nu toe dacht.
Zonnevlammen ontstaan aan het oppervlak van een ster; bij sterren zoals onze zon
hebben ze een redelijk mild verloop, maar op rode dwergen zoals GJ 3685A
kunnen ze enorme proporties aannemen.

Meer informatie: http://www.galex.caltech.edu
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Wylliam Robinson

Nieuwe NASA-topman ontvouwt zijn plannen
Gelukkig heeft het deze keer niet zo lang geduurd. Op 14 april 2005 kreeg NASA
een nieuwe topman toegewezen: de 55-jarige dr. Michael ("call me Mike") Griffin.
Het besluit van president Bush om Griffin te benoemen heeft allerwegen tot
positieve reacties geleid. In tegenstelling tot zijn voorganger O'Keefe is Griffin een
bèta-man, die aan diverse universiteiten studies volgde op het gebied van
elektrotechniek, natuurkunde, ruimtevaarttechniek, werktuigbouwkunde en
bedrijfskunde. Zijn CV vermeldt hoge posities in de industrie en bij het Pentagon,
terwijl hij ook enkele jaren bij NASA's Laboratorium voor Straalaandrijving (JPL)
heeft gewerkt. In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de faculteit Ruimtevaart
van de Johns Hopkins universiteit. Tijdens zijn eerste gesprekken met de pers
maakte Griffin zijn visie op de toekomst van de Amerikaanse ruimtevaart bekend. 
Als eerste prioriteit ziet hij het weer vliegklaar krijgen van de shuttlevloot. Meer dan
twee jaar lang is er keihard gewerkt om de shuttles veiliger te krijgen, uitgaande
van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie CAIB. Griffin maakte hierbij
onmiddellijk de kanttekening, dat hij zich niet op deze adviezen zal laten
vastbinden: "Als wij er van overtuigd zijn, dat we al het mogelijke hebben gedaan,
en dat de shuttles veiliger zijn dan ooit tevoren, gaan wij lanceren".
Vanzelfsprekend is Michael Griffin een vurig supporter van Bush' visie over het
bereiken van de Maan, Mars en Verder. In deze visie is geen plaats meer voor de
rondjes-om-de-kerk-vliegende shuttle: de drie resterende toestellen gaan
onverbiddelijk in 2010 met pensioen. Vervelende bijkomstigheid is dat er pas voor
2014 een opvolger voor de shuttle gepland is - het multifunctionele ruimteschip
CEV (Crew Exploration Vehicle) - waardoor Amerikaanse reizigers naar het ISS
vier jaar lang gedwongen zijn met buitenlandse astronauten mee te liften. Voor
Griffin is het idee, dat Amerika aldus van "betrouwbare of onbetrouwbare partners"
afhankelijk wordt, absoluut onaanvaardbaar, en zelfs bedreigend voor de
veelbesproken Nationale Veiligheid. Hij zwoer dan ook de ontwikkeltijd van het
CEV te gaan bekorten: nog dit jaar moeten er spijkers met koppen worden
geslagen. Allereerst zal de vraag beantwoord worden, waarvoor het CEV gaat
worden gebruikt: wordt het echt een multifunctioneel ruimteschip, geschikt voor
zowel reizen naar het ISS, de Maan als Mars, of kiest men een minder ambitieus
ontwerp. Door de huidige onduidelijkheid variëren de ingediende voorstellen
momenteel van een uitgeklede shuttle tot een veredelde Soyuz-capsule, al dan niet
gemonteerd op een nieuwe wegwerpraket uit shuttleonderdelen.
Volgend punt op Griffins lijstje is het afbouwen van het ruimtestation ISS, in
overeenstemming met de afspraken met de internationale partners. Het schema
komt echter onder steeds grotere tijdsdruk te staan. In de komende vijf jaar zouden
nog 28 shuttlevluchten naar het station plaats moeten vinden; een aantal dat met
een nog altijd aan de grond staande shuttlevloot niet meer haalbaar lijkt. Aan de

Satelliet- en Ruimtevaartnieuws  (X)
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pensioendatum van de shuttles (2010) wil Griffin echter absoluut niet morrelen; hij
suggereert het aantal lanceringen terug te brengen tot vijftien, en de overgebleven
onderdelen na 2010 met onbemande raketten te lanceren. Griffin praat hier wel
over technologie die NASA nog niet bezit: in tegenstelling tot Rusland is Amerika
niet in staat om onbemande vrachtschepen bij het ISS af te leveren. Nog onlangs is
een Amerikaans experiment, waarbij twee satellieten een rendez-vous moesten
uitvoeren, jammerlijk mislukt.
Voor de aftakelende ruimtetelescoop Hubble gloort er weer hoop. Tegen een
reparatiemissie per shuttle, door O'Keefe als te gevaarlijk beoordeeld, staat Griffin niet
afwijzend. In de afgelopen twee jaar zijn de shuttles door alle verbeteringen een stuk
veiliger geworden, aldus de NASA-topman, en na het succesvol hervatten van de vluchten
moet er eens stevig geëvalueerd worden. Een robotmissie naar de Hubble, waarbij op
afstand bediende grijparmen de telescoop moeten repareren, wijst hij echter a priori van
de hand: veel te duur en te weinig kans op succes. In het uiterste geval, als een
shuttlevlucht alsnog niet wenselijk wordt geacht, wil hij te zijner tijd een onbemand
Progress-achtig ruimteschip naar de Hubble sturen dat de telescoop uit zijn baan plukt en
op een veilige manier in de Stille Oceaan dumpt.

Opnieuw uitstel shuttlevluchten
Lange tijd leek het er op, dat rond 15 mei eindelijk weer een space shuttle het luchtruim
zou kiezen. Op 6 april werd de grondig gereviseerde shuttle Discovery door de
reusachtige transporter naar het lanceerterrein gebracht, waar allereerst een aantal tests
plaats zou vinden. Bij het vullen van de externe brandstoftank met superkoude vloeibare
waterstof en zuurstof ontdekte men iets vervelends. Na vele maanden werk hadden de
ingenieurs een nieuw type isolatiemateriaal voor de tank gerealiseerd, dat tijdens de vlucht
geen gevaarlijke brokstokken oplevert. Maar kennelijk was de tank niet goed genoeg
ingepakt: hier en daar vormden zich grote plakkaten ijs, die tijdens de vlucht even
gevaarlijk kunnen zijn als losgeraakt isolatiemateriaal. Na ettelijke dagen experimenteren
werd een moeilijk besluit genomen. De shuttle zou teruggebracht worden naar het
assemblagegebouw, waar een nieuwe brandstoftank, voorzien van elektrische
verwarming, zou worden gemonteerd. De frustrerende terugtocht vond plaats op 26 mei.
De extra vertraging heeft tot gevolg dat de lancering nu op zijn vroegst in het
eerstvolgende 'lanceervenster' plaats vindt; de periode van 13 tot 31 juli. Tegen die tijd
moeten ook de wijzigingen aan de Atlantis voltooid zijn. Mocht de Discovery namelijk bij
aankomst bij het ISS dusdanig beschadigd blijken, dat een terugreis naar de aarde niet
meer verantwoord lijkt, treedt plan B in werking. De bemanning trekt in bij de collega's in
het ISS, terwijl NASA de Atlantis startklaar maakt. De gestrande astronauten zullen het
naar schatting nog vijf weken moeten uithouden, voordat de hulptroepen arriveren. De
Discovery wordt in de aardatmosfeer gedumpt en de (elf!) astronauten vertrekken met de
Atlantis. Een dergelijk doemscenario zou volgens waarnemers de doodsteek betekenen
voor het shuttleproject.
Overigens is het maar zeer de vraag of een dergelijke Thunderbird-achtige reddingsmissie
werkelijk wordt uitgevoerd: kan NASA het maken, een bemanning op stel en sprong te
laten vertrekken met een ruimteschip, dat tweemaal achtereen heeft gefaald?

Dreigend zuurstoftekort in het ISS
Niet meer geplaagd door voedseltekorten werkte de bemanning van het Internationale
Ruimtestation onverdroten verder. Op 28 maart brachten Sharipov en Chiao een
ruimtewandeling van meer dan 4 uur tot een goed einde. Opnieuw was het hoofddoel het
aanbrengen van antennes en bekabeling ten behoeve van aankoppelende Automated
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Transfer Vehicles, de onbemande vrachtschepen van de ESA die in de nabije toekomst
een belangrijk deel van de bevoorrading van het ISS voor hun rekening gaan nemen. Een
door een Ariane-5 gelanceerde ATV weegt bijna 21 ton, waarvan zo'n 10.000 kg bestaat
uit nuttige lading - aanzienlijk meer dan bij een Russische Progress. De Europeanen lopen
achter op hun schema, waardoor de eerste ATV niet voor mei 2006 bij het ISS wordt
verwacht.
Precies op tijd leverden de Russen hun respectievelijke bijdrage. Op 17 april arriveerde de
Soyuz TMA-6 met John Philips en Sergei Krikalev, die onder de naam Bemanning Elf het
station zes maanden zullen runnen. Sharipov en Chiao stapten op 25 april in de oude
Soyuz en maakten een veilige landing op aarde.
Het ISS begint steeds meer tekenen van achterstallig onderhoud te vertonen. Met
haperende laptops heeft de bemanning inmiddels leren leven. Onrustbarender is het
uitvallen van een tweede gyroscoop medio maart. De twee overgebleven exemplaren zijn
prima in staat de standregeling van het station te verzorgen, maar bij het aankoppelen van
een shuttle later dit jaar zouden problemen kunnen ontstaan. 
Het Russische zuurstofproductieapparaat Elektron vertoont sinds jaar en dag haperingen,
en gaf op 14 mei definitief de geest. Misschien is reparatie nog mogelijk met onderdelen,
die medio juni met een Progress transportschip naar boven worden gestuurd. Elektron is
feitelijk een elektrolyseapparaat, een toestel dat met behulp van elektrische stroom
(afval)water ontleedt in waterstof en zuurstof. Het bijna 50 ampère trekkende toestel is een
grootverbruiker aan boord, maar aan elektriciteit is in het ISS nog altijd geen gebrek. Nu
de nood aan de man is gekomen heeft de bemanning de zuurstofkaarsen uit de kast
moeten halen. Deze kaarsen zijn feitelijk patronen gevuld met lithium perchloraat, een stof
die bij verhitting ontleedt en daarbij zuurstof produceert. In combinatie met de in de tanks
aanwezige zuurstof kan de tweekoppige bemanning het nog zo'n twintig weken
volhouden.

Zichtbaarheid van het ISS en de Iridiumsatellieten
In de vorige Interkomeet vertelde ik u over de plannen van het Amerikaanse leger,
om het amateursterrenkundigen moeilijker te maken de overkomsttijden van om de
aarde draaiende satellieten te berekenen. De voor deze berekeningen benodigde
gegevens, de zogenaamde baanelementen, zouden vanaf 1 april 2005 uitsluitend
vanaf een door het Amerikaanse leger gecontroleerde website gedownload kunnen
worden. Luttele dagen voor het verstrijken van deze deadline kreeg de beheerder
van de website CelesTrak.Com bericht, dat hij alsnog toestemming krijgt om nog
maximaal 12 maanden lang baanelementen van satellieten te blijven publiceren.
Voor mij houdt dat in, dat ik u nog op zijn minst enkele malen over de zichtbaarheid
van het Ruimtestation en de Iridiumsatellieten kan blijven informeren.

In het komende kwartaal heeft u gedurende onderstaande periodes de kans om het
Internationale Ruimtestation (ISS) in de ochtend- resp. avondschemering te zien
passeren:

29 jun '05 - 14 jul '05  ('s avonds)
12 aug '05 - 26 aug '05  ('s ochtends)
1 sep '05 - 14 sep '05  ('s avonds)

Het station trekt dan als een heldere ster (magnitude 0 à -1) in de richting West -
Oost langs de (zuidelijke) hemel, ongeveer met de snelheid van een vliegtuig.
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Tabellen met de precieze tijdstippen zal ik indien mogelijk op de woensdagavonden
uitdelen. De overkomsten van het ISS en van (Iridium)satellieten kunt u overigens
ook zelf berekenen op de website van Heavens-Above (http://www.heavens-
above.com).

Eind maart maakte het bedrijf Iridium Satellite bekend dat haar Iridium
communicatiesatellieten een wereldrecord hadden gevestigd: de 66 actieve en 13
reserve satellieten hadden tezamen meer dan 500 'satelliet-jaar' in de ruimte
gewerkt. Omdat de baan van de werkende satellieten goed bekend is, kan
gemakkelijk berekend worden wanneer de zon in de antennepanelen van één van
de satellieten weerspiegelt. Op dat moment kunt u, kijkend vanaf de juiste plaats op
aarde, de satelliet korte tijd zeer helder zien oplichten. Veel ‘flitsen’ overtreffen de
ster Sirius in helderheid (-1m), en zelfs magnitude -8m (30x helderder dan Venus) is
mogelijk! Onderstaande tabel, berekend voor de regio Helmond-Asten, vermeldt
waar aan de hemel en wanneer u deze verschijnselen kunt waarnemen. Houd er
rekening mee dat aan het einde van de tabel de fout in het voorspelde tijdstip
(hh:mm:ss, in zomertijd) meer dan 1 min kan bedragen. Ga ruim op tijd naar buiten
en kijk in de aangegeven richting (azimut 000° = Noord, 090° = Oost etc; hoogte is
t.o.v. de horizon), waar u een tiental seconden lang een heldere 'ster' kunt zien. 

Datum Tijd Azimut Hoogte Magnitude
02-07-05 00:24:42 244° 44° -8m

03-07-05 00:18:35 245° 45° -1m

06-07-05 00:09:34 252° 40° -7m

07-07-05 00:03:00 254° 38° -1m

07-07-05 00:03:35 253° 40° -2m

08-07-05 23:55:00 258° 36° -1m

09-07-05 00:00:25 258° 36° -2m

09-07-05 23:54:26 259° 36° -4m

10-07-05 23:47:11 261° 34° -3m

11-07-05 23:51:53 264° 32° -1m

12-07-05 23:39:11 264° 33° -4m

12-07-05 23:45:41 265° 32° -7m

13-07-05 23:39:47 265° 32° 0m

14-07-05 23:32:13 267° 31° -3m

14-07-05 23:42:36 270° 28° -3m

15-07-05 23:36:46 271° 29° -3m

16-07-05 23:40:05 274° 25° -1m

17-07-05 00:56:51 227° 47° -8m

17-07-05 23:33:44 275° 25° -5m

18-07-05 23:37:07 278° 22° -1m

19-07-05 23:31:13 279° 22° -4m

20-07-05 23:34:08 282° 20° -5m

21-07-05 23:28:01 283° 20° -1m

21-07-05 23:37:37 286° 17° -2m
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Datum Tijd Azimut Hoogte Magnitude
22-07-05 23:31:43 287° 17° -3m

23-07-05 23:34:40 290° 15° -3m

25-07-05 00:26:43 243° 39° -4m

25-07-05 22:21:30 346° 19° -2m

26-07-05 00:20:29 244° 39° -2m

28-07-05 00:17:46 249° 34° -1m

29-07-05 00:11:35 250° 35° -4m

30-07-05 21:41:50 344° 29° -7m

31-07-05 00:02:30 254° 32° -2m

01-08-05 00:03:30 256° 31° -7m

01-08-05 23:54:36 257° 31° -7m

Marius Dekkers

Op 21 juni j.l. begon de astronomische zomer op het noordelijk halfrond. Vanaf de
Aarde gezien bereikte de Zon haar noordelijkste punt in haar baan aan de hemel. 
Voor het doen van waarnemingen is deze periode verre van gunstig, omdat de Zon
niet ver onder de horizon gaat. De periode, dat de avondschemering overgaat in de
ochtendschemering is van ongeveer 20 mei tot ongeveer 20 augustus. Tot half juli
blijft de Zon toch nog ruim 16 uur per dag boven de horizon.
De zwakke hemelobjecten zullen moeilijk waar te nemen zijn. Niettemin loont het
zeer de moeite om de sterrenhemel te bewonderen. Om ongeveer 01.30 uur staat
de Zon in het noorden.     
Op zijn tocht naar het zuiden bereikt de Zon op 23 september om 00.23 uur het
(herfst)equinox, hetgeen eveningsdatum betekent. Dag en nacht duren even lang.
Vanaf deze datum gaan de nachten het van de dagen winnen. 
Indien we geen zomertijd hadden, dan zou het tijdstip van het equinox  23.23 uur
zijn op 22 september wel te verstaan!

Hoog aan de hemel in noordoostelijke richting staat de zomerdriehoek. De
zomerdriehoek wordt gevormd door de sterren Wega (de Lier), Deneb (de Zwaan)
en Altaïr (Arend). Midden door de zomerdriehoek loopt de melkweg van Zuid-
zuidoost naar Noord-noordoost. In zuidelijke richting kronkelt de melweg zich door
de sterrenbeelden Schild, Schorpioen en Boogschutter. Het laatst genoemde
sterrenbeeld wordt in de engelstalige landen ook wordt aangeduid met “teapot”.
Zowel de Schorpioen als de Boogschutter blijven in onze streken altijd laag aan de
horizon. 
In noordelijke richting strekt de melkweg zich uit door de sterrenbeelden Cepheus,
Cassiopeia en Persëus. In dit laatste sterrenbeeld ligt het radiant van de
meteorenzwerm de Perseïden.

De sterrenhemel in het 3e kwartaal 2005.
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De Zon
Tijdstippen van zonsopkomst en –ondergang.

Datum Opkomst Doorgang Ondergang sterrenbeeld
10 juli 05.31 u 13.45 u 21.58 u Tweelingen
20 juli 05.43 u 13.46 u 21.47 u Kreeft
30 juli 05.58 u 13.46 u 21.33 u Kreeft
9 augustus 06.14 u 13.45 u 21.15 u Kreeft
19 augustus 06.30 u 13.43 u 20.55 u Leeuw
29 augustus 06.46 u 13.40 u 20.33 u Leeuw
8 september 07.02 u 13.37 u 20.11 u Leeuw
18 september 07.19 u 13.34 u 19.47 u Maagd
28 september 07.35 u 13.30 u 19.24 u Maagd

De Maan
De schijngestalten en tijdstippen van opkomst en ondergang.
 
Datum schijngestalte Opkomst Ondergang
6 juli Nieuwe maan 04.36 u 22.48 u
14 juli Eerste kwartier 14.09 u 00.46 u (op 15 juli)
21 juli Volle maan 22.33 u 04.50 u (op 22 juli)
28 juli Laatste kwartier 00.04 u 15.15 u

5 augustus Nieuwe maan 05.54 u 22.01 u
13 augustus Eerste kwartier 15.57 u 23.42 u
19 augustus Volle maan 21.18 u 05.25 u (op 20 augustus)
26 augustus Laatste kwartier 23.05 u 15.41 u (op 27 augustus)

3 september Nieuwe maan 06.10 u 20.34 u
11 september Eerste kwartier 16.26 u 22.53 u
18 september Volle maan 20.03 u 07.30 u (op 19 september)
25 september Laatste kwartier 23.10 u 16.46 u (op 26 september)
  
De volle maan die het dichtst bij de herfst-equinox plaatsvindt wordt de oogstmaan
genoemd (18/9).

Huiskamervraag: 
Enkele dagen rond 18 september komt de Maan nagenoeg op hetzelfde uur op
(zoals uit onderstaand tabelletje blijkt). Is daar een verklaring voor?

Datum opkomst Datum opkomst
15 sep 19.21 u 19 sep 20.15 u
16 sep 19.38 u 20 sep 20.28 u
17 sep 19.51 u 21 sep 20.44 u
18 sep 20.03 u
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De Planeten.
Overzicht zichtbaarheid planeten in het derde kwartaal 2005.

Planeet Juli augustus September
Mercurius ’s avonds van 1 – 10 ’s ochtends van 19 – 31 ’s ochtends van 1 – 4
Venus ’s avonds ’s avonds ’s avonds
Mars ’s ochtends ’s nachts ’s nachts
Jupiter ‘s – avonds ’s avonds ’s avonds van 1 – 9
Saturnus conjunctie met de Zon ’s ochtends van 15 – 31 ’s ochtends
Uranus ’s ochtends ’s nachts ’s nachts
Neptunus ’s nachts ’s nachts ’s nachts
Pluto ’s nachts ’s nachts ’s nachts

Mercurius. De planeet is begin juli nog aan de avondhemel terug te vinden, in het
grensgebied van de sterrenbeelden Kreeft en de Leeuw. Op 7 juli is Mercurius in
conjunctie met Venus. De zichtbaarheid is echter verre van gunstig, omdat de
ecliptica in deze periode ’s avonds een steeds kleinere hoek maakt met de horizon.
Op 7 juli staat ook de zeer smalle maansikkel in de buurt van deze 2 planeten.
Mercurius staat op 6 augustus in benedenconjunctie en bereikt op 24 augustus zijn
grootste ochtend elongatie. Mercurius snelt vóór de Zon langs en is van 19
augustus tot 4 september  ’s ochtends waarneembaar. Daarna gaat de planeet
weer in het zonnegloed verloren en staat hij op 18 september achter de Zon
(bovenconjunctie). Venus is de rest van het jaar als avond object te bekijken. De
planeet valt direct op vanwege zijn grote helderheid. Venus is na de Zon en de
Maan het helderste hemelobject aan de hemel. Mars staat in het sterrenbeeld
Vissen en is aanvankelijk ’s morgens te bekijken in het zuidoosten. De afstand
tussen Mars en de Aarde wordt kleiner. De planeet komt steeds vroeger op. In
augustus is hij de gehele nacht te zien en in september al een groot gedeelte van
de avond. De planeet is terug te vinden in het grensgebied van Vissen en Ram.
Mars staat op 17 juli in het perihelium van zijn baan. Zijn afstand tot de Zon
bedraagt dan 1,3813 AE. Jupiter is na zonsondergang in het zuidwesten te zien en
houdt zich op in het sterrenbeeld Maagd. Hij schuift langzaam aan naar de Zon en
zal begin september in de zonnegloed verdwijnen. Saturnus is op 23 juli in
conjunctie met de Zon en is in juli dus niet waarneembaar. De planeet komt in de
tweede helft van augustus weer uit de zonnegloed tevoorschijn en is ’s ochtends te
zien in het sterrenbeeld Kreeft. Uranus is in juli een ochtend object en bevindt zich
in het sterrenbeeld Waterman. De planeet komt steeds vroeger op. In augustus is
Uranus een groot gedeelte van de nacht te zien en op 1 september komt de
planeet in oppositie. De planeet heeft een schijnbare helderheid van +6,1. De
declinatie van Uranus bedraagt -9º. De schijnbare diameter van de planeet
bedraagt 3,6 boogseconde. Met een grotere kijker (>25cm) kan met wat geluk 2
manen van de planeet bekeken worden: Titania en Oberon. Zij zijn beide van
mag.+14.  Neptunus staat in het sterrenbeeld Steenbok en komt op 8 augustus in
oppositie. Neptunus heeft een schijnbare helderheid van +7,7 en een diameter van
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2’’,4. Zijn declinatie bedraagt -16º07’. Pluto is de gehele nacht te zien in het
sterrenbeeld Slang.

Planetoïden.
Het tabelletje hieronder laat zien, welke planetoïden in de komende periode te zien
zullen zijn en wat hun schijnbare helderheid is.

Planetoïde Juli Augustus September Sterrenbeeld Oppositie
1 Ceres mag.+8,5          -          - Weegschaal            -
3 Juno        -          - mag.+8,9 Stier/Orion            -
4 Vesta        -          - mag.+8,2 Tweelingen            -
18 Melpomene mag.+9,8          -          - Slangendrager            -
19 Fortuna        -          - mag.+10,4 Ram            -
20 Massalia        - mag.+10,0 mag.+10,2 Waterman / Steenbok 24 augustus
39 Laetitia mag.+9,6 mag.+9,9          - Steenbok/Arend 24 juli
42 Isis *) mag.+9,2 mag.+9,7          - Schutter 19 juli
89 Julia *)        -          - mag.+9,8 Driehoek/Andromeda            -
471 Papagena *)        - mag.+10,2 mag.+9,9 Beeldhouwer 9 september

*) De positie van sommige planetoïden aan de hemel wijkt flink af ten opzicht van
de ecliptica. 

Meteoren. 
α-Capricorniden. 
Begin juli verschijnen de eerste α-capricorniden. Dit zijn heldere trage meteoren
met een onranjeachtige kleur. Het maximum van 4 per uur valt op 30 juli. Het
radiant ligt bij de hoofdster van de Steenbok α.Cap (mag.+4,2). 

δ-Aquariden-zuid. 
Rond 12 juli vallen de eerste δ-Aquariden-zuid, ook traag en helder. Sommigen
kunnen uitgroeien tot boliden. Op 28 juli is het maximum van 20 per uur. Het
radiant van deze zwerm ligt  dichtbij de ster δ van de Waterman (mag.+3,3).
Beide meteorenzwermen zijn moeilijk uit elkaar te houden.

Perseïden. 
Vanaf half juli verschijnen ook reeds de eerste perseïden, waarvan het maximum
op de avond van 12 augustus is, om 22.00 uur. Deze zwerm wordt ook wel
aangeduid met: “Laurentiustranen”, genoemd naar de heilige Laurentius, waarvan
op 10 augustus de feestdag is. De perseïden brengen snelle meteoren voort, vaak
met een nalichtend spoor. Tijdens het maximum, zullen er gemiddeld 100 per uur
waar te nemen zijn. In de nacht die daarop volgt (12/13 aug) zullen er vele te zien
zijn. Het radiant van deze zwerm ligt in het sterrenbeeld Persëus, vlakbij de ster η-
Persëus. Dit punt aan het begin van de avond vrij laag in het noordoosten, maar
bevindt zich zich tegen de ochtend, bijna in het zenit. Tussen de Perseïden door
kunnen ook meteoren van de andere hierboven genoemde zwermen te zien zijn.
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Ook is er kans De Maan staat dan in het eerste kwartier en gaat om 23.20 uur
onder. 
De kans dat je meteoren kunt zien is tegen de ochtend veel groter als in de avond.
Dit heeft te maken met het feit, dat de Aarde ’s morgens tegen de
bewegingsrichting van de meteoren draait. ’s Avonds draait de Aarde met de
bewegingsrichting van de meteoren mee.

α-Aurigiden.
Op 1 september is het maximum van deze meteorenzwerm, waarbij er gemiddeld 7
per uur te zien zullen zijn. Het radiant ligt in het sterrenbeeld Voerman. De Maan
zal die nacht niet storen.

Sterbedekkingen door de Maan.

Datum Tijdstip Ster Helderheid Opmerking
za.   2-7 03.53 u δ-Ari (Ram) mag.+4,3 wederverschijning om 04.48 u
za. 23-7 01.09 u Κ-Cap (Steenbok) mag.+4,7 bijna volle maan
zo. 21-8 ‘s 0chtends Χ-Aqr (Waterman) mag.+4,9 bijna volle maan
di.  30-8 03.15 u 47-Gem (Tweelingen) mag.+5,8
do. 15-9 22.08 u Κ-Cap (Steenbok) mag.+4,7 wederverschijning om 22.36 u
do. 22-9 04.13 u Ζ-Ari (Ram) mag.+4,8 wederverschijning om 05.25 u
zo. 25-9 00.01 u 136-Tauri (Stier) mag.+4,5 wederverschijning om 00.37 u

Gebeurtenissen in het 3e kwartaal 2005
Op 5 juli staat de Aarde het verst van de Zon (aphelium), 152,1 miljoen km ofwel
1,016742 AE. Dit is 5 miljoen km meer dan op 2 januari, toen de Aarde het dichtst
bij de Zon stond.

Probeer op 4 augustus tussen 05.15 uur en 05.30 uur de zeer smalle maansikkel te
zien. De Maan staat dan op 3º hoogte. Een vrij uitzicht naar de noordoostelijke
horizon is echter een noodzaak.

Vanaf Neptunus gezien, vindt er een overgang van de Aarde vóór de Zon plaats.
De Aarde heeft vanaf Neptunus gezien een diameter van slechts 0,6 boogseconde,
de Zon 1 boogminuut.

Op 16 augustus begint op het noordelijk halfrond op Mars de winter. 
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