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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:  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 Wylliam Robinson

Geopend:
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur clubavond voor leden. In de maanden oktober tot en met
maart de 1ste vrijdag van de maand openavond vanaf 20.00 uur voor volwassenen, de 3e vrijdagvan de maand openavond vanaf 19.00 uur speciaal voor kinderen. Waarneemavonden op de 2 e

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 7 juni 2010 sturen naar jpsasten@iae.nl

Contributie:
Volwassenen €20,00  per jaar, jeugd t/m 16 jaar €10,00.
Bankrekening nummer: ABN-AMRO: 52.34.78.542
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Agenda 2e kwartaal 2010

 Dag  Datum  Tijd  Activiteit  Openen/Sluiten
 Dinsdag  6 april  20.00 uur  Bestuursvergadering  François

 Woensdag  7 april  20.00 uur  Clubavond  Harrie

 Vrijdag  9 april  20.30 uur  Waarneemavond  Frans

 Woensdag  14 april  20.00 uur  Clubavond  Gerrit

 Zaterdag  17 april  08.00 uur  Jaarlijkse excursie: zie deze interkomeet

 Woensdag  21 apil  20.00 uur  Clubavond  Hans

 Maandag  26 april  20.00 uur  Lees met Dees  Dees

 Dinsdag  27 april  19.30 uur  Junioravond Philips-Strabrecht-JPS in Eindhoven

 Woensdag  28 april  20.00 uur  Clubavond  Helene

 Vrijdag  30 april  19.00 uur  Jeugdafdeling Galactica  Lianne/Jozef

 Zondag  2 mei  14.00 uur  Open middag  Gerrit

 Dinsdag  4 mei  20.00 uur  Bestuursvergadering  François

 Woensdag  5 mei  20.00 uur  Clubavond  David

 Woensdag  12 mei  20.00 uur  Clubavond  Gerrit

 Vrijdag  14 mei  20.30 uur  Waarneemavond  Frans

 Woensdag  19 mei  20.00 uur  Clubavond  Hans

 Woensdag  26 mei  20.00 uur  Clubavond  Helene

 Vrijdag  28 mei  19.00 uur  Jeugdafdeling Galactica  Lianne/Jozef

 Maandag  31 mei  20.00 uur  Lees met Dees  Dees

 Dinsdag  1 juni  20.00 uur  Bestuursvergadering  François

 Woensdag  2 juni  20.00 uur  Clubavond  David

 Zondag  6 juni  14.00 uur  Open middag  Gerrit

 Woensdag  9 juni  20.00 uur  Clubavond  François

 Vrijdag  11 juni  20.00 uur  Waarneemavond  Frans

 Woensdag  16 juni  20.00 uur  Clubavond  Hans

 Woensdag  23 juni  20.00 uur  Clubavond  Helene

 Vrijdag  25 juni  19.00 uur  Jeugdafdeling Galactica  Lianne/Jozef

 Maandag  28 juni  20.00 uur  Lees met Dees  Dees

 Woensdag  30 juni  20.00 uur  Clubavond  Harrie
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Van het bestuur

 François Swinkels

Het was me de winter wel. Niet alleen veel sneeuw, maar vooral veel bewolking.
Ik kan me geen winter herinneren waarin het zo somber is geweest als deze. Zo’n
winter heeft ook voordelen. Plotseling is de discussie over de verandering van het
klimaat verstomd. Iedereen lijkt zich nu te beseffen dat het allemaal wel mee zal
vallen. Nu vindt men ineens de fouten of het verkeerd gebruik van de data in de
klimaatrapporten belangrijk. Soms hoor je er tussendoor de mening dat het
allemaal opgeblazen is zoals de Mexicaanse griep. Dat was ook zo’n hype.
Is het niet ijdel van de mens om de waarnemingen in je eigen leven als maatstaf
te nemen. Nadenken en  waarnemen over veel langere termijnen is moeilijk.
Ook al zou de temperatuur nu dit niet doen vermoeden, toch is de lente in
aantocht en dus ook de “zomertijd” . Waarnemen wordt moeilijker. Jammer is
ook dat we de gedeeltelijke maansverduistering van 26 juni niet kunnen zien in
West Europa.
De algemene ledenvergadering van 10 maart verliep zeer geanimeerd. Allerlei
onderwerpen zijn aan bod gekomen met als belangrijkste onderwerp natuurlijk de
financiën over het afgelopen jaar en de opzet voor een nieuwe structuur inde
vereniging. Elders in deze interkomeet een voorlopig verslag van de vergadering.
Het sterrenbeeld in de lente is natuurlijk de leeuw. In deze interkomeet hierover
een beschouwing.

François

De JPS excursie van 17 april 2010

 Coen Pouls

Op zaterdag 17 april a.s.gaan we weer op excursie. We vertrekken om 08.00 uur
op de sterrenwacht in Asten. Rond 10.30 uur arriveren we bij het Aviodrome
Pelikaanweg 50, 8218 PG, Luchthaven Lelystad waar we eerst een kopje
koffie/thee gebruiken in het bijbehorende restaurant. We bezoeken het museum
op eigen gelegenheid. De kosten voor rondleiders zijn te groot om binnen het
budget van 35 euro per persoon te blijven voor deze excursie.

Het dynamische luchtvaart-themapark heeft een grote collectie historische
vliegtuigen en is het gehele jaar geopend. In de grote binnenexpositie (zo‘n 6000
m²) stap je in de magische tijdmachine en ga op avontuurlijke wijze terug in de
tijd van de historie van de luchtvaart. In het vlieglaboratorium test je
verschillende vliegtuigvleugels en leer je hoe een vliegtuig nu eigenlijk in de
lucht blijft. De Aviodrome biedt naast de binnenexpositie ook een grootbeeld-
filmtheater, uitgebreide horeca- en congresfaciliteiten, een museumshop, een
restaurant en een groot openluchtmuseum met een op ware grootte nagebouwde
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luchthaven-stationsgebouw van Schiphol uit 1928. Hier kun je ook een rondvlucht
boeken of een luchtfoto bestellen. Op het buitenterrein voel je hoe het is om een
echte straaljagerpiloot te zijn in de flight simulator. Beleef deze sensatie! Neem
ook een kijkje in een echte Boeing 747 Jumbojet en bekijk de delen die normaal
gesloten zijn wanneer je vliegt zoals de cockpit, de keuken, het vrachtruim en de
business class. Gedurende het hele jaar worden er afwisselende evenementen
georganiseerd.
Iedereen kan op eigen gelegenheid iets gebruiken in het restaurant van het
Aviodrome rond de middag.

Rond 14.00 uur vertrekken we naar Publiekssterrenwacht Schothorst
(Schothorsterlaan) in Amersfoort waar we rond 15.00 uur arriveren en ontvangen
worden door Victor van den Bosch, die ons alles zal vertellen over zijn
sterrenwacht.

De publiekssterrenwacht "Schothorst" is op het landgoed "de Schothorst" in
Amersfoort gehuisvest. Het landgoed werd in 1987 geopend voor het publiek en is
vrij toegankelijk. In het park is een afspiegeling gecreerd van de landschappen in
de nabije omgeving van Amersfoort.

De publiekssterrenwacht "Schothorst" is in 1986 opgericht en heeft ongeveer 50
leden. Het gebouw heeft een afrijdbaar schuifdak wat praktischer is dan een
koepel. De voordelen van een afrijdbaar dak zijn ondermeer dat de gehele hemel
te zien is en er geen warmte voor de kijker langs stroomt die luchttrillingen
veroorzaakt. Ook hoeft er geen speciale constructie te zijn die de koepel met de
sterrenkijker laat meelopen. Ook zijn ze in het bezit van een heliostaat. Door
middel van een heliostaat is het mogelijk om zonnewaarnemingen te doen in de
sterrenwacht. De heliostaat bestaat uit een systeem met spiegels die het
zonsbeeld via een kijker naar de binnenruimte projecteert. Met behulp van een
aantal motoren worden de spiegels steeds in de richting van de zon gedraaid.
M.b.v. CCD-camera's is het mogelijk om beelden op de TV en met een beamer op
een projektiescherm te tonen

Rond 17.00 uur vangen we de thuisreis aan waarna we rond 19.00 uur zullen
arriveren in Asten. De kosten van deze excursie bedragen €35,- per persoon. In
dit bedrag zijn alle entreeprijzen inbegrepen. Betalen liefst van te voren door het
bedrag te storten op de rekening van de sterrenwacht, of betaling in de bus. Als
U zich opgeeft verwachten we wel dat U meegaat. Ik hoop dat dit programma U
aanspreekt en verwacht weer vele aanmeldingen telefonisch of per email.

Coen Pouls
email: cpouls@gmail.com
Tel: 0492-663059
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Uit de oude doos van Marius

 David Bradley

Hier zijn twee fotos van een excursie van de Jan Paagman Sterrenwacht, begin
van de jaren negentig. Hoewel ik zelf aanwezig was weet ik niet meer waar we

naar toe zijn geweest,of waar de foto is gemaakt en ook niet wie achter de
camera stond. De originelen zijn in kleur maar voor de duidelijkheid (en omdat
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het een beetje in de mode is tegenwoordig) heb ik ze omgezet in zwartwit.

Tot zover hebben we de volgende mensen kunnen identificeren op de fotos.
V.l.n.r:
(1) onbekend (niet Wim van Veghel?); (2) onbekend;  (3) mevrouw Verschuuren;
(4) Harrie Eijsbouts; (5) Piet Munsters; (6) Dave Bradley; (7) Matt Verhaegh (staat
achter); (8) mevrouw Wilbrink; 9 Annie van Hout; (10) – (13) onbekend, misschien
is (12) mevrouw Dijkmeijer? (14)  Rob Fritsen; (15) Dees Verschuuren; (16) – (17)
(achter Dees) onbekend; (18) Michiel van Adrichem; (19) Cees Berkers; (20) een
onbekende mevrouw; (21) Joop Sens; (22) – (23) onbekend; (24) mevrouw
Eijsbouts; (25) Bertus Brinkman; (26) onbekend; (27) Pater Reinier Bruggemann;
(28) onbekend; (29) Marius Dekkers. De knielende jongens vooraan zijn de neven
van Maat Verhaegh.
Mocht u uzelf of iemand anders in deze foto herkennen graag doorgegeven aan
jpsasten@iae.nl.

Trage gasstroom op het zonoppervlak verandert de 

zonnevlekactiviteit

bron: NRC 13 maart 2010

Rotterdam, 13 maart. Hoewel de zon een ziedende bol van waterstofgas is,
vinden aan haar oppervlak ook heel langzame bewegingen plaats.

De vlekkeloze zon afgelopen woensdag.
Vanaf de evenaar beweegt onzichtbaar plasma naar beide polen.

foto soho/mdi

De traagste is de meridionale stroming, waarbij overal op de zon plasma vanaf
het gebied van de evenaar naar de beide polen stroomt. Daar daalt dit hete gas,
om via het inwendige van de zon weer naar de evenaar te bewegen. Nauwkeurige
metingen aan deze stroming laten zien dat hij het snelst is als de zon het minst
actief is en het traagst als de zon het meest actief is (Science, 12 maart).
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De meridionale stroming beweegt met nog geen 20 meter per seconde, meer dan
een factor honderd langzamer dan bijvoorbeeld de hete bellen die uit het
inwendige naar het oppervlak komen. Toch speelt deze stroming een sleutelrol in
de activiteitscyclus van de zon. Het stromende en elektrisch geladen plasma gaat
vergezeld van sterke magnetische velden. Die veranderen de polariteit van de
magnetische polen en laten deze na gemiddeld elf jaar zelfs geheel omklappen.
Tijdens deze cyclus veranderen ook de aantallen vlekken en erupties op de zon en
de totale hoeveelheid zonnestraling.
De Amerikaanse astronomen David Hathaway en Lisa Rightmire maten de snelheid
van de meridionale stroming tussen 1996 en 2009, tijdens de 23ste
zonnevlekkencyclus. Zij volgden de beweging van kleine magnetische gebiedjes,
zoals waargenomen door de zonnesatelliet SOHO. Zo bleek dat de meridionale
stroming op beide halfronden op de 75ste breedtegraad nog steeds naar de polen
is gericht en zich dus veel verder uitstrekt dan tot nu toe werd gedacht. De
maximale snelheid van de stroming is op het noordelijk halfrond 10 m/s en op het
zuidelijk 12 m/s.
Verder vonden de astronomen dat de gemiddelde snelheid van de meridionale
stroming het grootst was tijdens het zonnevlekkenminimum van 1996-1997 en het
kleinst tijdens het vlekkenmaximum van 2001-2002. Daarna nam de snelheid weer
toe tot 2005, om sindsdien vrijwel constant te blijven. Deze lange periode van
relatief hoge snelheid hangt misschien samen met de uitzonderlijk lange duur van
het laatste zonnevlekkenminimum. Dat begon in 2007 en lijkt ook nu nog niet
echt voorbij te zijn. Het is het langste vlekkenminimum van de afgelopen eeuw.
Uit NRC 13-3-2010: auteur George Beekman

Mijn sterrenbeeld is de leeuw ...

 bron: internet

Wie tussen 23 juli en 21 augustus jarig is, is een Leeuw.
Maar wil je dit sterrenbeeld echt aan de nachtelijke hemel zien, dan is april de
beste periode. Hoog aan de hemel, pal onder de Grote Beer is de Leeuw
makkelijk te vinden.

De Leeuw symboliseert kracht en energie. Het sterrenbeeld is dan ook het decor
van rondtollende sterren, spetterende vuurbollen en kosmische superknallen.

In het heetst van de strijd
De Leeuw is een van de bekendste en markantste sterrenbeelden van de
Dierenriem. Het sterrenbeeld is al vele duizenden jaren oud. In die lang vervlogen
tijd bereikte de zon in dit sterrenbeeld zijn hoogste punt aan de hemel. De hitte
van de midzomerzon zou dan ook ontleend zijn aan de kracht van dit Koninklijke
dier. Bij de Grieken werd het sterrenbeeld beschouwd als de Nemeïsche leeuw,
die oorspronkelijk afkomstig was van de maan en tijdens zijn verblijf op aarde
door Hercules was verslagen; de eerste van de twaalf werken van de heldhaftige
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halfgod. Hercules rukte de kaken van de leeuw uit elkaar, en droeg de huid van
het dier later als mantel.

Trapezium en sikkel
Bij de meeste sterrenbeelden heb je wel héél  veel  fantasie nodig om er iets in
te herkennen. Maar de Leeuw is een uitzondering op die regel. Het lichaam van
de Leeuw vormt een grote, onregelmatig gevormde vierhoek aan de
voorjaarshemel, en wordt daarom ook wel het Lentetrapezium genoemd. Het is
gemakkelijk te vinden, pal onder de opvallende Steelpan van de Grote Beer, die
in april ‘s avonds zeer hoog aan de hemel staat.
Het groepje sterren dat de kop van de Leeuw vormt, heet ook wel  “de Sikkel”;
het lijkt inderdaad veel op de sikkel zoals die voorkwam in de vlag van de
voormalige Sovjetunie, met de heldere ster Regulus als handvat. Het is een zeer
opvallende groepering aan de hemel, die om begrijpelijke redenen ook vaak het
“gespiegelde vraagteken”  wordt genoemd.

Rugbybal
Regulus (de naam betekent ‘kleine koning’ of ‘prins’) is een van de helderste
sterren aan de lentehemel. Hij is groter, zwaarder, heter en helderder dan de
zon. Het is een jonge ster, met een leeftijd van zo’n vijftig miljoen jaar, op een
afstand van 77 lichtjaar. Met een forse telescoop is te zien dat Regulus vergezeld
wordt door een klein dubbelsterretje.
Uit recente metingen met een netwerk van kleine telescopen op de Mount Wilson-
sterrenwacht blijkt dat Regulus de vorm van een rugbybal heeft. Aan de evenaar
is de middellijn ruim dertig procent groter dan aan de polen. Die afgeplatte vorm
is het gevolg van de enorm snelle rotatie. De ster,die ongeveer vier keer zo groot
is als de zon, draait elke 15,9 uur om zijn as. De draaisnelheid aan de evenaar is
maar liefst ruim driehonderd kilometer per seconde. Het scheelt weinig of
Regulus vliegt door de hoge draaisnelheid uit elkaar.

Vuurbollen
De Leeuw heeft zijn naam gegeven aan een van de beroemdste
meteorenzwermen: de Leoniden. Die “vallende sterren”  zijn elk jaar rond 17
november actief. Ze lijken uit het sterrenbeeld Leeuw afkomstig te zijn, vandaar
de naam. Het gaat om stofdeeltjes van komeet Tempel-Tuttle, die met hoge
snelheid in de aardse dampkring verbranden en daar heldere lichtsporen
veroorzaken.
Eens in de 33 jaar is de activiteit van de Leoniden extreem hoog. Dat was
bijvoorbeeld het geval in 1833 en 1866, toen er een complete regen van vallende
sterren zichtbaar was. In november 1998 werden waarnemers in Nederland
verrast door een spectaculaire vuurbollenshow: vele tientallen extreem heldere
meteoren die zelfs tijdens de ochtendschemering goed zichtbaar waren.
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Superknal
Over spectaculair vuurwerk gesproken: op 29 maart 2003 vormde het
sterrenbeeld Leeuw het decor voor een van de helderste gammaflitsen die ooit
zijn waargenomen. Gammaflitsen zijn energierijke explosies in het heelal,
waarbij vooral gamma- en röntgenstraling vrijkomt. De flits van 29 maart 2003
was echter ook met een gewone telescoop te zien, ondanks de enorme afstand
van een paar miljard lichtjaar.
Het sterrenkundig onderzoek aan de gammaflits in de Leeuw heeft duidelijk
gemaakt hoe zo’n kosmische superknal ontstaat. Een zware ster stort aan het
eind van zijn leven ineen tot een zwart gat, en dat gaat met zoveel geweld
gepaard dat de knal tot op miljarden lichtjaren afstand te  ‘zien’ is.

Astronomisch Nieuws

 www.astronieuws.nl

17 maart 2010 • Voor het eerst 'gematigde' exoplaneet opgemeten
Met de Franse satelliet CoRoT en een
instrument van de 3,6-meter ESO-telescoop op
La Silla (Chili) is voor het eerst een 'normale'
exoplaneet ontdekt die zich gedetailleerd laat
onderzoeken (Nature, 18 maart). De planeet,
die de aanduiding Corot-9b heeft gekregen,
draait om een zonachtige ster op 1500
lichtjaar van ons vandaan. Hij is ongeveer zo
groot als 'onze' planeet Jupiter en beweegt in
een baan die qua omvang vergelijkbaar is met
die van Mercurius. Daarmee is dit de eerste

exoplaneet die in veel opzichten op de planeten van ons zonnestelsel lijkt. Corot-
9b beweegt vanaf de aarde gezien om de 95 dagen voor zijn ster langs. Deze
overgang duurt ongeveer acht uur en stelt sterrenkundigen in de gelegenheid om
de planeet nauwkeurig te onderzoeken. Net als Jupiter bestaat de exoplaneet
grotendeels uit waterstof en helium. Van de meer dan 400 exoplaneten die tot
nog toe zijn ontdekt, hebben 70 hun bestaan verraden doordat ze bij elke omloop
voor hun ster langs bewegen. Corot-9b onderscheidt zich van de overige 69
doordat hij tien keer zo ver van zijn moederster verwijderd is. Hierdoor is de
temperatuur aan zijn gasoppervlak betrekkelijk gematigd. Afhankelijk van de
mogelijke aanwezigheid van een wolkendek dat het sterlicht sterk weerkaatst,
worden waarden van -20 tot +160 graden Celsius verwacht.

Meer informatie: http://www.eso.org/public/news/eso1011/
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16 maart 2010 • Heldere vuurbol waargenomen
Verschillende waarnemers in west- en midden-
Nederland hebben dinsdagavond (16 maart)
kort na 20 uur een heldere vallende ster
gezien. De eerste meldingen bij website
Hemelwacht.nl kwamen uit Vlaardingen,
Alkmaar, Soest en Amersfoort. Eén waarnemer
meldt een meteoor zo helder als volle maan.
Een waarnemer uit Castricum meldt helderder
dan de planeet Venus (na zon en maan het
helderste object aan de hemel). De waarnemer aldaar zag een gele 'kop' en een
groenachtige vlammende staart.

Meer informatie: http://hemelwacht.nl/

10 maart 2010 • Optocht van sterrenstelsels is nog groter dan gedacht
In 2008 ontdekten sterrenkundigen dat een
aantal verre clusters van sterrenstelsels met
een snelheid van ongeveer 3 miljoen kilometer
per uur gezamenlijk dezelfde kant op
bewegen. Nader onderzoek heeft het bestaan
van deze intergalactische optocht bevestigd.
Sterker nog: hij blijkt nog veel omvangrijker te
zijn dan aanvankelijk al het geval leek. De
collectieve beweging van sterrenstelsels - die

de 'donkere stroom' wordt genoemd - blijkt zich uit te strekken over een afstand
van zeker 2,5 miljard lichtjaar. De verre clusters hebben een kleine maar
meetbare snelheid die losstaat van de uitdijing van het heelal en niet groter is
naarmate ze zich verder van ons vandaan bevinden. Dat blijkt uit de manier
waarop het hete gas in deze clusters de fotonen van de zogeheten kosmische
achtergrondstraling verstrooit. Omdat de clusters niet exact de uitdijing van de
ruimte volgen, treden er in de golflengten van de verstrooide fotonen
veranderingen op, waaruit een extra snelheidscomponent kan worden afgeleid.
De snelheid waarmee de clusters bewegen kan redelijk goed worden bepaald. Ook
staat vast dat de optocht ruwweg in het verlengde beweegt van de verbindingslijn
tussen ons en het sterrenbeeld Centaurus. Maar op basis van de beschikbare
gegevens kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de clusters naar ons toe
komen of van ons af bewegen (al lijkt dat laatste het meest waarschijnlijk). Wat
de oorzaak is van de collectieve beweging is nog volkomen onduidelijk. De
materieverdeling in het zichtbare heelal kan deze niet verklaren. Het lijkt er op
dat zich voorbij de 'horizon' van het zichtbare heelal een massaconcentratie
bevindt die de stelsels aantrekt.

Meer informatie:
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/releases/2010/10-023.html
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De sterrenhemel: lente 2010

 Wylliam Robinson

Op de vroege aprilavond krijgt u de gelegenheid om nog een laatste blik te
werpen op enkele wintersterrenbeelden. Laag in het zuidwesten ligt de
gekantelde zandloper van Orion, links geflankeerd door de Grote Hond. Kijkt u
eens 'scheel' naar de hevig twinkelende Sirius. Het zal u ongetwijfeld opvallen dat
de twee sterbeeldjes, die u nu ziet, in een verschillend ritme twinkelen. Het feit
dat uw ogen ieder een verschillend beeld zien toont aan, dat de luchtwervelingen
die de sterren laten flonkeren slechts enkele centimeters groot zijn!
Rechts van Orion vindt u laag de Stier, daarboven de veelhoek van de Voerman.
Tweelingen, het sterrenbeeld links van de Voerman, staat nu bijna rechtop. De
twee helderste sterren, Castor en Pollux, zijn vernoemd naar het gelijknamige
mythologische duo. Feitelijk gaat het hier niet om een zuivere tweeling, maar om
halfbroers. Beide heren zijn namelijk zonen van Leda, vrouw van een Spartaanse
koning. Terwijl Castor door de koning werd verwekt, was Pollux het resultaat van
de escapades van oppergod Zeus. In de gedaante van een witte zwaan -
inderdaad, DE Zwaan - slaagde deze er in Leda te verleiden.
Verder naar het oosten komen we via de onopvallende Kreeft uit bij de
trapeziumvormige Leeuw. Het sterrenbeeld dankt zijn naam aan de Nemeïsche
Leeuw, een reusachtig ondier dat volgens Griekse mythen de Peloponnesos
onveilig maakte. Het ondier zou een afstammeling zijn van - alweer - het
afschuwelijke monster Typhoon. De hemelstreek onder Leeuw en Kreeft is het
domein van enkele minder aansprekende sterrenbeelden, zoals Waterslang,
Sextant en Beker.

De reeds in het oosten zichtbare sterrenbeelden kunnen we beter waarnemen in
de maand mei. Op de late avond prijkt dan de uitgestrekte Maagd in het zuiden,
met daarboven het onopvallende Haar van Berenice. Binnen de grenzen van beide
sterrenbeelden bevindt zich een groot aantal extragalactische stelsels, waarvan
vele behoren tot de zogeheten Virgo cluster. Verschillende van deze minstens 50
miljoen lichtjaar verwijderde melkwegstelsels zijn populair bij deep-
skyfotografen, zoals de Messierobjecten M84, 86 en 87.
Hoog boven de Maagd torent de knots van het sterrenbeeld Boötes. De
oranjekleurige hoofdster Arcturus is de helderste ster van het noordelijk
hemelhalfrond. Zijn naam is afgeleid van het Griekse woord voor berenhoeder,
een benaming die momenteel aan het gehele sterrenbeeld wordt toegekend.
Hercules, een opvallende vierhoek met vier armen, staat op late juniavonden
hoog in het zuiden. Hierin vinden we de spectaculaire bolvormige sterrenhoop
M13, die ondanks zijn enorme afstand van 25.000 lichtjaren gemakkelijk met een
verrekijker kan worden waargenomen. Ondanks het inzetten van steeds grotere
telescopen blijft het aantal sterren in de hoop ongewis: het zijn er vele
honderdduizenden.
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Zon
Evenals vorig jaar begint de lente in 2010 op 20 maart. Om 18.32 uur heeft de zon
het lentepunt, gelegen in het sterrenbeeld Vissen, bereikt. De komende zes
maanden staat de zon ten noorden van de hemelequator, en komt daardoor bij
ons hoger aan de hemel dan in het winterhalfjaar.
Onderstaande tabel vermeldt zoals gebruikelijk de tijdstippen (in MEZT) van
zonsopkomst, -doorgang en -ondergang. De laatste kolom geeft aan in welk
sterrenbeeld de zon zich, gezien vanaf de aarde, bevindt.

 Datum  opkomst  doorgang  ondergang  sterrenbeeld
 1 april  07.15 u  13.43 u  20.13 u  Vissen

 11 april  06.52 u  13.41 u  20.30 u  Vissen
 21 april  06.30 u  13.38 u  20.47 u  Ram

 1 mei  06.10 u  13.37 u  21.04 u  Ram
 11 mei  05.52 u  13.36 u  21.21 u  Ram
 21 mei  05.37 u  13.36 u  21.36 u  Stier
 31 mei  05.26 u  13.37 u  21.49 u  Stier
 10 juni  05.20 u  13.39 u  21.58 u  Stier
 20 juni  05.19 u  13.41 u  22.04 u  Stier
 30 juni  05.23 u  13.43 u  22.03 u  Tweelingen

Maan
De schijngestalten van de maan in de komende maanden staan vermeld in
onderstaande tabel. De Volle Maan van 30 maart is de eerste in de lente; de
zondag daarop (4 april) is het daarom Pasen. Ruim een week eerder dan in 2009,
maar nog niets buitengewoons.

 Nieuwe Maan  Eerste Kwartier  Volle Maan  Laatste Kwartier
30 maart, 4 u 6 april, 12 u

 14 april, 14 u  21 april, 20 u  28 april, 14 u  6 mei, 6 u
 14 mei, 3 u  21 mei, 2 u  28 mei, 1 u  5 juni, 0 u
 12 juni, 13 u  19 juni, 6 u  26 juni, 13 u

Planeten
Begin april zijn de omstandigheden gunstig om Mercurius te gaan zoeken. Na
zonsondergang vinden we het planeetje boven de westelijke horizon, enkele
graden rechts van de veel helderdere Venus. Eind mei staat Mercurius al weer aan
de ochtendhemel, maar omdat hij nauwelijks boven de horizon uit komt is hij
vrijwel niet te zien.
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Ook in de komende drie maanden kunnen we 's avonds lang genieten van de zeer
heldere Venus: onze zusterplaneet gaat pas zo'n twee uur na de zon onder. In
april kan Venus u helpen bij het zoeken naar de veel lichtzwakkere Mercurius.
De helderheid van Mars, die eind januari in oppositie was, neemt gestaag af.
Begin april zien we de planeet nog als een oranje 'ster' van magnitude +0,2, hoog
aan de hemel in het sterrenbeeld Kreeft. Eind juni bevindt Mars zich in de Leeuw,
die kort na zonsondergang laag in het westen staat. De helderheid is dan
inmiddels afgenomen tot +1,4m. Op 6 juni passeert Mars 2 graden noordelijk van
Regulus, de hoofdster van de Leeuw.
Jupiter verschijnt begin mei weer aan de ochtendhemel, laag in het oosten. In
juni neemt zijn hoekafstand tot de zon toe tot meer dan 90 graden, waardoor de
reuzenplaneet heel wat beter te zien wordt. Op 3 mei verlaat hij het
sterrenbeeld Waterman en betreedt het 'grond'gebied van de Vissen.
Saturnus is gemakkelijk herkenbaar als het helderste object in het sterrenbeeld
Maagd. Aanvankelijk is de geringde planeet nog het grootste deel van de nacht te
zien - de oppositie viel op 22 maart - maar eind juni staat hij al rond middernacht
laag in het westen.
De verre planeten Uranus en Neptunus vinden we aan de ochtendhemel.
Neptunus kunt u vanaf begin mei zoeken, in het niemandsland op de grens van
Steenbok en Waterman. Uranus staat dichter bij de zon en wordt pas begin juni
zichtbaar. De heldere planeet Jupiter, die eveneens in de Vissen staat, kan als
richtpunt dienen. Op 6 juni staan deze twee planeten slechts een halve graad van
elkaar.
In onderstaande tabel vindt u de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten
nog eens samengevat.

 Planeet  april  mei  juni
 Mercurius  ’s avonds tot de 12e  - - -  - - -

 Venus  ’s avonds  ’s avonds  ’s avonds
 Mars  avond/nacht  ’s avonds  ’s avonds

 Jupiter  - - -  ’s ochtends  ’s ochtends
 Saturnus  avond/nacht/ochtend  avond/nacht  avond/nacht
 Uranus  - - -  - - -  ’s ochtends

 Neptunus  - - -  ’s ochtends  ’s ochtends

Planetoïden en dwergplaneten
Hieronder vindt u het overzicht van planetoïden die in het komende kwartaal
relatief gemakkelijk zijn waar te nemen.
Voor Vesta is de oppositie al lang voorbij. We kunnen het zwakker wordende
planeetje echter nog enkele maanden blijven volgen in de 'kop' van de Leeuw.
Ook van Herculina neemt de helderheid geleidelijk af. Het planeetje doorkruist
het structuurloze gebied rond de grens van Coma Berenices en Leeuw. Net als
Vesta komt Herculina flink hoog boven de horizon.
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Metis trekt door de Maagd als een stipje van de negende magnitude.
Pallas is een van de grootste planetoïden, en wordt begin mei ongeveer een
magnitude helderder. Zijn baan leidt van Slang naar Boötes.
Medio mei komt Victoria in oppositie. De planetoïde trekt noordwaarts en wordt
daardoor beter zichtbaar. Begin juni vinden we haar op minder dan twee graden
van de hoofdster van de Weegschaal, alfa Librae.
 Harmonia,  van  vergelijkbare  helderheid,  reist  in  mei/juni  van  Ophiuchus
(Slangendrager) via Schorpioen naar Weegschaal.
Dwergplaneet Ceres trekt door het zuidelijke sterrenbeeld Boogschutter en komt
daarom niet hoog boven de horizon. Medio juni wordt de zevende magnitude
bereikt.
Ex-planeet Pluto komt 25 juni in oppositie met de zon, en bereikt dan zoals
gewoonlijk slechts de veertiende magnitude. Tegen de achtergrond van de
Melkweg in het sterrenbeeld Schutter valt het dwergplaneetje nauwelijks op.
De helderheden van de genoemde planetoïden vindt u in onderstaande tabel, en
gelden voor het midden van elke maand.

 Planetoïde  april  mei  juni  sterrenbeeld  bijzonderheden
 1. Ceres  + 8.4  + 7.9  + 7.1  Schutter  18 jun oppositie

 2. Pallas  + 8.7  + 8.6  + 9.2  Slang/Boötes  4 mei oppositie

 4. Vesta  + 7.1  + 7.6  Leeuw  18 feb oppositie

 9. Metis  + 9.5  + 10.3  Maagd  11 apr oppositie

 12. Victoria  +10.0  + 9.3  +10.0  Weegschaal  11 mei oppositie

 40. Harmonia  + 9.6  +10.0  Oph./Weegschaal  28 mei oppositie

 532. Herculina  + 9.2  + 9.7  Schutter  13 mrt oppositie

Diversen
In de nacht van 27 op 28 maart is de zomertijd weer ingegaan. Liefhebbers van
telescopische waarnemingen zullen die dag tot na tienen moeten wachten eer het
'astronomisch' donker is geworden. Vanaf 18 mei wordt het voor hen nog slechter.
Gedurende twee maanden duikt de zon 's nachts minder dan 18 graden onder de
horizon: het is de periode van de beruchte 'grijze nachten'.

De Lyriden zijn de bekendste meteorenzwerm van het voorjaar. Het is nochtans
geen 'rijke' zwerm: ten tijde van het vrij scherpe maximum (22 april, omstreeks
19 u) zijn waarschijnlijk slechts 5 tot 10 ‘vallende sterren’ per uur uit de richting
van het sterrenbeeld Lier te zien. In Nederland moeten we met onze
waarnemingen wachten tot het voldoende donker is (na ca 22 u). En ook dan
worden we gehinderd door het licht van een voor tweederde volle maan, die pas
om een uur of vier onder de horizon verdwijnt.
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Het internationale ruimtestation ISS is nu bijna afgebouwd en daardoor helderder
dan ooit. Het lichtpuntje dat u van west naar oost langs de hemel kunt zien
trekken heeft in gunstige gevallen een helderheid van ongeveer -4m.
Naar verwachting zal het ISS tussen 4 en 27 april 's ochtends voor zonsopkomst te
zien zijn. In de periode 30 april - 12 mei komt het eveneens over, maar dan 's
avonds. Tussen 13 juni en 9 juli kunt u het station ook zien overtrekken;
aanvankelijk alleen in de (zeer) vroege ochtend, maar na 23 juni ook vóór
middernacht. Wilt u de precieze tijdstippen van overkomst weten, kijk dan
enkele dagen tevoren op www.heavens-above.com.

Astronomy picture of the day, 16 maart 2010

by Miloslav Druckmüller (Brno University of Technology),

Martin Dietzel, Peter Aniol, Vojtech Rušin.

(http://www.apod.nl/ap100316_nl.html)
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Notulen Algemene ledenvergadering 10 03-2010.
 Hélène Willems

Aanwezig:
François Swinkels (FS),  David Bradley (DB), Hans Kanters (HK), Gerrit v Bakel
(GvB),)Hélène Willems (HW) Frans Mrofcynski (FM)Dees Verschuuren (DV),  Henk
de Mari (HdM), Annie van Hout (AvH), Jan Cortenbach (JC), Michiel van Adrichem
(MvA), Rob Fritsen (RF), Jan Vriends(JV), Loet Heinemans (LH), Matt Vehaegh
(MV), Harrie Eijsbouts (HE), Henk Derckx (HD)Wylliam Robinson (WR) Kees vd Poel
(KP) Coen Pouls (CP)

Afwezig met melding: Wout Verspaget (WV)

Algemene ledenvergadering van 10 maart 2010

1. Opening
Opening van de ledenvergadering door de voorzitter. François opent de
vergadering en heet eenieder van harte welkom.

2. Aanmelding van kandidaten voor een bestuursfunctie .
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Tijdens deze vergadering stelt zich
niemand beschikbaar. 

3. Op te nemen onderwerpen voor deze ledenvergadering .
Voorstel tot het benoemen van het erelidmaatschap voor twee leden. Het
onderwerp vrijwilligers.

4. Binnengekomen berichten en mededelingen .
Excursie 2010. Krantenbericht over subsidie voor het museum Asten en de
herinrichting van het terrein tussen museum en sterrenwacht. Museum heeft
hierover nog geen contact opgenomen met JPS. FS neemt hierover contact op
met het bestuur van het beiaard-museum.

5. Notulen ledenvergadering van 28 oktober 2009 .
De notulen van deze ledenvergaderingen vindt u terug in de Interkomeet van
jaargang 2010 nr.1. Tekstueel  en inhoudelijk geen opmerkingen. Bij deze
vastgesteld.

6. Verslag van de secretaris .
Dit verslag is inmiddels aan iedereen toegezonden en wordt doorgesproken. FS
zoekt nog na hoeveel groepsbezoeken. WR vraagt of n.a.v. de vele
openstellingen ook een toename van groepsbezoeken heeft plaatsgevonden.
FS; over het algemeen slecht, maar de avonden die om 19.00 uur beginnen
worden over het algemeen goed bezocht. KP ; misschien heeft een stukje in
een bepaald blaadje wel effect. FS .we zijn afhankelijk wat ze willen
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plaatsen. HD; vraagt of we een logo in kleur hebben voor de kabelkrant in
Weert in kleur. CP; er zijn wel kleurenfoto’s van de sterrenwacht.
Opvallend is dat bij de jeugdactiveiten in EHV en Geldrop de opkomst hoger is
dan in Asten. KP; worden de jeugdactiviteiten nog uitgebreid? Voorlopig niet.
Interkomeet staat of valt met de inbreng van de leden. Website wordt
actueler.
● Financieel verslag van de penningmeester --> GB deelt het financiële

verslag uit en geeft toelichting hierop. Het financieel verslag ligt ter
inzage op de sterrenwacht. Er ontstaat enige discussie over de
voorraden. Hier moet het bestuur nog over gaan beraden hoe hier mee
om te gaan. WR vraagt hoe het zit met de inkomsten uit groepsbezoeken
t.o.v. vorig jaar. En of het mogelijk is om de financiële stukken  twee
weken voor de vergadering ter inzage in het clubgebouw neer te leggen?
DV is het hier mee eens. HdM geeft aan dat de financiële stukken niet
buiten de vereniging mogen komen. Het bestuur gaat zich hierover
beraden.

● Toelichting op het financieel verslag door penningmeester; MV;
inkomsten goepsbezoeken in verhouding tot
goepsbezoeken/publieksactiviteiten? FS; dat moeten we nog uitzoeken.
WR; algemene kosten? Verzekeringen, vrijwilligersavond, zaalhuur etc.
HE; dit is niet in het verslag te zien. GB; we hanteren een verdichte
versie.  HdM; vorig jaar heeft de alg. Vergadering het verzoek ingediend
om een korter financieel jaarverslag. Hier is aan voldaan. KP is gewend
om twee jaarverslagen naast elkaar bij elkaar te ontvangen. HdM; vanaf
volgend jaar� dit heeft te maken met nieuw boekhoudprogramma.
Discussie volgt inzake het bedrag dat de vereniging in kas heeft, mede in
het licht van de verhouding tussen Stichting en Vereniging. WR; mist in
verslag van secretaris het ledenaantal. FS geeft hierover uitsluitsel.

● Verslag kascommissie; MV/ HM � controle heeft plaatsgevonden op kas,
bankafschriften, boekhoudprogramma dat is ingevoerd. Geen
onregelmatigheden geconstateerd. Kascommissie is positief over
financiële verslaglegging.

● Dechareverlening van het bestuur door de ALV� accoord door leden
● Benoeming nieuwe kascommissie� Henk de Mari& Kees vd Poel.

7. Verhoging contributie 2011.
JPS krijgt met hoger kosten te maken en om het vermogen op peil te houden is
een verhoging van contributie noodzakelijk. M.i.v. 2011 voor volwassenen naar
€ 25,- en jeugdleden naar € 12,50.  MA is voorstander om de winst meer te
specificeren a.d.v.de  voorraden. KP hoe komt men aan bedrag aan € 25,- FS;
We zijn voorzichtig geweest met verhogingen, en de verhoging niet al te zeer
laten stijgen. MV; leden die niet zo actief zijn kunnen afvallen. Het bestuur
heeft geen inschatting of hierdoor leden afvallen. Met algemene stemming is
het voorstel aanvaard.
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8. Bestuursverkiezing .
Niemand heeft zich aangemeld. David neemt afscheid van het bestuur. David
is bezig met een persoonlijke nieuwe weg in te slaan, en kan daardoor geen
deel meer nemen aan een bestuursfunctie binnen JPS. FS dankt David voor zijn
inzet en geeft een kleine attentie als blijk van waardering.

9. Structuur van het bestuur en vereninging ( zie bijlage)
Praatstuk zorgt voor een levendige discussie. Verantwoordelijkheden meer bij
leden leggen. Model is niet bindend  en zal door bestuur nog verder
uitgewerkt. DV; schema van wat we nu hebben? FS zal dit uitzoeken.

10. Voorstel investering voor de telescoop.
Staat nu al geruime tijd op de agenda van de ledenvergadering en
bestuursvergaderingen. FM heeft onderzocht wat er nu aan de telescoop moet
gebruiken om deze zo optimaal moet kunnen functioneren voor de leden.  FM.
Volgen en optiek is niet goed volgens leden. FM voelt er niets voor om een
verbetervoorstel alleen te schrijven. Hij heeft daar te weinig ervaring voor.
FM/WR en Piet Klomp hebben gebrainstormd over wat er moet gebeuren met
de telescoop.  CP; kan dat bij een bedrijf worden uitbesteed? FM ; ja hangt
kostenplaats aan vast en en heb je iemand nodig die constant in contact staat
met een bedrijf. Voorstel klein groepje samen te stellen om dit uit te werken.
WR wilt hier aan meewerken.  PB; inventarisatie binnen de club waar behoefte
aan bestaat aan interessegebieden. MA; misschien cursus geven omtrent het
gebruik van de telescoop. FM ; initiatief leggen bij de leden.

11. Erelidmaatschap ;
Voorstel om tot ereleden te benoemen; mw. Van Hoogendoorn en mw.
Dekkers-Paagman. Leden gaan hiermee accoord.

12. Vrijwilligers JPS ;
n.a.v. mail WR --> er is geen vrijwilligerslijst. Er is wel een verzekering.
Moeten dit registreren bijv. In logboek. Je bent verzekerd als je een activiteit
voor sterrenwacht uitvoert (aansprakelijkheid, geen ongevallen). MA ; pleit
voor registratie.

13. Rondvraag;
● AH; publieksmiddagen in interkomeet staat wat anders dan in folder.

Folder geeft juiste datums weer.

● FS; Geen groep ontvangen tijdens ons jaarlijks uitje.

● 21 maart ; goepsbezoek op zondagmiddag -> FS zoekt hierbij nog hulp
DV is eventueel bereid en eventueel RF.
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● DV; werkgroepen --> werkgroep schoonmaak (oud papier, clubruimte
opruimen). FS vindt dat we met een paar mensen hierover moeten
praten.

● CP; geeft toelichting op de jaarlijkse excursie.Vertrek om 8.00 uur en
ongeveer 19.30 uur weer terug bij sterrenwacht.

● WR; details die niet kloppen op website etc. Dezelfde punten als vorig
jaar.

14. Sluiting.
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