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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 : Vacature  
 
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 voor volwassenen, de 3e vrijdag van de maand 
openavond speciaal voor kinderen telkens vanaf 19.00 uur. Waarneemavonden op de 2e 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 maart 2011 sturen naar jpsasten@iae.nl 
 
Contributie: 
Volwassenen €25,00  per jaar, jeugd t/m 16 jaar €12,50. 
Bankrekening nummer: ABN-AMRO:  52.34.78.542 

mailto:jpsasten@iae.nl�
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Dag Datum Tijd Activiteit Openen / Sluiten 

Dinsdag 4 januari 20.00 uur Bestuursvergadering François 

Woensdag 5 januari 20.00 uur Nieuwjaarsborrel François 

Vrijdag  7 januari 19.00 uur Open avond Gerrit 

Woensdag 12 januari 20.00 uur Clubavond Hans 

Vrijdag  14 januari 20.30 uur Waarneemavond Frans 

Woensdag 19 januari 20.00 uur Clubavond Harrie 

Vrijdag 21 januari 19.00 uur Open avond Hélène 

Woensdag 26 januari 20.00 uur Clubavond Rob 

Vrijdag 28 januari 19.00 uur Galactica  

Maandag 31 januari 20.00 uur Lees met Dees Dees 

Dinsdag 1 februari 20.00 uur Bestuursvergadering François 

Woensdag 2 februari 20.00 uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 4 februari 19.00 uur Open avond Hélène 

Woensdag 9 februari 20.00 uur Clubavond Hans 

Vrijdag  11 februari 20.30 uur Waarneemavond Frans 

Woensdag 16 februari 20.00 uur Clubavond David 

Vrijdag 18 februari 19.00 uur Open avond Gerrit 

Woensdag 23 februari 20.00 uur Clubavond Harrie 

Vrijdag 25 februari 19.00 uur Galactica  

Maandag 28 februari 20.00 uur Lees met Dees Dees 

Dinsdag 1 maart 20.00 uur Bestuursvergadering François 

Woensdag 2 maart 20.00 uur Clubavond Rob 

Vrijdag 4 maart 19.00 uur Open avond Hélène 

Woensdag 9 maart 20.00 uur Clubavond Hans 

Vrijdag  11 maart 19.00 uur 
20.30 uur 

Nationale sterrenkijkdagen  
Waarneemavond 

François 
Frans 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur Nationale sterrenkijkdagen François 

Woensdag 16 maart 20.00 uur Clubavond 

  

François 

Vrijdag 18 maart 19.00 uur Open avond François 

Woensdag 23 maart 20.00 uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 25 maart 19.00 uur Galactica  

Maandag 28 maart 20.00 uur Lees met Dees Dees 

Woensdag 30 maart 20.00 uur Clubavond Harrie 

 

 

 

Agenda 1e kwartaal 2011 
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François Swinkels 

Zoals te verwachten was , bleek ook dit jaar het laatste kwartaal weer erg druk 
voor de sterrenwacht. Het waren niet alleen de pompoendagen maar ook de 
activiteiten rond oktobermaand kennismaand die de volle inzet vroegen.  

Op de pompoendagen waren we enkele dagen aanwezig met een kraam. Het is 
toch leuk de reacties te zien van mensen die komen voor de pompoenen en dan 
plotseling geconfronteerd worden met een sterrenwacht. De mensen enthousiast 
maken voor sterrenkunde is toch een leuke bezigheid.  

Uit de opkomst van het publiek in het kader van oktober kennismaand bleek dat 
het veel gunstiger is om de Sterrenwacht te openen vanaf 19.00 uur. De 
belangstelling was groot vanaf 19.00 uur maar vanaf 20.00 uur heel matig. Toch 
zijn we best tevreden over de opkomst. Wat we al constateerden bij oktober 
kennismaand bleek nog eens de week daarna. Eerst Halloween vanaf 19.00 uur, 
daarna vanaf 20.00 uur een programma rond de Nacht van de Nacht. Halloween 
druk bezocht, Nacht van de Nacht weer heel matig. 

In de Algemene ledenvergadering is daarom ook een voorstel gedaan om de open 
avonden in het nieuwe jaar om 19.00 uur te laten beginnen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zorgde het discussiestuk over de 
verplaatsing van de clubavond van de woensdag- naar de vrijdagavond voor een 
flinke, maar goede discussie. We kwamen er niet uit en het bestuur zal proberen 
een voorstel te formuleren dat aan de leden zal worden voorgelegd. Zie ook de 
notulen van de ALV elders in de interkomeet. 

De Stichting Beheer Jan Paagman Sterrenwacht heeft het initiatief genomen om 
de buitenkant van de sterrenwacht opnieuw te laten voegen. Dat was heel hard 
nodig en de deskundigen waren het er over eens dat nog zo’n winter als vorig jaar 
voor veel schade zou kunnen zorgen. Dus nu maar maatregelen nemen. 

Het zal u ongetwijfeld ook zijn opgevallen dat het museum weer flink aan het 
verbouwen is geslagen. Dat heeft ook consequenties voor de Jan Paagman 
Sterrenwacht. Er komt namelijk meer eenheid tussen de verschillende 
groeperingen die rond het museum zijn gesitueerd. Naast het IVN, het Museum en 
de sterrenwacht zal waarschijnlijk ook de heemkundekring een plekje in het 
geheel krijgen. De ruimte die we nu nog hebben vóór het Pieterse Planetarium zal 
voor een groot deel bestraat worden en gebruikt gaan worden als parkeerplaats. 
Uiteraard wordt in de plannen rekening gehouden met onze wensen. Ook de 
Ostaderstraat voor het museum zal een ander aanzien krijgen. 

Van het bestuur 
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We houden u op de hoogte. 

Ik wil besluiten met U allen een heel goed 2011 toe te wensen , maar vooral een 
heel gezond 2011. Het nieuwe jaar begint voor ons al meteen spectaculair, omdat 
er op 4 januari al een gedeeltelijke zonsverduistering is waar te nemen. Wat wil 
je nog meer ! 

 

Een gelukkig Nieuwjaar 
 

 

Gerrit van Bakel 

In de vorige interkomeet is een oproep geplaatst om de contributie voor 2011 te 
voldoen. Ik wil iedereen vragen die de contributie nog niet heeft overgemaakt dit 
voor 1 februari te doen. Voor de goede orde: Voor jeugdigen t/m 16 jaar  is de 
contributie €12,50 voor volwassenen €25,- te storten op rekeningnummer ABN-
AMRO 52.34.78.542. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

François Swinkels 

De Jan Paagman Sterrenwacht kent een vereniging en een stichting. De Stichting 
Beheer Jan Paagman Sterrenwacht is opgericht om mogelijke subsidiegevers 
zekerheid te bieden. Het probleem werd onderkend in de tijd dat we met de 
verbouwing bezig waren.  Fondsen geven geen subsidie aan verenigingen, omdat 
bij een vereniging door de medezeggenschap van leden de besteding van gelden 
niet gegarandeerd is. Bij Stichtingen ligt dat anders. 

Bij de Jan Paagman Sterrenwacht bestaat een vereniging en een stichting , 
uiteraard beide met statuten. 

In een vereniging worden door het bestuur voorstellen aan de algemene 
ledenvergadering gedaan die na discussie met een meerderheid van stemmen  

Contributie 2011 

Vereniging en Stichting 



8 

door de algemene ledenvergadering kunnen worden aangenomen. Een vereniging 
heeft leden. 

Een stichting heeft slechts een bestuur. De doelstellingen van de stichting liggen 
vast in de statuten. Het bestuur beslist dus ook. 

Voor aanschaf van materialen en voor het doen van onderhoud zal de stichting 
daarvoor gelden beschikbaar moeten stellen. 

 

François Swinkels 

Langs deze weg wil ik een oproep doen voor ondersteuning van de jeugdclub 
Galactica. Lianne van de Westerlo en Jozef van Stiphout hebben jaren lang deze 
club geleid. Het laatste jaar hielp ook Kees van der Poel mee.  Zij hebben zich nu 
teruggetrokken en we zoeken nu opvolgers. Je hoeft niet bang te zijn dat je in 
het diepe wordt gegooid, want Lianne heeft al te kennen gegeven op de 
achtergrond graag te willen helpen.  

De club Galactica komt elke laatste vrijdagavond van de maand tussen 19.00 uur 
en 20.30 uur bij elkaar. 

De leden van Galactica zijn onze toekomst !!! Neem even contact op met Lianne 
en of met Jozef. 

Tel:  Lianne : 0492-511712 
Jozef : 0492-543854 

 

  

Oproep voor Galactica 
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François Swinkels 

Nee echt, nooit aan gedacht dat de sterrenwacht nog eens het decor zou kunnen 
zijn voor een huwelijk. Origineel om je bruidsreportage rond en in de 
sterrenwacht te laten maken. 

Hierbij een paar plaatjes als bewijs.  

 

 

 

Een huwelijk afsluiten onder zo’n 
gesternte moet toch wel een heel 
gelukkig huwelijk worden. 

 

 

Veel geluk in jullie leven! 

 

  

Nooit aan gedacht 
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Francois Swinkels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orion, het wintersterrenbeeld is een waar ANWB-bord aan de hemel. Hij wijst de 
weg naar allerlei interessante objecten. 

Orion was bekend als een fameus jager en geliefde. Hij riep de toorn over zich af 
toen hij opschepte dat hij wel alle wilde dieren van de Aarde kon verjagen. Het 
verhaal vertelt dat het moeder Aarde zelf was die de dodelijke Schorpioen op 
Orion afstuurde.Tijdens zijn gevecht met de schorpioen besefte hij dat zijn 
wapens niet tegen het beest waren opgewassen. Hij sprong in de zee en zwom 
naar Delos. Apollo zag dit en hij daagde zijn zuster Artemis uit om het kleine 
plekje dat daar ver in zee zwom te treffen. Artemis was een uitstekende schutter 
en met haar eerste schot raakte ze het object. Toen ze er naar toe zwom om te 
kijken wat ze eigenlijk had geraakt zag ze dat het Orion was. Ze verzocht de 
goden om het leven van Orion te redden maar deze weigerden. Daarom zette ze 
de beeltenis van Orion aan de sterrenhemel. In zijn eeuwige jacht aan de 
sterrenhemel moet Orion uit de buurt blijven van de Schorpioen. Dit lukt hem 
heel aardig: tegen de tijd dat Orion boven de horizon uitkomt, verdwijnt de 
Schorpioen er onder. 

 

  

Orion 

Sirius 

Capella 
Castor  Pollux 

Aldebaran 
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www.astronieuws.nl 

15 december 2010 • Stadsverlichting verergert luchtvervuiling 

Sterrenkundigen die campagne voeren tegen 
nutteloze straatverlichting in de nachtelijke uren 
hebben een nieuw argument gevonden om deze 
'lichtvervuiling' te bestrijden. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat omhoog gerichte buitenverlichting 
van negatieve invloed is op de chemische reacties 
die normaal gesproken 's nachts de lucht zuiveren. 
Oftewel: lichtvervuiling geeft meer lucht-

vervuiling. Elke nacht worden chemische stoffen uit uitlaatgassen vanzelf 
afgebroken door zogeheten nitraatradicalen. Dat voorkomt dat deze stoffen zich 
tot smog, ozon of andere schadelijke stoffen verbinden. Bekend was al dat deze 
nitraatradicalen door zonlicht worden afgebroken. Maar uit metingen boven Los 
Angeles blijkt dat ook stadsverlichting een steentje bijdraagt. Hoewel 
straatverlichting tienduizend keer zo weinig licht geeft als de zon, blijkt deze de 
nachtelijke luchtzuivering met een procent of zeven te vertragen. Overdag 
resulteert dat in vijf procent extra ozonvervuiling. De onderzoekers pleiten 
overigens niet voor het doven van alle straatlantaarns. Het is voldoende om 
ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk licht recht omhoog gaat - wat toch al niet 
erg zinvol is. 

Meer informatie:  

http://docs.darksky.org/PR/PR_CityLightPollutionAffectsAirPollution.pdf 

13 december 2010 • Kolossale uitbarsting deed zon schudden 

Op 1 augustus van dit jaar vond er een kolossale uitbarsting 
plaats op de zon. Uit het onderzoek van dat verschijnsel 
met de NASA-satellieten SDO en STEREO blijkt dat explosies 
op de zon geen lokale, op zichzelf staande gebeurtenissen 
zijn. Op de zon hangt alles met alles samen: verspreid over 
afstanden van duizenden kilometers kunnen gelijktijdig 
allerlei explosieve verschijnselen plaatsvinden, zonder dat 
helemaal duidelijk is wat gevolg is, en wat oorzaak. De 
grote uitbarsting van 1 augustus bestond uit meer dan tien afzonderlijke 
schokgolven, zonnevlammen en coronale massa-ejecties die bijna de helft van de 

Astronomisch Nieuws 
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zon omspanden en 28 uur aanhielden. Op het eerste gezicht leek er geen patroon 
in de reeks verschijnselen te zitten, maar uit metingen van het magnetische veld 
van de zon blijkt dat de verschillende verschijnselen direct met elkaar in verband 
stonden. Volgens de zonneonderzoekers die de grote uitbarsting hebben 
geanalyseerd, onder wie de Nederlander Karel Schrijver, is het voor het 
voorspellen van uitbarstingen op de zon dus niet voldoende om je tot de meest 
actieve gebieden te beperken. In feite moet voortdurend het magnetische veld 
van vrijwel de complete zon in de gaten worden gehouden. Dat betekent dat er 
veel meer werk aan de winkel is voor wetenschappers die zich bezighouden met 
het 'ruimteweer' - de invloed die de zon heeft op de naaste omgeving van de 
aarde.  

Meer informatie:  

http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2010/1213_ss_SDO.html 

 

Wylliam Robinson 

Het is midden januari, een uur of tien in de avond. Langs de zuidelijke hemel 
strekt zich een flink stuk uit van de ecliptica, de weg die de zon t.o.v. de vaste 
sterren beschrijft. Mijn planetariumprogramma toont hem als een enorme boog, 
gaande van de westelijke horizon naar een punt ruim 60 graden boven de 
zuidelijke horizon en weer terug omlaag naar het oosten. Buiten is die mooie 
stippellijn natuurlijk niet te vinden, wel de gesternten die de ecliptica omzomen: 
de beroemde sterrenbeelden van de dierenriem. 

De onopvallende Vissen staan laag in het westen met daarboven de Ram, een 
klein sterrenbeeld met slechts twee heldere sterren. De Stier staat hoog in het 
zuiden. In dit sterrenbeeld kunt u met het blote oog twee zgn. open sterrenhopen 
bewonderen. Van het Zevengesternte - ofwel de Pleiaden - kunt u mogelijk 
slechts zes sterren ontwaren; de hoop bevat echter meer dan 500 leden. In de 
Griekse mythologie waren de Peiaden zeven dochters van de reus Atlas en de 
zeenimf Pleione, door Zeus himself aan de hemel gezet. De Hyaden, genoemd 
naar andere dochters van Atlas, staan veel dichter bij de aarde: 150 om 440 
lichtjaar, waardoor de Hyadengroep duidelijk groter aan de hemel oogt. De 
heldere oranje ster Aldebaran, die ogenschijnlijk midden in de Hyaden staat, is in 
werkelijkheid een voorgrondster op slechts 65 lichtjaar van ons vandaan. 

De sterrenhemel: winter 2011 



13 

Verder naar het oosten, afdalend langs de ecliptica, vinden we achtereenvolgens 
de fraaie Tweelingen, de onopvallende Kreeft, en een laagstaande Leeuw. 
Beneden de ecliptica vallen in het zuidwesten Eridanus en de Walvis nauwelijks 
op. Pal in het zuiden prijkt de jager Orion met daaronder een van zijn prooien, 
de Haas. Twee trouwe helpers van Orion vindt u in het zuidoosten: de Grote en 
de Kleine Hond, elk met een opvallend heldere hoofdster. De karakteristieke 
sterrenbeelden Voerman en Perseus vallen wat minder op, om de simpele reden 
dat zij op de januariavond bijna recht boven uw hoofd staan. 

 

Twee maanden later zijn de eclipticale sterrenbeelden gemiddeld twee plaatsen 
naar rechts opgeschoven. De Leeuw staat nu hoog in het zuidoosten en aan de 
horizon verschijnt het sterrenbeeld Maagd. De knotsvormige Berenhoeder 
(Boötes) staat laag in het oosten, maar de zeer heldere ster Arcturus is al goed te 
zien. 

Lezers van deze rubriek moet het zijn opgevallen dat ik de sterrenbeelden aan de 
noordelijke hemel lijk te boycotten. In deze streek vindt u namelijk veelal 
circumpolaire sterrenbeelden; objecten die altijd, elke avond van het jaar, boven 
de horizon staan en daardoor weinig bijdragen aan het seizoensgevoel. Maar laat 
u beslist niet weerhouden een blik te werpen op Grote en Kleine Beer, Cepheus, 
Cassiopeia of Draak, en niet te vergeten de Giraffe, de Hagedis en de Lynx... 

Zon 

Op 22 dec 2010 om 0.38 uur bereikte de zon het laagste punt van de ecliptica, op 
precies 23°26'16" ten zuiden van de hemelequator. Omdat op dat moment per 
definitie de astronomische winter begint, noemen we deze positie in de zonsbaan 
ook wel het winterpunt. Het is gelegen in de Boogschutter; een sterrenbeeld dat 
rond genoemde datum natuurlijk maandenlang niet te zien is. 

Op 4 jan 2011 kunnen we (met eclipsbril!) een gedeeltelijke zonsverduistering 
waarnemen. Wanneer de zon opkomt is de verduistering echter al in volle gang: 
als om 9.16 u de verduistering zijn maximum bereikt, staat de zon in onze regio 
slechts drie graden boven de horizon. Op dat tijdstip gaat 77 % van de 
zonsdiameter schuil achter de maan. De eclips eindigt omstreeks 10.38 u. 

In onderstaande tabel vindt u de tijdstippen van zonsopkomst, -doorgang en -
ondergang. De 'sprong' in de laatste regel komt door de invoering van de 
zomertijd, dit jaar op zondagmorgen 27 maart. De laatste kolom vermeldt in welk 
sterrenbeeld de zon zich, gezien vanaf de aarde, bevindt. 
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Datum opkomst doorgang ondergang sterrenbeeld 

1 jan 08.48 u 12.43 u 16.38 u Boogschutter 

11 jan 08.44 u 12.47 u 16.51 u Boogschutter 

21 jan 08.35 u 12.51 u 17.07 u Steenbok 

31 jan 08.22 u 12.53 u 17.24 u Steenbok 

10 feb 08.05 u 12.54 u 17.43 u Steenbok 

20 feb 07.45 u 12.53 u 18.02 u Waterman 

2 mrt 07.24 u 12.52 u  18.20 u Waterman 

12 mrt 07.02 u 12.49 u 18.38 u Waterman 

22 mrt 06.39 u 12.46 u 18.55 u Vissen 

1 apr 07.15 u 13.43 u 20.13 u Vissen 

Maan 

In onderstaande tabel vindt u de schijngestalten van de maan in het komende 
kwartaal. 

Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier 

4 jan, 10 u 12 jan, 13 u 19 jan, 22 u 26 jan, 14 u 

3 feb, 3 u 11 feb, 8 u 18 feb, 9 u 25 feb, 0 u 

4 mrt, 22 u 13 mrt, 1 u 19 mrt, 19 u 26 mrt, 13 u 

Planeten 

In januari kunnen we Mercurius aan de zuidoostelijke ochtendhemel vinden. De 
kleinste planeet van ons zonnestelsel wordt dan vrij helder (magnitude 0), maar 
komt niet zo hoog boven de horizon. In maart zijn de omstandigheden duidelijk 
beter. Het planeetje staat dan 's avonds in het westen, en gaat meer dan 
anderhalf uur na de zon onder. 

De stralende Venus (magnitude -4) prijkt 's ochtends in het zuidoosten. Op 1 
januari komt onze zusterplaneet vier uur voor de zon op, eind februari nog maar 
twee: haar zichtbaarheid neemt dus af. In de loop van maart zult u behalve vrij 
zicht op het zuidoosten misschien zelfs een verrekijker nodig hebben om Venus 
laag boven de horizon te ontwaren. 

Mars is begin februari in conjunctie (samenstand) met de zon, en ook in de 
maanden januari en maart voor ons niet waarneembaar. 

De heldere Jupiter (-2m) staat dit kwartaal in de Vissen, afgezien van een korte 
excursie naar het 'grond'gebied van de Walvis. Begin januari is de reuzenplaneet 
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nog tot na tienen aan de westelijke avondhemel te zien. De 
zichtbaarheidsperiode loopt echter op zijn einde, en medio maart verdwijnt de 
planeet in de zonnegloed. 

Saturnus staat in de Maagd, niet ver van de hoofdster Spica. Saturnus kunt u 
herkennen aan zijn gelige kleur (Spica is een blauw-witte B-ster) en zijn grotere 
helderheid. Medio januari komt de geringde planeet pas na middernacht op, half 
maart is dat al vóór half negen. 

Op 2 januari staat Uranus slechts een halve graad noordelijk van Jupiter, en is 
dan door verrekijkerbezitters gemakkelijk te vinden. De ijsreus wordt echter snel 
door Jupiter voorbijgestreefd, en is eind februari al nauwelijks meer in de 
schemering terug te vinden. 

De lichtzwakke Neptunus is alleen nog begin januari op te sporen in de Steenbok. 
Op 23 januari trekt de verre ijsreus de Waterman binnen. Een datum om te 
onthouden, want hij zal in dit sterrenbeeld verblijven tot... mei 2022. 

De gegevens over de zichtbaarheid van de planeten vindt u nog eens samengevat 
in onderstaande tabel. 

Planeet jan feb mrt 

Mercurius 's ochtends 1e-20e - - - 's avonds 11e-27e 

Venus 's ochtends 's ochtends ('s ochtends) 

Mars - - -  - - -  - - -  

Jupiter 's avonds 's avonds - - - 

Saturnus nacht/ochtend nacht/ochtend avond/nacht/ocht. 

Uranus 's avonds ('s avonds) - - -  

Neptunus ('s avonds) - - -  - - -  

Planetoïden 

Planetoïden die in de wintermaanden in oppositie met de zon komen, doen dat 
meestal in Tweelingen, Kreeft of Leeuw. In deze sterrenbeelden bereiken zij een 
grote noordelijke declinatie, waardoor zij flink hoog boven de horizon kunnen 
komen. Amateurs die de beschikking hebben over een telescoop die (ten minste) 
sterren van de tiende grootte toont, kunnen proberen de onderstaande 
exemplaren te vinden. 

Thalia beweegt zich op hoge noordelijke declinatie, nog boven de Kreeft in het 
onaanzienlijke sterrenbeeld Lynx. Na de oppositie eind januari neemt de 
helderheid geleidelijk af van de negende naar de tiende magnitude. 
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Iris is bijna gelijktijdig in oppositie, maar staat in de Kreeft veel zuidelijker. Met 
een helderheid van 8.0m is Iris wel het helderste object van dit lijstje. 

Nysa bevond zich aanvankelijk in de buurt van de heldere ster Regulus in de 
Leeuw, maar trekt na de oppositie door naar de Kreeft. 

Juno kan in januari en februari gevonden worden in de Maagd, maar verhuist in 
maart naar de Leeuw. De relatief grote planetoide (ruim 230 km) wordt tijdens 
deze ongunstige oppositie niet helderder dan de negende magnitude. 

Dicht in de buurt van Juno vinden we Massalia die dus eveneens van Maagd naar 
Leeuw trekt, en daar op 14 maart in oppositie komt. 

Onderstaande tabel vermeldt voor elke planetoïde de helderheid (magnitude), die 
bereikt wordt in het midden van de desbetreffende maand. 

 

Planetoïde jan feb mrt sterrenbeeld bijzonderheden 

3. Juno + 9.8 + 9.4 + 9.0 Maagd / Leeuw 12 mrt oppositie 

7. Iris + 8.0 + 8.5 + 9.4 Kreeft 24 jan oppositie 

20. Massalia +10.1 + 9.6 + 8.8 Maagd / Leeuw 14 mrt oppositie 

23. Thalia + 9.1 + 9.5 +10.2 Lynx 22 jan oppositie 

44. Nysa + 9.5 + 9.0 + 9.7 Leeuw / Kreeft 10 feb oppositie 

Meteoorzwermen 

Zoals gebruikelijk gaat de meeste aandacht uit naar de Boötiden, een zwerm 
waarvan de meteoren lijken te komen uit het noordelijke deel van het 
sterrenbeeld Boötes (Ossen- of Berenhoeder). Het maximum zal dit jaar vallen op 
4 jan omstreeks 2 uur MET. Aangezien dit maximum erg scherp is geniet het sterk 
de voorkeur juist in de nacht van 3 op 4 januari te gaan waarnemen. Van de 
(vrijwel Nieuwe) Maan zult u geen last hebben, maar de kans op bewolking is 
groot. Heeft u optimale weersomstandigheden, en helpers die alle hoeken van de 
hemel in de gaten houden, dan zou u tot 50 meteoren per uur kunnen noteren. 

Ruimtestation 

Ook in de komende maanden is het internationale ruimtestation ISS weer vanuit 
onze streken waar te nemen. U ziet het als een zeer helder lichtpuntje (vgl. 
Venus) dat ongeveer met de schijnbare snelheid van een vliegtuig van west naar 
oost langs de hemel trekt.  
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In de periode tussen 28 dec en 12 jan zal het station 's avonds na zonsondergang 
te zien zijn. Het ISS zal ook tussen 25 jan en 9 feb overtrekken, maar dan in de 
ochtendschemering. Van 23 feb tot 8 mrt komt het station weer over in de avond. 

Omdat het station door wrijving met de atmosfeer langzaam hoogte verliest, 
schakelt men op gezette tijden raketmotoren in om de baan weer 'op te krikken'. 
Op de website www.heavens-above.com vindt u een grafiek die het verloop van 
de hoogte met de tijd mooi laat zien. Op deze site vindt u ook de precieze 
tijdstippen, waarop het ISS over uw woonplaats passeert. 

Diversen 

Tengevolge van haar omloopbaan om de aarde zien we de maan van tijd tot tijd 
voor een ster schuiven; we spreken dan van een sterbedekking. Omdat vanaf de 
aarde gezien de (hoek)diameter van sterren erg klein is, gaat zo'n bedekking 
verrassend snel. Van de in het komende kwartaal zichtbare bedekkingen zijn o.a. 
de volgende twee met een kleine telescoop waarneembaar. 

Op 15 jan om 00.14 u wordt de ster zeta van de Ram (magn. 4.9) bedekt. Op 13 
maart is een nog helderdere ster (+ 3.5m) aan de beurt: om 22.20 u verdwijnt eta 
van de Tweelingen achter de maan. Naast aanvullende gegevens vindt u in de 
Sterrengids ook een formule om het precieze tijdstip van de bedekking voor uw 
woonplaats te berekenen. 

Een ander soort bedekking vindt plaats bij de ster Algol, ook bekend als beta 
Persei. Algol is met 2.1m normaliter de op één na helderste ster van het 
sterrenbeeld Perseus, maar op gezette tijden is de ster zo'n 70 procent 
lichtzwakker. Algol bestaat namelijk uit twee om elkaar draaiende sterren, 
waarvan de helderste om de 69 uur achter de zwakkere schuil gaat. Dergelijke 
helderheidsminima kunt u waarnemen op de volgende data: 

 3 jan 21.36 u 13 feb 01.07 u  7 mrt 23.42 u 

 6 jan 18.26 u 15 feb 21.57 u 10 mrt 20.32 u 

 23 jan 23.22 u 18 feb 18.46 u 30 mrt 23.17 u 

Kijk niet alleen tijdens het minimum, maar zo mogelijk ook vijf uren vroeger of 
later, wanneer er geen sprake is van een bedekking. Ziet u het 
helderheidsverschil? 
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Hélène Willems 

Aanwezig: François Swinkels, Gerrit van Bakel, Hans Kanters, Frans Mrofcynski, 
Hélène Willems, Annie van Hout, Dees Verschuuren, Harrie Eijsbouts, Matt 
Verhaegh, Rob Fritsen, Jan Vriens, Michiel van Adrichem, David Bradley, Henk de 
Mari, Coen Pouls, Wylliam Robinson, Mirjam Meijer, Lucie vd  Meulenhof, Jan 
Cortenbach, Jan vd Sloot, Piet Klomp, Irma Pothoven  

1. Opening van de ledenvergadering door de voorzitter. 
Doornemen van agenda. 

 
2. Binngengekomen berichten en mededelingen. 

Mededeling van het overlijden van Frank Rox en Fons Ideler. Workshop bij 
museum  inrichting van tentoonstelling  bestaande uit twee dagen op 8 en 
16 november van 10.00 -16.00 uur ad  € 100,- pp. Inclusief koffie, thee en 
lunch. 
Rob; bij ING bank kan men zich gratis voor workshops aanmelden. 

  
3. Op te nemen onderwerpen voor deze ledenvergadering.  

Wylliam wenst informatie omtrent de reorganisatie, of het systeem van 
werkgroepen werkt of niet? 
Voorstel van waarneemgroep t.b.v. investering bespreken. 

 
4. Vaststelling van de agenda.  

Bij deze vastgesteld. 
 

5. Notulen ledenvergadering van 10 maart 2010. 
De notulen van deze ledenvergaderingen vindt u terug in de Interkomeet van 
jaargang 2010 nr. 2. 
Henk  en Dees hebben tekstuele opmerkingen deze zullen worden 
aangepast. 
Wylliam betreurt het ontbreken van argumenten over de reorganisatie. 

 
6. Begroting 2011.  

Financiële plannen voor het komende jaar. Bijlage is toegezonden. 
Toelichting door penningmeester op begroting 2011. Daarnaast spelen nog een 
aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de jaarlijkse begroting en 
uitgaven van de club, zoals bankkosten die omhoog gaan, stijging 
huisvestingskosten, verwarmingskosten, standaardstijging door 

Notulen ALV 3 november 2010 
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energiemaatschappijen zal tussen de 10-15% bedragen (standby 
energieverbruik is veel te hoog), diverse abonnementen zoals Sky and 
Telescope (is gunstiger als dit voor 2 jaar  wordt afgesloten) en het  internet 
en telefoonabonnement . De jaarlijkse excursie is niet in de begroting 
opgenomen omdat dit uitje zichzelf bedruipt. Dees is van mening dat 
publiciteitskosten, reclame en advertentiekosten best onder één noemer op 
de begroting kunnen staan. Zaalhuur blijft wel op de begroting staan. 
Mochten we in geval van “nood” hiervan gebruik maken, dan is daar in ieder 
geval geld voor gereserveerd.  

 
David vraagt hoe het zit met de afdracht naar de stichting? François geeft 
uitleg hierover. 

 
Harrie geeft aan dat er staat dat er €1100,- per jaar wordt gestort. De 
stichting heeft erg weinig financiële middelen. De stichting komt met een 
voorstel om een gedeelte van het kapitaal van de vereniging over te hevelen 
naar de stichting.  

 
Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Harrie is voorzitter, Dees is 
penningmeester en François is lid.  
David en Michiel vragen om een verslag van de stichting.  

 
Jan vd Sloot vraagt waarom er een scheiding tussen vereniging en stichting is. 
François zegt dat dit met subsidies te maken heeft.  

 
Wylliam meldt dat de (voormalige) voorzitter van de stichting geruime tijd 
geleden toegezegd heeft om hier een stuk over in de interkomeet te zetten.  
François zal deze verplichting alsnog nakomen. 

 
Harrie heeft reeds een brief namens de stichting klaarliggen om  een keer met 
het bestuur  van de vereniging te bespreken.  

 
Met algemene instemming is de begroting vastgesteld.  

 
7. Het jaarprogramma 2011 wordt besproken.  

Dit moet in de nieuwe folder vermeld worden.  
Dees; ik mis bij de publieksmiddagen de maand juni. Wordt alsnog vermeld.  
Dees; waarom niet op een zaterdagmiddag? Dit maakt het wel aantrekkelijker 
voor gezinnen. Dit hangt natuurlijk af van de bezetting.  
Harrie vraagt zich af of we wel  2x per maand open moeten zijn op 
vrijdagavonden voor publiek? 
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Wylliam merkt op dat als we dit jaarprogramma aannemen er problemen 
kunen ontstaan bij de discussie over  het verplaatsen van de clubavond naar 
de vrijdagavonden.  
François; dit staat los van elkaar.  
Dees; stelt voor om altijd op dezelfde tijd beginnen altijd om 19.00 uur 
beginnen. Dit geeft geen verwarring in de media meer. 

 
8. Discussiestuk over de vrijdagavond 

In de bestuursvergadering is afgesproken dat er een discussiestuk gemaakt zou 
worden over een andere invulling van de avonden op de sterrenwacht.  
Tot heden zijn de avonden als volgt ingevuld: 

- Waarneemavond (vrijdagavond) 
- Galactica (vrijdagavond) 
- Open avonden (vrijdagavond) 
- Groepsbezoeken. ( kan op alle avonden ) 
- Clubavond (woensdagavond) 

De woensdagavond is speciaal gereserveerd voor de clubleden. 

In verschillende geledingen is gesproken over de mogelijkheid de clubavond 
naar de vrijdagavond te verplaatsen. 

Dit laatste heeft voordelen maar ook nadelen: 

Voordelen: 
De sterrenwacht is vrijdagavond open voor leden en op bepaalde 
vrijdagavonden ook voor publiek. Er zijn dan voldoende leden aanwezig om 
publiek te ontvangen. Groepsbezoeken kunnen ook doorgaan. Activiteiten 
speciaal voor leden kunnen op de andere vrijdagavonden plaatsvinden. 

Nadelen:  
De activiteiten voor Galactica en de waarneemavond zouden verplaatst 
moeten worden. Dat zou naar de woensdagavond kunnen.  

Niet elke week een avond voor uitsluitend leden. 

Het grote voordeel van een dergelijke opzet is dat er meer leven zal komen 
op de sterrenwacht omdat op die vrijdagavond publiek en leden meer door 
elkaar zullen lopen. 

Voorstel: 
De clubavond naar de vrijdagavond verplaatsen. 
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Elke eerste en elke derde vrijdagavond openstelling voor leden en publiek, 
waarbij op de derde vrijdagavond van de maand vanaf 19.00 uur een speciaal 
jeugdprogramma wordt aangeboden. 

Elke tweede en vierde vrijdagavond van de maand is het clubavond voor de 
leden. Er is dan ook de gelegenheid tot het houden van lezingen voor de 
leden. 

De voorwaarden waarop op vrijdagavond ook groepsbezoeken kunnen en 
mogen plaatsvinden moeten worden vastgelegd. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat de inkomsten uit groepsbezoeken voor de sterrenwacht belangrijk 
zijn. 

Elke tweede woensdagavond van de maand is het waarneemavond. 

Elke laatste woensdagavond van de maand is het Galactica. 

Een bijkomend voordeel van dit plan is ook nog dat leden veel gemakkelijker 
kennis kunnen nemen van de manier en de wijze waarop publiek op de 
sterrenwacht ontvangen wordt. Dit kan leiden tot een grotere groep van 
rondleiders. 

Er volgt een levendige discussie over de plus- en minpunten om de clubavond 
naar de vrijdagavond te verplaatsen, dit in combinatie met de werkgroepen.  

Omdat in dit stadium nog de meningen teveel verdeeld zijn, roept het bestuur 
de leden op om zijn/haar mening omtrent de clubavond te melden bij het 
bestuur. Dit kan via het algemene mailadres van de vereniging. Het bestuur 
zal deze meningen inventariseren en zich beraden.Bij de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering zal het bestuur met een voorstel komen inzake de 
inrichting en tijdstip van de clubavond. Leden kunnen dan hun stem 
uitbrengen.  

Wat de uitkomst ook mag worden, clubavond op de woensdag- of 
vrijdagavond, de vereniging valt of staat met de inzet van de leden.  

 

Voorstel waarneemgroep: 

De waarneemgroep heeft een voorstel ingediend met o.a. een nieuwe 
naam”astrofotografie”voor de groep omdat dit beter de lading dekt. Diverse 
bijeenkomsten geweest en diverse experimenten uitgevoerd. Met name 
Wylliam is hier druk mee in de weer geweest. Voorstel naar vereniging of 
stichting. Verzoek om mail van Frans. Ongeveer € 3000,- is noodzakelijk om 
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een start te maken. Op het moment dat we akkoord voor de investering 
hebben, komen concrete bedragen.  

Wat nodig is om goed te kunnen kijken/fotograferen zijn de volgende items: 
goed volgsysteem, goede montering, autogider en ccd camera. 

Gezien de kosten die hiermee samenhangen is er toestemming gegeven voor 
de eerste drie punten, de aanschaf van de ccd camera volgt in een later 
stadium.  

9. Rondvraag 
David geeft aan dat de kijker en de occulairen vies zijn en vol vlekken zitten. 
Dit is met name hinderlijk als we naar de zon kijken.  
Hebben we een verbanddoos?   deze wordt door Rob geschonken. 
Dees; heeft zijn vraag schriftelijk aan voorzitter gegeven.  
Mededeling door Matt; geeft op 17 november een lezing met als titel “ 
planeten en sterren inspireren de mens”.  
Mededeling door Gerrit; sterrengidsen bestellen ad  €20,- p.st.  intekenen op 
de lijst in de clubruimte. Ook graag opgeven voor sterren & planeten.  

 
10. Sluiting. 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inzet.  
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