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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 : Francois Swinkels 0492-383054 f.swinkels8@chello.nl
Secretaris: Francois Swinkels (tijdelijk)
Penningmeester: Gerrit van Bakel g.bakel@planet.nl
Bestuursleden: David Bradley d.bradley@hccnet.nl

Hans Kanters 0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl
Frans Mrofcynski 0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl
Hélène Willems helene.willems@kpnplanet.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 Rob Fritsen
Coen Pouls Lianne v.d. Westerlo
Dees Verschuuren

Geopend:
Elke woensdagavond vanaf  20.00 uur clubavond voor leden.  In de wintermaanden de eerste 
vrijdag van de maand openavond vanaf 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 6 september 2009 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 3e kwartaal 2009

Dag Datum Tijd Activiteit Openen/Sluiten
Woensdag 1 juli 20.00 uur Clubavond François

Dinsdag 7 juli 20.00 uur Bestuursvergadering

Woensdag 8 juli 20.00 uur Clubavond Frans

Zondag 12 juli 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 15 juli 20.00 uur Clubavond Gerrit

Vrijdag 17 juli 20.30 uur Waarneemavond Frans

Woensdag 22 juli 20.00 uur Clubavond Hans

Vrijdag 

Zondag

25 juli
t/m

2 aug

Kruidendagen in samen- werking met 
het Beiaard- en Natuurmuseum

Zondag 26 juli 14.00 uur Publieksmiddag

Maandag 27 juli 20.00 uur Lees met Dees Dees

Woensdag 29 juli 20.00 uur Clubavond Helene

Vrijdag 31 juli 19.00 uur Jeugdafdeling Galactica Lianne/Jozef

Zondag 2 aug 14.00 uur Publieksmiddag

Dinsdag 4 aug 20.00 uur Bestuursvergadering

Woensdag 5 aug 20.00 uur Clubavond Harrie

Zondag 9 aug 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 12 aug 20.00 uur Clubavond Coen

Zondag 16 aug 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 19 aug 20.00 uur Clubavond Rob

Vrijdag 21 aug 20.30 uur Waarneemavond Frans

Zondag 23 aug 14.00 uur Publieksmiddag

Woensdag 26 aug 20.00 uur Clubavond David

Vrijdag 28 aug 19.00 uur Jeugdafdeling Galactica Lianne/Jozef

Zondag 30 aug 14.00 uur Publieksmiddag

Maandag 31 aug 20.00 uur Lees met Dees Dees

Dinsdag 1 sept 20.00 uur Bestuursvergadering

Woensdag 2 sept 20.00 uur Clubavond Frans

Vrijdag 4 sept 20.00 uur Publieksavond

Woensdag 9 sept 20.00 uur Clubavond Gerrit

woensdag 16 sept 20.00 uur Clubavond Hans

Vrijdag 18 sept 20.30 uur Waarneemavond Frans
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Dag Datum Tijd Activiteit Openen/Sluiten
Woensdag 23 sept 20.00 uur Clubavond Helene

Vrijdag 25 sept 19.00 uur Jeugdafdeling Galactica Lianne/Jozef

Maandag 28 sept 20.00 uur Lees met Dees Dees

Woensdag 30 sept 20.00 uur Clubavond David

Van het bestuur

François Swinkels

Zittend hier in Zuid Frankrijk probeer ik me weer even te verplaatsen naar Asten. 
Wat is er de afgeloen periode allemaal voorgevallen. Wat direct van belang is dat 
we  weer  overgeschakeld  zijn  van  de  open  vrijdagavonden  naar  de  open 
zondagmiddagen. De eerste van die middagen zijn al weer voorbij en we hopen 
de komende periode wanneer de zomervakantie losbarst op veel belangstelling. In 
deze interkomeet leest u ook nog een verslag van de jaarlijkse excursie van de 
sterrenwacht. Ook dat is belangrijk !
Via deze weg wil ik ook graag nog ons lid Marius Dekkers veel sterkte toewensen. 
Hij  krijgt  veel  te  verwerken  en  herstelt  op  dit  moment  weer  van  een 
liesbreukoperatie. Marius namens alle leden heel veel sterkte en we hopen je 
weer snel op de sterrenwacht te ontmoeten. Marius heeft al zijn funkties binnen 
de sterrenwacht neergelegd.  Dus ook het bestuur heeft nu een vacature.  Het 
bestuur  wenst  iedereen  een  heel  fijne  zomervakantie  toe  maar  vraagt 
tegelijkertijd aan iedereen: als u tijd hebt ,kom dan naar de sterrenwacht en 
help mee bij de organisatie van de open middagen. Hulp is altijd welkom, ook in 
het bestuur.  

Een bericht van Marius

Marius Dekkers

Het is weer een hele tijd geleden, dat ik me op de verenigingsavond van de Jan 
Paagman Sterrenwacht heb laten zien. Reden voor mij, om eens iets van mij te 
laten horen, middels onderstaand verhaal.
Er  is  de  afgelopen  maanden  een  heleboel  gebeurd  ten  nadele  van  mijn 
gezondheid.  Tweeduizendenacht  was  voor  mij  qua  gezondheid  een  rampjaar, 
maar aan het einde van dat jaar was ik toch weer aardig op de goede weg terug; 
ik  kon  weer  aan  de  normale  activiteiten  van  de  vereniging  gaan  denken  en 
deelnemen. 
Hoewel aanvankelijk alles leek mis te gaan, kon ik op 3 oktober j.l, de feestelijke 
opening van de nieuwe ruimte van de Jan Paagman Sterrenwacht meemaken. In 
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2009 ging ik verder, waar ik in 2008 was opgehouden. Het herstel zette zich voort 
en alles bleef onder controle. 
Eind  februari  kwam er  echter  een  kentering  in  het  herstel;  de  maandelijkse 
uitslagen  van  de  onderzoeken,  waren  iets  minder  goed  dan  in  de  voorbije 
maanden. Op zich nog niet zo erg, omdat dit bij mijn ziektebeeld hoorde. Maar 
toen  ik  in  maart  j.l  werd  geconfronteerd  met  een  plotselinge  opgelopen 
longontsteking, was ik zeer bezorgd over de afloop. Voordat ik het wist, lag ik 
dan ook in het ziekenhuis. Ik wilde op dat moment ook niets liever. Dat is ook 
tekenend voor mijn situatie. De doktoren in het ziekenhuis constateerden buiten 
de longontsteking hierbij ook, dat de nierfuncties snel achteruit gegaan waren. 
Na een paar dagen, was mijn medische toestand enigszins gestabiliseerd, doch 
wel zorgwekkend. 
De doktoren kwamen in die periode wel 4 of 5 maal per dag bij mij kijken. Na 
enkele dagen kwam er wat verbetering in mijn gezondheidssituatie. Het eten en 
drinken ging niet van harte. Ik was moe, heel erg moe; nog te moe om te eten. 
Doch  langzaamaan  verbeterde  dat.  De  artsen  wezen  mij  erop,  dat  de 
herstelperiode lang zou gaan duren en dat ik geduld moest hebben, heel veel 
geduld.
Inmiddels heb ik ook een liesbreukoperatie ondergaan. Die was nodig, omdat ik 
veel pijn aan de lies had gekregen. Het herstel van deze operatie gaat naar wens. 
Binnenkort ga ik voor controle naar het ziekenhuis. 
Het heeft mij  op dat moment ook aan het denken gezet, hoe het verder moest 
met  mijn  functioneren  als  secretaris  van  de  vereniging  en  de  stichting  Jan 
Paagman Sterrenwacht. Er moesten nog zoveel dingen gedaan worden en ik was 
helemaal niet in staat, om zelfs een klein gedeelte van die taken uit te voeren. Ik 
heb  in  deze  periode  veel  hulp  gehad  van  François  en  Henk.  Zelf  was  ik  van 
mening, dat deze situatie zo niet lang kon aanduren. Er moest iets gebeuren. Met 
François  heb  ik  overlegd.  En  met  heel  veel  moeite  heb  ik  toen  het  besluit 
genomen,  mij  uit  het  verenigingsbestuur  Jan  Paagman  Sterrenwacht  terug  te 
trekken.  Het  was  geen  gemakkelijke  beslissing.  Ik  heb  de  bestuursfunctie 
secretaris en secretaris/penningmeester dan ook 20 jaar lang met veel plezier 
uitgeoefend.  Ik  heb  verschillende  voorzitters  “versleten”:  Ad  Smulders;  Dees 
Verschuuren,  Harrie  Eijsbouts  en  nu  François  Swinkels.  Ik  hoop  dat  mijn 
gezondheidssituatie in de komende periode verder zal herstellen, opdat ik weer 
in staat zal zijn, de verenigingsavonden te bezoeken.
Verder heb ik  aangeboden mijn kennis  en ervaring beschikbaar  te  stellen ten 
behoeve van het bestuur en de vereniging, voor zover dat dat in mijn vermogen 
ligt.
Ten slotte wil ik het bestuur en de vereniging Jan Paagman Sterrenwacht en al 
diegenen,  die  mij  in  de  voorbije  maanden  met  hun  belangstelling  hebben 
gesteund heel hartelijk dank zeggen. Mede door hun steun, ben ik enorm gesterkt 
in mijn inspiratie om door te gaan.

Dank je wel.

Marius Dekkers
voormalig secretaris J.P.S.

7



De jaarlijkse excursie

François Swinkels

Zoals elk jaar had Coen weer een programma in elkaar gestoken voor de jaarlijkse 
excursie. Dit jaar ging de reis richting Leiden en omgeving. Op het programma 
stond een bezoek aan het museum Naturalis in Leiden en een bezoek aan Space 
Expo in Noordwijk.
De  reis  begon  vanaf  de  sterrenwacht  om  8  uur.  Wat  (bijna)  nooit  gebeurt, 
gebeurde natuurlijk nu : de voorzitter zelf was te laat .........
Met een goed gevulde bus ging het gezelschap rond kwart over acht op weg. Het 

was  gezellig  in  de  bus.  De  eerste  plaats  die 
aangedaan werd, was Leiden en in het bijzonder 
het  museum  Naturalis.  Het  museum  heeft  een 
geweldige collectie om de ontwikkeling van het 
leven en  de  natuur  te  kunnen laten zien.  Over 
vele verdiepingen verspreid, was er ontzaggelijk 
veel  te  zien  en  te 
leren.  De  tocht 
door  het  museum 

begon  natuurlijk  pas  nadat  we  in  het  restaurant 
van  het  museum  uitgebreid  koffie  hadden 
gedronken.  Op  de  foto's  is  dat  goed  te  zien. 
Iedereen kon wel iets lekkers vinden. 
Eenmaal in het museum is het leuk om te zien dat 
er zowel voor jong als oud onderwerpen zijn , die 
aanspreken. De bijgevoegde foto's spreken voor zich.

Na  het  bezoek  aan  Naturalis  werd  de  reis 
voortgezet richting Noordwijk om daar een bezoek 
te brengen aan de ruimtevaarttentoonstelling. 
In een enorme hal wordt van alles getoond dat te 
maken  heeft  met  de  ruimtevaart.  Niet  alleen 
satellieten,  maar  ook  een  gedeelte  van  het 
internationale  ruimtevaartstation  is  daar 
nagebouwd. 
Indrukwekkend  is 

ook zo dicht bij die gigantische raketmotoren te 
staan. Ook hier kon iedereen zijn draai vinden, 
alhoewel sommige (vooral de ouderen onder ons) 
toch  ook  wel  een  beetje  moe  waren  van  het 
geslenter.
Hoe dan ook een heel fijne en vooral interessante 
dag, waarvoor ik namens iedereen nogmaals Coen 
van harte wil danken. En Coen ik reken er op dat 
we het volgend jaar weer een beroep op jouw organisatietalent mogen doen. 
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Een speciale  dank  ook  aan de  fotografen  van  die  dag:  Rob Fritsen en  Harrie 
Eijsbouts

Oproep aan de leden

David Bradley

Zoals gezegd tijdens de ledenvergadering willen we meer structuur geven aan de 
clubavond. We mikken er in eerste instantie op om enkele keren per jaar een 
lezing te verzorgen door een externe spreker, bijvoorbeeld uit de sprekerslijst 
van  de  Koepel.  Maar:  jullie  zijn  lid  van  de  vereniging  omdat  jullie  allemaal 
interesse hebben in diverse aspecten van de sterrenkunde. Waarom dan niet iets 
vertellen  daarover?  Ik  denk  bijvoorbeeld  aan  foto’s  van  een  zelf-gebouwde 
sterrenwacht  of  kijker,  bezoeken  aan  andere  sterrenwachten  of  plaatsen  van 
sterrenkundig  belang,  bijvoorbeeld  van  een vakantiereis.  Andere  onderwerpen 
zouden kunnen zijn: je eigen radiotelescoop, foto's gemaakt door je kijker of de 
grote kijker, aspecten van de geschiedenis van astronomie (denk aan de lezing 
van een paar jaren geleden over de grote telescoop van Lord Rosse), rapportages 
van  excursies  en  sterrenfeesten  e.d.  Ook  kan  je  je  verhaal  kwijt  in  de 
Interkomeet,  we  zijn  altijd  op  zoek  naar kopij.  Hoe  meer  participatie  hoe 
levendiger onze club! Kopij kan je opsturen naar jpsasten@iae.nl.
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Lees met Dees

David Bradley

Altijd op de laatste maandagavond van de maand. We nemen dan het hoofdstuk 
van  de  volgende  maand  door  in  de  Sterrengids,  met  leuke  discussies  over 
sterrenkundige onderwerpen en uitleg van moeilijke concepten. Bedoeld voor de 
meer ervaren leden.
Alweer ter discussie in een LmD-avond eerder dit jaar zijn de ‘Langrange punten’, 
in  verband met  de lancering  van satellieten voor  sterrenkundig  onderzoek.  In 
kort,  naar  aanleiding  van  de  zwaartekrachtswetten  van  Newton  heeft  de 
Italiaanse-Franse wiskundige en astronoom Lagrange vijf plekken voorgesteld in 
de buurt van twee astronomische lichamen die stabiel zijn. Zo zien we ze in de 
tekening:

Dit zijn plaatsen waar de zwaartekracht van de twee lichamen elkaar in balans 
houden. De SOHO satelliet die continu waarnemingen doet van de zon bevindt 
zich op L1, tussen de aarde en de zon, op 1,5 miljoen km vanaf de aarde. L2 is 
populair voor satellieten die uit de buurt van de aarde moeten blijven vanwege 
storende invloeden van de aardse dampkring en magnetisch veld om gevoelige 
metingen te doen, zoals Planck en Herschel (zie de persberichten verderop). Dit 
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zijn minder stabiele plekken dus de baan van de satelliet moet regelmatig worden 
gecorrigeerd. L4 en L5 zijn bekend, in het geval van Jupiter, van de plaats van 
twee groepen van planetoiden, de zogenaamde Troianen. Voor wat satellieten 
betreft bevinden zich hier de twee Stereo satellieten die de zon van twee kanten 
in de gaten houden. L4 en L5 zijn meer stabiele plekken die een hoek van 60 
graden aan de beide kanten maken met de lijn zon-aarde. L3 staat aan de andere 
kant van de zon van de aarde. Vroeger werd gesuggeerd dat er een ‘tegen-aarde’ 
stond – genoemde ‘planeet X’ - die niet te zien was vanaf onze thuisplaneet maar 
deze is nooit ontdekt.

De woensdagavonden

David Bradley

Iedere woensdagavond is de contactavond voor de leden. Hier kunnen we elkaar 
ontmoeten,  ideeën  uitwisselen  of  informatie  vragen  aan  andere  leden.  We 
kunnen ook boeken lenen van of terugbrengen naar de bibliotheek.
Echter  we  hebben  geconstateerd  dat  er  een  sterrenkundige  basis  ontbreekt, 
daarom zijn we begonnen met een serie lezingen zowel van de leden als externe 
sprekers. Dees Verschuuren heeft een serie van drie lezingen gehouden over de 
geschiedenis van de sterrenkunde in mei en juni. In deze lezingen geeft Dees een 
overzicht van de ontwikkelingen van de sterrenkunde vanaf de oudheid tot de 
middeleeuwen (deel I), van Copernicus en Galileo tot Edwin Hubble en de reuze 
telescoop op Palomar Mountain in California (deel II) en de geschiedenis van de 
sterrenkunde en de ruimtevaart in de 20e eeuw (deel III).
De  eerste  externe  spreker  was  dhr.  Jos  Loonen  met  zijn  verhaal  over 
exoplaneten.  Dit  zijn  planeten  die  draaien  om  een  andere  ster.  Met  steeds 
nieuwer en nauwkeuriger meettechnieken worden steeds meer van deze planeten 
gevonden, tot nu toe staat de teller op 347!  Exoplaneten worden ontdekt in de 
stofschijven rond een ster, of wanneer de helderheid van een ster even daalt 
vanwege  een  overgang  van  een  planeet  voor  de  schijf  van  de  ster.  Andere 
methoden  zijn:  dopplerverschuiving,  astrometrie,  zwaartekrachtl  ‘lensing’ 
(waarbij het licht van een ver object zoals een ster of planeet wordt vergroot 
door  de  zwaartekracht  van  een  tussenliggend  object)  en  het  storen  van  de 
regelmatigheid  van een pulsar  door  de aanwezigheid van een planeet.  Iedere 
week verschijnt een persbericht met nieuwe ontdekkingen: een planeet die zo 
dicht draait bij zijn ster dat zijn temperatuur duizenden graden moet zijn, of een 
planeet die zelfs groter en zwaarder is dan zijn ster. Onlangs is zelfs een planeet 
ontdekt  in  de  Andromedanevel  door  middel  van  zwaartekrachtlensing,  deze 
planeet is overigens tien keer zwaarder dan Jupiter. De NASA is zelfs begonnen 
met een project om de oppervlak van een exoplaneet in kaart te brengen, om te 
laten zien of er water en wolken bestaan.
We plannen meer lezingen na de zomervakantie, dus in september. Informatie 
wordt verspreid aan leden via de e-mail. Zorg daarom ervoor dat uw e-mail adres 
is bekend bij ons: stuur het op naar jpsasten@iae.nl
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Ook op de clubavonden hebben we diverse videos gedraaid met sterrenkundige 
inhoud, ook foto’s gezien die door de leden zijn gemaakt door de kijker. Soms als 
het  helder  is  gaan we naar  buiten.  Wylliam Robinson geeft  aan wanneer  een 
Iridium satelliet of het ISS (ruimtestation) langs komt. We hebben zelfs het ATV 
(ruimtestation  voorraadsatelliet)  en  de  space  shuttle  ‘Atlantis’  waargenomen 
nadat ze op bezoek zijn geweest bij het ISS. Eind April liepen we naar de andere 
kant van het bosperceel naast het planetarium, om Mercurius op te zoeken kort 
na zonsondergang. Dit kan je maar zelden doen want Mercurius is een moeilijk 
object,  nooit  zichtbaar  meer  dan  een  paar  uur  na  zonsondergang  of  voor 
zonsopkomst  en  nooit  meer  dan  een  paar  keer  per  jaar,  verder  moet  het 
helemaal onbewolkt zijn. Dit is ongeveer de vierde keer dat ik Mercurius ooit heb 
gezien!
Afgelopen  april  is  er  ook  een  actie  bij  de  Lidl  winkels  geweest  waarbij  de 
bekende Meade ETX-70 kijker te koop is aangeboden. Deze keer voor maar 90 
euros, ik heb een voortreffelijk en compleet instrument dus aangeschaft. Veel 
clubleden hebben zo’n kijker aangeschaft in de laatste jaren dus is er vrij veel 
ervaring aanwezig als je vragen hebt of hulp nodig met het instellen van deze 
kijker.

Astronieuws

Bron: www.astronieuws.nl

27 mei 2009 Supernova ontdekt in exploderend sterrenstelsel
Radioastronomen hebben een nieuwe supernova ontdekt die onzichtbaar is voor 
andere  instrumenten  door  de  enorme  stofwolken  die  de  ontploffende  ster 
omringen. De ontploffing waardoor een neutronenster of zwart gat ontstond, was 
zo dicht bij ons melkwegstelsel dat hij anders zelfs met een amateurkijker te zien 
zou zijn. Een nieuw bewijs van de kracht van radioastronomie,  vindt prof. Heino 
Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen en ASTRON. 
Het werd tijd dat er weer eens wat ontplofte in M82. Daarover waren astronomen 
het  al  een  kwart  eeuw  eens.  Hun  verwachtingsvolle  blikken  op  het  relatief 
nabijgelegen en doorgaans zo explosieve sterrenstelsel bleven echter vergeefs. 
Vorige maand bleek dat er wel degelijk een nieuwe supernova te zijn ontstaan. 
Die was echter niet te zien met een optische telescoop of een röntgendetector. 
Alleen radiogolven konden door de dichte gas- en stofwolken heendringen. Het 
wetenschappelijke tijdschrift Astronomy & Astrophysics Letters publiceert deze 
week  de  ontdekking  van  een  internationaal  team  van  radioastronomen, 
waaronder prof. Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen en ASTRON.
De  supernova  is  waargenomen  in  het  sterrenstelsel  M82. Dat  staat  relatief 
dichtbij  op twaalf miljoen lichtjaar van de aarde, in de richting van de Grote 
Beer.  Het  is  een zogeheten onregelmatig  sterrenstelsel.  Het  is  een flink  stuk 
kleiner dan de Melkweg, maar het is zeer actief: er worden in het centrum van 
dit stelsel meer sterren geboren dan in de veel grotere Melkweg. Bovendien is het 
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stelsel  rijk  aan  supernova’s,  exploderende  sterren.  Zozeer  zelfs  dat  het 
sterrenstelsel als geheel lijkt te exploderen.
De nieuwe supernova – die SN 2008iz  is gedoopt – werd min of meer toevallig 
ontdekt met de Very Large Array van het radioastronomie obeservatorium in New 
Mexico,  USA. Er is  zoveel stof en gas in het sterrenstelsel dat de explosie op 
andere  golflengtes  onzichtbaar  is.  Andreas  Brunthaler,  van  het  Max  Planck 
Institute for Radioastronomy ‘zag’ de supernova voor het eerst in radiogegevens 
van begin april 2009. Door terug te kijken in het archief en metingen met andere 
telescopen in Europa, zoals de Westerbork Synthesis  Radio Telscope (WSRT) in 
Nederland, en de Very Long Baseline Array (VLB) in de VS wist hij met een team 
internationale  collega’s  af  te leiden dat de ster  vorig  jaar  februari  moet zijn 
ontploft. Optische telescopen hebben de ontploffing in het dichte hart van het 
sterrenstelsel gemist. 
‘Deze kosmische catastrofe laat  zien dat  we met onze radiotelescopen op de 
eerste rij  zitten om gebeurtenissen in het universum te ontdekken die anders 
verborgen blijven. Grote kans dat er al veel meer explosies in M82 zijn geweest. 
Als  de  radiotelescoop  LOFAR  in  Dwingeloo  straks  operationeel  is,  zal  het 
ontdekken van deze explosies routinewerk worden!’, aldus Brunthaler.

Lees meer over de ontdekking van de supernova in het Engelstalige bericht van 
het Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn. Lees het wetenschappelijke 
artikel: Discovery of a bright radio transient in M82: a new radio supernova?, A. 
Brunthaler, K.M. Menten, M.J. Reid, C. Henkel, G.C. Bower, H. Falcke, Astronomy 
& Astrophysics, 2009, Vol. 499, L17 (May 28 issue).
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De expansie van SN 2008iz  sinds 28 januari 2007. De overblijfselen van de 
ster  verspreiden  zich  in  een  snel  groter  wordende  ring.  Links  op  de 
afbeelding  een  Hubble  opname  van  het  sterrenstel  M82.  Graphics:  Milde 
Science Communication, HST Image: /NASA, ESA, and The Hubble Heritage 
Team (STScI/AURA); Radio Images: A. Brunthaler, MPIfR



17 juni 2009. Langdurig zonneminimum is 
gevolg van trage migratie van 
'straalstromen' in de zon

Oost-west gerichte straalstromen van heet gas op 
enkele duizenden kilometers onder het oppervlak 
van de zon vertonen een veel  tragere migratie 
dan  normaal.  Volgens  onderzoekers  van  het 
Amerikaanse National Solar Observatory is dat de 
directe oorzaak van het huidige langdurige zonneminimum. De trage migratie van 
de  straalstromen  is  aan  het  licht  gekomen  door  jarenlange  metingen  aan 
trillingen  en  golven  aan  het  zonsoppervlak.  Die  bieden  informatie  over  de 
inwendige  structuur  van  de  zon.  Onderzoekers  Frank  Hill  en  Rachel  Howe 
presenteerden de metingen vandaag op de bijeenkomst van de Solar Division van 
de  American  Astronomical  Society  in  Boulder,  Colorado.  De  zon  vertoont 
normaalgeproken elke elf jaar een grotere activiteit dan gemiddeld, met meer 
zonnevlekken en uitbarstingen. Het eerstvolgende maximum, van zonnecyclus 24, 
wordt verwacht in 2012 of 2013. De eerste zonnevlekken van deze cyclus hadden 
ruim een jaar geleden al zichtbaar moeten zijn. In plaats daarvan is er sprake van 
een  extreem  langdurig  minimum  in  de  zonneactiviteit.  Volgens  sommige 
astronomen zou dat er zelfs op kunnen wijzen dat er een decennia lange periode 
met geen of weinig activiteit voor de deur staat. Dat zou ingrijpende gevolgen 
kunnen hebben  voor  het  klimaat  op aarde.  Uit  metingen  aan  zonnebevingen, 
verricht  met  telescopen  van  het  GONG-netwerk  (Global  Oscillation  Network 
Group), blijkt echter dat de oorzaak van het langdurige minimum gezocht moet 
worden  in  een  uitzonderlijk  trage  beweging  van  de  zogeheten  'torsionale 
oscillaties'.  Die  'ondergrondse'  straalstromen  van  heet  gas  verplaatsen  zich 
normaalgesproken  van  hoge  naar  lage  breedtegraden  met  een  snelheid  van 
ongeveer vijf graden per jaar. Wanneer ze op een noorder- of zuiderbreedte van 
ongeveer  22  graden  aankomen,  produceren ze  donkere  zonnevlekken  aan  het 
oppervlak.  De verplaatsingssnelheid  van de  straalstromen is  de afgelopen  tijd 
echter drie graden per jaar geweest. De oorzaak van die trage migratie is niet 
bekend, maar het gevolg is in elk geval dat de straalstromen er ruim een jaar 
over  hebben gedaan  om op  de  'kritische  breedtegraad'  van  22  graden aan  te 
komen. Volgens Hill en Howe tonen hun resultaten aan dat er op zich niets mis is 
met het dynamo-mechanisme van de zon, en kan het niet lang duren voordat de 
vlekken van cyclus 24 zich beginnen te vertonen.

Meer informatie:
http://spd.boulder.swri.edu/solar_mystery/ 
http://spd.boulder.swri.edu/solar_mystery/mov2k9.mpg
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Bij de voorplaat

David Bradley

Europese satellieten Herschel en Planck gelanceerd 
KOUROU - De Europese ruimtetelescopen Herschel en Planck zijn gelanceerd. De 
raket met de twee satellieten aan boord steeg donderdag zonder problemen op 
vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. 

Planck gaat onderzoek doen naar de zogeheten kosmische achtergrondstraling. 
Dat zijn lichtstralen die kort na het ontstaan van het heelal met de oerknal zijn 
uitgezonden en nu pas, meer dan 13 miljard jaar later, onze regio van het heelal 
bereiken.

Herschel, de grootste ruimtetelescoop ooit, gaat kijken naar het ontstaan van 
sterren en sterrenstelsels. Deze satelliet is in staat om een miljoenste van een 
miljoenste van een miljoenste van het licht van een gloeilamp van 60 watt op te 
vangen.

Draagraket
Ongeveer een half uur na de lancering kwamen Planck en Herschel los van de 
draagraket. Via afzonderlijke routes worden ze naar een plaats in de ruimte op 
ongeveer 1,5 miljoen kilometer van de aarde gebracht.
''Zoals de schrijver Antoine de Saint-Exupéry al zei,  je moet de toekomst niet 
voorspellen, maar mogelijk maken. Dat doen wij nu'', zei Jean-Jacques Dordain, 
directeur van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, na de lancering.
Nederlandse onderdelen
Planck zal iets meer dan een jaar lang zijn werk in de ruimte doen. Herschel 
houdt het ongeveer twee jaar langer vol. Het gehele project kost Europa circa 2 
miljard euro, de grootste Europese investering in de ruimtevaart ooit. In de beide 
satellieten zitten enkele belangrijke Nederlandse onderdelen.

Theia – de moeder van de maan

David Bradley

Draaide er in de buurt van de aarde ooit een andere planeet rond de zon? Veel 
sterrenkundigen denken van wel. De hypothetische planeet - ongeveer zo groot 
als  Mars  -  heeft  zelfs  een naam gekregen:  Theia,  naar  de  Griekse  titaan  die 
maangodin Selene ter wereld bracht. Een toepasselijke naam, want volgens een 
populaire theorie is de maan ontstaan toen Theia ca. 4,5 miljard jaar geleden in 
botsing kwam met de aarde. De brokstukken van die catastrofe klonterden later 
samen tot  onze maan. Alleen op die manier  kunnen sterrenkundigen de grote 
relatieve  afmetingen  en  de  bijzondere  chemische  samenstelling  van  de  maan 
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verklaren.  Maar  waar  zou  zo'n  grote  planeet  vandaan  kunnen  komen?  De 
Amerikaanse theoretici Edward Belbruno en Richard Gott denken dat Theia in de 
prille jeugd van het zonnestelsel is ontstaan uit kleine brokstukken (planetoïden 
of  planetesimalen)  die  bijeengeveegd  werden  in  een  van  de  zogeheten 
libratiepunten van de aardbaan - twee relatief stabiele gebieden in de baan van 
de  aarde  om  de  zon.  Ook  in  de  libratiepunten  van  Jupiter  zijn  wolken  van 
planetoïden ontdekt (de zogeheten Trojanen). Een latere zwaartekrachtsstoring, 
misschien door een andere (proto-)planeet, zou Theia dan uit dat libratiepunt 
hebben gestoten, waarna het hemellichaam met de aarde in botsing kwam. In de 
libratiepunten kunnen zich echter nog steeds brokstukken bevinden die dateren 
uit  de  ontstaansperiode  van  Theia.  Speurtochten  in  de  libratiepunten  van  de 
aarde hebben tot op heden geen objecten aan het licht gebracht groter dan een 
paar kilometer; kleinere objecten zijn vanaf de aarde niet te zien. De komende 
maanden bewegen de twee Amerikaanse STEREO-ruimtesondes  echter  door  de 
libratiegebieden van de aardbaan. STEREO is een NASA-project voor onderzoek 
aan de zon en de zonnewind (de stroom van elektrisch geladen deeltjes die door 
de  zon  de  ruimte  in  wordt  geblazen).  De  camera's  aan  boord  van  de  twee 
identieke  STEREO-ruimtesondes  zullen  dan  ook  ingezet  worden  om  jacht  te 
maken op 'trojanen' in de aardbaan. De vondst van zulke 'Theiasteroïden' zou een 
sterke ondersteuning vormen voor de theorie dat Theia inderdaad in een van de 
libratiepunten is ontstaan.

Amsterdamse astronoom ontdekt 

supermagnetische ster

Bron: Govert Schilling

Gepubliceerd op 17 juni 2009 14:08, bijgewerkt op 17 juni 2009 14:16
AMERSFOORT -  
Sterrenkundigen onder leiding van een wetenschapster van de Universiteit  van 
Amsterdam  (UvA)  hebben  een  ‘magnetar’  ontdekt.  Dat  maakte  de  Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA dinsdag bekend. Deze zeldzame sterrensoort heeft de 
grootste magnetische kracht van alle objecten in het universum.

Een impressie van de magnetar van ruimtevaartorganisatie ESA. (ESA) 
Een team van sterrenkundigen onder leiding van Nanda Rea van de Universiteit 
van Amsterdam heeft een bizarre ster ontdekt met een magneetveld dat tien 
miljard keer zo sterk is als dat van de aarde. De ‘magnetar’ staat op 15 duizend 
lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Voerman. De ontdekking werd gedaan met 
grote ruimtetelescopen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. 
Zeldzaam
Magnetars zijn buitengewoon zeldzaam. Er zijn er pas vijftien bekend. De laatste 
werd ruim tien jaar  geleden ontdekt. Rea en haar collega’s  publiceerden hun 
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ontdekking maandag in de online-versie van het Britse vakblad Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society. 
Net als ‘gewone’ neutronensterren zijn magnetars kleine, supercompacte en snel 
roterende hemellichamen, met een middellijn van zo’n twintig kilometer, maar 
met  een  massa  die  groter  is  dan  die  van  de  zon.  Het  zijn  de  ineengestorte 
overblijfselen van zware sterren waarvan het leven beëindigd is in een supernova-
explosie. 
Uitbarsting
De nieuwe magnetar – SGR 0501+4516 geheten – produceerde op 22 augustus 2008 
een gigantische uitbarsting van energierijke straling. Die werd opgepikt door de 
Amerikaanse Swift-satelliet.  Nog geen twaalf  uur  daarna richtten Rea en haar 
collega’s  de  Europese  röntgentelescoop  XMM-Newton  op  de  plaats  van  de 
uitbarsting en ontdekten ze om wat voor soort hemellichaam het ging. Enkele 
dagen later werd de gammastraling van de magnetar ook bestudeerd, met de 
Europese Integral-satelliet. 
Uitbarstingen van magnetars komen met enige regelmaat voor, als  gevolg van 
krachtige  sterbevingen  aan  het  oppervlak,  waar  de  zwaartekracht  honderd 
miljard keer zo sterk is als op aarde. 
Volgens  de  onderzoekers  is  de  nieuwe magnetar  een ‘Rosettasteen’  voor  een 
beter begrip van de meest compacte hemellichamen in het heelal
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De sterrenhemel: zomer 2009

Wylliam Robinson

Wie de komende maanden zijn blik op de sterrenhemel richt wordt onvermijdelijk 
geconfronteerd  met  de  zogenaamde  zomerdriehoek.  De  hoofdsterren  van  de 
Arend (Altaïr), de Lier (Wega) en de Zwaan (Deneb) staan weliswaar een flink 
eind uit  elkaar,  maar door  hun grote helderheid vallen  ze behoorlijk  op.  Het 
grootste  deel  van  de  (zomer)nacht  staan  zij  boven  onze  horizon.  De  drie 
sterrenbeelden zullen gedurende de zomer onze hemel domineren: eerst in het 
oosten, later hoog in het zuiden, daarna in het westen.
Kijken we nu eens naar de zuidelijke hemel, om een uur of elf. Medio juli zien we 
in het zuidwesten nog de Maagd, met de heldere ster Spica. In het zuiden staat 
Ophiuchus,  een  uitgestrekt  maar  weinig  bekend  sterrenbeeld,  dat  in  het 
Nederlands Slangendrager heet. Het wordt rechts en links geflankeerd door twee 
stukken  Slang,  respectievelijk  de  Kop  en  de  Staart.  De  Slangendrager  was  al 
bekend  bij  Ptolemaeus  in  de  tweede  eeuw  na  Christus.  Waarschijnlijk  is  de 
menselijke figuur een voorstelling van de Griekse halfgod en genezer Asclepius 
(ofwel Aesculaap); de slang brengt hem geneeskrachtige kruiden.
Ten zuiden hiervan loopt de ecliptica met zijn dierenriemsterrenbeelden. Rechts 
staat de onopvallende Weegschaal, pal in het zuiden de Schorpioen. Hiervan zien 
we in Nederland alleen de kop, met de heldere oranje ster Antares. In de Griekse 
mythologie  wordt  de  schorpioen  meermaals  genoemd  in  combinatie  met  de 
succesvolle jager Orion. Zowel Artemis, Gaia als Hera worden er van verdacht een 
giftige schorpioen op de arrogante Orion te hebben afgestuurd.
Een maand later prijkt de Boogschutter in het zuiden. Dit eclipticale sterrenbeeld 
telt tamelijk heldere sterren en vele deepsky-objecten, die vanuit onze streken 
door  de  lage  stand  slecht  waarneembaar  zijn.  De  schutter  in  kwestie  wordt 
meestal  afgebeeld  als  een  centaur:  van  voren  mens,  van  achter  paard,  met 
natuurlijk een boog in de voorpoten.
Half september is zijn plaats ingenomen door Capricornus, dat in het Nederlands 
Steenbok maar in het Engels 'sea goat' of 'goat-fish' heet. Capricornus wordt vaak 
afgebeeld als een kruising tussen een geit en een vis. Het zou gaan om de geit-
god  Pan,  die  in  de  Nijl  werd  aangevallen  door  het  monster  Typhon,  met 
vervelende gevolgen. Soms wordt een echte geit afgebeeld, die als pleegmoeder 
voor de oppergod Zeus zou hebben gefungeerd. De Steenbok bevat geen echt 
opvallende sterren, maar dat gemis wordt dit jaar ruimschoots gecompenseerd 
door de aanwezigheid van de heldere Jupiter.
Linksboven de Steenbok vinden we de Waterman. Dit uitgestrekte sterrenbeeld 
heeft voor mij slechts één herkenbaar detail: het noordelijkste stukje heeft iets 
weg  van  een  pauwenkop.  Verder  links,  hoog  in  het  oosten,  staat  reeds  het 
vierkant van Pegasus, met daar aan vast Andromeda. Het wordt al weer herfst...

18



Zon
Op 21 juni om 7.46 uur is voor ons, bewoners van het noordelijk halfrond, de 
astronomische  zomer  begonnen.  Op  dat  moment  heeft  de  zon  zijn  grootste 
noordelijke declinatie bereikt: 23°26'22" ten noorden van de hemelequator. De 
zon staat dan recht boven de Kreeftskeerkring, een (aardse) breedtecirkel die 
zich precies evenzoveel graden noord van de (aardse) equator bevindt.
Onderstaande tabel geeft de tijdstippen (in MEZT) van zonsopkomst, -doorgang en 
-ondergang weer. In drie maanden tijd wordt de daglengte maar liefst vijf uur 
korter! In de laatste kolom vindt u in welk sterrenbeeld de zon zich bevindt, 
gezien vanaf de aarde.  Het gaat hier om de werkelijke positie van de zon, niet 
om een astrologische uitspraak zoals: "wie tussen 22 juni en 23 juli verjaart, is 
een Kreeft". Dat de zon veel langer in de Leeuw verblijft dan in de Kreeft mag u 
niet  verwonderen:  het  sterrenbeeld  Leeuw is  veel  groter,  of  zo  u  wilt,  veel 
'langer'.

Datum opkomst doorgang ondergang sterrenbeeld

  5 juli 05.27 u 13.44 u 22.01 u Tweelingen

15 juli 05.37 u 13.45 u 21.53 u Tweelingen

25 juli 05.50 u 13.46 u 21.41 u Kreeft

  4 aug 06.06 u 13.46 u 21.24 u Kreeft

14 aug 06.22 u 13.44 u 21.05 u Leeuw

24 aug 06.38 u 13.42 u 20.44 u Leeuw

  3 sep 06.54 u 13.39 u 20.22 u Leeuw

13 sep 07.11 u 13.35 u 19.59 u Leeuw

23 sep 07.27 u 13.32 u 19.35 u Maagd

  3 okt 07.44 u 13.28 u 19.12 u Maagd

Maan
In de tabel vindt u de schijngestalten van de maan in het komende seizoen. Niet 
alleen  de  fase  van  de  maan  varieert  voortdurend,  maar  ook  zijn  schijnbare 
grootte  aan  de  hemel.  Oorzaak  hiervan  is  de  ellipticiteit  van  de  maanbaan, 
waardoor  de  afstand  aarde-maan  met  enkele  tienduizenden  kilometers  kan 
variëren. Zo staat onze satelliet op 8 juli ruim 406.000 km van ons vandaan; nog 
geen veertien dagen later bedraagt die afstand slechts 357.000 km.

Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier

29 juni, 13 u 7 juli, 11 u 15 juli, 12 u

22 juli, 5 u 29 juli, 0 u 6 aug, 3 u 13 mei, 21 u

20 aug, 12 u 27 aug, 14 u 4 sep, 18 u 12 sep, 4 u

18 sep, 21 u 26 sep, 7 u 4 okt, 8 u
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Planeten
In de tabel vindt u gegevens over de zichtbaarheid van de zeven andere planeten 
van ons zonnestelsel. De komende maanden ligt het zwaartepunt in de vroege 
ochtend.
Mercurius bevindt zich in juli te dicht bij de zon om waar te nemen. In augustus 
verbetert  de  situatie  en  zou  het  planeetje  's  avonds  zichtbaar  moeten  zijn. 
Echter, de ecliptica maakt dan een relatief kleine hoek met de horizon, waardoor 
Mercurius nauwelijks boven de horizon uit komt. In september staat hij weer te 
dicht bij de zon; pas in de laatste dagen van de maand heeft het zin om hem aan 
de oostelijke ochtendhemel te gaan zoeken.
De zeer heldere planeet Venus blijft de komende maanden goed zichtbaar aan de 
ochtendhemel:  bij  zonsopkomst  staat  zij  zo'n  20  tot  25  graden  boven  de 
oostelijke horizon.
Ook Mars moeten we aan de ochtendhemel zoeken. Begin juli bevindt de rode 
planeet zich in de buurt van Venus, maar hij verwijdert zich gestaag in westelijke 
richting, hetgeen zijn zichtbaarheid ten goede komt. Tot eind augustus vinden we 
de planeet in de Stier, daarna in de Tweelingen. Zijn helderheid schommelt rond 
een schamele +1m.
Jupiter komt van dag tot dag vroeger op. Begin juli komt de reuzenplaneet voor 
middernacht op, rond de oppositiedatum (14 aug) al om negen uur. Hij bevindt 
zich ook de komende maanden in de Steenbok en is daar met zijn helderheid van 
-2,5m bepaald opvallend.
De zichtbaarheidsperiode van Saturnus loopt ten einde. Tot begin augustus is de 
geringde planeet 's avonds in het westen te zien, onderin het sterrenbeeld Leeuw. 
Wie de planeet nog in zijn telescoop weet te krijgen, zal de befaamde ringen 
waarschijnlijk  niet  kunnen  ontwaren:  vanaf  de  aarde  gezien  bekijken  we  de 
ringen momenteel vrijwel van opzij!
Uranus is 's nachts met een verrekijker te vinden in het zuidelijke deel van het 
sterrenbeeld Vissen. Op 17 september is de planeet in oppositie met de zon en 
staat daardoor de gehele nacht boven de horizon.
Neptunus is,  zoals  altijd,  iets  zwakker  dan  Uranus.  Hij  bevindt  zich  ook  de 
komende drie maanden in de Steenbok. In juli staat de verre planeet op slechts 
enkele graden afstand van Jupiter; in augustus en september kunt u uw zoektocht 
het beste beginnen bij de ster delta van de Steenbok.

Planeet juli aug sep

Mercurius    - - -    - - - 's ochtends na 25e

Venus 's ochtends 's ochtends 's ochtends

Mars 's ochtends 's ochtends 's ochtends

Jupiter 's nachts 's avonds 's avonds

Saturnus 's avonds    - - -    - - - 

Uranus 's nachts 's nachts 's avonds

Neptunus 's nachts 's avonds 's avonds
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Planetoïden en dwergplaneten
Amateurs  kunnen met  hun telescopen een behoorlijk  aantal  planetoïden zien, 
maar alleen wanneer de afstand tot de aarde het kleinst is. En dat is rond het 
tijdstip waarop de aarde het planeetje in zijn (wijdere) baan om de zon inhaalt, 
ofwel rond de oppositiedatum. Enkele planeetjes die de komende maanden in 
oppositie  komen  staan  vermeld  in  de  tabel,  met  daarbij  de  helderheid  (in 
magnituden).
Iris wordt in juli het helderst maar staat laag, in de Schutter.  Psyche trekt de 
komende maanden door de Steenbok, en komt evenmin hoog boven de horizon. 
Thisbe staat  wat  hoger  aan  de  hemel  (Waterman),  en is  net  zoals  Psyche in 
augustus het beste te zien.  Isis, nabij de grens van Waterman en Walvis, staat 
weer heel wat zuidelijker. Massalia, net als Isis in september in oppositie, staat 
in de Vissen en komt vrij hoog boven de horizon. Juno, in het zuidelijke deel van 
de Vissen, is rond de oppositiedatum duidelijk helderder dan de overige objecten 
in deze rubriek. Melpomene, te vinden in de Walvis, is ruim voor de oppositie al 
behoorlijk helder. Julia bevindt zich fors ten noorden van de ecliptica en vinden 
we daarom terug op de  grens  van  Vissen en Andromeda.  Dwergplaneet  Pluto 
bevindt zich in een sterrenrijk gebied in de Schutter; het stipje van de veertiende 
magnitude  is  alleen  te  identificeren  met  een  grote  telescoop  en  een  goed 
planetariumprogramma.

Planetoïde juli aug sep sterrenbeeld bijzonderheden

3. Juno + 8.5 + 7.7 Vissen 21 sep oppositie

7. Iris + 9.0 + 9.5 +10.0 Schutter 4 jul oppositie

16. Psyche + 9.9 + 9.5 +10.1 Steenbok 6 aug oppositie

18. Melpomene + 9.0 + 8.3 Walvis 11 okt oppositie

20. Massalia + 9.5 Vissen 24 sep oppositie

41. Isis + 9.6 + 9.5 Waterman 9 sep oppositie

88. Thisbe +10.5 + 9.9 +10.4 Waterman 24 aug oppositie

89. Julia +10.0 + 9.5 Vissen / Androm. 11 okt oppositie

134340. Pluto +13.9 +13.9 +14.0 Schutter 23 jun oppositie

Meteoorzwermen
Van alle meteoorzwermen die in de zomer actief zijn, zijn de Perseïden veruit 
het bekendst. Rond de 12e augustus kunt u ‘vallende sterren’ langs de hemel zien 
schieten langs  banen, die  uit  de richting van de ster  η (eta)  Persei  lijken te 
komen. In de nacht van 12 op 13 augustus hebt u de grootste kans om Perseïden 
te zien: volgens tabellen zouden er  tot  100 per uur kunnen verschijnen. Mijn 
ervaring is dat je in de praktijk al met 20 tevreden mag zijn. Helaas staat reeds 
vóór  middernacht  een  voor  60%  verlichte  maan  aan  de  hemel,  die  de 
waarnemingen ongunstig zal beïnvloeden.
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Van  de  overige  zwermen  noem ik  alleen  de  κ(kappa)-Cygniden,  die  rond  18 
augustus hun maximum hebben. Van storend maanlicht zult u rond deze datum 
geen last hebben. Cygniden ontspringen uit een punt nabij het uiteinde van de 
westelijke  vleugel  van  de  Zwaan.  Zij  staan  bekend  om  hun  trage,  heldere 
exemplaren. In het recente verleden konden zij in aantallen bijna concurreren 
met de Perseïden, maar de laatste jaren lijkt mij de activiteit wat teruggelopen. 
In de Sterrengids worden zij afgedaan met 'slechts 3 meteoren per uur', maar laat 
u zich daardoor niet ontmoedigen.

Diversen
Ook in de komende maanden zal het internationale ruimtestation ISS weer vanuit 
onze streken zichtbaar zijn. Het vertoont zich als  een zeer helder lichtpuntje 
(vgl. Venus) dat ongeveer met de snelheid van een vliegtuig van west naar oost 
langs de hemel trekt. 
Naar verwachting zal het ISS vanaf 25 juni aan de ochtendhemel te zien zijn. Het 
station komt van dag tot dag vroeger over, en tussen 6 en 22 juli is het ook aan 
de avondhemel te zien. De juiste tijdstippen kan ik, op het moment van schrijven 
van dit  artikel,  nog niet  berekenen;  kijkt  u  daarvoor  t.z.t.  op  www.heavens-
above.com.
Tussen 21 augustus en 2 september kunt u het ISS 's ochtends zien overkomen, en 
van  9  tot  23  september  ziet  u  het  station  weer  in  de  avond.  Mocht  u  meer 
informatie willen, bijvoorbeeld over het gebruik van de website Heavens-Above, 
neem dan gerust contact op met de auteur van dit artikel.
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