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2008
Het bestuur van de Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht,
Wenst alle leden een heel goed, heel helder, maar vooral
een heel gezond 2008.
Moge al uw wensen dit jaar uitkomen.
Tot ziens op woensdag 2 januari voor een dronk op het nieuwe jaar.
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Agenda 1e kwartaal 2008
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Openen/sluiten
Bestuur

woensdag

2 januari

20.00 uur

nieuwjaarsborrel

vrijdag

4 januari

20.00 uur

publieksavond

woensdag

9 januari

20.00 uur

clubavond

Frans

woensdag

16 januari

20.00 uur

clubavond

Hans

vrijdag

18 januari

20.30 uur

waarneemavond

woensdag

23 januari

20.00 uur

clubavond

François

vrijdag

25 januari

19.00 uur

jeugdafdeling Galactica

Lianne, Jozef

woensdag

30 januari

20.00 uur

clubavond

Coen

vrijdag

1 februari

20.00 uur

publieksavond

woensdag

6 februari

20.00 uur

clubavond

Dees

woensdag

13 februari

20.00 uur

clubavond

Harrie

vrijdag

15 februari

20.30 uur

waarneemavond

woensdag

20 februari

20.00 uur

clubavond

donderdag

21 februari

02.30 uur

maansverduistering

donderdag

21 februari

19.30 uur

lezing T.U.E.

vrijdag

22 februari

19.00 uur

jeugdafdeling Galactica

Lianne, Jozef

woensdag

27 februari

20.00 uur

clubavond

Rob

woensdag

5 maart

20.00 uur

ledenvergadering

vrijdag

7 maart

20.00 uur

publieksavond

woensdag

12 maart

20.00 uur

clubavond

vrijdag

14 maart

20.00 uur

sterrenkijkdagen

zaterdag

15 maart

20.00 uur

sterrenkijkdagen

zondag

16 maart

14.00 uur

sterrenkijkdagen

woensdag

19 maart

20.00 uur

clubavond

donderdag

20 maart

19.30 uur

lezing T.U.E.

vrijdag

21 maart

20.30 uur

waarneemavond

woensdag

26 maart

20.00 uur

clubavond

Hans

vrijdag

28 maart

19.00 uur

jeugdafdeling Galactica

Lianne, Jozef

zondag

30 maart

03.00 uur

zomertijd
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Jozef

Marius

Frans

Van het bestuur
François Swinkels

Juist voor Kerstmis kregen we bericht dat de financiering voor de verbouwing rond
is. Een pak van ons hart. Na jaren van vragen, stukken insturen en besprekingen is
het dan zover. Wanneer u deze interkomeet ontvangt zal het contract met de
aannemer waarschijnlijk al getekend zijn.
Het is gepast op deze plaats allen die hieraan hebben meegewerkt nogmaals
hartelijk te danken. Het is een lange weg geweest, die gekenmerkt werd door
wachten en wachten. De ene instelling kon pas wat doen als de andere ook wat
deed. Soms leek het wel alsof we in een vicieuze cirkel zaten, waarin geen begin
en geen eind meer te ontdekken viel. De doorbraak is toch wel het feit geweest dat
de gemeente Asten bereid was haar bijdrage te vergroten met € 5000,- en dat de
Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht ook € 5000,- beschikbaar stelde. Het
maakte een sluitende begroting mogelijk en dat is een voorwaarde voor het
ontvangen van subsidie. U kunt zich voorstellen dat de laatste dagen van 2007
spannend zijn geweest en in alle eerlijkheid enige uren nachtrust hebben gekost.
Maar ook andere fondsen zoals het Prins Bernhard Fonds en het VSB fonds
hebben de noodzaak van extra geld ingezien en extra bedragen beschikbaar
gesteld. De puzzel viel letterlijk de laatste dagen van december in elkaar.
Deze plaats is ook de juiste om Jan Borg van BBZ Mierlo te bedanken. Hij heeft
ons de laatste tijd heel goed begeleid en gezorgd voor een goede afwerking van de
aanbesteding. Jan zal ons ook bij de bouw blijven begeleiden. Heel belangrijk
omdat we van vele zaken geen of te weinig verstand hebben. Aan alle
voorwaarden is nu voldaan, nu de uitvoering. Het zal ook betekenen dat we de
komende weken wellicht niet op de bekende vertrouwde plaats onze bijeenkomsten
kunnen houden. Het zij zo.
In deze interkomeet kunt u nogmaals de plattegrond vinden van de nieuwe
sterrenwacht.
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Zo was het.

Hoe zal het worden?

... dit is het plan
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Van de Penningmeester
Henk de Mari

Het loopt al weer tegen het einde van het jaar 2007 daarom vraag ik uw aandacht
voor de jaarlijkse contributie betaling. In de vorige Interkomeet vroeg ik al uw
aandacht om de contributie voor het jaar 2008 al in de maand december te gaan
betalen. Een aantal leden hebben dat al gedaan, waarvoor hartelijk dank. Het is
overigens heel normaal dat betaling van de jaarlijkse contributie vóór aanvang van
het nieuwe verenigingsjaar plaatsvindt. Kijk maar naar alle andere lidmaatschappen
en abonnementen, die zijn allemaal bij vooruit betaling. Het zou bijzonder fijn zijn
wanneer wij allemaal er een blijvende gewoonte maken om de contributie zo vroeg
mogelijk te gaan betalen, dat mag al beginnen in de maand december
voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Mag ik uw medewerking vragen om
de contributie in de maand januari te betalen, u bespaart de vereniging kosten en
moeite om er telkens weer naar te vragen.
Met vriendelijk groet
H. de Mari

Omslag voorblad: maansverduistering
François Swinkels

Totale maansverduistering op 21 februari 2008
In de nacht en vroege ochtend van woensdag 21 februari vindt een totale
maansverduistering plaats. Deze eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en
België. Het maximum van de verduistering, met een grootte van 1,11, vindt plaats om 4:27
uur. De Maan staat op dat moment ruim 29° boven de horizon. Tegen het einde van de
eclips komt de Zon op.
Het kaartje in onderstaande figuur laat de verduistering zien. Op de kaart zijn de
halfschaduw en slagschaduw van de Aarde weergegeven, met een afbeelding van de
Maan voor verschillende momenten. De kaart is gemaakt in horizontale projectie, dat wil
zeggen dat boven aan de hemel (het zenit) ook boven aan het kaartje is. De nummers 1-7
in het kaartje komen overeen met de tabel onder de afbeelding. In de tabel staan
gedetailleerde gegevens van de eclips.
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Kaart van de totale eclips van 21 februari 2008

tijdstip

afstand

hoogte

1. Gedeeltelijke eclips in bijschaduw

01:35:39

1°30’30”

47.2°

2. Gedeeltelijke eclips in kernschaduw

02:43:40

0°57'28"

42.0°

3. Totale eclips begint

04:01:20

0°26’17”

32.8°

4. Maximum eclips

04:26:44

0°22'51"

29.3°

5. Totale eclips eindigt

04:52:04

0°26'16"

25.7°

6. Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt

06:09:43

0°57’21”

14.0°

7. Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt

07:17:53

1°30'19"

3.7°

Diameters van Maan, umbra en penumbra: 31'08", 1°23'41" en 2°29'40"
Dichtste nadering: 0°22'51"
Eclips duurt 05:42:13
Verduistering in de kernschaduw duurt 03:26:03
Totaliteit duurt 00:50:45
De Maan staat ten zuiden van het centrum van de aardschaduw
Maan op: 17:23 onder: 07:48 Zon onder: 18:01 op: 07:44
bron: internet.
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Oproep Algemene Ledenvergadering
Marius Dekkers

Namens het bestuur nodig ik alle leden van de vereniging Jan Paagman
Sterrenwacht in Asten, uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 5
maart 2008.
In 2008 zijn 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar: François Swinkels, Hans
Kanters en Frans Mrofcynski. Daarnaast zijn er nog steeds 2 functies vacant.
Leden die geinteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zich kandidaat stellen.
Deze aanmelding kan geschieden bij het secretariaat van de Vereniging Jan
Paagman Sterrenwacht of bij aanvang van de algemene ledenvergadering op
woensdag 5 maart 2008.
Mocht u informatie willen omtrent een bestuursfunctie, dan kunt u contact opnemen
met het secretariaat.
De agenda voor de ledenvergadering van woensdag 5 maart zier er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Opening van de algemene ledenvergadering door de voorzitter
Aanmelden kandidaten voor een bestuursfunctie
Binnengekomen berichten en mededelingen
Nog op te nemen onderwerpen voor deze vergadering
Notulen algemene ledenvergadering van 7 maart 2007
Verslag secretaris 2007
Financieel verslag penningmeester 2007
- toelichting van het financieel verslag door de penningmeester
- verslag kascommissie
- benoeming nieuwe kascommissie
Stemming huishoudelijk reglement
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2007 vindt in de
Interkomeet 2007 nummer 2 blz. 16. Indien u niet meer over deze notulen beschikt,
dan kunt u die opvragen bij de secretaris van de vereniging Jan Paagman
Sterrenwacht.
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Jaarprogramma 2008
Marius Dekkers

1. De publieksavonden zijn op de navolgende vrijdagen:
vrijdag 4 januari
vrijdag 5 september
vrijdag 1 februari
vrijdag 3 oktober
vrijdag 7 maart
vrijdag 7 november
Het kerstverhaal is op vrijdag 19 december
Aanvangstijdstip van de publieksavonden:

20.00 uur.

2. De publieksmiddagen op de navolgende zondagen:
zondag
4 mei
zondag 27 juli
zondag
8 juni
zondag 10 augustus
zondag 13 juli
zondag 24 augustus
Aanvangstijdstip van de publieksmiddagen van 14.00 – 17.00 uur.
3. Nationale sterrenkijkdagen:
vrijdag 14 maart vanaf 20.00 uur
zaterdag 15 maart vanaf 20.00 uur
zondag 16 maart van 14.00 – 17.00 uur.
4. Bijzondere activiteiten (geen entree)
donderdag 21 februari : maansverduistering vanaf 02.30 uur
vrijdag
1 augustus : gedeeltelijke zonsverduistering v.a. 12.00 uur
dinsdag
12 augustus: Meteorenavond de Perseïden vanaf 21.30 uur
zaterdag
16 augustus: gedeeltelijke maansverduistering v.a. 21.00 uur
maandag 1 december : bedekking van Venus door de Maan v.a. 16.45 uur
5. Nationale wetenschapsdag:
vrijdag 17 oktober vanaf 20.00 uur
zaterdag 18 oktober vanaf 20.00 uur
zondag 19 oktober van 14.00 – 17.00 uur.
6. De nacht van de nacht: (geen entree)
zaterdag 25 oktober
vanaf 20.00 uur.
Deze nieuwe activiteit heeft als bedoeling aan te geven, hoe groot de
lichtvervuiling is onze streken is.
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Voor alle activiteiten, behalve de meteorenavond en de nacht van de nacht, geldt
een entreeprijs van € 4,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 2,-.
Verenigingsactiviteiten:
Excursie in april of mei 2008
Iedere woensdag (het gehele jaar door) clubavond vanaf 20.00 uur.
Waarneemavond 3e vrijdag van de maand
Jeugdafdeling iedere 4e vrijdag van de maand
Zon- en feestdagen in 2008:
Carnaval
: zondag 3 februari
Pasen
: zondag 23 maart
Hemelvaart : donderdag 1 mei
Pinksteren
: zondag 11 mei
Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u zich wenden tot
Marius Dekkers, tel. 0492.510006.

Het maanlicht in october
Dees Verschuuren

Een artikel dat ik las in de Katholieke Illustratie van september 1941. Het toont aan
hoe men in de oorlog afhankelijk was van het licht van de maan en daarom dit soort
grafieken in verschillende tijdschriften verschenen.
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Nadat op 21 september de z.g. dag en nachtevening is gepasseerd, worden de
dagen korter dan de nachten en dit zal doorgaan tot 21 december. Het maanlicht
krijgt dus, ook in deze maand, hoe langer hoe meer beteekenis ter vervanging van
de kunstmatige verlichting, die niet mag worden gebruikt. De hierboven afgedrukte
grafiek van zon- en maanlicht laat duidelijk zien, dat de dag korter is dan de nacht
en dat dit verschil hoe langer hoe grooter wordt. De lijnen, die voor den zonsop- en
ondergang gelden, naderen elkaar namelijk hoe langer hoe meer. Aan het begin
der maand duurt de de dag van 7:39 tot 19:19 uur Midden-Europeesche ZomerTijd
en dus 11 uren en 40 minuten. Aan het einde gaat de zon op om 8:32 uur en onder
om 18:14 MEZT, zodat de lengte van de dag dan ingekrompen is tot 9 uren 42
minuten.
Wat nu het maanlicht betreft, leert de grafiek ons het volgende. Op 5 October is de
maan vol. Zij gaat op 1 October ruim een uur na middernacht (Amst. Tijd) onder,
zoodat zij dan alleen als avondlicht dienst doet. De volle maan gaat echter pas bij
zonsopgang onder en schijnt dus den geheelen avond en nacht. De afnemende
maan krijgt als avondlamp hoe langer hoe minder beteekenis. In haar laatste
kwartier schijnt zij niet 's avonds maar 's nachts. Na deze phase verliest zij haar
betekenis als lichtbron en we missen haar tot enkele dagen na nieuwe maan. Dan
wordt zij van enigen beteekenis voor de verlichting van de eerste avonduren, maar
in haar eerste kwartier schijnt zij tot middernacht.
De data der maanphasen zijn: Volle maan 5 oct. 10:42 uur; Laatste kwartier 13
Oct., 14:52 uur; Nieuwe Maan 20 October 16:20 uur en Eerste kwartier 27 oct. 7:04
uur.
In 1937 werd de Amsterdamse tijd vervangen door de Loenense of Gorinchemse
tijd. Toch schrijft men in 1941 nog steeds over de Amsterdamse tijd.
Eind september, begin october is het nog steeds zomertijd, voor ons niet zo
bijzonder, maar deze periode van de zomertijd duurde tot het weekend na 23
september van 1942.

Ik las dat……….
François Swinkels

Een nieuwe rubriek in de interkomeet. Hoe vaak komt u niet iets tegen waarvan u
zegt, go dat moet eigenlijk elke liefhebber van sterrenkunde weten. Welnu houdt u
niet in en publiceer het in deze rubriek. Artikeltjes hiervoor kunt u sturen naar
f.swinkels8@chello.nl. U moet maar denken niet iedereen leest hetzelfde tijdschrift
of dezelfde krant of dezelfde internetpagina. Een verwijzing naar een artikel is
natuurlijk ook goed.
Laat ik zelf maar beginnen:
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Een van de zestig ( uit NRC van zaterdag 15 december)
Het lijkt wel een golfbal, maar het is de
ijzige Saturnusmaan Tethys. Tijdens
meteorietinslagen is zijn oppervlak
rijkelijk voorzien van wat op afstand
putjes lijken. In werkelijkheid gaat het om
flinke inslagkraters. De grootste daarvan,
de Odysseuskrater, heeft een diameter
van vierhonderd kilometer. Tethys heeft
in zijn baan rond Saturnus gezelschap
van twee maantjes, zo klein dat ze
gemakkelijk door deze Odysseuskrater
heen zouden kunnen rollen. Het maantje
Telesto loopt voor Tethys uit, terwijl
Calypso achter Tethys aanhobbelt. Beide
maantjes hebben een diameter van rond
de twintig kilometer, tegen duizend
kilometer voor Tethys zelf De opname is
gemaakt met de Cassini-ruimtesonde.
Toen deze sonde in 1997 werd
gelanceerd kenden we nog maar achttien
Saturnusmanen. Titan, in 1655 ontdekt
door Christiaan Huygens, was.daarvan
de grootste en waarschijnlijk bekendste.
Dankzij de Cassini, de HubbleFOTO JPL/NASA De maan Thetys met de
ruimtelescoop, aardse telescopen en een
Odysseuskrater
heranalyse van de gegevens van
Voyager-2, kennen we er nu zestig, de meeste overigens vele malen kleiner dan
Tethys. (MvdH)
Dubbele halo verraadt getrapt ontstaan van ons melkwegstelsel
De bolvormige 'halo' rond ons melkwegstelsel is niet één samenhangende
structuur, maar bestaat uit twee componenten die in tegengestelde richtingen
draaien. Dat heeft een internationale groep astronomen afgeleid uit de beweging en
de chemische samenstelling van 20.000 sterren tot op afstanden van 65.000
lichtjaar van de aarde (Nature, 13 december). Daarmee is bevestigd wat al eerder
uit andere onderzoekingen werd vermoed. De ontdekking van het dubbele karakter
van de melkweghalo levert bovendien een beter beeld op van de wijze waarop het
melkwegstelsel is ontstaan. De meeste sterren van het melkwegstel bevinden zich
in een schijfvormig gebied met een diameter van ruwweg 100.000 lichtjaar. Rond
deze schijf, die opvalt door zijn spiraalstructuur, bevindt zich een bolvormige 'halo'
waarin de materiedichtheid erg laag is. De meest opvallende objecten hierin zijn
bolvormige sterrenhopen, concentraties van tienduizenden tot miljoenen sterren,
maar er komen ook afzonderlijke sterren in voor. Deze halosterren bewegen in
wijde banen rond het melkwegcentrum, waarbij zij tot op grote afstanden boven en
onder het vlak van de schijf komen.
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Daniela Carollo en haar collega’s hebben nu ontdekt dat deze halosterren verdeeld
kunnen worden in een binnen- en een buitenpopulatie. De binnenpopulatie bestaat
uit sterren met overwegend heel langgerekte banen en met snelheden van
gemiddeld 25 kilometer per seconde in dezelfde richting als die van de
melkwegschijf. De sterren van de buitenpopulatie beschrijven meer
cirkelvormigebanen en bewegen met snelheden van 40 tot 70 kilometer per
seconde in een tegengestelde richting. De binnenhalo is vrij afgeplat en domineert
tot op afstanden van 30.000 à 50.000 lichtjaar van het melkwegcentrum, terwijl de
meer bolvormige buitenhalo zich op grotere afstanden manifesteert.
Astronomen vermoeden al lang dat het melkwegstelsel zich in de loop van enkele
miljarden jaren heeft gevormd uit kleinere, protogalactische 'bouwstenen'. In het
kader van deze theorie zou de binnenhalo zijn ontstaan door het samenvloeien
van relatief zware materieconcentraties die in dezelfde richting als de schijf rond
het melkwegstelsel draaiden. De buitenhalo zou later zijn gevormd uit een groter
aantal kleinere bouwstenen die op een meer chaotische wijze samenvloeiden en
uiteenvielen. Deze getrapte ontstaanswijze verklaart ook het feit dat de sterren van
de buitenhalo veel minder zware elementen bevatten dan die van de binnenhalo:
zij ontstonden in gaswolken die minder waren verrijkt met de in oudere sterren
gevormde elementen. (George Beekman)
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Sterrenhemel 1e kwartaal 2008
Marius Dekkers

De winterperiode is inmiddels weer aangebroken. Voor het doen van
waarnemingen is deze periode zeer geschikt. De Zon gaat al vroeg onder; de
donkere avonden zetten al vroeg in. De sterrenbeelden van de winter bepalen de
komende tijd het beeld aan de sterrenhemel. De winterzeshoek omvat 6
sterrenbeelden. Capella (Voerman); Castor en Pollux (Tweelingen); Procyon
(Kleine Hond); Sirius (Grote Hond), Rigel (Orion) en Aldebaran (Stier). Door deze
winterzeshoek loopt ook een gedeelte van de melkweg. Als je met een eenvoudige
kijker of telescoop in deze lichtende band aan de hemel kijkt, dan zul je ontdekken,
dat je ontelbare sterren ziet, met hier en daar nevels en clusters van sterren
(bolhopen). Het is overigens zeer de moeite waard om ook ’s morgens vóór
zonsopkomst eens naar de sterrenhemel te kijken. Je ziet dan de hemelobjecten
“aan de andere kant van de Zon”.
De Zon.
Op 22 december bereikte de Zon het winterpunt of wintersolstitium. De winter is
ingegaan op het noordelijk halfrond. De ‘kortste’ dag ligt alweer achter ons. ’s
Avonds kun je overigens al goed merken dat het weer later donker wordt. ’s
Morgens blijft het voorlopig nog tot even vóór negenen donker.
In de nacht van zaterdag 29 maart op zondag 30 maart 2008 gaat de zomertijd in.
Om 03.00 uur (M.E.T.) wordt de tijd één uur terug gezet naar 02.00 uur (M.E.Z.T.)
Op 20 maart (06.48 uur) trekt de Zon, vanaf de Aarde gezien over de evenaar. De
lente begint op het noordelijk halfrond.
De zomertijd zal duren tot en met zaterdag 26 oktober 2008.
In het schema hieronder zijn de tijdstippen van opkomst, door- en ondergang
vermeld. In de laatste kolom is aangegeven in welk sterrenbeeld de Zon, vanaf de
Aarde gezien, op dat tijdstip staat. Bedenk wel, dat wij dit niet kunnen zien, omdat
de Zon immers de sterrenhemel overstraalt. Je kunt het wel vaststellen, door de
sterrenkaart of –schijf te raadplegen.
Datum

Opkomst

Doorgang

Ondergang

Sterrenbeeld

1 januari
11 januari
21 januari
5 februari
15 februari
25 februari
1 maart
11 maart
21 maart
31 maart

08.48 u
08.45 u
08.37 u
08.14 u
07.56 u
07.36 u
07.25 u
07.02 u
06.39 u
05.16 u

12.43 u
12.47 u
12.51 u
12.53 u
12.54 u
12.53 u
12.52 u
12.49 u
12.47 u
13.44 u

16.38 u
16.50 u
17.06 u
17.33 u
17.52 u
18.10 u
18.20 u
18.37 u
18.55 u
20.12 u

(Boog-) Schutter
(Boog-) Schutter
Steenbok
Steenbok
Steenbok
Waterman
Waterman
Waterman
Vissen
Vissen
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De Maan.
In onderstaand schema zijn de schijngestalten van de Maan vermeld, alsmede de
tijdstippen van opkomst en ondergang.
Schijngestalten

Datum

Opkomst

Ondergang

Nieuwe maan

8 januari

09.17 u

16.26 u

Eerste kwartier

15 januari

11.09 u

00.31 u

Volle maan

22 januari

16.58 u

08.51 u

Laatste kwartier

30 januari

02.03 u

10.41 u

Nieuwe maan

7 februari

08.27 u

18.09 u

Eerste kwartier

14 februari

10.18 u

02.42 u

Volle maan

21 februari

18.43 u

07.48 u

Laatste kwartier

29 februari

03.20 u

10.02 u

Nieuwe maan

7 maart

07.00 u

18.31 u

Eerste kwartier

14 maart

09.48 u

03.12 u

Volle maan

21 maart

18.57 u

06.19 u

Laatste kwartier

29 maart

04.02 u

10.35 u

In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 februari is er weer een totale
maansverduistering vanuit onze streken waar te nemen. De Maan komt om 02.43u
dee kernschaduw van de Aarde binnen. De totaliteit begint om 04.01 uur. Het
maximum is om 04.26 uur en om 04.51 uur is de totaliteit ten einde. De maan komt
uit de kernschaduw om 06.09 uur. De grootte van de eclips bedraagt 1,11. Dit getal
zegt iets over hoeveel maandiameters er in de kernschaduw kunnen.
Pasen is in 2008 heel vroeg. Dat heeft te maken met het feit dat het op vrijdag 21
maart volle maan is. Zoals bekend is het pasen de eerste zondag na volle maan,
nadat de lente is ingegaan.
De planeten.
In onderstaand schema kun je zien, wanneer welke planeet aan de hemel te zien
is. Is een planeet in conjunctie (=samenstand) met de Zon, dat is de planeet
uiteraard niet te zien en dus niet waar te nemen.
Voor de goede orde merken wij op, dat de planeet Pluto niet meer onder het stukje
“planeten” zal voorkomen, maar onder het stukje van de “dwergplaneten” en
“planetoïden”.
Planeet

Januari

februari

Maart

Mercurius

’s avonds

benedenconjunctie

’s ochtends

Venus

’s ochtends

’s ochtends

bovenconjunctie

Mars

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Jupiter

’s morgens

’s ochtends

’s ochtends

Saturnus

’s nachts

‘s nachts

’s nachts
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Planeet

Januari

februari

Maart

Uranus

begin van de avond

conjunctie Zon

conjunctie Zon

Neptunus

begin van de avond

conjunctie Zon

conjunctie Zon

Mercurius is tot eind januari aan de zuidwestelijke horizon terug te vinden. In
februari staat de planeet tussen de Aarde en de Zon in. Eind februari begin maart
snelt de planeet verder om de Zon, om vervolgens op 3 maart in de westelijke
elongatie te verschijnen. De verschijning van de planeet aan de ochtendhemel is in
een ongunstige situatie, omdat de ecliptica in de lente ’s morgens een kleine hoek
maakt. Je moet dus een vrij uitzicht naar de oostelijke horizon hebben. Venus is
voorlopig een ochtendverschijnsel. De planeet valt direct op vanwege haar
helderheid. Je hoeft Venus niet te zoeken. Eind februari, begin maart beweegt de
planeet langzaam naar de Zon toe en zal geruime tijd daarna niet waarneembaar
zijn. Mars is ’s avonds te zien. Mars stond in oppositie met de Zon op 24 december
j.l. De planeet verwijdert zich nu weer van de Aarde. Voorlopig is Mars aan de
avondhemel goed terug te vinden. De planeet is helderder dan de sterren, die daar
in de buurt staan. Jupiter is aan de ochtendhemel terug te vinden in het
zuidoosten, vóórdat de Zon opkomt. Jupiter staat het gehele jaar in het
sterrenbeeld de Schutter. Op 22 februari komt Jupiter in de buurt van Venus. De
verschijning van Jupiter in deze tijd van het jaar is ongunstig, omdat de ecliptica in
de nawinter en vroege lente ’s morgens een kleine hoek maakt met de horizon.
Saturnus komt aanvankelijk in de late avond boven de horizon en blijft de gehele
nacht zichtbaar. Op 24 februari is de planeet in oppositie met de Zon. Hij komt dan
boven de horizon, als de Zon ondergaat. Saturnus bevindt zich in de buurt van
Regulus (Leeuwe). Uranus is ’s avonds direct na zonsondergang nog te zien, maar
zal weldra in de zonnegloed verdwijnen. De planeet is terug te vinden in het
sterrenbeeld Waterman. Neptunus is ook aanvankelijk nog in de vroege avond te
zien en zal ook spoedig in de weken daarna in de zonnegloed verdwijnen.
Neptunus staat in het sterrenbeeld Steenbok.
De dwergplaneten en planetoïden.
In onderstaande tabel is voor de eerste keer de tot dwergplaneet gedegradeerde
Pluto opgenomen.
In de kolommen van januari t/m maart zijn de helderheden van de planetoïden
opgenomen. Voorts is ook aangegeven in welk sterrenbeeld ze terug te vinden zijn.
In de laatste kolom is vermeld, wanneer de planetoïde in oppositie met de Zon
komt.
Planetoïde

Januari

februari

1 Ceres

+8,5

+8,8

5 Astraea
6 Hebe

+9,6

7 Iris

maart

Sterrenbeeld
Walvis/Ram

+10

+9,7

Maagd

+8,8

+10

Leeuw/Kreeft

+10

+10

Maagd

8 Flora

+9,6

+10

15 Eunomia

+8,2

+9,2

Bijzonderheden

6.2 oppositie

Ram/Stier
+10
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Tweelingen

10.1 oppositie

Planetoïde

Januari

29 Amphitrite

+10

februari

+14

Sterrenbeeld

Bijzonderheden

Ram

41 Daphne
134340 Pluto

maart

+14

+9,9

Maagd

+14

Slang/Schutter

Meteoren.
De opvallende meteorenzwerm de Boötiden is de eerste en voorlopig ook de
laatste zwerm, die de komende maanden is waar te nemen. De periode waarin de
zwerm te zien is, valt in de eerste dagen van januari. Het maximum is op 3 en 4
januari. De Boötiden staan bekend om hun trage snelheid en grote helderheid.
Daardoor kunnen boliden te zien zijn. Boliden kun je enkele seconde achtereen
waarnemen. Soms kun je ook nog de afbrokkeling van de meteoor zien.
Sterbedekkingen.
Op 14 januari bedekt de Maan de heldere ster 51 Piscium (Vissen). Deze ster heeft
een magnitude van +5,7. De Maan is bijna half vol (eerste kwartier). De bedekking
begint rond de klok van 20.00 uur.
Op 12 maart wordt kort na zonsondergang het noordelijk deel van de Pleïaden door
de Maan bedekt.
Op 14 maart wordt 136 Tauri (Stier) magnitude +4,6 door de Maan bedekt. De ster
verdwijnt rond 18.45 uur. Later die avond (22.09 uur) wordt een ster van magnitude
+6,6 door de Maan bedekt.
Om een idee te krijgen wat de snelheid van de Maan aan de hemel is, mag je
stellen, dat de Maan zich in één uur met haar diameter verplaatst.
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Verslag ALV 31 oktober 2007
Marius Dekkers

Aanwezige leden:
Michiel van Adrichem, Jeroen van Altveer, Aarnoud Domisse, Harrie Eijsbouts,
Rob Fritsen, Jos Imandt, Piet Klomp, Coen Pouls, Wylliam Robinson en Jozef
van Stiphout.
Aanwezige bestuursleden:
François Swinkels (voorzitter), Henk de Mari (penningmeester), Hans Kanters en
Marius Dekkers (secretaris/notulist). Frans Mrofcynski komt later binnen.
Bericht van afmelding werd ontvangen van:
Dave Bradley, Annie van Hout, Annemarie Oogjen, Dees Verschuuren en Jan
Vriends.
Op deze ledenvergadering worden een aantal bescheiden aan de aanwezige leden
uitgereikt:
- agenda voor deze vergadering
- notulen buitengewone ledenvergadering van 1 november 2006.
- activiteiten 2008
- financiële plannen 2008 (aangevuld met het financieel verslag 2006 en de
begroting 2007.
- toelichting op de begroting 2008.
AGENDA:
1. Opening van de ledenvergadering door de voorzitter.
De voorzitter verwelkomt de leden en opent de ledenvergadering. Wylliam vraagt of
de leden nog een herinnering voor deze vergadering hebben gekregen. De
uitnodiging heeft weliswaar in De Interkomeet nr. 4 2007 gestaan. Daarin werd
ook het Huishoudelijk Reglement gepubliceerd. Maar dat is wel weer een maand
geleden. Het verdient aanbeveling de leden per e-mail nog eens te herinneren aan
de vergadering (b.v. 1 week van tevoren). Zullen we voortaan doen.
De voorzitter vraagt de leden of zij nog onderwerpen hebben, die aan deze agenda
toegevoegd kunnen worden. Dit is niet het geval.
2. Ingekomen berichten en mededelingen.
- Van Dees werd een e-mail ontvangen, waarin hij zijn opmerkingen t.a.v. het
huishoudelijk reglement bekend maakt. Zijn opmerkingen zullen onder punt 6 van
deze agenda aan de orde komen.
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- Van Onis, organisatie voor welzijnsdiensten in Asten, werd een brief ontvangen
waarin verzocht werd, om mee te helpen hun adressenbestand actueel te
houden. Onis is een vrijwilligerscentrale, die er voor zorgt, dat alle vrijwilligers van
de Astense verenigingen verzekerd zijn tegen schade en ongelukken, opgelopen
tijdens de activiteiten van hun verenigingen. De premie is zeer laag (€ 0,50 per
vrijwilliger per jaar). Aan Onis hebben wij het aantal vrijwilligers van onze
vereniging opgegeven. Dit aantal bedraagt 20. Zij hoeven geen lijst te hebben
van de namen van onze vrijwilligers. De vereniging moet die wel bij de hand
hebben.
3. Nog op te nemen agendapunten voor deze vergadering.
Er zijn geen onderwerpen die aan de agenda toegevoegd moeten worden. Mochten
er nog vraagstukken tijdens deze vergadering naar voren komen, dan kunnen die
in de rondvraag behandeld worden.
4. Notulen van de ledenvergadering van 1 november 2006.
De in deze notulen vastgelegde opmerkingen met betrekking tot ons huishoudelijk
reglement zijn reeds in het te presenteren huishoudelijk reglement verwerkt. Onder
punt 6 wordt het huishoudelijk reglement besproken. De notulen worden
doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat deze worden vastgesteld
en geaccepteerd. De voorzitter dankt de secretaris voor z’n inbreng in deze.
5. Financiële plannen en activiteiten 2008.
Allereerst zullen de activiteiten voor 2008 besproken worden, waarna we de
financiële plannen zullen bespreken.
Aan de leden wordt gevraagd of zij nog nieuwe activiteiten hebben voor het
volgend jaar en of de bestaande activiteiten wellicht op een andere wijze
georganiseerd moeten worden.
Er worden geen nieuwe activiteiten aangedragen en er worden ook geen
veranderingen in de bestaande activiteiten aangebracht.
De secretaris heeft een overzicht van de activiteiten 2008 gemaakt. Die worden
doorgenomen.
Het aantal leden dat de waarneemavond op de 3e vrijdag van de maand bezoekt,
is dit jaar tot een minimum teruggelopen. De waarneemavond is in de zomer al
geen geweldige activiteit, vanwege het laat invallen van de duister en de vakanties.
Frans is de iniatiefnemer van deze avond. Hij komt later. Voorgesteld wordt om dit
onderwerp in de rondvraag bespreken.
Met de Strabrechtse Sterrenwacht (Geldrop) en de Philips Sterrenwacht
(Eindhoven) heeft de Jan Paagman Sterrenwacht contact, om de jeugd (van 7 t/m
13 jaar) in de omgeving van Eindhoven, Geldrop en Asten voor de sterrenkunde en
astronomie te interesseren. Daartoe zullen maandelijks bijeenkomsten zijn, waarbij
de jeugd wordt uitgenodigd, hieraan deel te nemen. De eerst volgende activiteit van
de gezamenlijke sterrenwachten is op dinsdag 20 november a.s. Dan is de Jan
Paagman Sterrenwacht de host voor de jeugd. Iedere sterrenwacht heeft iets
bijzonders: De Strabrechtse Sterrenwacht heeft de school achter zich staan. Daar
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kunnen natuurkundige proeven uitgewerkt worden. De Philips Sterrenwacht heeft
de beschikking over een zonnekijker en de slinger van Foucault en de Jan
Paagman sterrenwacht heeft een planetarium. In dit verband komt ook de Jongeren
Werkgroep (J.W.G.) ter sprake. Arnoud Domisse heeft voorheen contact gehad
met de J.W.G. Hij zal daar eens nader informeren. Wylliam deelt mee, dat in het
blaadje van de NVWS-Eindhoven (=de EWSK) staat vermeld dat de
sterrenwachten van Eindhoven, Geldrop en Asten vorige maand een gezamenlijke
jeugdcursus zijn gestart. Helaas is op de website van de JPS daar over nog niets te
vinden. Wij zullen dit alsnog doen.
Een overzicht van alle activiteiten, die de Jan Paagman Sterrenwacht in 2008 wil
organiseren zal in de eerst volgende uit te brengen Interkomeet gepubliceerd
worden.
De financiële plannen van 2008 en de toelichting hierop worden doorgenomen. De
excursie zal in principe geen cent mogen kosten. Afgelopen keer hebben we geld
erbij moeten leggen, omdat een aantal personen zonder opgave van reden,
wegbleef. Het voorstel om de helft van de excursiekosten te betalen bij de aanmelding van de excursie, haalt het niet.
Michiel en Rob pleiten voor een persoonlijke aanpak. Laten we voor de excursie
een aanmeldingsformulier gebruiken. Op dit formulier kan de deelnemer zijn
handtekening plaatsen. Dit lijkt nog de beste oplossing.
De prognose inkomsten voor groepsbezoeken is minder geworden. Dit komt omdat
we in 2007 minder inkomsten ontvangen hebben uit de groepsbezoeken. Op de
begroting 2007 (€ 2.000,-) liggen we iets achter. Voor volgend jaar moeten we
rekening houden met de verminderde opbrengst van groepsbezoeken. Dit komt
omdat de sterrenwacht gedurende een bepaalde tijd gedeeltelijk buiten gebruik zal
zijn, vanwege de herinrichting van de nieuwe ruimte.
De donatie van mevrouw Pieterse (€ 500,-) is verwerkt in de post ad. € 600,De verkoop van materiaal is verre van goed. Dat verdient een betere aanpak. Daar
moet de komende tijd aan gewerkt worden. Hoewel van de jeugdafdeling nog geen
declaraties werden ontvangen (ze zijn er wel!) kan reeds nu gezegd worden, dat de
bijdrage aan de jeugdafdeling met € 100,- naar beneden kan. De uitgaven, die de
jeugdafdeling heeft, vallen reuze mee.
Op aanraden van de kascommissie worden de bestuurskosten onder één noemer
gebracht. Daardoor lijken die uitgaven nu hoger.
Huisvestingkosten is voor een groot bedrag opgenomen. Volgend jaar zullen we te
maken krijgen met een eigen energierekening. Het is nog maar de vraag of
€ 1.000,- volstaat.
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François deelt de aanwezige leden mee, dat indien de verbouwing en inrichting
gerealiseerd is, de stichting eigenaar wordt. We krijgen dan een nieuwe situatie. De
vereniging krijgt alle spullen en de ruimte in bruikleen.
Formeel zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden. Dit zal resulteren in
een jaarlijkse vergoeding, die de vereniging aan de stichting verschuldigd zal zijn.
Wie betaalt de herstelkosten van b.v. het planetarium. De stichting is formeel geen
eigenaar van het planetarium. Dit zal ook geregeld moeten worden.
Er zal nog een inventarislijst gemaakt moeten worden, waaruit blijkt, wie de
eigenaar is van de betreffende spullen. De vereniging en de stichting zullen het
een en ander in goed overleg dienen te regelen.
Afspraak wordt gemaakt, dat een nieuwe begroting wordt gemaakt, indien er
belangrijke verandering plaatsvinden. Wellicht dat we bij de volgende algemene
ledenvergadering op 5 maart 2008 meer weten.
Ook wordt verduidelijkt, dat de leden van de vereniging geen zeggenschap hebben
over de begroting die de stichting in de toekomst maakt.
De voorzitter legt de begroting 2008 ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.
Wylliam merkt een neergaande tendens op in de ontvangsten. Die opmerking is
terecht. We zullen daarom ook flink aan de weg moeten timmeren, teneinde de
ontvangsten weer op een juist niveau te brengen.
Rob vraagt zich af of we niet te commercieel bezig zijn. We zijn niet te commercieel
bezig. We moeten wel steeds vooruit blijven denken. En, we moeten ook kijken
naar wat er om ons heen gebeurt. Stilstand is achteruitgang. Het hoofddoel van de
vereniging mag niet alleen de gezelligheid zijn, dat is een mooie bijkomstigheid.
De begroting van 2008 wordt goedgekeurd.
Na deze vragen beantwoord te hebben, doet de voorzitter verslag van de
ontwikkeling in de verbouwing en herinrichting van de nieuwe ruimte. Hij stelt de
vraag aan de A.L.V. of de vereniging bereid is, ingeval van nood, de stichting bij te
staan met een bijdrage van maximaal € 5.000,-. Drie aannemers hebben een
offerte uitgebracht op 26 september j.l. Met de aannemer die voor het laagste
bedrag heeft ingeschreven wordt onder leiding van J. Borgh verder gepraat. Voor
een werkelijke start is een sluitende begroting een voorwaarde.
Jozef stelt dat, indien de vereniging geld aan de stichting afstaat er volgend jaar
minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Marius reageert hierop, dat de
activiteiten voor volgend jaar geen gevaar lopen door deze “hulp”. De saldi van de
liquide middelen overtreffen de financiële plannen + de mogelijke bijdrage van
€ 5.000,- ruimschoots. De uit te voeren activiteiten voor 2008 lopen geen gevaar.
Michiel stelt, dat alleen in uiterste nood een beroep gedaan mag worden op de
verenigingskas.
Het volgende wordt in stemming gebracht:
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De Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht is bereid om de Stichting Beheer Jan
Paagman Sterrenwacht financieel te ondersteunen tot een maximum bedrag van
€ 5.000,- indien deze laatste niet in staat mocht zijn aan haar verplichtingen te
voldoen, aangaande de herinrichting van de nieuw verkregen ruimte.
Wie is vóór dit voorstel?
Uitslag:

van de aanwezige leden zijn vóór : 12 leden.

De voorzitter verklaart het voorstel aangenomen.
6. Huishoudelijk Reglement (bijgaand).
De tekst van 7 maart j.l n.a.v. de opmerkingen in de A.L.V. zijn gepubliceerd in De
Interkomeet.
Het onder agendapunt 2 bedoelde e-mailbericht met opmerkingen van Dees wordt
nu behandeld.
Par. 1 – 7 : vervanging van functies is reeds in de statuten geregeld, dus
waarom dubbel?
De onder dit punt genoemd item is een nadere uitwerking van wat daarover in
de statuten wordt gezegd. De A.L.V. is het daarmee eens.
Par. 3 – 2 : De agenda van de vergaderingen worden vooraf gepubliceerd,
geldt dat ook voor de bestuursvergaderingen, zo ja, waar, wanneer en hoe?
Als de leden aanwezig mogen zijn op de bestuursvergaderingen, dan moeten
ze wel vooraf op de hoogte zijn van de agenda. Dus publicatie.
Als we spreken over vergaderingen dan zijn daar ook de
bestuursvergaderingen bij betrokken. Immers zijn de bestuursvergaderingen
ook voor leden openbaar. Zij mogen zich echter niet inhoudelijk bemoeien met
de gesprekken.
Hierbij wordt afgesproken, dat de agenda van de bestuursvergaderingen op het
publicatiebord in de vereningsruimte komen te hangen.
Par. 3 – 5 : De secretaris moet wel op de jaarvergadering melding maken van
de ingekomen stukken. Staat dat ergens?
Het agendapunt “ingekomen stukken” is een standaard agendapunt van een
vergadering, precies als b.v. de rondvraag of nog op te voeren agendapunten.
Mocht bij het bekendmaken van de agenda bekend zijn van wie ingekomen
stukken werden ontvangen, dan kan dat eveneens ter kennisname in de
uitnodiging aan de leden bericht worden.
Par. 9 – 2 : De kascommissie is door de wet voorgeschreven en in die wet
staat dat de kascommissie tot taak en het onbeperkte recht heeft het
navolgende te onderzoeken:
a.
de boeken en bescheiden
b.
de aantekeningen van de actuele bijgehouden boekhouding
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c.
de opmaak van de balans en een staat van baten en lasten
d.
controle van de kas en het aanwezige saldo
e.
de controle dient zowel op rechtmatigheid en doelmatigheid te
geschieden.
Of de aanwezigheid van de penningmeester gewenst is kan en mag alleen maar
de kascommissie beoordelen en dat moet niet a priori maar aangenomen
worden.
De opsomming a t/m e is reeds uit het huishoudelijk reglement verwijderd. De
A.L.V. is het eens met de stelling, dat de kascommissie in normale
omstandigheden niet mag bepalen of de aanwezigheid van de penningmeester
gewenst is. Het idee van de A.L.V. om het woordje “gewenst” te verwijderen,
wordt overgenomen. Er komt nu te staan: “Bij deze controle is de
penningmeester aanwezig”.
Par. 15 – 5 : Mag elke sleutelhouder zijn sleutel uitlenen aan een bekwaam
amateur- astronoom, zo nee OK, zo ja op welke wijze wordt hij op de hoogte
gesteld van zijn/haar bekwaamheid.
Verwezen wordt naar paragraaf 13 – 1 waar staat, dat het bestuur een
coördinator aanwijst.
Hoe de bekwaamheid van een lid aangeduid kan worden is op dit moment
moeilijk te bepalen. We weten van diverse personen, dat zijn bekwaam zijn.
Wylliam zegt hierover, dat bij de Philips Sterrenwacht instructieavonden
worden georganiseerd, waarbij een lid bedieningsbekwaamheid kan leren.
Soortgelijke activiteiten kunnen bij ons ook plaatsvinden.
Verdere aanpassingen:
Par. 2 – 1 : Wylliam merkt een typefout op: “allle” moet zijn “alle” waarvan akte.
Par. 3 – 2 : “gepubliceerd” wordt vervangen door ‘bekend gemaakt”.
Par. 3 – 3 : tussen “zijn” en “openbaar” dient tussengevoegd te worden: “voor
leden”.
Par. 3 – 5 : In de laatste zin van dit item wordt op verzoek van de A.L.V. een
aanpassing gemaakt: “Samen beoordelen zij of de stukken in een
bestuursvergadering - “of” laten vervallen, daarvoor in de plaats “resp.” – een
ledenvergadering behandeld – toevoegen “dienen te” – worden.
Par. 9 – 1 : 2e zin: “Het dient aanbeveling enz …” moet zijn: “Het verdient
aanbeveling enz…”
Par. 14 – 1: Onder par. 3 -2 werd gesproken over de bekendmaking van de
agenda van de bestuursvergadering b.v. op het publicatiebord. Onder deze
paragraaf wordt toegevoegd: “publicatiebord”.
Par. 15 – 5: opnemen na het woord “sterrenwacht: “Deze personen worden enz.
….” t/m “…..vermeld”.
Par. 15 – 6: “Bedieningsbekwame” verwijderen.
Par. 16
: “mondelinge en schriftelijke” verwijderen.
Alle hierboven genoemde opmerkingen en aanpassingen zullen in het
huishoudelijk reglement, dat op 7 maart 2007 werd gepresenteerd en waarvan
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alle leden inmiddels een exemplaar hebben, worden verwerkt. Nadat deze
aanpassingen zijn verwerkt zal het nieuwe huishoudelijk reglement op de
algemene ledenvergadering van 5 maart 2008 ter goedkeuring aan de leden
worden voorgelegd.
7. Rondvraag.
- Waarneemavond.
Onder punt 5 kwam de waarneemavond aan de orde. De opkomst voor deze
activiteit is minimaal. Frans (inmiddels binnengekomen) deelt mee, dat hij de
laatste tijd alleen op de sterrenwacht was. Hij voelt er niet veel meer voor, deze
avond te trekken. De avond met “lees met Dees” is daarentegen een succes.
Hoe kunnen we de waarneemavond nieuw licht inblazen. We zijn het er over
eens, dat voor die avond wel een programma moet zijn.
Mogen we er wel van
uit gaan, dat de leden op zo’n avond zelf ook iets inbrengen. Het gaat er om,
de avond zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat het een leerrijke avond
wordt. Misschien zullen de initiatiefnemers (Frans/Jeroen) steeds wel een
onderwerp bij de hand moeten hebben om deze avond interessant te maken.
Ook zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden met de betrokkenen.
Jeroen wil die leden, die voorheen kwamen, wel benaderen.
De kwestie met de kijker komt nog aan de orde. Het (inmiddels bekende)
probleem is nog steeds niet adequaat opgelost. Ad Mathijs is voor de laatste
keer in april j.l geweest. Wylliam stelt voor, dat Ad Mathijs nog eens moet komen
en de kwestie oplost. Mechanisch werkt de telescoop niet goed. Afwijking in het
kijkersysteem is nog steeds aanwezig. Wylliam maakt zich zorgen
over
de
ontwikkeling van de laatste tijd. Hij vindt dat Ad Mathijs het een beetje laat
afweten. Dees heeft contact met Ad Mathijs. Jozef stelt voor zelf de afwijking
vast te stellen en dan met Ad Mathijs contact op te nemen. François zal met
Dees contact opnemen hoe nu verder te handelen.
Sleutel van de lantaarnpaal is terug en hangt in het sleutelkastje.
Frans doet nog een oproep aan de aanwezige leden, dat er nog steeds
vacatures zijn in het bestuur. Er zijn echter geen geïnteresseerden.
Marius vraagt aan de aanwezige leden of er nog iemand belangstelling heeft
voor de sterrengids 2008 of Sterren en planeten 2008. Er is geen reactie.
Degenen, die de sterrengids 2008 willen ontvangen, hebben dit reeds
aangegeven.
Tevens deelt Marius mee, dat de volgende algemene ledenvergadering zal
plaatsvinden op woensdag 5 maart 2008.
8.

Sluiting.
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