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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: Henk de Mari hpfw.de.mari@hccnet.nl
Bestuursleden: Hans Kanters 0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl

Frans Mrofcynski 0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl

Jeugdafdeling “Galactica”:
Coordinator : Lianne v.d. Westerlo 0492-511712

Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur voor volwassenen.
Openavonden in de wintermaanden op de 1e vrijdag van de maand om 20.00 uur.
Waarneemavonden op de 3e vrijdag van de maand om 20:30 uur.
Elke laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur jeugdafdeling Galactica.

Interkomeet:
Kopij vóór 10 september 2007 sturen naar jpsasten@iae.nl

Contributie:
Volwassenen €20,00  per jaar, jeugd t/m 15 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 Activiteit Openen/sluiten
Woensdag 4 juli 20.00 uur Clubavond

Woensdag 11 juli 20.00 uur Clubavond

Zondag 15 juli 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 18 juli 20.00 uur Clubavond

Vrijdag 20 juli 19.00 uur Jeugdafdeling JPS

Vrijdag 20 juli 20.30 uur Waarnemingsavond

Woensdag 25 juli 20.00 uur Clubavond

Zondag 29 juli 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 1 augustus 20.00 uur Clubavond

Woensdag 8 augustus 20.00 uur Clubavond

Zondag 12 augustus 14.00 uur Publieksmiddag

Zondag 12 augustus 21.00 uur Meteorenavond

Woensdag 15 augustus 20.00 uur Clubavond

Vrijdag 17 augustus 20.30 uur Waarnemingsavond

Woensdag 22 augustus 20.00 uur Clubavond

Vrijdag 24 augustus 19.00 uur Jeugdafdeling Galactica Lianne – Jozef

Zondag 26 augustus 20.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 5 september 20.00 uur Clubavond

Vrijdag 7 september 20.00 uur Publieksavond

Woensdag 12 september 20.00 uur Clubavond

Woensdag 19 september 20.00 uur Clubavond

Vrijdag 21 september 20.30 uur Waarnemingsavond

Woensdag 26 september 20.00 uur Clubavond

*) Momenteel zijn we bezig het schema voor openen/sluiten aan te passen. We
zullen er in ieder geval voor zorgen, dat op de clubavond het clubgebouw voor de
leden geopend is. 

Reeds nu maken we melding van een speciale activiteit die van zaterdag 27 op
zondag 28 oktober plaats zal vinden: “De Nacht van de Nacht”. Met deze activiteit
willen we trachten aan te geven hoe storend het kunstlicht kan zijn met betrekking
tot onze waarnemingen. In die nacht gaat ook de wintertijd weer in. We hebben dus
een uur langer voor deze activiteit. 

Agenda 3e kwartaal 2007
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Francois Swinkels

De zomer is in aantocht als ik dit schrijf. Voor velen zal dat betekenen dat zij
vakantieplannen ten uitvoer gaan brengen en voor anderen geldt dat zij denken,
wat ben ik blij dat ik niet in die drukte op vakantie hoef. Hoe het ook zij met vakantie
hebben we allemaal te maken. 
Het weerbeeld dit jaar doet vermoeden dat er toch wel iets wezenlijks aan het
veranderen is. De warmste aprilmaand ooit, de warmste lente ooit. Het ene record
na het andere sneuvelt. En alle records worden zeker wat temperatuur betreft naar
boven bijgesteld. Maar ook de keerzijde van de medaille ondervinden we. De
hoeveelheid neerslag wordt zeker niet minder, maar lijkt op een andere en heftigere
wijze naar beneden te komen. Hoe dan ook de meteorologische zomer is al op 1
juni gestart, maar als een gewoon sterveling houd ik het nog maar 21 juni als start
van de zomer.
In dit jaar van extremen is het daarom heel zinvol dat het thema van de wetenweek
gaat over het topje van de ijsberg. De klimaatverandering staat hierin centraal.
Voor de sterrenwacht betekent het dat we in de wetenweek (rond 20 oktober)
hieraan aandacht zullen gaan besteden. Ik denk dat voor ons de zon heel centraal
zal staan en de invloed van de zon op ons klimaat. Wie goede ideeën heeft om dit
thema uit te werken, wil ik vragen met mij of een ander bestuurslid contact op te
nemen. Ook ideeën over samenwerking met andere instellingen zijn welkom.

De zomer betekent ook weer vele open middagen (zie agenda). Ook hiervoor is de
inzet van u nodig. Het beroerde is dat je vooraf niet kunt inschatten of het druk
wordt. Toch moeten we met voldoende personen klaar staan. Ik doe dan ook een
beroep op eenieder om zich voor een open middag op te geven. Op het bord in de
sterrenwacht komt een lijst te hangen met de data van de open middagen. Daarop
kunt u uw naam zetten. Ook kunt u met een mail aangeven te willen helpen bij de
open middagen. ( f.swinkels8@chello.nl of jpsasten@iae.nl )

Ik wens U allen mede namens het bestuur een hele prettige vakantie thuis of
elders.

François Swinkels

De nieuwbouw lijkt zich nu in een stroomversnelling te bevinden. Sinds enige tijd
heeft het Bouwbureau van Jan Borg uit Mierlo het voortouw genomen om de
subsidie die we verwachten van Stimulus veilig te stellen. Een van de voorwaarden
voor die subsidie is een aanbesteding volgens de officiële  richtlijnen. Dat betekent

Van het bestuur

De nieuwbouw
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bijvoorbeeld dat we niet alleen precies moeten weten wat we willen, maar dat we
ook een nauwkeurig bestek moeten hebben. Achteraf iets veranderen en dat weet
u waarschijnlijk uit eigen ervaring ook, kost handen vol met geld. In de
bouwcommissie is afgesproken dat het bestek dat gemaakt wordt door het
bouwbureau overeen moet komen met de beschikbare gelden en niet teveel mag
uitgaan van gelden die we misschien wel of niet nog ergens vandaan kunnen
halen.
Houd de site van de sterrenwacht in de gaten, als er nieuws is verschijnt het daar
direct.

Marius Dekkers

Attentie: Vrijwilligers gezocht voor de publieksmiddagen.
Voor de publieksmiddagen, die de komende 2 maanden plaatsvinden, hebben wij
broodnodig een aantal vrijwilligers nodig. De vakanties zijn dan weer begonnen en
er zijn dan een aantal vrijwilligers op vakantie. De publieksmiddagen vinden op de
volgende zondagen (zoals in de agenda vermeld staat) plaats: 15 en 29 juli en 12
en 26 augustus
Het meehelpen bestaat daarin, dat je het publiek dat tijdens de voorstellingen onze
sterrenwacht bezoekt, opvangt. Je hoeft dus zelf geen voorstelling te geven.

bron : Wéét wat je ziet, cursus sterrenkunde LSPS

Omdat de aarde elk jaar weer in het zelfde gebied haar baan beschrijft trekt zij
eveneens met jaarlijks weerkerende regelmaat door bepaalde stofwolken. Bij zo'n
passage veegt de aardse dampkring veel stof op en dan zijn we getuige van een
zogenaamde sterrenregen. Er zijn dan vele tientallen meteoren te zien, ze lijken
allemaal uit één punt te komen, dat punt noemen we de radiant. Een van de
bekendste zwermen is elk jaar te zien rond 12 augustus: de 'Perseiden-zwerm'. Op
andere tijdstippen zijn andere zwermen te zien: in midden november: de Leoniden,
in midden december de Geminiden, in jaarboeken kunnen nog meer data
gevonden worden.

Attentie

Omslag voorblad: Sterrenregen
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François Swinkels

Op 28 april was het weer zover. De leden van de sterrenwacht trokken er weer op
uit. Utrecht was ditmaal het doel. Het programma was zoals gebruikelijk
samengesteld door Coen Pouls. Dit jaar heeft Coen assistentie gehad van Henk de
Mari. Op het programma stond een bezoek aan het Universiteitsmuseum en
Sterrenwacht Sonnenborch. Daar tussen door natuurlijk voldoende tijd om Utrecht
zelf wat te verkennen en ergens lekker te lunchen. Ik weet niet hoe Coen dat regelt
maar mooi weer was het ook. Zowel in het museum als in de sterrenwacht werden
we vakkundig rondgeleid. De foto’s spreken voor zich.
Coen en natuurlijk ook Henk hartelijk dank voor jullie inzet.

 

Het jaarlijkse uitstapje

Hoe kan dat ?

Bewondering voor de
bibliotheek van Sonneborgh

Samen zonnevlekken
bekijken
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Kijken en kijken, maar…

Indrukwekkend
Zo,n prachtige

lenzenkijker

Terug in de collegebanken

Utrecht is
toch wel
heel
gezellig
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Dees Verschuuren

Thans volgt de beschrijving van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem, die een hoek van
ruim 23° maakt met de equator en waar de ecliptica, of schijnbare zonneweg midden doorheen
loopt. De naam van de dierenriem of zodiak, gegeven aan de gordel van sterren, door de zon in
een jaar tijds doorlopen, is afgeleid van het Griekse woord ζώδιων, dier, omdat de dieren in die
beelden de overhand hebben. Men heeft die gordel verdeeld in twaalf delen, die men de twaalf
tekens van de dierenriem genoemd heeft; onze voorouders noemden ze de huizen der zon of ook
de maandelijkse verblijfplaatsen van apollo, omdat de zon iedere maand in één van deze tekens
komt en iedere lente in het beginpunt van de dierenriem terugkeert. Het volgende tweeregelig vers
geeft de Latijnse namen in de juiste volgorde:

Sunt: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Ofwel in het Nederlands: de Ram, ;de Stier, ;de Tweelingen, ; de Kreeft,  de

Leeuw, ; de Maagd, ; de Weegschaal, ; de Schorpioen, ; de Boogschutter,

; de Steenbok, ; de Waterman, ; en de Vissen, .

De tekens , achter de namen geplaatst, zijn een laatste spoor van de oorspronkelijke

hiëoroglyphen, waardoor zij werden voorgesteld:  betekent de horens van de ram;  de

kop van de stier  een waterstroom, enz.
Ten tijde van hun onstaan wezen zij de maandelijkse stand der zon in elk beeld aan. De verdeling
van de sterrenhemel in figuren was het eerste hiëroglyphenschrift; het was in onuitwisbare tekens

aan de hemel gegrift.
De dierenriem heeft een grote rol gespeeld in
de geschiedenis der volkeren. In de
samenstelling der kalenders en in het
vaststellen van de openbare feesten. Men schat
de ouderdom van de dierenriem van Denderah
in Egypte op 2000 jaar. Alle oude kalenders en
dierenriemen beginnen het jaar met het
sterrenbeeld Stier. De zoldering van een
grafkamer in Thebe vertoont de Stier aan het
hoofd van de stoet. De dierenriem van Esne en
het astronomisch tafereel, door Champollion in
het Ramesseum te Thebe ontdekt, zijn meer
dan 4000 jaar oud, zoals blijkt uit het feit, dat
het lentepunt in de Hyaden gelegen was. De
chinezen telden eveneens het begin der
schijnbare beweging van de zon vanaf de Stier;
er bestaat nog een oude chinese waarneming
van het jaar 2357 voor Christus waar de ster η
van de Plejaden het lentepunt voorstelt. Zonder

te zeer in bijzonderheden te treden wijzen wij op de figuur van een Arabische dierenriem, in de 13e

eeuw gegraveerd op een toverspiegel en opgedragen aan Aboulfald, de roemrijke sultan, het licht

De dierenriem
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der wereld, zoals hij in het opgeschroefde opschrift van de rand wordt genoemd. We hebben nog
een afbeelding van een Chinese dierenriem, geslagen op een talisman, waarbij de tekens
verschillen van de onze en wel als volgt: de Muis, de Koe, de Tijger, het Konijn, de Draak, de
Slang, het Paard, de Ram, de Aap, de Kip, de Hond en het Zwijn. De andere figuur geeft weer een
chinese medaille, waarop het sterrenbeeld Teou, de Grote Beer, door hen Schepel genoemd,
verder de Slang, de Degen en de Schildpad. Het is een talisman, die dient om de moed op te
wekken; uit het veelvuldig voorkomen van die talisman zou men moeten afleiden, dat de Chinezen
niet tot de moedigste behoren.

Overgenomen uit De wonderen des hemels, Flammarion, Zutphen door D. Verschuuren.

Dave Bradley

Op pagina 53 van de Sterrengids voor 2007 staat een foto van lichtende
nachtwolken. Dit is een verschijnsel dat vaak in het voorjaar en zomer optreedt. Dit
zijn echter geen gewone wolken en geen poollicht: het zijn wolken die zich hoog in
de dampkring bevinden. Ze worden verlicht door de zon wanneer die niet zo diep
onder de horizon staat, met name tussen 6 en 16 graden. Dit komt overeen met de
stand van de zon in juni en begin juli, wanneer het niet echt donker wordt. Tussen
ongeveer de laatste week in mei en half juli komt de zon niet meer dan 16 graden
beneden de horizon zodat we geen zogenaamde astronomische schemering
hebben, dat wil zeggen (straatlichtvervuiling en maanlicht buiten beschouwing
gelaten) dat het in deze periode niet helemaal donker wordt. Dan bestaat er een
kans dat bij een heldere hemel je die lichtende nachtwolken (in Engels ‘noctilucent
clouds’) kunt zien.

Volgens Norton’s 2000.0 (Sterrenatlas en referentie handboek) brengt een
opwelling van koude lucht van de poolstreken in de lagere dampkring in de
zomermaanden in beide halfronde, waterdamp naar grote hoogten. Deze
waterdamp kan condenseren, mogelijk op stofdeeltjes van volkanische- of

Lichtende nachtwolken
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meteorische afkomst. Deze wolken vertonen vaak een typische structuur. Hun kleur
is vaak zilverblauw, soms goud in de buurt van de zonwaartse horizon.

Relatief weinig is bekend over deze wolken. Bij NASA denkt men dat de motoren
van de Space Shuttle ook een oorzaak kunnen zijn. Om er meer over te kunnen
weten is in April een satelliet, AIM (voor ‘Aeronomy of Ice in the Mesosphere’)
gelanceerd. Meer over deze missie kan je lezen in deze link:
http://aim.hamptonu.edu/. Tot zover heb ik geen gepubliceerde resultaten kunnen
vinden.

Lichtende nachtwolken gefotografeerd in Zweden (foto van P-M Hedén)

Op de KNMI website heb ik het volgende artikel gevonden:

Nader verklaard: lichtende nachtwolken.
12 juli 2006 - In mei, juni en juli, kan de noordelijke hemel geruime tijd na
zonsondergang of voor zonsopkomst een paar uur worden opgelicht door wolken
met een zilverachtige glans. Deze wolkenslierten met een fraaie ribbel- of
vezelstructuur worden lichtende nachtwolken genoemd. Ze zijn vrij zeldzaam em
komen onregelmatig voor: soms zijn ze alleen al in één maand enkele keren te
zien, maar menig zomer gaat voorbij zonder deze wolken. In 1988 en 1997 waren
ze in ons land op acht dagen te zien. 

Lichtende nachtwolken komen voor op ongeveer 80 kilometer hoogte, veel hoger
dan gewone wolken, die hooguit zo'n 20 kilometer hoogte bereiken. Na
zonsondergang weerkaatsen die hoge wolken nog een tijd zonlicht. De gewone
wolken, die we meestal zien, steken daar donker bij af en kleuren na
zonsondergang is rood en vervolgens donker grijs. De lichtende nachtwolken
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blijven dan wit, geel-oranje of lichtblauw. De sterren blijven in deze dunne wolken
zichtbaar.

Het ontstaan van deze prachtige nachtwolken houdt verband met talrijke uiterst
kleine deeltjes in de bovenste lagen van de atmosfeer. Dat kan bijvoorbeeld stof
zijn afkomstig van meteorieten. Zulke deeltjes alleen zijn echter niet voldoende: ook
is waterdamp nodig en zeer lage temperaturen tussen -90 en -145 graden Celsius
zijn een voorwaarde. Op de deeltjes zet zich dan een laagje ijs af, net als rijp op het
aardoppervlak. Door het ijs dat de deeltjes omhult wordt zonlicht gespiegeld.

Wie de lichtende nachtwolken een tijd observeert zal zien dat de vormen relatief
snel veranderen. Op de hoogte waar de wolken zich ophouden komen zeer sterke
luchtstromingen voor. In horizontale richting stroomt de lucht met snelheden van
gemiddeld 150 km/u en soms wel 500 tot 700 km/u. Daarmee samenhangend doen
zich ook sterk dalende en stijgende luchtstromingen voor, waardoor de wolken een
bijzonder turbulent aanzien krijgen. De karakteristieke golven en ribbels verdwijnen
weer even snel als ze zijn gekomen.

Lichtende nachtwolken zijn niet voorspelbaar, maar het loont zeker op een heldere
zomeravond na zonsondergang de moeite even naar de noordwestelijke of
noordelijke hemel te kijken.

Bron: Baltus Zwart. Lichtende nachtwolken. Zenit 11 (1986) nr 11, p. 378-382.

bron: www.astronieuws.nl

15 juni 2007 • Eredoctoraat Tim de Zeeuw in
Chicago
De Universiteit van Chicago heeft een eredoctoraat in de
natuurwetenschappen verleend aan prof. Tim de Zeeuw,
wetenschappelijk directeur van de Sterrewacht in Leiden. De
Universiteit van Chicago staat internationaal in hoog aanzien
en heeft het beleid om eredoctoraten uitsluitend op grond
van wetenschappelijke verdienste te verlenen. De Zeeuw

(Ph.D. Leiden, 1984) staat bekend om zijn onderzoek aan de dynamica van sterren
in melkwegstelsels. Zowel op theoretisch vlak als in het beschrijven van metingen
heeft hij baanbrekend werk verricht. Zo ontwikkelde hij de eerste reeks van
consistente modellen('perfect galaxies') voor elliptische stelsels. Veel van de
onderliggende wiskundige technieken zijn nog steeds in gebruik.

Meer informatie:
http://www.astronomie.nl/index.php?comp=579

Astronieuws
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14 juni 2007 • Phoenix krijgt mogelijk last van
poolwind op Mars
NASA's Marslander Phoenix, die op 3 augustus wordt
gelanceerd en volgend voorjaar moet afdalen naar het
noordpoolgebied van de rode planeet, krijgt mogelijk te
kampen met wind en opdwarrelend stof, waardoor het
nemen en analyseren van bevroren bodemmonsters uit de ondergrond van de
planeet bemoeilijkt kan worden. Dat blijkt uit experimenten door onderzoekers van
de Universiteit van Michigan. Phoenix gebruikt twaalf remraketten tijdens de
landing. Die zullen grote stofwolken doen opdwarrelen, en mogelijk chemische
verontreiniging van de bodem tot gevolg hebben. Bovendien kunnen hoge
windsnelheden op Mars roet in het eten gooien: wanneer opgegraven materiaal ca.
tien centimeter boven de opening van het meetinstrument wordt losgelaten, zoals
oorspronkelijk gepland, kan het wegwaaien, aldus de laboratoriumexperimenten.
Op basis van de bevindingen zal NASA vermoedelijk nog aanpassingen
aanbrengen in de programmering van de robotarm van Phoenix. Het Phoenix-
project kost ca. 414 miljoen dollar. Het is voor het eerst dat ijsmonsters uit de
Marsbodem worden opgegraven voor onderzoek aan boord van een ruimtesonde.

Meer informatie:
http://www.ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=5903

14 juni 2007 • Ook Saturnusmanen Tethys en Dione vertonen activiteit
De Amerikaanse Saturnusverkenner Cassini ontdekte anderhalf jaar geleden
geiseractiviteit op de kleine ijsmaan Enceladus - een verrassende vondst, gezien

de lage temperatuur op de
Saturnusmaan. Nieuwe
Cassiniwaarnemingen laten nu zien
dat ook de grotere ijsmanen Tethys
en Dione actief zijn. Dat blijkt uit de
ontdekking van grote hoeveelheden
elektrisch geladen deeltjes in de
magnetosfeer van Saturnus. Uit de
beweging van dat zogeheten plasma

volgt dat de deeltjes afkomstig zijn uit de omgeving van de twee manen. Hoewel er
op Tethys en Dione tot nu toe geen directe aanwijzingen voor geologische of
vulkanische activiteit zijn ontdekt, lijkt het waarschijnlijk dat er ook een soort geisers
actief zijn. Toekomstige waarnemingen en nieuwe analyses van oude foto's en
metingen moeten daar uitsluitsel over geven.

Meer informatie:
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-065
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13 juni 2007 • Laser op Paranal helpt Europese astronomen scherp zien
Vanaf de bergtop Cerro Paranal in noord-Chili schieten
sinds kort regelmatig laserstralen de ruimte in.
Natriumatomen hoog in de dampkring gloeien op in het
laserlicht. Op die manier wordt een (voor het blote oog
onzichtbare) kunstmatige ster gecreëerd. Metingen
aan de twinkelingen van die laservolgster bieden
informatie over atmosferische trillingen. Wanneer die
precies bekend zijn, kunnen ze uit astronomische
waarnemingen weggefilterd worden met behulp van
kleine, flexibele spiegels. Op die manier kunnen sterrenkundigen veel scherper
zien. Op de Europese Very Large Telescope op Paranal zijn de eerste
wetenschappelijke resultaten behaald met het nieuwe systeem voor adaptieve
optiek met behulp van een laservolgster. Er zijn waarnemingen verricht aan
versmeltende sterrenstelsels; aan sterrenstelsels in de buurt van het
Melkwegstelsel en op ca. vier miljard lichtjaar afstand, en aan de grote ijsdwerg
2003 EL61. Adaptieve optiek wordt al geruime tijd gebruikt op de Very Large
Telescope (met name door de instrumenten NACO en SINFONI), maar zonder
laservolgster zijn veel objecten in het heelal op deze manier niet waarneembaar.
Dankzij de in Duitsland gebouwde PARSEC-laser komen de superscherpe beelden
nu voor de gehele sterrenhemel binnen bereik.

Meer informatie:
http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2007/pr-27-07.html

Marius Dekkers

De langste dag is weer voorbij. Maar we hebben het nog volop zomer. Daar
moeten we ook maar goed van genieten. Het duurt nog wel een tijdje alvorens we
de hemelobjecten beter kunnen bekijken.  
Daarvoor moeten we nog wachten tot half augustus. Tot die tijd verdwijnt de Zon
nog vrij laat op de avond onder de horizon. De avondschemering gaat voorlopig
nog over in de ochtendschemering. Dat wil zeggen, dat de nachten niet echt donker
worden.
Op 23 september bereikt de Zon het herfstequinox en beweegt daarna onder de
hemelequator, richting het winterpunt. 
In onderstaande tabel zijn de tijdstippen van opkomst en ondergang van de Zon
vermeld. In de laatste kolom is aangegeven in welke sterrenbeeld de Zon, vanaf de
Aarde gezien, staat.

De sterrenhemel in het 3e kwartaal 2007
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Zon
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 21.48 u Kreeft
30 juli 05.57 u 13.46 u 21.34 u Kreeft
  
  9 aug 06.13 u 13.45 u 21.16 u Leeuw
19 aug 06.29 u 13.43 u 20.56 u Leeuw
29 aug 06.45 u 13.41 u 20.35 u Leeuw
  
  8 sep 07.02 u 13.37 u 20.12 u Leeuw
18 sep 07.18 u 13.34 u 19.48 u Maagd
28 sep 07.35 u 13.30 u 19.25 u Maagd
 

Maan
In onderstaand overzicht is weergegeven de fases van de Maan gedurende het 3e

kwartaal 2007.

Schijngestalten Datum Opkomst Ondergang
Laatste kwartier   7 juli 00.35 u 12.33 u
Nieuwe maan 14 juli 04.49 u 22.27 u
Eerste kwartier 22 juli 15.03 u 00.11 u (23/7)
Volle maan 30 juli 22.04 u 05.59 u (31/7)

Laatste kwartier   5 aug. 23.27 u 14.41 u ( 6/8)
Nieuwe maan 13 aug. 06.37 u 21.25 u
Eerste kwartier 21 aug. 16.27 u 23.19 u
Volle maan 28 aug. 20.39 u 06.27 u (29/8)

Laatste kwartier   4 sep. 23.16 u 16.45 u (5/9)
Nieuwe maan 11 sep. 06.54 u 19.55 u
Eerste kwartier 19 sep. 16.21 u 22.42 u
Volle maan 26 sep. 19.09 u 06.51 u

Als je het overzicht van de Maan goed bekijkt, dan kun je opmerken, dat de Maan
op bepaalde dagen vrij lang boven de horizon vertoeft. Kun je verklaren waarom ?

Planeten
Mercurius bereikt op 20 juli j.l zijn grootste westelijk elongatie. De planeet bevindt
zich dus aan de ochtendhemel. De planeet is lichtzwak maar wordt iets helderder.
Rond 26 juli komt de planeet 1 ½ uur vóór de Zon op. De planeet is in het
sterrenbeeld Tweelingen terug te vinden. In augustus snelt de planeet de Zon
tegemoet en wordt weldra onzichtbaar. Op 15 augustus staat Mercurius achter de
Zon en zal voorlopig niet echt goed waar te nemen zijn. Onopvallend zal Mercurius
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op 29 september zijn grootste oostelijke elongatie bereiken. De planeet staat in het
sterrenbeeld Maagd. Venus verdwijnt weldra in de zonnegloed en zal voorlopig niet
waarneembaar zijn. Op 18 augustus staat de planeet tussen de Zon en de Aarde
in. Tegen het einde van augustus komt Venus uit de zonnegloed tevoorschijn. In
september wordt de helderheid van Venus groter. De planeet komt vanaf de
tweede helft van september meer dan drie uur voor de Zon op. Mars staat ’s
ochtends in het sterrenbeeld de Ram. De planeet beweegt in augustus langzaam
naar de Stier. Aan het begin van de maand is er een samenstand van Mars met de
Pleïaden. Mars kom steeds vroeger op. In september komt de planeet reeds vóór
middernacht op.
Jupiter wordt ’s avonds na zonsondergang zichtbaar. Hij is terug te vinden in het
sterrenbeeld Slangendrager. Jupiter is helderder dan de sterren, die in zijn
omgeving staan. Saturnus staat in de Leeuw en verdwijnt geleidelijkaan van het
toneel. Begin juli is er nog een mooie samenstand met Venus. Op 21 augustus is
de planeet in conjunctie met de Zon. Omstreeks half september komt Saturnus uit
de zonnegloed tevoorschijn. De ster Regulus (Leeuw) staat in de buurt. Uranus
staat in het sterrenbeeld Waterman en is in de nanacht aan de hemel terug te
vinden. De planeet komt steeds vroeger op en is in augustus al een groot deel van
de nacht te zien. Op 9 september is Uranus in oppositie met de Zon. Neptunus
staat in de Steenbok en komt op 13 augustus in oppositie met de Zon. Pluto is in
het sterrenbeeld de Slangendrager terug te vinden. Heel langzaam schuift de
planeet op naar het grensgebied van de Schutter.

Planetoïden
In onderstaande tabel zijn de voor ons zichtbare planetoïden vermeld. De waarde
van de helderheden is uitgedrukt in magnituden. Deze lichtzwakke objecten zijn
enkel met een grotere kijker te zien. In de kolom “sterrenbeeld” is vermeld in welk
sterrenbeeld de planetoïden terug te vinden zijn. In de laatste kolom van dit
schema is aangegeven (voorzover van toepassing), op welke datum de
planetoïden recht tegenover de Zon staan. 
 
Planetoïde juli aug Sep Sterrenbeeld Bijzonderheden
    1. Ceres + 8,9 + 8,3 Walvis
    2. Pallas + 9,7 + 9,2 + 8,8 Peg./Vissen/Waterman Oppositie 3/9
    4. Vesta + 6,3 + 6,9 Schorpioen
    8. Flora + 9,3 Stier
    9. Metis + 10 Slangendrager
  12. Victoria + 10 + 9,7 Vissen
  29. Amphitrite + 10 Stier
  30. Urania + 10 + 9,8 Waterman
  40. Harmonia + 9,8 + 9,3 Steenbok Oppositie 3/8
115. Thyra + 10 + 9,8

Vissen/Waterman/Pegas
us

Oppositie 5/9

194. Prokne + 9,6 + 10 Waterman/ Steenbok Oppositie 29/8
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Meteoren
Vooral in juli en augustus zijn een aantal meteorenzwermen actief. Het kan zijn, dat
je gedurende een paar uur meteoren ziet van verschillende zwermen. Het is dan
niet zo eenvoudig om vast te stellen tot welke groep ze behoren. Maar dat is voor
ons ook niet zo belangrijk. Bij ons gaat het erom de meteoren te zien. 
In de maand september wordt het rustig met de opvlammende steentjes.

In de loop van dit 3e. kwartaal worden weer een aantal meteorenzwermen actief.
Begin juli: 
1. α-Capricorniden: heldere en trage meteoren, oranjeachtig van kleur. Tijdens het
maximum op 30 juli zijn er gemiddeld 4 waar te nemen. Het radiant ligt bij het
sterrenbeeld de Steenbok.
2. δ-Aquariden-zuid: helder en traag. Soms zijn er boliden te bespeuren. Het
maximum van deze zwerm valt rond 28 juli en dan zijn er gemiddeld 20 per uur
waar te nemen. Het radiant ligt in het sterrenbeeld Waterman.
3. Perseïden: reeds half juli verschijnen de eerste Perseïden. Het maximum wordt
dit jaar verwacht op 13 augustus om 08.00 uur. De sterrenwacht is de avond
hiervoor, op 12 augustus vanaf 21.00 uur geopend. Tijdens het maximum kunnen
er gemiddeld tussen de 100 en 120 per uur waargenomen. Daarmee is deze
meteorenzwerm de talrijkste. Kijk de avonden vóór en na het maximum ook. Er zijn
er nog genoeg te zien. Het radiant van de Perseïden ligt in het sterrenbeeld
Perseus. Dit sterrenbeeld ligt bij het begin van de avond nog vrij laag aan de
noordoostelijke horizon.
4. κ-Cygnyden zijn actief van 3 tot/met 25 augustus. Zij zijn traag en helder. Het
radiant ligt nabij het sterrenbeeld de Zwaan.
5. α-Aurigiden. Vanaf 25 augustus wordt deze meteorenzwerm actief. Op 1
september is het maximum met een frequentie van 7 per uur. De activiteit duurt tot
ongeveer 5 september.

Sterbedekkingen
Vermeldenswaard zijn die bedekkingen, die wij ’s avonds na zonsondergang
kunnen waarnemen. Begin augustus komt de Maan in een sterrijk gebied en
worden dan verschillende sterren bedekt.
Op 5 augustus wordt een ster van mag. +5,9 door de Maan bedekt. In de nacht van
6/7 augustus wordt een deel van de Pleïaden door de Maan bedekt. Van 8/9
augustus verdwijnen 2 sterren van magnitude +7,0 en +4,6 achter de Maan. Op 24
augustus wordt een ster van mag. +3,4 door de Maan bedekt en op 26 augustus
een ster van mag. +4,9 en op 28 augustus eentje van mag. +3,7.

In september zijn er twee bedekkingen: Op de vroege ochtend van 7 september
wordt de ster κ-Gemini (Tweelingen) mag. + 3,6 door de Maan bedekt en op 29
september ’s avonds een ster van mag. +4,7.
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