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Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht
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 :
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Francois Swinkels
Marius Dekkers
Henk de Mari
Gerrit van Bakel
David Bradley
Hans Kanters
Frans Mrofcynski

0492-383054 f.swinkels8@chello.nl
0492-510006 mdekkers@hccnet.nl
hpfw.de.mari@hccnet.nl
g.bakel@planet.nl
d.bradley@chello.nl
0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl
0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl

Jeugdafdeling “Galactica”:
Coordinator :

Lianne v.d. Westerlo

0492-511712

Sleutelhouders
Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium:
Harrie Eijsbouts
Coen Pouls
Dees Verschuuren

Rob Fritsen
Lianne v.d. Westerlo
Dave Bradley

Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur voor leden. 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 8 december 2008 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
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Agenda 4e kwartaal 2008
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Woensdag

1 oktober

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

3 oktober

16.30 uur Feestelijke opening

Vrijdag

3 oktober

19.30 uur Speciale clubavond

Zondag

5 oktober

14.00 uur Speciale publieksmiddag

Woensdag

8 oktober

20.00 uur Clubavond

Woensdag

15 oktober

20.00 uur Clubavond

Donderdag

16 oktober

19.30 uur Lezing E.W.S.K.

Vrijdag

17 oktober

20.00 uur Publieksavond i.v.m. Wetenweek

Zaterdag

18 oktober

14.00 uur Publieksmiddag i.v.m. Wetenweek

zaterdag

18 oktober

20.00 uur Publieksavond i.v.m. Wetenweek

Woensdag

22 oktober

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

24 oktober

19.00 uur Jeugdafdeling Galactica

Zondag

26 oktober

03.00 uur Wintertijd 02.00 M.E.T.

Maandag

27 oktober

20.00 uur Lees met Dees

Woensdag

29 oktober

20.00 uur Ledenvergadering

Woensdag

5 november

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

7 november

20.00 uur Publieksavond

Woensdag

12 november

20.00 uur Clubavond

Woensdag

19 november

20.00 uur Clubavond

Donderdag

20 november

19.30 uur Lezing E.W.S.K.

Vrijdag

21 november

20.30 uur Waarnemingsavond

Maandag

24 november

20.00 uur Lees met Dees

Woensdag

26 november

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

28 november

19.00 uur Jeugdafdeling Galactica

Woensdag

3 december

20.00 uur Clubavond

Vrijdag

5 december

XX XX

Woensdag

10 december

20.00 uur Clubavond

Woensdag

17 december

20.00 uur Clubavond

Donderdag

18 december

19.30 uur Lezing E.W.S.K.

Vrijdag

19 december

20.00 uur Publieksavond i.v.m. Kerstmis

Dinsdag

23 december

20.00 uur Clubavond

Donderdag

25 december

XX XX

Kerstmis

Vrijdag

26 december

XX XX

Kerstmis. Geen jeugdactiviteiten!

Dinsdag

30 december

20.00 uur Eindejaarsactiviteit

Woensdag

31 december

XX XX

Openen/sluiten

GEEN publieksavond. Sinterklaas!!

Oudjaarsdag. Geen clubavond!

De waarnemingsavonden, welke op de 3e vrijdag van de maand georganiseerd
worden, vervallen in oktober (wetenweek) en december (speciale publieksavond
i.v.m. kerstmis).
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De publieksavond van vrijdag 5 december komt te vervallen, in verband met St
Nicolaasavond. Daarvoor in de plaats wordt op vrijdag 19 december een speciale
publieksavond georganiseerd, die in het teken zal staan van Kerstmis.
De clubavonden van de woensdagen 24 december en 31 december worden
verschoven naar dinsdag 23 december resp. dinsdag 30 december. Op deze
laatste dag wordt er een speciale clubavond georganiseerd, de eindejaars
clubavond.
Op vrijdag 26 december zijn er vanwege 2e kerstdag geen jeugdactiviteiten.

Van het bestuur
François Swinkels

Het is bijna niet te geloven maar het is echt waar.
De
vernieuwde sterrenwacht is klaar en wat zijn we trots. Wat fijn dat
we op vrijdagmorgen 3 oktober al het gereedschap en
schoonmaakmiddelen konden opbergen. Het is
zo
onwezenlijk nu door die prachtige sterrenwacht
rond te
lopen. Te beseffen dat we daar nu gebruik van
kunnen
maken , maar ook je
voorheen
anders
hier rondloopt, loopt er
gekregen.
Natuurlijk
sponsoren geen nieuwe
van ons zelf, want wat is

realiseren
dat
we
het
gewend waren. Iedereen
trots bij. Dit hebben we
dankzij zeer veel hulp van
sterrenwacht. Maar
er toch veel

die
allemaal klaar
buitenaf, zonder
er ligt ook veel
gewerkt door

de leden in de laatste weken. Vooral de laatste
loodjes waren
vaak zwaar. Een kabelgootje hier en
een
kabelgootje daar. Nog een keer
stofzuigen,
nog
een keer de vloer doen. Nog een gaatje boren voor iets op te hangen
en ga zo maar door. Controleren of alles toch werkt. Werkt internet,
werkt de draadloze verbinding. Werkt de laptop op de beamer enz,
enz. Vervolgens wat moet er opgehangen worden. Welke posters
zijn nog geschikt. Komen alle spullen op tijd binnen. Van het
Universiteitsmuseum in Utrecht zijn objecten geleend voor de expositieruimte.
Komen ze op tijd aan. Voor de sponsoren hebben we een glasplaat laten maken
waarop hun namen voor de komende tijd staan. Is die op tijd
klaar??
Kennelijk heeft alles toch onder een gunstig gesternte gestaan
want
donderdagavond voor de opening op vrijdag was alles
binnen. Het meest verontrustende was de overstroming
in de expositieruimte. Het stond na een geweldig
noodweer onder water. Verzekering erbij enz. De vloer
moest droog zijn voordat er gerepareerd kon worden. Ook dat liep net op het
laatste moment goed af. Gelukkig !!!
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We kunnen trots zijn op hetgeen we gerealiseerd hebben. De Vereniging heeft nu
een onderdak om van te dromen. We tellen nu als sterrenwacht mee. Het bestuur
hoopt dat er nu weer initiatieven ontstaan om de woensdagen, de
waarneemavonden, de avonden voor de jeugd en de open middagen/avonden een
nieuwe inhoud te kunnen geven. Eerlijk gezegd heeft dat er wel wat onder geleden.
Laten we ook hier met zijn allen onze schouders er onder zetten.
In deze interkomeet zult u veel foto’s aantreffen van de opening. Van de
verbouwing op zich bent u in vorige interkometen goed geïnformeerd.

Van de penningmeester
H. de Mari

De oproep vorig jaar aan alle leden om eerder de contributie te betalen, heeft zijn
uitwerking niet gemist. Vele leden hadden al in de maand december betaald. Ook
nu weer zou ik de leden die de betaling pas in het 2e kwartaal deden, willen vragen
om toch eerder de contributie te betalen. Dat kan al in de maand december onder
vermelding “contributie 2009”. U bespaart de vereniging kosten en moeite om u er
aan te moeten herinneren. Het is overigens heel normaal dat betaling van de
jaarlijkse contributie vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar plaatsvindt.
Evenals vorig jaar zijn er ook nu voor het verenigingsjaar 2009 geen plannen om de
contributie te verhogen.

Lezingen door het E.W.S.K. 2008/09
Marius Dekkers

Onderstaand vindt u een overzicht van de lezingen, die het komende winterseizoen
2008/09 door de Eindhovense Weer- en Sterrenkundige Kring worden
georganiseerd. De lezingen vinden steeds op donderdag plaats en beginnen om
19.30 uur. Plaats van samenkomst is het Auditorium van de Technische Universiteit
in Eindhoven, aan Den Dolech 2.
Datum:

Onderwerp:

Gastspreker:

16-10-2008

Radiotelescoop van Dwingeloo. Een uniek
historisch astronomisch Instrument.
Het weer op satellietbeelden. Een prachtige kijk
vanuit de ruimte Op de ontwikkeling van het weer.

Hr. Harm Munk ( E.W.S.K.)

Intelligent leven in het heelal en de Fermifactor.
Zijn er aanwijzingen voor het bestaan van
beschavingen?

Drs. Klaas-Jan Mook,
Ophuizen

20-11-2008
18-12-2008
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Drs. Kees Floor ( K.N.M.I.)

19-02-2009
19-03-2009
23-04-2009

Stof en gas rondom en tussen de sterren. Zijn wij
gemaakt uit sterrenstof?
De Gaia missie. Een 3D kaart van de melkweg.
Zwaartekracht:
Einstein in het heelal. Relativistische krachten.

Dr. Rien Dijkstra, Almere
Prof. Dr. Antony Brown
(Sterrenwacht Leiden)
Drs. Hans v.d. Meer, Assen
(astronoom en amateur)

Reservering Sterrengids 2009
Marius Dekkers

Binnenkort verschijnt de ‘sterrengids 2009’ en de gids ‘Sterren en planeten 2009’.
Evenals vorig jaar is er voor onze leden de mogelijkheid om deze gidsen via de
vereniging te bestellen. Voor beiden geldt, dat de prijs ongeveer hetzelfde is als die
van 2008. Opgave tot reservering van deze gidsen kunt u doen door uw naam en
handtekening te plaatsen op het reserveringsformulier dat in de clubruimte hangt.
Of anders telefonische dan wel schriftelijke aan te melden bij het secretariaat. De
gegevens van het secretariaat staan in het clubblad. De mogelijkheid tot reserveren
geldt tot donderdag 13 november 2008. Na deze datum worden geen
aanmeldingen meer geaccepteerd.

Pluto en de plutoïden
David Bradley

Tot 2006 werd Pluto, ontdekt in 1930, bekend als de negende planet. In 2006 ging
de International Astronomische Unie (IAU) op zoek naar een nieuwe definitie voor
‘planeet’, want steeds meer kleine planeten werden ontdekt in de regio van ons
zonnestelsel voorbij Neptunus. Trouwens, sommige van deze planeetjes zijn groter
dan Pluto, en verder is Pluto toch aanzienlijk kleiner (minder dan helft zo groot) en
lichter (5% van zijn massa) dan Mercurius of enig andere planeet. Pluto was dus
omgedoopt tot dwergplaneet samen met vier anderen: Ceres, Haumea, Makemake
en Eris (persbericht IAU0603). Ceres is de enige dwergplaneet in de
planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, de rest zijn allemaal verder weg dan
Neptunus.
In juni 2008 heeft de IAU Pluto opnieuw ingedeeld in een nieuwe classificatie
“Plutoïden” (persbericht IAU0804). Dit zijn dwergplaneten wiens baan ligt buiten die
van Neptunus (Transneptunisch object, of TNO). Voor de wiskundigen wordt dit
gedefinieerd als objecten waarvan de halve lange van zijn baan as groter is dan die
van Neptunus, want hoewel Pluto valt binnen deze classificatie is hij soms dichter
bij de Zon dan Neptunus. Momenteel bestaan de bekende plutoïden uit Pluto zelf,
Eris (zelfs groter dan Pluto), Haunea en Makemake. Er zijn meerdere candidaten
voor deze classificatie, misschien zeventig. Ceres is uiteraard niet ingedeeld in
deze groep en blijft een “dwergplaneet”.
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TNO’s worden ingedeeld in drie hoofdgroepen: de Kuipergordel, de scattered disk
en de Oortwolk. Het eerste transneptunisch object (naast Pluto, toen nog
beschouwd als planeet), (15760) 1992 QB1, werd ontdekt in 1992. Inmiddels zijn er
enkele honderden bekend. De grootste, Eris, is groter dan Pluto. Oorspronkelijk
waren de eerste objecten in deze groep “cubewano’s” genoemd naar de designatie
QB1-o. Tegenwoordig zijn ze bekend als “Classical Kuiper Belt Objects”.
Volgens een theorie van Jan Oort in 1950 is de Oortwolk een wolk van vele
miljarden komeetachtige objecten rondom ons zonnestelsel. Deze objecten
bestaan waarschijnlijk grotendeels uit steen en ijs en bevinden zich op een afstand
van ongeveer 50.000 tot 100.000 astronomische eenheden (AE) van de Zon, dus
tussen de 1 en 2 lichtjaar. Kometen met een heel lange periode zoals Hale-Bopp
zouden hun oorsprong hebben in de Oortwolk. Het bestaan van de Oortwolk blijft
theoretisch, want er zijn nog geen waarnemingen van objecten uit deze groep.
In 1951 postuleerde de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper nog een gordel van
vele miljarden komeetachtige, uit steen en ijs bestaande objecten maar veel
dichterbij de Zon dan de Oortwolk. De Kuipergordel bevindt zich op 30 AE tot 50
AE afstand van de zon. Hier zijn wel waarnemingen gedaan, er zijn al ruim 1000
objecten ontdekt en men denk dat er zeker 70.000 objecten kunnen zijn groter dan
100 km diameter. Het diagram, in de figuur hieronder, geeft de relatie tussen de
Kuipergordel en de Oortwolk.

De Oortwolk en Kuiperbelt ter vergelijking
Behalve klassieke KBO’s zijn TNO’s ingedeeld in drie andere groepen.
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Plutino's hebben ongeveer een zelfde afstand tot de zon als Pluto en bewegen net
zoals Pluto in een 3:2 baanresonantie met Neptunus. De baanhelling kan oplopen
tot 20° en de baanexcentriciteit is vrij groot (0,1 à 0,3). Enkele voorbeelden:
Orcus,
30 à 48 AE, omlooptijd 245 jaar.
Ixion,
30 à 49 AE, omlooptijd 250 jaar.
Pluto zelf, 29 à 49 AE, omlooptijd 248 jaar.
Ter vergelijking: Neptunus bevindt zich in een bijna cirkelvormige baan ongeveer
30 AE van de zon, zijn omlooptijd is 165 jaar (= bijna 2/3 x 248 jaar).
Scattered disk objects (SDO's) hebben een gemiddelde afstand tot de zon groter
dan 48 AE. Hun banen zijn erg elliptisch (baanexcentriciteit 0,3 tot 0,96) en de
baanhelling is groot (gemiddeld zo'n 20°), men denkt hun oorspronkelijke baan
misschien verstoord is door de invloed van de grote reuzenplaneten. De
planetoïden Sedna en Eris zijn ingedeeld in deze subgroep. SDO’s zouden de bron
kunnen zijn van de kortperiodieke kometen.
Detached objects zijn niet-klassieke TNO’s waarvan het perihelion zo ver weg is
van Neptunus dat ze buiten de invloed van zijn zwaartekracht zijn en dus
“detached” (los staan) van het zonnestelsel. Hoewel Sedna ingedeeld is als SDO
hoort hij bij deze groep, met zijn hoogexcentrische baan tussen 76 - 975 AE en een
omlooptijd geschat op 10.500 à 12.000 jaar. En ander object bekend alleen als
87269 heeft een baan tussen 21 - 1000 AE, zijn perihelion ligt dus binnen de baan
van Neptunus. Enkele TNO’s zijn afgebeeld in onderstaande figuur.

De grootste bekende TNO’s
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Eris (een SDO) is de grootste TNO tot dusver bekend met een diameter van
ongeveer 2500 km. Zijn baan ligt tussen 37 - 97 AE met een omlooptijd van 557
jaar. Momenteel staat hij op 96,7 AE van de Zon. Na Mercurius is Eris het negende
grootste bekende object in een baan om de zon (dus geen manen!).
Pluto en Orcus horen bij de Plutino’s.
Makemake, Haumea en Quaoar zijn klassieke KBO’s en vrij van de
baanresonantie van Neptunus. Hun parameters zijn:
Makemake: 38 à53 AE,
omlooptijd 310 jaar.
Haumea:
35 à 51 AE, omlooptijd 285 jaar.
Quaoar:
42 à 45 AE, omlooptijd 288 jaar.
Alle TNO’s zijn ontdekt door fotografische methoden inclusief Pluto. De meer
recentelijke ontdekkingen zijn gemaakt met behulp van CCD camera’s. Visuele
waarnemingen zijn haast onmogelijk vanwege enorme de afstanden en de
nauwelijks merkbare bewegingen.
Momenteel staat Pluto in de Boogschutter op ongeveer 32 AE van ons vandaan.
Zijn magnitude is 13,8 dus misschien valt dat binnen het bereik van de nieuwe
Paagman telescoop als een blote-oog object. Ter vergelijking: Neptunus staat in de
Steenbok op 30 AE van ons en heeft magnitude 7,8. Geen andere TNO zal visueel
zichtbaar zijn met onze kijker.
De Internationale Astronomische Unie of IAU zorgt voor de naamgeving van
objecten in het zonnestelsel. In de Griekse mythologie is Pluto de god van de
onderwereld en Charon de veerman die de overledene over de brengt Styx naar
Hades tegen betaling van een obool in de mond. Nieuwe dwergplaneten krijgen
een naam uit de mythologieën van volkeren in de nieuwe wereld. Haumea is de
godin van bevalling en vruchtbaarheid in de Hawaiiaanse mythologie. In de
mythologie van de Rapa Nui, de bewoners van Paaseiland was Makemake de
schepper van de mensheid. Quaoar is de naam van de scheppingsgod van de
Tongva-indianen die in het gebied leefden waar zich nu de Palomarsterrenwacht
bevindt. Volgens een legende van de Tongva daalde Quaoar neer uit de hemel,
zorgde voor orde in de chaos, bouwde de wereld op de ruggen van zeven reuzen,
schiep de lagere diersoorten en tenslotte ook de mens. Sedna is in de religie of
mythologie van de Inuit de Moeder van de Zee en meester der dieren in het
algemeen, en der zeezoogdieren in het bijzonder.
[Bron: diverse artikelen uit Wikipedia, zowel Engelse- en Nederlandse versies.]
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De opening van de vernieuwde sterrenwacht
François Swinkels

Na de ontvangst van de bezoekers in de Ostaderzaal, waar ze ontvangen werden
met een kopje koffie en een heerlijk stukje vlaai, heette Dees de gasten welkom. Hij
gaf daarna het woord aan de voorzitter die in zijn toespraak nogmaals het belang
van de sterrenwacht belichtte en uiteen zette waarom het zo belangrijk is dat jong
en oud de sterrenwacht bezoeken. Natuurlijk werd in zijn speech ook de
dankbaarheid verwoord voor de instellingen en fondsen die door hun financiële
bijdrage dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. Het is alles bij elkaar een proces
van 4 jaar geweest. De centrale gedachte in zijn toespraak was “Verwondering is
de drijfveer voor alles” Na afloop werd de sleutel voor de opening van de
sterrenwacht overhandigd aan de burgemeester.
Alle gasten werden uitgenodigd naar de tent voor de deuren van de sterrenwacht te
lopen en daar toe te kijken hoe de burgemeester de klus klaarde. Voor een ervaren
opener geen probleem. Bij binnenkomst in de sterrenwacht kreeg iedereen een
glas met inhoud aangeboden voor een dronk. Daarna kon iedereen alles
bewonderen.
Na enige tijd werden de gasten gevraagd in de filmzaal bij
elkaar te komen. De burgemeester hield daar een
toespraak en memoreerde het een en ander. Ook hij was
onder de indruk van hetgeen in Asten gepresteerd is.
Enkele andere sprekers sloten zich daar nog bij aan,
waarbij vooral de woorden van de familie Pieterse indruk
maakten en waaruit bleek dat zij gelukkig zijn met het feit
dat het door hun vader gebouwde planetarium nog steeds
in zo’n goede toestand aan de bezoeker getoond kan
worden.
Daarna richtte de voorzitter nog eens het woord expliciet
tot de sponsoren en de belangrijkste steunpilaren van de
verbouwing (Jan Borg en Wim Hartman) en gaf de
vertegenwoordigers van de verschillende instellingen, bedrijven en fondsen een
aandenken in de vorm van een afbeelding van de sterrenwacht. De belangstelling
die middag was zo groot dat niet iedereen een plaatsje in de filmzaal had. Coen
heeft er voor gezorgd dat alles elders in de expositieruimte via een beamer en een
luidspreker gevolgd kon worden.
Hierna was het heel gezellig en kregen we veel complimentjes over het resultaat.
’s Avonds was speciaal voor de leden. Er was gezorgd voor een heerlijke barbecue
overgoten met een heerlijk glas wijn. Heel gezellig. Jammer dat niet alle leden
daarbij aanwezig waren. Ook hierbij heeft de voorzitter zijn dankbaarheid voor de
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inspanningen, die door de leden zijn geleverd, geuit en onderstreept met hetzelfde
aandenken. Met heel veel belangstelling heeft iedereen de lezing van Harrie
gevolgd, die in een prachtige powerpoint-presentatie de geschiedenis van de
sterrenwacht en het planetarium liet paseren. Dank hiervoor. Na afloop bijna
vergeten bood de voorzitter van de Stichting nog een boek aan aan de vereniging.
Om verwarring te voorkomen werd het boek aangeboden aan Marius, de secretaris
van de Vereniging.
Ook de open middag op zondag werd ondanks het zeer slechte weer goed
bezocht. Alom bewondering voor de sterrenwacht. Wat een fijn gevoel heb je dan
als na zovele hectische weken en alle zorg rond de opening zo voldaan naar huis
kunt gaan en dat je dat bij iedereen ziet. Een paar dagen zonder het woord
sterrenwacht.
Mensen we zijn trots
Namens het bestuur
François Swinkels

Dit is toch echt lekker

De Ostaderzaal zit helemaal vol
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Welkomstwoord door Dees

Toespraak door de voorzitter

Samen naar de opening
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De opening van de sterrenwacht

Gezellig druk en een lekkere borrel
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Toespraak

Toespraak

Toespraak

Maar wel overal te volgen
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De familie
Pieterse in het
planetarium

De avond begon weer
met lekker eten

17

De geshiedenis
Van de sterrenwacht door

Harrie

En weer een
toespraak

Marius ontvangt het boek
van Andreas Cellarius van
de Stichting Beheer Jan
Paagman Sterrenwacht
aan de Vereniging
Jan Paagman
Sterrenwacht
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Vereniging jan Paagman Sterrenwacht 25 jaar
Door alle zorg rond de opening van de sterrenwacht en de verbouwing waren we bijna
vergeten dat de Vereniging in dezelfde week 25 jaar bestond. Wat een toeval om juist in
die week de heropening te plannen. Het kon niet mooier.

Harrie maakte ons er op attent door middel van bovenstaande kopie. In de archieven vond
ik nog andere bewijzen hiervoor.
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In ieder geval een reden om de Vereniging in het zonnetje te zetten. Niet dat dat de
afgelopen tijd niet is gebeurd, maar het heeft niet zoveel aandacht gekregen. De
geschiedenis van de Vereniging is niet zo schokkend. Zij heeft zich de afgelopen 25 jaar
bezig gehouden met het promoten van de sterrenkunde. De hulpmiddelen die de
Vereniging daarvoor had zijn in die tijd wel flink toegenomen. Eerst de Jan Paagman kijker
en koepel. Een boegbeeld van de sterrenwacht. Daarna een kleine ruimte met het
Pieterse Planetarium, waardoor de sterrenwacht meer naar buiten kon treden en zich
openstelde voor publiek en onderwijs. In al die jaren hebben we ook cursussen gegeven.
Daarna een nieuwe kijker die nu ongeveer 6 jaar in de koepel staat en dan nu een volledig
nieuw onderkomen. Nu hebben we echt het gevoel klaar te zijn. Nu kunnen we ons
partijtje meeblazen. Nu kunnen we gasten echt ontvangen. Wat zijn we trots.
Het aantal leden is de laatste jaren redelijk stabiel en schommelt tussen de 90 en 100. De
eerlijkheid gebiedt wel er bij te vermelden dat veel leden eerder donateur zijn dan lid.
Wellicht dat dit jubileum en deze opening reden zijn om weer eens langs te komen en je
actief op te stellen. We verwachten u.
Laten we de komende 25 jaar een actieve vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt
en iedereen zijn/haar hobby kan uitoefenen.

Proficiat

Herfstraadsel
François Swinkels

Maandag1 begint de herfst. Dan komt de zon precies in het oosten op en gaat zij
precies in het westen onder. Dan is zij even lang boven de horizon als eronder. Wie
wil mag dan zeggen dat dag en nacht even lang duren, hoewel dat onzin is.
Meestal begint de herfst op 23 september, maar dit jaar dus niet. En volgend jaar
ook niet. Is het begin van de herfst, het bereiken van het nachteveningspunt, een
bijzonder moment? Dat valt nog te bezien.
Dus niets bijzonders aanstaande maandag? Dat is te vroeg gejuicht. Het zou mooi
zijn als er die dag veel zon was en dus ook veel diepe schaduw. Men zou dan eens
met behulp van een krijtje, een verfkwast of een spuitbus een paar uur lang kunnen
bijhouden hoe zich de schaduw van bepaalde objecten over de grond verplaatst.
Dus: waar steeds de schaduw terecht komt van een goed herkenbaar uitsteeksel
op een lantaarnpaal of verkeersbord of iets dergelijks. Drie voldoende ver uit elkaar
liggende waarnemingen zijn voldoende, maar het mooist is natuurlijk een hele serie
punten te verzamelen. Je kunt er pas tegen een uur of negen mee beginnen,
daarvóór zijn de schaduwen te lang en te vaag, maar je kan doorgaan tot een
uur of zes. Elk uur een punt. Tien punten.
Als klopt wat daarover wordt beweerd dan liggen alle punten op een rechte lijn, die
precies oost-west loopt. Via Google (poIe, sun, shadow, equinox, straight line) zijn
over tuigende foto's te vinden en gezegd worden dat het ook gisteren in Rotterdam
1

Bron NRC eind september 2008
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tussen 10 en 16 uur waarachtig leek of het waar was. Maar een bevriende
astronoom houdt staande dat het nooit precies een rechte lijn kan zijn, omdat de
schaduw van het gevolgde object bij zonsopgang en -ondergang in het westen en
oosten moet terecht komen. Je zou zeggen: als hij tegelijk oneindig ver weg komt
te liggen kan hij toch nog op de rechte blijven?
Is het precies een rechte? Het AW-observatorium kan geen uitsluitsel even omdat
het nog niet begrijpt waaróm het een rechte zou moeten zijn. Wel kon met
elementaire boldriehoeksmeting aannemelijk worden gemaakt dat het ruwweg een
rechte kan zijn als de
zon op de hemelequator
staat, maar inzichtelijk
werd het niet.
Sahara
Doorslaggevend
zal
wel zijn dat de zon
alleen tijdens de
equinox langs de
hemel trekt volgens
een cirkel die de
zeeman een grootcirkel noemt. Een
aardige bijkomstigheid is dat de eenzame reiziger in onherbergzaam gebied rond de equinox altijd moeiteloos het zuiden
en noorden vindt als de zon maar een uurtje schijnen wil, zelfs al is dat aan het
eind van de dag. Daar is geen kompas of horloge voor nodig. Zo belanden we
spelenderwijs bij een kwestie die ons al lang bezig houdt.
Stel: de eenzame reiziger zit niét in de bergen maar in de Algerijnse Sahara op een
kameel die van zonsopgang tot zonsondergang in gelijkmatig tempo voortsjokt en
daarbij - dat is zijn tic - altijd recht op de zon afloopt. Dat is te zeggen: op de
projectie van de zon op de horizon. Ook in de Sahara komt de zon tijdens de
equinox precies in het oosten op. Zij gaat precies in het westen onder. Aan het eind
van de wolkenloze dag bevindt de reiziger zich daarom pal ten zuiden van de plek
waar hij die ochtend vroeg vertrok. Krijgt hij de kameel zo ver de volgende dag
weer verder te sjokken dan verloopt zijn tocht zuidwaarts door de Sahara volgens
een cycloïde of iets dat daar sterk op lijkt. Maar nu. Stel dat hij op 21 juni dezelfde
tocht opnieuw wil maken, met dezelfde rare kameel. Op 21 juni gaat de zon niet in
het oosten op maar in het noordoosten. Zij gaat in het noordwesten onder. Aan
begin en einde van de dag loopt de kameel dus eigenlijk de verkeerde kant op.
Daar staat tegenover dat de dag langer duurt dan op 23 september of 21 maart. De
vraag is:? boekt de reiziger hemelsbreed per dag meer vooruitgang in zuidelijke
richting op 21 juni of tijdens de equinox? Of maakt het niet uit? En op 21
december? Dan duurt de dag maar kort maar gaat de zon heel gunstig op en
onder. Het is waarschijnlijk wel uit te rekenen. Maar je zou het ook mooi kunnen
nabootsen met een cycloop-achtig robotautootje dat op een groot plein een dag
lang op de zon mag afrijden. 's Zomers, 's winters en tijdens de equinox. Een
webcam houdt de vorderingen bij. Bijna net zo spannend als de Sahara zelf.
Uit NRC van eind september.
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De redactie van de interkomeet, ziet met belangstelling uw antwoord tegemoet
(mdekkers@hccnet.nl) en wie weet is er nog en prijsje.

De sterrenhemel in het 4e kwartaal 2008
Marius Dekkers

Op het noordelijk halfrond is de herfst inmiddels ingetreden. De komende periode
zal het waarnemen van de hemelobjecten onder steeds gunstiger omstandigheden
plaatsvinden. Het wordt immers iedere dag steeds eerder donker. Het laatste
weekend van oktober schakelen we weer over op winterijd.
Als je ’s avonds na zonsondergang omhoog kijkt, dan prijkt daar nog de
zomerdriehoek. Indien je de komende tijd de sterrenhemel in de gaten houdt, dan
bemerk je, dat de sterrenhemel langzaam naar het westen draait. Deze beweging
wordt veroorzaakt door de draaing van de Aarde om de Zon. In zuidoostelijke
richting zie je de sterren van het herfstvierkant (Pegasus) steeds hoger aan de
hemel reiken.
Onder het herfstvierkant is het languitgerekte sterrenbeeld Vissen terug te vinden.
Hiertussen in ligt het lentepunt! Het punt waar de Zon rond de datum van 20/21
maart staat.
Bekijk gedurende deze periode eens de omgeving van het herfstvierkant. Dit
vierkant bestaat uit 2 sterrenbeelden; Pegasus en Andromeda. Daar in de buurt ligt
het “W”-vormige sterrenbeeld Cassiopeia, dat midden in de melkweg ligt. Tussen
het herfstvierkant en Cassiopeia kun je het Andromedastelsel terug vinden. Gebruik
daarvoor een kijker. Dit sterrenstelsel heeft ongeveer dezelfde vorm als het onze
en is qua grootte 1 ½ keer zo groot. In de melkweg zijn diverse sterrenhopen terug
te vinden
De Zon
Op 22 september j.l overschreed de Zon de (denkbeeldige) hemelequator in
zuidelijke richting. Vanaf de Aarde gezien vervolgt de Zon zijn weg naar het
winterpunt, dat hij op 21 december a.s. zal bereiken.
In onderstaande tabel zijn o.a. de tijden van opkomst, ondergang vermeld, alsmede
in welk sterrenbeeld op dat moment vertoeft.
Datum

Opkomst

Doorgang

Ondergang

Sterrenbeeld

1 oktober

07.40 uur

13.29 uur

19.18 uur

Maagd

11 oktober

07.56 uur

13.26 uur

18.55 uur

Maagd

21 oktober

08.14 uur

13.24 uur

18.34 uur

Maagd

31 oktober

07.32 uur

12.23 uur

17.14 uur

Maagd

11 november

07.52 uur

12.23 uur

16.55 uur

Weegschaal

21 november

08.09 uur

12.25 uur

16.41 uur

Schorpioen
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Datum

Opkomst

Doorgang

Ondergang

Sterrenbeeld

1 december

08.25 uur

12.28 uur

16.32 uur

Slangendrager

11 december

08.37 uur

12.33 uur

16.28 uur

Slangendrager

21december

08.45 uur

12.37 uur

16.29 uur

(Boog-)Schutter

31 december

08.48 uur

12.42 uur

16.37 uur

(Boog-)Schutter

De maan
In onderstaande tabel staan de schijngestalten van de Maan vermeld, alsmede de
tijdstippen van opkomst en ondergang.
Schijngestalten

datum

opkomst

Ondergang

eerste kwartier

7 oktober

16.15 u

23.43 u

volle maan

14 oktober

18.09 u

07.35 u (15/10)

laatste kwartier

22 oktober

00.13 u

15.47 u

nieuwe maan

29 oktober

08.21 u

16.49 u

6 november

14.19 u

00.09 u (7/11)

volle maan

13 november

16.21 u

08.32 u (14/11)

laatste kwartier

19 november

23.49 u

13.46 u (20/11)

nieuwe maan

27 november

08.33 u

15.46 u

5 december

12.51 u

00.23 u (6/12)

volle maan

12 december

15.46 u

08.49 u

laatst kwartier

19 december

00.12 u

12.18 u

nieuwe maan

27 december

09.12 u

16.11 u

eerste kwartier

eerste kwartier

Zichtbaarheid van de planeten:
Mercurius is aanvankelijk ‘s morgens waar te nemen. In de loop van november
verdwijnt de planeet langzaamaan in de zonnegloed. Op 25 november staat
Mercurius aan de andere kant van de Zon en is dus niet waarneembaar. De laatste
dagen van december is de planeet ’s avonds waarneembaar laag in het
zuidwesten.
Venus staat ’s avonds na zonsondergang laag in het zuidwesten. De helderheid
van Venus neemt toe. Vanaf 14 november gaat de planeet meer dan 2 uur na de
Zon onder en in december zelfs 4 uur na de Zon. De planeet valt direct op door zijn
grote helderheid. Je hoeft Venus dus niet te zoeken.
Mars staat te dicht bij de Zon om waargenomen te worden. Op 5 december is de
planeet in samenstand met de Zon. Het zal nog een tijd duren voor we hem aan de
ochtendhemel te zien krijgen.
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Jupiter prijkt ’s avonds nog aan de zuidwestelijke horizon. Nog is de planeet het
helderste object in die regio. Weldra zal Jupiter qua helderheid achterhaald worden
door Venus. In die periode zijn er een paar mooie samenstanden tussen deze 2
planeten. Eind december komt Jupiter in conjunctie met Mercurius en zal ook
langzaamaan in de zonnegloed verdwijnen.
Saturnus is in de vroege morgen in het zuidoosten terug te vinden, in het
sterrenbeeld de Leeuw. De planeet komt steeds meer uit de zonnengloed
tevoorschijn. In november en december schuift Saturnus steeds verder van de Zon
en is in die periode in het 2e gedeelte van de nacht zichtbaar. Het bijzondere van de
planeet Saturnus is, dat de ring, die om de planeet heen hangt, vanaf de Aarde
gezien, smal is geworden. Dat komt doordat de hoogte van de Aarde boven het
ringvlak sinds 2003 geleidelijk aan het verminderen is. Tegen het einde van het jaar
wordt het minimum bereikt.
Uranus is een groot gedeelte van de nacht terug te vinden in het sterrenbeeld
Waterman. Met een verrekijker kun je de planeet al zien. In november en december
is de planeet avondobject geworden. Hij vertoeft in de Waterman.
Neptunus is ’s avonds tot even na middernacht te zien in het sterrenbeeld
Steenbok. De planeet komt wel steeds vroeger op. Dus de waarnemingsperiode
verschuift langzaamaan naar de vroege avond.

Planeet

oktober

november

december

Mercurius

’s ochtends

’s ochtends

’s avonds

Venus

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Mars

’s avonds

conjunctie Zon

conjunctie Zon

Jupiter

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Saturnus

’s ochtends

’s ochtends

’s nachts

Uranus

’s nachts

’s avonds

’s avonds

Neptunus

‘s avonds

’s avonds

’s avonds

Planetoïden:

zichtbaarheid in magnitude
okt

nov

dec

waarneembaar

opmerking

’s ochtends

Leeuw

1. Ceres

+8,5

+8,1

2. Palas

+8,4

+8,1

+8,0

’s ochtends

4/12 oppositie.
Orion/Haas/Duif

4. Vesta

+6,4

+6,7

+7,3

’s avonds

30/10 oppositie.
Walvis/Vissen

9. Metis

+9,0

+8,5

+9,5

’s avonds

4/11 oppositie.
Ram/Walvis/Ram

+10,1

’s ochtends

Leeuw

27. Euterpe
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Planetoïden:

zichtbaarheid in magnitude
okt

nov

40. Harmonia
216. Kleopatra
134340. Pluto

dec
+10

+10,3
+14

+14

waarneembaar

opmerking

’s ochtends

Tweelingen

’s avonds
’s avonds

Pegasus
Boogschutter

Meteoren:
De komende maanden is rijk aan meteorenzwermen.
Periode

Naam zwerm

Maximum

Uur
frequentie

2 oktober –
7 november

Orioniden

21-22 oktober

20

november

Tauriden

14 november–
21 november

Leoniden

17 november

5–10

Enkele uren vóór zonsopkomst de meeste kans

7 december–
17 december

Geminiden

13-14 december

120!!

Zeer talrijk in de nacht van
13 op 14 decmber

17 december–
26 december

Ursiden

22 december

10

bijzonderheid

Vuurbollen

Sterbedekkingen:
22 oktober ster in de Kreeft mag.+3,9
vroege ochtend
13 november een aantal sterren van de Pleiaden ’s avonds
6, 13 en 14 december een aantal heldere sterren.
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Ledenvergadering
Marius Dekkers

Oproep Ledenvergadering op woensdag 29 oktober a.s.
Namens het bestuur van de vereniging Jan Paagman Sterrenwacht in Asten, nodig
ik u uit voor de ledenvergadering op
WOENSDAG 29 OKTOBER 2008.
AANVANG. 20.00 uur in de filmzaal.
De voorlopige agenda voor deze ledenvergadering vindt u hieronder:
AGENDA:
1. Opening van de ledenvergadering door de voorzitter.
2. Ingekomen berichten en mededelingen.
3. Op te nemen onderwerpen voor deze ledenvergadering.
4. Vaststelling van de agenda.
5. Notulen ledenvergadering van 31 oktober 2007 en 5 maart 2008. De notulen
van deze ledenvergaderingen vindt u terug in de Interkomeet van jaargang
2008 nr. 1 resp. jaargang 2008 nr. 2.
6. Begroting 2009. Financiële plannen voor het komende jaar. Tevens worden
hierbij de activiteiten van de sterrenwacht, die in 2009 plaats zullen vinden,
besproken.
7. Voorstel inventaris overdracht aan de Stichting Beheer Jan Paagman
Sterrenwacht.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Noot:
Ten overvloede wil ik u er opmerkzaam maken, dat u zelf ook onderwerpen kunt aandragen
voor deze ledenvergadering. U kunt dat doen vóór aanvang van deze ledenvergadering of
anders bij de behandeling van punt 3 van voornoemde agenda. Uiteraard kunt u vooraf ook uw
onderwerpen bij de secretaris inleveren.
Indien u niet meer over de notulen, waarover hierboven wordt gesproken, beschikt, dan kunt u
bij de secretaris een kopie opvragen.
Voor de goede orde wijs ik u erop, dat bij de begroting 2009 enkel de financiële plannen
worden besproken. Het financieel overzicht 2008 (dus de financiële verantwoording over 2008)
komt bij de ledenvergadering op 4 maart 2009 aan de orde.
Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals groepsbezoeken, publieksmiddagen en –avonden zijn
wellicht nog andere ideeën die bij u leven volgend jaar te organiseren. Wij zullen het daarom
van harte toejuichen, dat u als lid van de Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht, ook
activiteiten voor onze vereniging voor volgende jaar wilt aandragen.

Voor de ledenvergadering hoopt uw bestuur op een grote opkomst.
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