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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    hmmj.willems@gmail.com  
  
Jeugdafdeling “Galactica”: 
Coordinator : Kees van der Poel (tijdelijk) 
 
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 en 3e vrijdag van de maand openavond 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 5 juni 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 

Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht 

mailto:jpsasten@iae.nl�
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dag datum tijd activiteit Openen/sluiten 

Dinsdag 5 april 20.00 Bestuursvergadering François 
Woensdag 6 april 20.00 Clubavond Gerrit 
Woensdag 13 april 20.00 Clubavond Hans 

Vrijdag 14 april 20.30 Waarneemavond Frans 
Maandag 18 april 20.00 Lees met Dees (2) Dees 
Woensdag 20 april 20.00 Clubavond Harrie 
Woensdag 27 april 20.00 Clubavond Rob 

Vrijdag 29 april 19.00 Galactica Kees/Helene 
Zondag 1 mei 14.00 Open middag François 

Maandag 2 mei 20.00 Lees met Dees (1) Dees 
Dinsdag 3 mei 20.00 Bestuursvergadering François 

Woensdag 4 mei 20.00 Clubavond Gerrit 
Zaterdag 7 mei 7.30 Coen Uitstapje sterrenwacht 
Woensdag 11 mei 20.00 Clubavond Hans 

Vrijdag 13 mei 20.30 Waarneemavond Frans 
Maandag 16 mei 20.00 Lees met Dees (2) Dees 
Woensdag 18 mei 20.00 Clubavond David 
Woensdag 25 mei 20.00 Clubavond Harrie 

Vrijdag 27 mei 19.00 Galactica Kees/Helene 
Maandag 30 mei 20.00 Lees met Dees (1) Dees 
Woensdag 1 juni 20.00 Clubavond Rob 

Zondag 5 juni 14.00 Open middag Frans 
Dinsdag 7 juni 20.00 Bestuursvergadering Helene 

Woensdag 8 juni 20.00 Clubavond Hans 
Vrijdag 10 juni 20.30 Waarneemavond Frans 

Maandag 13 juni 20.00 Lees met Dees (2) Dees 
Woensdag 15 juni 20.00 Clubavond Gerrit 
Woensdag 22 juni 20.00 Clubavond Harrie 

Vrijdag 24 juni 19.00 Galactica Kees/Helene 
Maandag 27 juni 20.00 Lees met Dees (1) Dees 
Woensdag 29 juni 20.00 Clubavond François 

Lees met Dees (1) = bespreking sterrenhemel komende maand (Sterrengids 2011) 
Lees met Dees (2) = bespreking van andere hemelverschijnselen 

Agenda 2e kwartaal 2011  
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François Swinkels 

De wintermaanden zijn weer voorbij. De dagen worden weer langer. Het 
waarnemen wordt weer moeilijker.  

Terugkijkend op de activiteiten van de afgelopen periode mogen we spreken van 
een wisselend succes. Bij de open avonden was het soms erg druk , maar ook een 
keer helemaal geen bezoeker. Welk mechanisme daar achter zit is voor mij 
onduidelijk. De informatie naar de pers is altijd op tijd weg en wordt ook meestal 
geplaatst. Daar kan het niet alleen aan liggen. Neem nu bijvoorbeeld de 
vrijdagavond voor Carnaval: We hadden eigenlijk niemand verwacht, maar het zat 
hartstikke vol !! 

Hoe dan ook de verandering van het aanvangstijdstip van 20.00 uur naar 19.00 
uur is in ieder geval juist gebleken. 

De nationale sterrenkijkdagen zijn dit jaar buitengewoon goed bezocht. Het weer 
heeft ook goed meegewerkt. Zowel op de vrijdagavond als op de zaterdagavond 
hebben de bezoekers door de kijker kunnen kijken. 

Het komende kwartaal gaan we weer over op de open middagen en hopen vooral 
mensen te trekken die een dagje uit zijn in Asten. We zullen zien.  

 

 In de algemene ledenvergadering is het voorstel over de verplaatsing van de 
clubavond in stemming gebracht. Het resultaat van de stemming onder de 
aanwezige leden is dat de situatie blijft zoals die was. De clubavond blijft op de 
woensdagavond. Zie ook het verslag van de algemene ledenvergadering dat of in 
deze of in de volgende interkomeet gepubliceerd zal worden. 

 

Het voegwerk van de sterrenwacht is klaar. De sterrenwacht en het plateautje 
voor de sterrenwacht zien er weer als nieuw uit en kunnen er weer jaren tegen. 
Overwogen wordt nog of ook niet de buitenkant geïmpregneerd moet worden ter 
voorkoming van regendoorslag. 

 

De verbouwing van het museum is nu duidelijk op gang en er heeft ook een 
uitvoerig overleg plaats gevonden tussen het stichtingsbestuur en het bestuur van 

Van het bestuur 
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het museum. Voor ons is de inrichting van het terrein rond Planetarium en 
Sterrenwacht van belang. Als de plannen gerealiseerd worden zoals ze nu min of 
meer vastliggen dan gaan we er op vooruit en zijn we af van al het wild parkeren 
op het grasveld. Over de aankleding van het terrein wordt ook nagedacht. 
Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. 

 

Gerrit van Bakel 

Graag aandacht voor het volgende: 

Op dit moment heeft ongeveer tweederde van de leden de contributie voor 2011 
overgemaakt. Ik wil de overige leden vragen die de contributie nog niet 
overgemaakt hebben dit zo spoedig mogelijk te doen door het verschuldigde  
bedrag over te maken op rekeningnummer :  ABN-AMRO 52.34.78.542. 
Voor volwassenen €25,- en voor jeugdigen t/m 16 jaar €12,50. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Matt Verhaegh 

Op 29 december 2010 hadden we de traditionele oudejaars clubavond, tussen 
kerst en nieuwjaar. 

Het “organisatie-comité”  H&M (in dit geval staat dat voor Helene & Matt) hadden 
e.e.a. versierd en er was genoeg lekkers voor de bij de koffie en hapjes & 
drankjes ingekocht. We hadden de tafels gezellig opgesteld in de expositieruimte. 
Er was ondanks het winterweer een redelijke opkomst. 

We begonnen met koffie, thee en lekkere koek erbij. Wat bijpraten, laatste 
nieuws uitwisselen…. 

Vervolgens hadden we de kennis-quiz in de filmzaal. Helene had een mooie quiz 
voorbereid, met wetenschappelijke vragen, weetjes en instinkertjes.  Nu weten 
we welke kleur Coca-Cola oorspronkelijk had, hoeveel vrouwen Henry VIII had, 
welke Nederlandse geograaf en astronoom de Oost Indië stuurlui leerde, hoe ze 
sterposities moesten meten, enz. 

Achterstallige contributie 

Impressie van een gezellige Oudejaar clubavond 
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Het waren 30 behoorlijk pittige vragen (mag ook wel met zo’n select intellectuele 
mensen). Gemiddeld hadden de mensen maar 10 vragen goed maar de winnaar 
hadden 14 vragen goed: Dees V, Harry E en Gerrit vB. Er moest een winnaar om 
de prijs te overhandigen, dus tijd voor de bonusvraag: “drinken (zoet en 
zoutwater) vissen”? Alleen Gerrit (een natuurkenner!) wist perfect het goede 
antwoord te geven. 

Een terechte winnaar dus. De foto geeft een de bekroning met een heuse beker 
en een potje zelfgemaakte jam, EN eeuwige ROEM. 

 

 Na deze kennis-quiz hebben we nog ruim 1 uur nagepraat over diverse 
onderwerpen, lekker wijntje en hapjes erbij. Het onderwerp “wetenschap en 
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geloof” gaf een interessante discussie. Wellicht leuk om de volgende keer dit 
weer op te pakken!! 

Rond 23:30 ruimden we de spulletjes op en sloten we ons clublokaal. Een 
geslaagde avond was ten einde. Hopelijk zal dit stukje bijdragen dat de volgende 
keer meer leden aanwezig zullen zijn, want met meer mensen zal het nog 
gezelliger zijn. 

 

Coen Pouls 

Op zaterdag 7 mei a.s.gaan we weer op excursie. We vertrekken om 07.30 uur op 
de sterrenwacht in Asten.  

Rond 10.00 uur arriveren we bij Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen 
Herengracht 52 4331 PX te Middelburg (http://www.lansbergen.net). We worden 
ontvangen met koffie/thee/frisdrank en eventueel een echte Zeeuwse bolus 
erbij. We krijgen een rondleiding in de observatoria in de mooie tuin achter de 
sterrenwachten en in het Lipperhey lokaal. Ook zullen ze nog een interessante 
presentatie geven in hun leslokaal. Alles, incl. een pauze, duurt ongeveer twee 
uur. 

Rond 12.30 uur vertrekken we  naar het  Zeeuws Planetarium Haven 5 in 
Kamperland waar we rond 13.30 uur arriveren. In het bijgelegen restaurant 
kunnen we wat gebruiken bij aankomst. Om 14.00 uur begint de show voor ons in 
hun planetarium die om 15.10 uur eindigt. In overleg kunnen we de show zelf 
samenstellen. Op de website (http://www.zeeuwsplanetarium.nl/) staan 
beschrijvingen en trailers. Mijn voorstel is: Reis buiten ons zonnestelsel, Black 
holes, The Final Frontier, The Heart of the Sun. Na deze show krijgen we nog een 
rondleiding door het Zeeuws Planetarium. Na dit alles kunnen we nog een kopje 
koffie/thee drinken in het restaurant.  

Rond 16.30 vangen we de thuisreis aan waarna we rond 19.00 uur zullen arriveren 
in Asten.  

De kosten van deze excursie bedragen Euro 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 U opgeeft verwachten we wel dat U meegaat. Ik hoop dat dit programma U 
aanspreekt en verwacht weer vele aanmeldingen telefonisch of per email. 

De JPS excursie van 2011 
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Met vriendelijke groeten 
Coen Pouls 
email: cpouls@gmail.com 
Tel: 0492-663059  

 

François Swinkels 

Iedereen vindt natuurlijk het sterrenbeeld de leeuw het lentesterrenbeeld. Een 
ander fraai maar moeilijk waar te nemen sterrenbeeld dat vroeg in de lente in 
het zuiden staat is de KREEFT. 

KREEFT 

De tweede opdracht die Herakles te volbrengen had, voerde hem naar het 
moerassige gebied van Lerna 1

 

. Daar huisde de Hydra, een negenkoppige 
waterslang die mens en dier verslond. Herakles was zo verstandig om voor deze 
opdracht zijn neef Iolaos mee te nemen. De slang lag te slapen in haar hol bij de 
bron bij de bron van de Lerna. Herakles begon met vijf brandende pijlen op het 
monster af te schieten, zodat het gedwongen werd tevoorschijn te komen. Toen 
Herakles echter met zijn geweldige knots de eerste kop had afgeslagen, kwamen 
er uit de wond terstond twee nieuwe koppen tevoorschijn. Dit herhaalde zich 
toen de tweede en derde kop onder de knotsslagen bezweken. Iolaos had intussen 
een groot vuur gemaakt en kwam Herakles met brandende boomstammen te hulp. 
Zodra Herakles een kop had afgeslagen schroeide Iolaos de verse wond hiermee 
dicht. Dit hielp want er kwamen geen nieuwe koppen meer tevoorschijn. De ene 
kop na de andere rolde nu in het moeras, zodat water en slijk hoog opspatten. 
Plotseling echter kroop een reusachtige Kreeft, door Hera gezonden, uit de 
modder en beet zich vast in de voet van Herakles. Ondanks de stekende pijn wist 
hij, de laatste Hydra-kop, die onsterfelijk was af te slaan en onder grote 
rotsblokken te begraven. Met zijn laatste krachten verpletterde hij toen ook nog 
de Kreeft. Hera plaatste de Kreeft uit dankbaarheid voor zijn goede diensten als 
sterrenbeeld aan de hemel. Herakles doopte zijn pijlen in het giftige bloed van 
de Hydra, zodat deze voortaan onverbiddelijk dodend waren. 

                                      
1 Lerna: Moerassig gebied bij Argos, in het noordoosten van de  Peloponnesos. 

Sterrenbeeld de Kreeft 

Astronomisch Nieuws 
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Bron: www.astronieuws.nl 

14 maart 2011 • Nieuwe Hubble-metingen bevestigen versnellende uitdijing 
heelal 

Een omvangrijk waarnemingsprogramma met de 
twee jaar oude Wide Field Camera 3 aan boord van 
de Hubble Space Telescope heeft een nieuwe, 
precieze waarde opgeleverd voor de Hubble-
constante - een maat voor de uitdijingssnelheid van 
het heelal. De nieuwe waarnemingen aan verre 
supernova's bevestigen ook de theorie dat de 
uitdijingssnelheid van het heelal in de loop van de 
tijd steeds hoger wordt als gevolg van een 
mysterieuze donkere energie in de lege ruimte. 
Volgens de onderzoekers, onder leiding van Adam 

Riess van het Space Telescope Science Institute, rekenen de nieuwe metingen af 
met een alternatieve verklaring voor die in 1998 ontdekte versnellende uitdijing. 
De waargenomen versnelling zou eventueel een schijnbaar effect kunnen zijn, 
veroorzaakt doordat ons Melkwegstelsel zich min of meer in het middelpunt van 
een miljarden lichtjaren groot gebied bevindt waarin de dichtheid aan 
sterrenstelsels substantieel lager is dan in de omgeving. Die alternatieve 
verklaring is echter niet in overeenstemming met de nieuwe metingen, die op 1 
april gepubliceerd worden in The Astrophysical Journal . De nieuwe 
precisiewaarde voor de huidige Hubbleconstante bedraagt overigens 73,8 
kilometer per seconde per megaparsec; de onzekerheid in deze waarde bedraagt 
slechts 3,3 procent. 

Meer informatie: 
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/08/full/ 

 

18 maart 2011 • Ruimtesonde in baan om Mercurius gebracht 
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Voor het eerst in de geschiedenis draait er een kunstmaan om Mercurius. 
Afgelopen nacht is de NASA-ruimtesonde 
MESSENGER in een wijde polaire baan om de 
planeet gebracht. MESSENGER werd in 
augustus 2004 gelanceerd. Om zo min 
mogelijk brandstof nodig te hebben, heeft 
hij een lange omweg gemaakt, waarbij de 
aantrekkingskrachten van drie planeten zijn 
benut om de juiste snelheid en koers te 
krijgen. In de jaren na zijn lancering is de 
ruimtesonde één keer langs de aarde, twee 

keer langs Venus en drie keer langs Mercurius zelf gescheerd. In totaal heeft 
MESSENGER daarbij een afstand van bijna 8 miljard kilometer afgelegd. Dat 
betekent dat de ruimtesonde, ondanks die reistijd van zesenhalf jaar, een 
behoorlijke snelheidsduivel is: zijn gemiddelde snelheid bedroeg bijna 140 
duizend kilometer per uur. Beschermd door een parasol van titanium, die de 
temperatuur in de ruimtesonde op een aangename 20 graden moet houden, zal 
MESSENGER met acht instrumenten Mercurius en zijn magnetosfeer onderzoeken. 
Wetenschappers hopen meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de 
planeetkorst, de opbouw van het inwendige en de oorzaak van het magnetische 
veld. Ook zal onderzocht worden of er in de diepe, ijskoude kraters aan de polen 
van Mercurius ijs ligt. In eerste instantie zal de MESSENGER-missie een jaar gaan 
duren. Maar bij succes wordt een verlenging ervan niet uitgesloten. De eerste 
beelden vanuit de omloopbaan om Mercurius worden eind maart verwacht. 

Meer informatie: 
http://messenger.jhuapl.edu/news_room/details.php?id=162 

 

23 maart 2011 • 'Vergeten' experiment rook naar rotte eieren 

Aan de oorsprong van het leven op aarde zat 
mogelijk een luchtje. Dat stellen Amerikaanse 
wetenschappers na onderzoek van een 
monster van het klassieke Miller-Urey-
experiment dat in de vergetelheid was 
geraakt. De Amerikaanse scheikundigen 
Stanley Miller en Harold Urey deden in 1953 
en 1954 een reeks experimenten met flesjes 
die gevuld waren met een mengsel van water 
en de gassen waterstof, methaan en 
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ammoniak. Destijds werd verondersteld dat dit redelijk overeenkwam met de 
oorspronkelijke omstandigheden op de aarde. Het gasmengsel werd blootgesteld 
aan elektrische vonken, en na een paar weken kleurde het water bruin van de 
aminozuren - de bouwstenen van eiwitten. Daarmee was aangetoond dat 
natuurlijke processen tot de vorming van grote organische moleculen konden 
leiden. De beide scheikundigen voerden ook een paar varianten op hun 
experiment uit, waarvan zij de resultaten om onbekende redenen echter niet 
publiceerden. Bij één ervan werd het gas waterstofsulfide aan de nagebootste 
atmosfeer toegevoegd, een gas dat naar rotte eieren ruikt. Uit analyse van een 
monster dat van dat experiment bewaard is gebleven, blijkt nu dat dit aanzienlijk 
meer aminozuren bevat dan de overige experimenten. Volgens de onderzoekers 
wijst dit resultaat erop dat vulkanisme een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
vorming van organische stoffen die cruciaal waren voor het ontstaan van leven. 
Vulkanische gassen zijn rijk aan waterstofsulfide en bovendien vinden in de 
stofwolken die vulkanen uitbraken vaak bliksemontladingen plaats. Eerder was al 
vastgesteld dat ook Miller-Urey-experimenten waarbij stoom was gebruikt extra 
aminozuren opleverden. 

Meer informatie: 
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/releases/2011/lost_exp.html 

 

23 maart 2011 • Radiotelescoop ziet dubbel 

Een internationaal team onder leiding van 
het Nederlandse radiosterrenkundige 
instituut ASTRON heeft met een nieuwe 
elektronisch gestuurde radiotelescoop twee 
objecten tegelijk waargenomen die in 
compleet verschillende hemelrichtingen 
staan: een pulsar (neutronenster) en een 
stukje Melkweg. De waarnemingen zijn 
gedaan met een prototype radiotelescoop, 
EMBRACE ('Electronic Multi-beam Radio 

Astronomy Concept'), die gebaseerd is op een heel ander concept dan 
conventionele radiotelescopen zoals die in Westerbork. Het succes van de 
gelijktijdige waarneming toont de bruikbaarheid aan van EMBRACE voor de Square 
Kilometre Array (SKA), een grote internationale radiotelescoop die op het 
zuidelijk halfrond geplaatst zal worden. ASTRON is een van de instituten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de SKA. In plaats van de gangbare techniek 
met parabolische schotels met één centrale ontvanger, ontvangt EMBRACE 
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signalen met een groot aantal kleine antennes, die elk een eigen ontvanger 
hebben en over een groot oppervlak verspreid zijn. De signalen die al die kleine 
ontvangers opvangen, worden met elkaar gecombineerd zodat de richting waarin 
de telescoop waarneemt elektronisch gestuurd kan worden. Het belangrijkste 
voordeel hiervan is dat er gelijktijdig in meerdere, ver uiteen liggende richtingen 
kan worden waargenomen. 

24 maart 2011 • Doek valt voor kometensonde Stardust 

Afgelopen donderdag heeft de Amerikaanse 
ruimtesonde Stardust, van een afstand van 
312 miljoen kilometer, zijn laatste signalen 
naar de aarde gezonden. Kort daarvoor was 
voor het laatst de raketmotor van de 
ruimtesonde gestart, om precies te kunnen 
vaststellen hoeveel brandstof er nog in de 
tank zat na zijn ontmoeting met komeet 
Tempel 1, in februari van dit jaar. De 

vluchtleiding heeft precies gevolgd hoeveel brandstof er bij deze manoeuvre 
werd verbruikt, en deze meetwaarden vergeleken met het verwachte verbruik. 
De resultaten van dit afsluitende onderzoekje kunnen worden gebruikt om betere 
schattingen te kunnen maken van de brandstofbehoefte van toekomstige 
ruimtevluchten. Stardust heeft een lange, succesvolle missie achter de rug. Na 
zijn lancering op 7 februari 1999 heeft hij de planetoïde Annefrank 
gefotografeerd, deeltjes opgevangen in de omgeving van komeet Wild 2, deze 
deeltjes in een capsule op aarde afgeleverd en ten slotte nog een scheervlucht 
gemaakt langs komeet Tempel 1. Alles bij elkaar heeft hij daarbij een afstand 
van bijna zes miljard kilometer afgelegd. 

Meer informatie: 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-095 
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François Swinkels 

 

 

In bovenstaand schema staan de posities van de planeten weergegeven op 1 april 
2011 (1) op 1 mei (2) op 1 juni (3) en op 30 juni (4). Met behulp van het 
aardbolletje rechts kun je bepalen welke planeet op een bepaald moment van de 
dag zichtbaar is. Bijvoobeeld: In april (positie 1 van de aarde)zal Saturnus de 

Stand van de planeten in april, mei en juni 
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gehele nacht te zien. In juni ( positie 4 van de aarde) zal de planeet Jupiter voor 
de dageraad in het oosten te zien zijn. Uit het schema blijkt dat  ’s avonds alleen 
de planeet Saturnus aan de hemel is waar te nemen. 

 

Matt Verhaegh 

Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar was het dan zover: een 70% 
zonsverduistering in Nederland. De kans was klein dat deze zichtbaar zou zijn 
daar deze midden in de winter en vroeg in de ochtend viel; grote kans dat mist en 
wolken het zicht op dit natuurverschijnsel in de weg zou staan. Maar als een 
wonder, bij dage raad bleek het helder vriesweer te zijn. Ja de zon kwam op en 
de eerste bedekking van de zon was al te zien, dus snel naar de sterrenwacht 
voor een gezamenlijke aanschouwing. 

Het was een unieke zonsopgang, die eerst 
met 1 punt van de zonne-sikkel opkwam, 
vervolgens de body van de sikkel en 
tenslotte de andere punt van de sikkel: 
kans 1 op de 10.000... om mee te maken. 

De koepel was al open en de hoofdkijker 
was gericht op de zon. François en Harry  
waren er ook al. Ook pendelden op tijd 
wat mensen van het museum (inclusief 
directeur en hoofdconservator) en van 
een stratenmakers ploeg over en weer, 
om een blik in onze kijker te werpen. 
Leuk om te zien dat ook ‘gewone’ 
mensen geïnteresseerd zijn in 
sterrenkunde! Een stratenmaker bleek 
zelfs regelmatig met een vriend opnames 
te maken (of hij op mijn uitnodiging om 

eens op bezoek te komen bij onze open avonden of zelfs lid te worden in zal 
gaan, moet nog blijken). 

Natuurlijk keken we met zonnefilters, met het blote oog was een donker brilletje 
nodig, want de zon was inmiddels fel aan de oost-hemel te zien. 

Impressie van de zonsverduistering op 3 januari 
2011 
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Het hoogtepunt van de zonsverduistering was om 9:17 uur. De toegevoegde foto 
geeft een impressie. De foto is genomen met de zoeker van onze koepelkijker en 
de minicamera van een gewone 3.2 Mpixel Nokia mobiel. Leuk he! 

We zijn nog tot 10 uur in de koepel gebleven, daarna was het echt tijd voor koffie 
en op te warmen in ons clublokaal. François, Harry en ik hebben nog ruim 1 uur 
besteed aan de opknapbeurt van ons planetarium: het juist positioneren van de 
nieuwe sterrenkaartjes in de bussen van het apparaat. Complementen voor Harry 
die er heel wat tijd met veel passie in steekt!! 

 

 

Uit NRC door George Beekman 

Oorzaak van lange zonnevlekkenminimum 

Sinds het afgelopen jaar is het aantal vlekken op de zon weer langzaam aan het 
toenemen, maar daarvoor – van 2007 tot 2010 - bevond de zon zich in het langste 
vlekkenminimum van de afgelopen eeuw. Op ruim 800 dagen was zelfs niet één 
vlek op de zon te zien: Volgens Indiase en Amerikaanse onderzoekers werd die 
ongewoon lange periode veroorzaakt door een verandering in de zogeheten 
meridionale stroming op de zon. De onderzoekers hebben dit aangetoond met 
behulp van een recent ontwikkeld, driedimensionaal model van onze buurster 
(Nature,3maart). 

Hoewel de zon een ziedende bol van waterstofgas is, vinden er ook heel trage 
bewegingen plaats. Zo stroomt het zonneplasma overal op de zon met een 
snelheid van gemiddeld slechts 20 meter per seconde vanaf de evenaar naar de 
polen toe. Dat gebeurt langs de meridianen en daarom wordt deze groot schalige 
beweging de meridionale stroming genoemd. In de poolgebieden daalt het 
zonnegas,om op een diepte van vele tienduizenden kilometers weer naar de 
evenaar toe te bewegen - een soort hete variant van zeestromingen. 

Deze meridionale circulatie ontstaat door turbulenties en temperatuurverschillen 
tussen de evenaar en de polen van de zon. De stroming transporteert niet alleen 
gassen, maar ook magnetische velden. Hij heeft zo een belangrijke invloed op de 
bouw van het totale magnetische veld van de zon en op het ontstaan van de 
zonnevlekken: relatief kleine, koelere gebieden met heel sterke magnetische 
velden. De meeste vlekken verschijnen in het gebied rond de evenaar en het 

Meridionale stroming 
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aantal dat per dag op de zon is te zien varieert periodiek in de loop van 
gemiddeld elf jaar. De afgelopen cyclus, nummer 23, piekte in 2001. 

Dibyendu Nandy en collega's hebben nu met een nieuw model van de zon meer 
dan tweehonderd zonnevlekkencycli gesimuleerd. Telkens met een iets andere 
snelheid van de meridionale stroming. Hieruit blijkt dat de duur van een 
zonnevlekkenminimum nauw samenhangt met de snelheid van de meridionale 
stroming tijdens de voorafgaande cyclus. Een relatief grote snelheid tijdens de 
eerste helft van zo'n cyclus die gevolgd wordt door een kleinere snelheid tijdens 
de tweede helft, kan het lange vlekkenminimum na cyclus 23 verklaren. 
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Wylliam Robinson 

Wie zich op een heldere aprilavond aan de (zuidelijke) sterrenhemel wil 
oriënteren doet dat het beste aan de hand van de sterrenbeelden van de 
dierenriem. De Stier staat laag in het westen; daarboven is de veelhoek van de 
Voerman gemakkelijk te herkennen. Links van de Stier staat de zandloper van 
Orion op ondergaan. 

De Tweelingen staan nog behoorlijk hoog aan de hemel; Procyon, hoofdster van 
de Kleine Hond staat hier links onder, terwijl de andere Hondsster - Sirius - 
ondergaat tussen zuidwest en west. 

In het zuiden staan momenteel vrij onopvallende sterrenbeelden, van boven naar 
beneden Kreeft, Sextant, Waterslang (Hydra) en Beker. Uitzondering is de fraaie 
Leeuw, wiens vorm duidelijk maakt waar de bijnaam 'lentetrapezium' vandaan 
komt. 

De Maagd is te vinden in het zuidoosten, maar haar lijnen worden enigszins 
verstoord door de rondwarende planeet Saturnus. Meer naar links staat de 
Berenhoeder, wiens vliegerachtige vorm ongeveer evenwijdig staat met de 
oostelijke horizon. 

Twee maanden later zien we tussen zuid en zuidoost de meer zuidelijke 
sterrenbeelden van de dierenriem verschijnen. De Weegschaal staat vrij laag in 
het zuiden; links daarvan steekt de Schorpioen zijn kop boven de horizon. 
Hoofdster Antares - "tegenhanger van Mars" - valt op door zijn kleur: het is een 
rode superreus, die minstens 10.000 maal zo veel licht uitstraalt als de zon. 

Boven de Schorpioen staan Slangendrager en Slang: groot, maar niet zo 
opvallend.  Hercules en Noorderkroon, hoog in het zuidoosten, zijn door hun 
karakteristieke vormen veel beter te herkennen. 

Zon 

Het moment waarop de zonneschijf de hemelequator in noordelijke richting 
overschrijdt wordt in de sterrenkunde beschouwd als het begin van de 
(astronomische) lente. Tussen twee zulke gebeurtenissen liggen ongeveer 365 en 
een kwart van onze dagen: t.o.v. het vorige jaar begint de lente daardoor een 
(kalender)dagje later, en wel op 21 maart, 's nachts om 00.21 uur. 

De sterrenhemel: lente 2011 
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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 06.53 u 13.41 u 20.30 u Vissen 

21 april 06.31 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 21.20 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 05.22 u 13.43 u 22.03 u Tweelingen 

Maan 

De schijngestalten van de maan in de komende maanden vindt u in onderstaande 
tabel. De eerste volle maan in de lente valt dit jaar pas op 18 april; Pasen vieren 
we daardoor pas op zondag 24 april. Wilt u een nóg later Paasfeest meemaken (25 
april), zult u moeten wachten tot 2038. 

Twee volle manen later, op 15 juni, trekt onze satelliet door de schaduwkegel 
van de aarde: een totale maansverduistering is het resultaat. Wanneer de maan 
om 20.50 u boven de (zuidoostelijke) horizon klimt is zij helaas al totaal 
verduisterd en - de zon is nog net niet onder - waarschijnlijk niet waarneembaar. 
U heeft echter nog een uur de tijd om in de invallende duisternis het 
'aardedonkere' maanschijfje te ontwaren, voor om 23.03 u de totaliteit eindigt. 

Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier 

3 april, 17 u 11 april, 14 u 18 april, 4 u  25 april, 5 u 

3 mei, 9 u 10 mei, 23 u 17 mei, 14 u  24 mei, 21 u 

1 juni, 23 u 9 juni, 4 u 15 juni, 22 u  23 juni, 14 u 

1 juli, 11 u    
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Planeten 

In de maand mei verschijnt Mercurius weer aan de ochtendhemel, maar de 
omstandigheden zijn ongunstig. Het kleine planeetje komt niet veel vroeger dan 
de zon boven de horizon, en is daardoor niet met het blote oog zichtbaar. De 
avondverschijning eind juni is al niet veel beter: Mercurius staat dan laag in het 
noordwesten. Begin juli is de hoekafstand tot de zon weliswaar wat groter, maar 
Mercurius' helderheid is dan een stuk minder. 

Venus kunnen we 's ochtends in de schemering laag aan de oostelijke horizon 
vinden. De helderwitte planeet komt steeds dichter bij de zon te staan en is 
praktisch alleen maar met een verrekijker te zien. 

Mars was in februari in samenstand met de zon en heeft zoals gebruikelijk 
maanden nodig om zich aan de ochtendschemering te onttrekken. Eind juni kunt 
u proberen het zwakke rode stipje op te sporen in de Stier, laag in het oosten. 

Jupiter is op 6 april in samenstand met de zon. In juni kunt u de reuzenplaneet al 
weer bewonderen, in het grensgebied van Vissen en Ram, 's ochtends laag in het 
oosten. 

Op 3 april is Saturnus in oppositie: de geringde planeet is dan de gehele nacht te 
zien, maar eind juni gaat hij inmiddels al voor tweeën onder. Saturnus trekt door 
het sterrenbeeld Maagd, en zal daar begin juni de ster gamma tot op slechts een 
halve maansdiameter naderen. 

De verre planeten Uranus en Neptunus moet u aan de ochtendhemel zoeken. In 
een oninteressante streek van de Vissen verblijft Uranus, die u vanaf juni met 
behulp van een verrekijker kunt vinden. Neptunus, nog iets lichtzwakker, kunt u 
vanaf mei opsporen in een al even onaansprekend deel van de Waterman. 

Onderstaande tabel vat de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten voor u  
samen. 

Planeet april mei juni 

Mercurius - - - (ochtend 12e tot 25e) 23/6 tot 13/7 

Venus ’s ochtends ’s ochtends - - - 

Mars - - -  - - -  ’s ochtends 

Jupiter - - -  - - -  ’s ochtends 

Saturnus gehele nacht avond/nacht avond/nacht 

Uranus - - - - - - ’s ochtends 

Neptunus - - - ’s ochtends ’s ochtends 
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Planetoïden en dwergplaneten 

Planetoïden die in het komende kwartaal in oppositie komen doen dat in 
sterrenbeelden die niet erg hoog boven de horizon komen. De volgende 
exemplaren zijn qua helderheid het gemakkelijkst waar te nemen.  

Hygiea staat in het zuidelijke deel van de Weegschaal, en bereikt rond de 
oppositiedatum de negende magnitude. 

Ariadne bereikt dezelfde helderheid, maar staat in de Boogschutter nog 
zuidelijker. 

Vesta is nog lang niet in oppositie, maar wel al het helderste object van deze 
lijst. Wie planetoïde nummer 4 wil zien moet zijn waarnemingen tot de nanacht 
uitstellen. Het planeetje trekt de komende maanden in oostelijke richting door 
het sterrenbeeld Steenbok. 

Ex-planeet Pluto, tegenwoordig getooid met het volgnummer 134340, komt op 28 
juni in oppositie in de Schutter. De dwergplaneet bereikt dan slechts de 
veertiende magnitude en is tegen de achtergrond van de zwakke 
melkwegsterretjes moeilijk te herkennen. 

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 

4. Vesta + 7.5 + 7.0 + 6.5 Steenbok 5 aug oppositie 

10. Hygiea + 9.6 + 9.0 + 9.8 Weegschaal 13 mei oppositie 

43. Ariadne  +10.5 + 9.4 Boogschutter 27 jun oppositie 

Diversen 

In de nacht van 26 op 27 maart is de zomertijd weer ingegaan. De klokken in ons 
land zullen tot 30 oktober een uur vóór lopen t.o.v. de Midden-Europese Tijd. 
Niet alleen wordt het later donker, vanaf 19 mei wordt het 's nachts niet meer 
'astronomisch' donker: gedurende twee maanden duikt de zon 's nachts niet méér 
dan 18 graden onder de horizon. Deze zonshoogte van -18 graden zou 
overeenkomen met het moment waarop een waarnemer in staat is met het blote 
oog sterren van de zesde magnitude te zien. 

Eind april hebben we een verhoogde kans om 'vallende sterren' te zien: in deze 
periode kruist de aarde het pad van de meteorenzwerm de Lyriden. Het 
maximum wordt dit jaar verwacht op 23 april rond 2 uur. Helaas komt tegen dat 
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tijdstip een voor 70 procent verlichte maan boven de horizon om uw 
waarnemingen te verstoren: hoewel na tweeën de Lier - waarin zich het 
schijnbare vluchtpunt van de meteoren bevindt - steeds hoger boven de horizon 
komt, zullen dus de zwakkere meteoren in het maanlicht verdrinken. 

Het vrijwel voltooide internationale ruimtestation (ISS) is geen astronomisch 
object, maar wel een duidelijke aandachttrekker: het lichtpuntje dat van west 
naar oost langs de hemel trekt kan namelijk een helderheid van ongeveer -4m 
bereiken. 

Naar verwachting zal het ISS tussen 28 maart en 14 april 's ochtends vóór  
zonsopkomst te zien zijn. In de periode 19 april - 3 mei komt het eveneens over, 
maar dan 's avonds. Tussen 31 mei en 27 juni kunt u het station ook zien 
overtrekken; aanvankelijk alleen in de (zeer) vroege ochtend, maar na 12 juni al 
vóór middernacht. Wilt u de precieze tijdstippen van overkomst weten, kijk dan 
enkele dagen tevoren op www.heavens-above.com. 

Afgelopen maart bracht de afgeschreven shuttle Discovery voor de laatste keer 
een bezoek aan het ISS. Op 8 maart was vanuit Helmond goed te zien hoe het 
even tevoren losgekoppelde ruimteveer als een zwakker lichtpuntje het ISS aan 
de hemel vergezelde. Uw schrijver had andermaal het geluk om een 
komeetachtig (water)staartje achter de shuttle te kunnen ontdekken: mogelijk 
maakte één van de astronauten juist gebruik van het toilet... 

Binnenkort zal ook de shuttle Endeavour zijn allerlaatste vlucht naar het 
ruimtestation maken. Valt de lanceerdatum - voorlopig gepland op 19 april - of de 
landingsdatum binnen een van de genoemde zichtbaarheidsperiodes van het ISS, 
dan heeft u een kans om deze shuttle voor de laatste keer te zien. De laatste 
ontwikkelingen kunt u volgen op ruimtevaartsites zoals spaceflightnow.com of 
space.com. 
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