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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
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 3 e vrijdag
van 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 6 september 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 3e kwartaal 2010
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Openen/Sluiten

Zondag

4 juli

14.00 uur

Openmiddag

François

Dinsdag

6 juli

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

7 juli

20.00 uur

Clubavond

Harrie

Vrijdag

9 juli

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Woensdag

14 juli

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Zondag

18 juli

14.00 uur

Openmiddag

François

Woensdag

21 juli

20.00 uur

Clubavond

Hans

Maandag

26 juli

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Woensdag

28 juli

20.00 uur

Clubavond

Helene

Vrijdag

30 juli

19.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Lianne/Jozef

Zondag

1 augustus

14.00 uur

Openmiddag

Helene

Dinsdag

3 augustus

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

4 augustus

20.00 uur

Clubavond

Hans

Woensdag

11 augustus

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

13 augustus

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Zondag

15 augustus

14.00 uur

Openmiddag

François

Woensdag

18 augustus

20.00 uur

Clubavond

David

Woensdag

25 augustus

20.00 uur

Clubavond

François

Vrijdag

27 augustus

19.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Lianne/Jozef

Maandag

30 augustus

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Woensdag

1 september

20.00 uur

Clubavond

Frans

Zondag

5 september

14.00 uur

Openmiddag

Gerrit

Dinsdag

7 september

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

8 september

20.00 uur

Clubavond

David

10 september

20.00 uur

Waarneemavond

Frans

Vrijdag
Woensdag

15 september

20.00 uur

Clubavond

Harrie

Woensdag

22 september

20.00 uur

Clubavond

Rob

Maandag

27 september

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Woensdag

29 september

20.00 uur

Clubavond

François
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Van het bestuur
François Swinkels

De zomermaanden staan voor de deur. Dat betekent veel bezoek bij open
middagen. In de regio zijn vele gasten uit alle delen van het land.
Het is daarom noodzakelijk dat voldoende leden ingezet kunnen worden op alle
fronten die met een openmiddag of met een groepsbezoek te maken hebben. Het
merkwaardige is dat er veel leden zijn die graag een groep rondleiden door de
koepel of in de filmzaal uitleg willen geven over sterrenkunde, maar er zijn er te
weinig die ook het planetarium kunnen bedienen. Het bestuur hoopt daar, door
gericht te vragen, verandering in aan te brengen. Anders zal het voorkomen dat
steeds dezelfde leden de groepsbezoeken moeten verzorgen. Het is een zorg voor
alle leden, dat groepen goed begeleid worden. Het is immers de belangrijkste
bron van inkomsten voor de vereniging.
Dus ... hebt u de mogelijkheid u op deze manier in te zetten voor de vereniging,
schroom dan niet en meldt u aan. We zullen er alles aan doen om er voor te
zorgen dat u goed voorbereid een groep kunt ontvangen. Natuurlijk de eerste
keer is spannend, maar alles went.
Het bestuur zal ook zelf leden benaderen.
Het is op deze plaats ook volkomen terecht om nogmaals een dankwoord aan
'Coen' uit te spreken voor de organisatie van het jaarlijkse uitstapje. Coen je doet
dat al jaren en we hoeven ons daar nooit zorgen over te maken. Het programma
voor dit jaar was een bezoek aan het Aviodrome en de sterrenwacht Schothorst in
Amersfoort. Het was een leuke dag, alleen jammer Coen dat je er zelf niet bij
was. Je had ons met al jouw vliegervaring nog heel wat kunnen leren. Thea was
echter een prima vervangster voor jou. Nogmaals bedankt. In deze aflevering ook
nog wat foto’s van het uitstapje.
Het bestuur wenst iedereen een hele fijne zomer toe en degenen die op vakantie
gaan, waar ook naar toe, een hele fijne vakantie.
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Voorblad: Meteorenwaarneemavond
François Swinkels

Donderdagavond 12 augustus zijn er weer de bekende Perseïden. De sterrenwacht
zal bij helder weer open zijn. We kunnen dan gezamenlijk meteoren waarnemen.

Foto uit sterrengids 2010
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Foto impressie excursie dd 17-04-2010
François Swinkels
Vroeg op weg
Eerst een kopje koffie

Buiten was het ook lekker, prima weer

Dan vliegtuigen kijken

Weer naar huis.

Rond Schothorst was ook veel te zien
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IJsbal in de Kuipergordel verduistert ster
Bron: NRC 22-5-2010

Een internationale groep astronomen heeft voor het eerst de
diameter van een middelgrote ijsbal in de Kuipergordel
gemeten (Nature, 17 juni). De Kuipergordel is de brede
gordel voorbij de baan van Neptunus waarin ontelbare
ijswerelden rondcirkelen. Momenteel zijn er al meer dan
1300 ontdekt. Op de allergrootste na zijn zij zo klein dat hun
diameter - de belangrijkste grootheid - ook met grote
telescopen niet te meten is. Dat lukt echter wel als zij
toevallig voor een ster langs
bewe gen en het licht ervan De meest recente Hubbletijdelijk onderscheppen. James opnamen van Pluto, een
Elliot en collega’s hebben in de van de grootste en meest
nabije ijsdwergen.
afgelopen jaren de beweging van De meeste zijn zo klein en
een
aantal
ijsdwergen
zo staan zo ver weg dat het
nauwkeurig gevolgd dat nu vrij lichtpunten blijven.
goed kan worden voorspeld NASA/ESA/SRI
wanneer
en
waar
zo'n
sterbedekking door een ijsbal kan worden waargenomen. Dat gebeurt in een
tientallen tot honderden kilometers brede strook 'die ergens over de aarde loopt.
Nummer 2002TX300 was de eerste ijsdwerg waarmee deze meting werd beproefd.
Hij schoof op 9 oktober voor een lichtzwakke ster in het sterrenbeeld Andromeda
langs.Omdat de ligging van de eclipsstrook niet exact bekend was, werden vele
telescopen ingezet. Zeven zagen door slecht weer niets, negen namen geen eclips
waar doordat zij buiten de eclipsgordel lagen en twee zagen dat de ster tien
seconden lang verdwenen was. Hieruit werd afgeleid dat deze ijsbal 286
kilometer groot is. De onzekerheid bedraagt 10 kilometer: geen slechte prestatie
voor een object op ruim 6 miljard kilometer van de aarde! De astronomen namen
aan dat de ijsdwerg bolvormig is omdat zijn helderheid tijdens zijn aswenteling
slechts heel weinig varieert.. Nummer 2002TX300 is groter dan voorheen indirect – werd afgeleid en dat impliceert dat zijn oppervlak meer licht
reflecteert. In feite heeft deze ijswereld het grootste reflectievermogen van al
zijn soortgenoten. Dat komt waarschijnlijk doordat het oppervlak uit zuiver
waterijs bestaat. Maar dat valt weer moeilijk te rijmen met het feit dat deze
ijsbal minstens een miljard jaar geleden uit een groter object is ontstaan. Zijn
oppervlak zou sindsdien alweer donkerder moeten zijn geworden. Misschien werkt
er een mechanisme dat het oppervlak constant 'schoon' houdt.
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De Ionenmotor
Bron: NRC 22-5-2010

De gloeiende pluim op de foto is xenongas dat
wegschiet uit een ionenmotor. De maansonde
Smart-1 had zo'n ionenmotor. En ook de
komeetsonde DeepSpace wordt – gestaag kalm en
superzuinig –voortgestuwd met pluimpjes xenongas.
Die ontstaan in een slim systeem waarin een
elektrostatisch veld samenspant met magnetische
velden. In het elektrostatische veld reizen
(lichte)'vrije.elektronen naar een positief geladen)
anode. De magnetische velden zorgen ervoor dat ze
dat niet in rechte lijn doen, maar spiraliserend. Zo
zijn ze lang onderwegen dat vergroot de kans op
botsingen met het xenongas dat intussen de motor
in stroomt. In die botsingen worden xenonatomen
geïoniseerd
(ze raken elektronen kwijt) en de (zware) positief geladen
xenonionen die dat oplevert, laten zich juist weinig gelegen liggen aan de
magnetische velden. Ze bewegen rechtstreeks naar de (negatief geladen) kathode
en - door een opening - de ruimte in. Het levert genoeg stuwkracht om een sonde
kalm en gestaag door de ruimte te zenden. Op deze foto, waarmee onderzoeker
Jerry Röss de jaarlijkse fotowedstrijd van Princeton University heeft gewonnen,
ontbreekt de sonde: hier gaat het om de schoonheid van de vondst. [MvdH]

Astronomisch Nieuws
www.astronieuws.nl

10 juni 2010 • Sterrenkundige wereldtop week lang bijeen in Drenthe
Wetenschappers en technisch specialisten op het
gebied van de radioastronomie zijn in de periode van 9
tot en met 16 juni vanuit de hele wereld bijeen in de
Hof van Saksen bij het Drentse plaatsje Nooitgedacht
en in de Drentse hoofdstad Assen en omgeving. Samen
met het bedrijfsleven, politiek bestuurders,
wetenschapsfinanciers en beleidsmakers uit allerlei
landen praten ze over de bouw van een revolutionaire
nieuwe radiotelescoop: de Square Kilometre Array
(SKA). Deze 'week van de radiosterrenkunde' kent twee
hoogtepunten. De eerste is de ingebruikname, komende zaterdag door Hare
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Majesteit de Koningin, van de grotendeels Nederlandse radiotelescoop LOFAR. En
op dinsdag 15 juni vindt in de TT-hal in Assen een groot SKA-forum plaats. Dat
richt zich op de impact die deze toekomstige internationale radiotelescoop zal
hebben op industrie, onderwijs en de maatschappij als geheel. De bouw van SKA,
in Zuid-Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland, moet in 2013 van start gaan.
Meer informatie:
http://www.lofar.org/node/38

11 juni 2010 • Inslag op Jupiter liet geen sporen na
Op donderdag 3 juni vond er een reusachtige explosie
plaats in de atmosfeer van de planeet Jupiter. De
eerste gedachte was dat er een komeet of planetoïde
op de planeet was ingeslagen. Maar anders dan bij
vorige inslagen verscheen er ditmaal geen donkere
puinwolk in het dichte wolkendek van Jupiter. Was het
wel een inslag? De afgelopen week waren tal van
telescopen op Jupiter gericht om de gevolgen van de inslag van 3 juni te kunnen
waarnemen. Tevergeefs: het is alsof er niets is gebeurd. Door sommige
onderzoekers wordt nu de mogelijkheid geopperd dat de waargenomen lichtflits
geen inslag was, maar een enorme bliksemflits. Toch lijkt dat niet waarschijnlijk:
Jupiter is jarenlang door allerlei ruimtesondes onderzocht, maar deze hebben
nooit een bliksemontlading van deze omvang gezien. Vooralsnog houden
wetenschappers het erop dat er wel degelijk een komeet of planetoïde op Jupiter
is neergestort. Waarschijnlijk was het object gewoon net groot genoeg om een
flits te veroorzaken, maar te klein om veel puin achter te laten. De vraag is nu
hoeveel inslagen de afgelopen decennia om die reden onopgemerkt zijn gebleven.
Meer informatie:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-asa/2010/11jun_missingdebris/

13 juni 2010 • Mars had ooit een grote oceaan
Volgens onderzoekers van de universiteit van
Colorado stond de planeet Mars 3,5 miljard jaar
geleden voor ruim een derde onder water.
Behalve een oceaan, die een groot deel van het
noordelijk halfrond besloeg, zou er ook een
waterkringloop zijn geweest, zoals die nu ook op
aarde bestaat (Nature Geoscience, 13 juni). De
wetenschappers komen tot hun conclusie na een
omvangrijk onderzoek van tientallen drooggevallen rivierdelta's op Mars. Deze
riviermondingen liggen allemaal op dezelfde hoogte, wat erop wijst dat de
voormalige rivieren ofwel direct op de oceaan uitkwamen ofwel op grote meren
die langs de rand van de oceaan lagen. Gezien de omvang van het rivierenstelsel
dat bij de oceaan uitkwam, moet er destijds veel neerslag zijn gevallen. De
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afgelopen tientallen jaren is wel vaker gesuggereerd dat er ooit een oceaan was
op Mars. Maar dit onderzoek is het eerste waarbij gegevens van verschillende
Amerikaanse en Europese Marsmissies op zo'n grote schaal zijn gecombineerd.
Onduidelijk is nog waar al dat Marswater - naar schatting 124 miljoen kubieke
kilometer - is gebleven.
Meer informatie:
http://www.colorado.edu/news/r/f9b2e81224758e6b422b6bb0735f7098.html

15 juni 2010 • Reusachtige 'dubbeltelescoop' presteert boven
verwachting
De Large Binocular Telescope (LBT) op de Mount Graham
in Arizona (VS) is uitgerust met een nieuw optisch systeem
waarmee ongekend scherpe hemelopnamen kunnen
worden gemaakt. Al de eerste test, waarbij maar één van
de twee 8,4-meter grote spiegels van de telescoop werd
gebruikt, leverde beelden op die driemaal zo
gedetailleerd zijn als die van de Hubble-ruimtetelescoop.
Net als de meeste andere grote telescopen op aarde is de
LBT uitgerust met zogeheten adaptieve optiek. Daarmee kan de verstorende
invloed van de aardatmosfeer op de beeldscherpte van een telescoop voor een
belangrijk deel worden opgeheven. Het adaptieve optische systeem van de LBT
presteert bijna twee keer zo goed als dat van de concurrentie. Dat komt doordat
het systeem gelijk in het ontwerp van de telescoop is opgenomen, en niet
naderhand is toegevoegd zoals bij andere telescopen. Het hart van het systeem
wordt gevormd door een 91 centimeter grote spiegel van slechts anderhalve
millimeter dik, waarvan de vorm met behulp van 672 'actuators' voortdurend
wordt bijgesteld.
Meer informatie:

http://medusa.as.arizona.edu/lbto//AO/AOpressrelease.htm

17 juni 2010 • Geboorte van ster waargenomen
Duitse en Amerikaanse sterrenkundigen hebben een ster
ontdekt waarvan de geboorte in volle gang is. De ster is nog
volop bezig met het aantrekken van gas en stof uit zijn
omgeving. De ster-in-wording maakt deel uit van een
stervormingsgebied L1448 in het sterrenbeeld Perseus en is
ongeveer 800 lichtjaar van ons verwijderd. In die
reusachtige gaswolk ontstaan onder invloed van de
zwaartekracht verdichtingen van gas en stof. Als er op een
plek voldoende materie bijeengebracht is, ontstaat een
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dichte, hete kern: de proto-ster. De nu ontdekte ster bevindt zich nog vóór het
proto-sterstadium. Hij zendt nog maar weinig licht uit en is alleen waarneembaar
met submillimeter- en infraroodtelescopen. Hoe lang het nog duurt voordat hij
een 'echte' ster wordt, is onzeker.
Meer informatie:
http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=7628

21 juni 2010 • Supercomplexe moleculen gevonden in
de ruimte
Spaanse en Amerikaanse wetenschappers hebben in de
omgeving van een ster in het sterrenbeeld Perseus de
stof anthraceen opgespoord. Deze organische stof
bestaat uit zeer grote moleculen, en kan onder invloed
van ultraviolette straling aminozuren vormen. De
ontdekking is gedaan met de 4,2-meter William Herscheltelescoop op het Canarische eiland La Palma en de 9,2-meter Hobby-Eberlytelescoop in Texas. Eerder was anthraceen al aangetoond in meteorieten, maar
het is nu voor het eerst dat dit molecuul in de omgeving van een ster is gevonden.
Volgens de onderzoekers maakt hun ontdekking het waarschijnlijker dat er in de
interstellaire ruimte ook aminozuren te vinden zijn. In de ruimte zijn zo'n beetje
alle ingrediënten opgespoord die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het
ontstaan van leven op aarde.
Meer informatie:

http://www.ras.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1774&Itemid=2

24 juni 2010 • Astronomen kunnen nu nog beter klok kijken
Een internationaal team van radiosterrenkundigen heeft
het gedrag van rondtollende neutronensterren
bestudeerd, en een techniek bedacht om hun
bruikbaarheid als natuurlijke klokken nog verder te
vergroten (Science Express, 24 juni). Snel roterende
neutronensterren of pulsars worden al sinds 1967
waargenomen, voornamelijk met radiotelescopen. Al
kort na hun ontdekking bleek dat de stralingspulsen die
zij produceren uitermate regelmatig zijn. Desondanks
vertoont het rotatiegedrag van de neutronensterren kleine onregelmatigheden,
die hun bruikbaarheid als natuurlijke klokken aanzienlijk beperken. De
sterrenkundigen hebben tientallen jaren van waarnemingen met de 76-meter
radioschotel in Jodrell Bank (Engeland) geanalyseerd, om de kleine afwijkingen in
het 'tikken' van de pulsars beter te leren begrijpen. Bekend was al dat de rotatie
van pulsars heel geleidelijk vertraagt. Naar nu gebleken is, gaat dat niet
gelijkmatig, maar afwisselend in twee verschillende tempo's. En aan de vorm van
de uitgezonden stralingspulsen is te zien welke vertraging op dat moment wordt
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gevolgd. Dit laatste maakt het mogelijk om een correctie op de waargenomen
pulsen toe te passen. Daarmee wordt de nauwkeurigheid van de 'pulsarklokken'
aanzienlijk vergroot.
Meer informatie:
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/public/pr/pr-pulsarrot-en.html

De sterrenhemel: zomer 2010
Wylliam Robinson

Op de late juliavond wordt de zuidelijke hemel gedomineerd door het
sterrenbeeld Slangendrager. Gedomineerd qua oppervlakte, want interessante
sterpatronen - ook wel "asterismen" genaamd - komen we er niet tegen. Ten
zuiden staat de fraaie Schorpioen, waarvan in ons land alleen de kop redelijk te
zien is. Rechtsboven Antares, de heldere oranje hoofdster, staat een boogje van
drie sterren. Sinds tien jaar is de helderheid van de middelste ster, de blauwe
reus delta Sco, aan het variëren. Terwijl de helderheid officieel als +2.3m te boek
stond, werd rond 2002 +1.6m gemeten. Dergelijke schommelingen zijn met het
blote oog waar te nemen.
Links van de Schorpioen komt ook de Boogschutter nauwelijks uit de verf. In het
patroon van de helderste sterren herkennen sommige mensen een theepot, vooral
in landen waar thee een populair drankje is. Binnen de grenzen van de
Boogschutter bevindt zich het centrum van ons melkwegstelsel, ongeveer 26.000
lichtjaar van ons vandaan. Deze locatie, waar waarschijnlijk een superzwaar
zwart gat huist, is door verduisterende stofwolken niet in zichtbaar licht waar te
nemen: onze kennis komt uit infrarood-, röntgen- en radiowaarnemingen.
Boven de Slangendrager staat Hercules, zo hoog dat het bijna aan je aandacht
ontsnapt. Meer naar het oosten vinden we de overbekende sterrenbeelden Lier,
Arend en Zwaan, waarvan de drie hoofdsterren de zogenaamde zomerdriehoek
vormen. De helderste van dit trio is Wega, hoofdster van de Lier. De helderheid
van Wega werd aanvankelijk gekozen als nulpunt van de magnitudeschaal, d.w.z.
dat de helderheid van Wega op alle golflengten per definitie magnitude 0 is.
Twee maanden later - we schrijven midden september - zijn de sterrenbeelden
van de zomerdriehoek verschoven naar het zuidwesten. Tussen zuid en oost
vinden we nu achtereenvolgens de eclipticale sterrenbeelden Steenbok,
Waterman en Vissen op niet al te grote hoogte boven de horizon. Boven de Vissen
strekt zich de Pegasus-Andromeda combinatie uit. In de Griekse mythologie was
Andromeda de dochter van Cepheus en Cassiopeia, koning en koningin van
Ethiopië. Moeder Cassiopeia was zo onverstandig om zeegod Poseidon tegen zich
in het harnas te jagen, en haar dochter moest dit bijna met de dood bekopen. De
ongelukkige Andromeda dreigde ten prooi te vallen aan een vreselijk zeemonster,
maar had het geluk dat de held Perseus toevallig voorbij kwam. De betrokken
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hoofdpersonen van dit verhaal kregen elk een sterrenbeeld aan de noordelijke
hemel naar zich vernoemd; naar het zeemonster verwijst het sterrenbeeld Cetus,
dat tegenwoordig een brave walvis voorstelt.

Zon
Weerkundigen houden het simpel: bij hen begint de zomer elk jaar op 1 juni.
Sterrenkundigen maken het zich wat moeilijker: zij wachten tot de zon zijn
grootste noordelijke declinatie bereikt. Op 21 juni 13.28 u was het weer zo ver:
onze ster bevond zich toen 23°26'18" ten noorden van de hemelequator.
Vergelijkt u deze waarde met die van vijf jaar geleden, dan ziet u dat deze hoek
zo'n 8 boogseconden kleiner is geworden. Wilt u meer weten over de
(on)regelmatige schommelingen van de aardas die dit veroorzaken, google dan
eens het woord "nutatie".
De tabel vermeldt voor enkele data de tijdstippen (in MEZT) van zonsopkomst,
-doorgang en -ondergang, alsmede het sterrenbeeld waarin de zon zich, gezien
vanaf de aarde, bevindt.
Datum
5 juli

opkomst
05.26 u

doorgang ondergang
sterrenbeeld
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

06.05 u

13.46 u

21.25 u

Kreeft

14 aug

06.21 u

13.44 u

21.06 u

Leeuw

24 aug

06.38 u

13.42 u

20.45 u

Leeuw

3 sep

06.54 u

13.39 u

20.23 u

Leeuw

13 sep

07.10 u

13.35 u

19.59 u

Leeuw

23 sep

07.27 u

13.32 u

19.36 u

Maagd

3 okt

07.43 u

13.29 u

19.13 u

Maagd

Maan
De schijngestalten van de maan in het komende kwartaal staan vermeld in
onderstaande tabel.
Nieuwe Maan

Eerste Kwartier

Volle Maan

Laatste Kwartier

26 juni, 13 u

4 juli, 17 u

11 juli, 22 u

18 juli, 12 u

26 juli, 4 u

3 aug, 7 u

10 aug, 5 u

16 aug, 20 u

24 aug, 19 u

1 sep, 19 u

8 sep, 12 u

15 sep, 8 u

23 sep, 11 u
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Planeten
In de tweede helft van juli kunt u een poging wagen om Mercurius te gaan
zoeken, maar de omstandigheden zijn niet ideaal. Het lichtzwakke planeetje
staat na zonsondergang zeer laag boven de westelijke horizon, dus vrij uitzicht en
een verrekijker zijn noodzakelijk. Eind september zijn de omstandigheden beter;
Mercurius vinden we dan vóór zonsopkomst in het oosten.
Venus blijft een opvallende verschijning aan de avondhemel. Doordat de ecliptica
in juli en augustus een steeds kleinere hoek maakt met de horizon gaat zij echter
steeds korter na de zon onder. Begin september verdwijnt de planeet in de
avondschemering. Op 10 juli passeert Venus 1 graad noordelijk van Regulus, de
hoofdster van de Leeuw. In augustus passeert zij enkele graden zuidelijk van de
planeten Saturnus (10e) en Mars (23e); wegens de nabijheid van de zon dient u
deze samenstanden te observeren met een verrekijker.
Aan de avondhemel jaagt de zwakke planeet Mars (ca 1.5m) door de
sterrenbeelden Leeuw en Maagd in een vergeefse poging uit de greep van de zon
te blijven. Hierbij wordt op 31 juli Saturnus op 2 graden gepasseerd, maar dit zal
slechts de gebruiker van een verrekijker opvallen. In augustus is de
zichtbaarheidsperiode van beide planeten voorbij.
De helderwitte Jupiter staat de hele zomer in de Vissen. Rond de oppositiedatum
(21 sep) is de reuzenplaneet de gehele nacht te zien. Jupiter heeft het de laatste
tijd zwaar te verduren. In de afgelopen twaalf maanden hebben
amateur(!)sterrenkundigen tot tweemaal toe de inslag van een (komeetachtig?)
object waargenomen. Bovendien is sinds het voorjaar de Zuidelijke Equatoriale
Band, een van de twee donkere strepen op het planeetschijfje, zo goed als
verdwenen. Wie zijn amateurtelescoop op Jupiter richt, zal het met eigen ogen
kunnen zien.
Op slechts enkele graden afstand van Jupiter vinden we Uranus, die alleen met
een verrekijker te zien is. Op 22 september passeert Jupiter zuidelijk van de
lichtzwakke planeet, op minder dan een graad afstand.
De verre Neptunus trekt door het grensgebied van Steenbok en Waterman, en
staat een groot deel van de nacht boven de horizon
De gegevens over de zichtbaarheid van de planeten vindt u in onderstaande tabel
nog eens samengevat.
Planeet

juli

aug

sep

Mercurius

(15e- 30e ’s avonds)

---

16e- 30e ’s ochtends

Venus

’s avonds

’s avonds

---

Mars

’s avonds

(’s avonds)

---

nacht / ochtend

nacht / ochtend

hele nacht

’s avonds

(’s avonds)

---

Uranus

nacht / ochtend

nacht / ochtend

hele nacht

Neptunus

nacht / ochtend

hele nacht

avond / nacht

Jupiter
Saturnus
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Planetoïden en dwergplaneten
Hieronder vindt u een overzicht van planetoïden die in het komende kwartaal
relatief gemakkelijk zijn waar te nemen.
De grote planetoïde Pallas staat flink noordelijk van de ecliptica, en vinden we
daarom in het grensgebied van de Berenhoeder en de Slang . De helderheid neemt
geleidelijk af.

Ook voor Ceres is de oppositie al voorbij. De dwergplaneet trekt verder zuidelijk
door de Slangendrager en is slechts laag in het zuiden te zien.
Eunomia, in de Schutter, komt evenmin hoog boven de horizon. De helderheid
bedroeg +9 in juni en neemt verder af.
Flora trekt haar oppositielus in de Waterman, en bereikt rond de oppositiedatum
de achtste magnitude.
Laetitia komt dit sterrenbeeld binnen vanaf de 'kop' van de Vissen en is zowat een
magnitude zwakker.
Planetoïde Hebe duikt van Vis naar Walvis, maar wordt niettemin het helderste
object van dit lijstje.
Papagena werd pas in 1901 ontdekt, een volle eeuw na Ceres, trotse drager van
het volgnummer 1. Ook bij deze gunstige oppositie wordt het planeetje niet veel
helderder dan de tiende magnitude.
In onderstaande tabel vindt u de helderheden van de genoemde planetoïden,
telkens geldend voor het midden van de maand.
Planetoïde

juli

aug

sep

sterrenbeeld

bijzonderheden

1. Ceres

+ 7.8

+ 8.4

Slangendrager

18 jun oppositie

2. Pallas

+ 9.6

+10.0

Boötes / Slang

4 mei oppositie

6. Hebe

+ 9.1

+ 8.3

+ 7.7

Vissen / Walvis

21 sep oppositie

8. Flora

+ 9.2

+ 8.8

+ 8.2

Waterman

11 sep oppositie

15. Eunomia

+ 9.2

+ 9.8

Schutter

27 jun oppositie

39. Laetitia

+10.4

+ 9.9

+ 9.1

Vissen / Waterm.

14 sep oppositie

+10.3

+ 9.7

Walvis

26 sep oppositie

471. Papagena

Meteoorzwermen
De Perseïden zijn de bekendste meteorenzwerm van de zomer. Zelfs mensen die
zelden hun blik op de sterrenhemel richten weten vaak dat er medio augustus een
verhoogde kans is op het vóórkomen van 'vallende sterren'. Waarbij u zelf
natuurlijk weet aan te vullen, dat deze schijnbaar ontspringen in het noordelijke
deel van het sterrenbeeld Perseus.
Hoewel het weer natuurlijk een grote onbekende blijft staat het vast dat in 2010
de waarnemingsomstandigheden astronomisch gesproken zeer gunstig zullen zijn.
Het maximum in de meteorenactiviteit is dit jaar voorspeld voor de nacht van 12
op 13 aug omstreeks 3 uur MEZT; voor ons land dus midden in de nacht.
Bovendien zullen we in deze nacht geen last hebben van storend maanlicht,
omdat onze satelliet al voor tienen ondergaat. De Sterrengids voorspelt dat in de
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nanacht een waarnemer vanuit een donkere omgeving zo'n 60 tot 80 meteoren
per uur kan waarnemen. Hierbij wordt wel verondersteld dat u in uw eentje de
gehele hemel in de gaten kunt houden. Aangezien dit nauwelijks mogelijk is, kunt
u het genoemde aantal alleen realiseren wanneer u waarneemt in teamverband.
Vorig jaar leverde een uurtje waarnemen bij storend maanlicht mij 6 Perseïden
op. Hoeveel leden gaan dit jaar deze score verbeteren?
De kappa-Cygniden (maximum 19 augustus) die ik vorig jaar met enige nadruk
heb behandeld stelden teleur. Een uur waarnemen onder goede omstandigheden
leverde niet meer dan twee exemplaren op, reden om deze zwerm dit keer
buiten beschouwing te laten. Ik wilde daarom aandacht besteden aan de deltaAquariden, een zwerm die volgens de tabellen zo'n vijfmaal minder rijk is dan de
Perseïden, maar toch niet te versmaden. In de nacht van 28 op 29 juli heeft u de
grootste kans om deze meteoren te zien, die hun radiant hebben in het
noordelijke deel van de Waterman. Klein probleempje: in die regio bevindt zich
die nacht een bijna volle maan...

Diversen
Het internationale ruimtestation ISS zal ook in de komende maanden weer vanuit
onze streken waarneembaar zijn. U ziet het als een zeer helder lichtpuntje dat
ongeveer met de snelheid van een vliegtuig van west naar oost langs de hemel
trekt.
Vanaf eind juni tot omstreeks 9 juli kunt u het ISS in de late avond zien
overkomen. Na 8 aug is het opnieuw te zien; aanvankelijk 's ochtends voor
zonsopkomst maar doordat de overkomsten steeds vroeger plaatsvinden vinden er
vanaf de 26e ook passages in de avond plaats. Deze zichtbaarheidsperiode eindigt
omstreeks 11 sept. Wilt u de precieze tijdstippen van overkomst weten, kijk dan
enkele dagen tevoren op www.heavens-above.com.
Lichtende nachtwolken (Eng: noctilucent clouds, NLC) zijn strikt genomen geen
astronomisch verschijnsel, maar zeker de moeite waard om te observeren. In een
eerder nummer van dit blad (Interkomeet 2007-3, p.9-11) schreef David Bradley
al over deze fraaie, ijle wolken, die door hun grote hoogte (ca 80 km) nog
geruime tijd na zonsondergang licht opvangen, en daardoor zichtbaar blijven.
Vorig jaar (23 jun) heb ik ze voor het eerst gezien, en een filmpje van hun
langzaam veranderende structuur gemaakt. Speurt u zelf eens op juni- of
juliavonden tussen elf en twaalf de noordelijke horizon af. Heeft u twijfels of u
werkelijk een NLC heeft gezien? Vergelijk dan uw bevindingen met de
waarnemingen op de NLC Homepage (http://www.kersland.plus.com/).

18

19

20

