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Agenda 3e kwartaal 2011
Dag

Datum

Zondag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Wo-do-vrza-zo

3 juli
5 juli
6 juli
8 juli
11 juli
13 juli
17 juli
20 juli
20 juli t/m
24 juli

Maandag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Vrijdag

25 juli
27 juli
2 augustus
3 augustus
7 augustus
8 augustus
10 augustus
12 augustus
17 augustus
21 augustus
24 augustus
26 augustus
29 augustus
31 augustus
4 september
6 september
7 september
9 september
12 september
14 september
21 september
28 september
26 september
30 september

Tijd
20.00
20.00
20.30
20.00
20.00
14.00
20.00

Activiteit

Openen/sluiten

Open middag
Bestuursvergadering
Clubavond
Waarneemavond
Lees met Dees (2)
Clubavond
Open middag
Clubavond

François
François
Gerrit
Frans
Dees
Hans
François
Harrie

Kruidendagen museum
20.00
20.00
20.00
20.00
14.00
20.00
20.00
20.30
20.00
14.00
20.00
19.00
20.00
20.00
14.00
20.00
20.00
20.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.00

Lees met Dees (1)
Clubavond
Bestuursvergadering
Clubavond
Open middag
Lees met Dees (2)
Clubavond
Waarneemavond
Clubavond
Open middag
Clubavond
Galactica
Lees met Dees (1)
Clubavond
Open middag
Bestuursvergadering
Clubavond
Waarneemavond
Lees met Dees (2)
Clubavond
Clubavond
Clubavond
Lees met Dees
Galactica, onder voorbehoud

Lees met Dees (1) = bespreking sterrenhemel komende maand (Sterrengids 2011)
Lees met Dees (2) = bespreking van andere hemelverschijnselen
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Dees
Rob
François
Gerrit
François
Dees
Hans
Frans
David
François
Harrie
Kees/Helene
Dees
Rob
François
François
Hans
Frans
Dees
Gerrit
Harrie
François
Dees
Kees/Helene

Van het bestuur
François Swinkels

In de zomermaanden zijn de open middagen voor de bezoekers van de
sterrenwacht weer belangrijk. De duur van de dag is zo groot dat het geen zin
heeft om ’s avonds voor het publiek open te zijn om waarnemingen te doen. We
hopen op veel bezoekers vooral in de echte vakantiemaanden juli en augustus.
Zoals de vorige keer al vermeld is het voegwerk van de sterrenwacht klaar. De
sterrenwacht en het plateautje voor de sterrenwacht zien er weer als nieuw uit
en kunnen er weer jaren tegen. Ook is de buitenkant van de sterrenwacht
geïmpregneerd. Het vocht krijgt nu minder kans in de sterrenwacht door te
dringen.
Het overleg tussen museum en sterrenwacht heeft resultaat gehad. Het museum
in de persoon van H. v.d. Loo heeft goed geluisterd naar onze argumenten voor
de inrichting van het terrein. Het begint echt vorm te krijgen . Als de plannen
gerealiseerd kunnen worden zoals nu gepland is, dan krijgen we een mooie
toegang tot de sterrenwacht en kunnen we een stuk van het terrein inrichten
zoals wij dat wensen. Wat dat laatste betreft gaan de gedachten uit naar een
bijzondere zonnewijzer op het terrein naast de koepel. Suggesties zijn natuurlijk
altijd welkom.
Namens het bestuur wil ik iedereen een hele fijne en zonnige vakantie
toewensen.
F. Swinkels

Onderscheiding
Rob Fritsen

François Swinkels is lid geworden in 1995 en heeft vanaf 1999 zich vrijwillig
ingezet voor de Jan Paagman Sterrenwacht. Niet alleen in Asten is hij voorzitter
van de Sterrenwacht, maar ook van de landelijke vereniging van Sterrenwachten.
Daarnaast verzorgt hij, sinds zijn pensioen in 2004, lezingen op de
Volksuniversiteit in Helmond, en op diverse scholen, maar wat ook zeer
noemenswaardig is: met zijn inbreng heeft in 2008 de sterrenwacht meer dan 'n
flinke facelift gekregen. Ook dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag
Koninklijke onderscheidingen verleend. François is op 69 jarige leeftijd een van
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de gedecoreerden. Hij is nu lid in de Orde van Oranje Nassau. Tot op het laatste
moment wist François van niets. 'n paar dagen tevoren heeft hij reeds het lintje
ontvangen, hem was verteld dat hij persoonlijk op de bewuste dag, het lintje aan
zijn goede vriend mocht opspelden. Groot was natuurlijk zijn verbazing in het
kasteel dat op de stoel zijn naam stond!
François, van harte gefeliciteerd.

Miniciel
François Swinkels

In Frankrijk op vakantie ben je natuurlijk toch altijd bezig met je hobby. Zo vond
ik in een winkel in Frankrijk een sterrenkaart, die daar miniciel wordt genoemd.
Deze Carte Céleste Tournante is natuurlijk niet veel anders dan de bij ons
bekende sterrenkaart, ware het niet dat je er als extra een kaart bij kreeg om de
weg aan de hemel te vinden. Een kopie van deze kaart is afgebeeld op de
middenpagina’s van deze interkomeet.
Beginnend bij de grote beer (grande ourse) kun je allerlei sterren en
sterrenbeelden gemakkelijk vinden door de getekende pijlen te volgen. Op de
kaart zijn drie cirkels getekend: De kleinste cirkel geeft het gebied van de hemel
aan waar de sterren(beelden) altijd boven de horizon staan (gezien vanuit Parijs).
Verder is de hemelequator en de ecliptica getekend. Op de ecliptica zijn met
cijfers de eerste van de maand aangegeven.
Als iemand de originele afbeelding wil hebben dan stuur mij even een mailtje en
je ontvangt een bestand als jpeg.
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Uitstapje van de sterrenwacht
François Swinkels

Op 7 mei was het weer zo ver. Het jaarlijkse uitstapje van de vereniging Jan
Paagman Sterrenwacht. Coen onze reisorganisator had voor een interessant
programma gezorgd. Het was wel ver.
Als eerste werd een bezoek gebracht aan de Philippus Lansbergen sterrenwacht in
Middelburg. Een sterrenwacht met een rijke historie. We werden ontvangen door
Rijk-Jan Koppejan en Tjerk Westerterp. Na het genot van een lekker kopje koffie
kregen we een lezing met als thema:”Is er elders ook nog leven in het heelal”.
Een bijzonder interessante lezing en dat was te merken aan het applaus dat hij
na afloop kreeg. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de ruimte die
helemaal ingericht was voor de herdenking aan Lipperhey, de uitvinder van de
telescoop. Daarna hebben we de tuin met daarin het instrumentarium van de
sterrenwacht bezocht. Overal werd uitleg gegeven. Heel leerzaam.
Met een goed gevoel gingen we daarna naar het tweede grote onderdeel van het
programma. Een bezoek aan het Zeeuws planetarium. We kregen daar een mooie
show over het heelal en alles wat daarmee te maken heeft. Het was een
programma speciaal voor ons. Na al dit wetenschappelijk gedoe werd het tijd
voor wat ontspanning en kon iedereen op eigen gelegenheid een wandeling maken
of een terrasje pikken in Veere.
Daarna weer de weg terug naar Asten.
Een heel geslaagde dag en namens iedereen nogmaals dank aan Coen die al heel
wat jaren dit uitstapje organiseert. Coen bedankt.

Genieten van een
kopje koffie
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De hele groep

Lipperhey
Het mooie Veere
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De Hubbleconstante
Bron: NWT Magazine, auteur Arnout Jaspers

Afgelopen maart meldde NASA trots nieuwe metingen van de hubbleconstante
Ho : 22,6 +/- 0,7 (km/s) per miljoen lichtiaar, de nauwkeurigste bepaling ooit.
De hubbleconstante dankt zijn naam aan sterrenkundige Edwin Hubble, die in
1929 de uitdijingvan het heelal ontdekte door te meten hoe snel sterrenstelsels
van ons vandaan vluchten. Die snelheid v leek evenredig toe te nemen met de
afstand d, ofwel v= Hoxd. Als je Ho wilt weten, zet je afstand en snelheid van
zoveel mogelijk sterrenstelsels in een grafiek. Uit Hubbles grafiek kwam een Ho
van 150 (km/s) per miljoen lichtjaar. Dus een sterrenstelsel op I miljoen lichtjaar
gaat er met 150 km/s vandoor, een sterrenstelsel op 100 miljoen lichtjaar met
15.000 km/s, en zo verder. Het is een absurd hoog getal, want als sterrenstelsels
8

werkelijk zo snel gaan, zouden ze hoogstens 2 miljard jaar geleden in één punt op
elkaar hebben gezeten, terwijl men al in Hubbles tijd wist dat de aarde ouder
was dan dat. Daarom is Ho tachtig
jaarlang telkens opnieuw gemeten, en
nog eens gemeten, en nog eens; met
als resultaat dat Ho zevenmaal kleiner
werd, alsof hij radioactiefwas met een
Halfwaardetijd van dertig jaar. Met
een Ho van 22,6 dijt het heelal zo
langzaam uit dat het teruggerekend
13,7 miljard jaar oud is, net genoeg
om het ontstaan van de oudste sterren
kort na de oerknal te laten
plaatsvinden, in plaats van ervoor.
Maar wat dijt er precies uit, en hoe?
Van een kosmoloog mag je nooit
zeggen dat de oerknal een explosie
was, met de sterrenstelsels als
brokstukken die door de ruimte van
Hubble-foto van sterrenstelsel NGC5584. De
elkaar
af
bewegen.
Nee,
die
gekleurde cirkels geven periodiek veranderlijke
sterren aan (Cepheiden) waarmee de afstand tot
sterrenstelsels liggen stil in de ruimte,
het sterrenstelsel te bepalen is. Bron NASA.
het is de ruimte zelf die uitdijt. Wel
steeds langzamer - dacht men tot 1999 – omdat die sterrenstelsels elkaar
aantrekken met hun zwaartekracht. Fascinerend, want ruimte is overal. 22,6
km/s per miljoen lichtjaar betekent dat afstanden in de ruimte jaarlijks met
0,000000005 procent oprekken. Wordt de weg naar kantoor dus ieder jaar
0,000000005 procent Ianger, en de inhoud van mijn schedel elk jaar 0,000000015
procent groter? Nee, dat toch weer niet. Want materie die 'gravitationeel
gebonden’ is, zoals wij aan de aarde, en het zonnestelsel aan de Melkweg en de
Melkweg weer aan de Lokale Groep, vormt één klont die zich onttrekt aan de
uitdijing. Waar de grens van die ‘klont’ ligt, is de grote vraag. Kosmologen
trekken de grens meestal bij clusters. Zulke wolken van soms meer dan duizend
sterrenstelsels zijn de grootste gravitationeel gebonden objecten in het heelal.
Nou ja, bijna dan. Er zijn ook clusters van clusters; superclusters, je kon erop
wachten. En dan is er nog de donkere energie, die in 1999 werd ‘ontdekt’, dat wil
zeggen gepostuleerd. Donkere energie is iets mysterieus afstotends dat de ruimte
vult en er voor zorgt dat de uitdijing van het heelal versnelt (en niet afneemt,
zoals kosmologen verwachtten). Zit mijn schedel misschien vol donkere energie,
zodat dankzij die versnelde uitdijing mijn herseninhoud toch toeneemt? Niemand
die het echt weet.
9
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De Zomerdriehoek
François Swinkels

Deze zomerdriehoek wordt gevormd door de alpha-sterren van de Lier, Zwaan en
Arend nl. Wega, Deneb en Altair.
De drie bijbehorende sterrenbeelden hebben elk een mythologische achtergrond.
De Lier: Griekse naam Lyra.De god Hermes stootte zich in zijn vroege jeugd aan
een schildpad. Deze stierf en Hermes verwijderde het schild van het lichaam. Hij
spande er snaren overheen en de lier was geboren. Hermes gaf de lier aan Apollo,
die hem na enige tijd schonk aan een vermaarde zanger, t.w. Orpheus. Deze
Orpheus kon er geweldig op spelen en ontroerde iedereen met zijn spel en zang.
Helaas echter stierf de vrouw van Orpheus. Zij moest naar het rijk der doden,
welke beheerst werd door Hades. Na lang bidden en smeken van Orpheus mocht
zijn vrouw, Euredice, met hem mee terug naar de aarde, op voorwaarde dat hij
tijdens deze terugtocht absoluut niet mocht omkijken of zij hem wel volgde.
Bijna bij de aarde aangekomen, kon Orpheus, die nog niets achter zich gehoord
had, het niet laten om toch even om te kijken. Te laat. Euredice week reeds
terug. Orpheus was ontroostbaar en hij speelde nooit meer op zijn lier. Deze
werd uit respect door Apollo aan de hemel geplaatst.
De Zwaan: Griekse naam Cygnus. De oppergod Zeus was helemaal verliefd
geworden op Leda, de koningin van Sparta. Om haar te kunnen benaderen en
vervolgens te verleiden, veranderde hij zichzelf in een zwaan. Dit had succes en
uit de romance die ontstond, werd Helena geboren (Helena van Troje). Uit
respect werd de zwaan aan de hemel geplaatst.
Een ander verhaal gaat over Cygnus, die zeer verdrietig was om de
verdrinkingsdood van zijn vriend Prometheus. Deze laatste had het aangedurfd
om met de zonnewagen van zijn vader (Zeus) een wilde rit te maken om
vervolgens in de rivier de Eridanus te belanden en te verdrinken. Cygnus kon zijn
lichaam maar niet terugvinden en was zeer verdrietig. Uit medelijden met hem
plaatste Zeus Cygnus aan het hemelgewelf.
De Arend: de arend was een dienaar van Zeus. De arend bracht hem ook de
godendrank nectar toen Zeus zich verborg voor Saturnus (zijn vader), die hem
ergens voor wilde straffen.
Ook moest de arend elke nacht een stukje uit de lever van Prometheus pikken.
Deze laatste was nl. op een berg door Zeus vastgebonden om hem te straffen voor
het feit dat hij het vuur naar de mensen op de aarde had gebracht waarmee ze
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wapens konden maken. De arend kreeg medelijden met Prometheus en wilde hem
bevrijden. Maar Hercules (=Herakles) schoot de arend met een giftige pijl dood.
De arend had zijn plaatsje aan de hemel echter verdiend.
Tot zover de mythologie. Het sterrenbeeld de Lier is vooral bekend om de
planetaire nevel M57 die zich in dit beeld bevindt. In het sterrenbeeld de Zwaan
vinden we, behalve een flink deel van de Melkweg, ook enkele gasnevels, zoals de
Noord-Amerikanevel met aangrenzend de Pelikaannevel. Tevens is de sluiernevel
met daarbijbehorende “Heksenbezemnevel” zeer bekend. De ster Albireo (ß
Cygnus) is een prachtige oranje/felblauwe dubbelster die in elke telescoop kan
worden bewonderd. In het sterrenbeeld de Arend vinden we de planetaire nevel
NGC6781.

Astronomisch Nieuws
Bron: www.astronieuws.nl

21 juni 2011 • China werkt aan kolossale radiotelescoop
In het zuiden van China wordt gebouwd aan een
grote radiotelescoop die in 2016 gereed moet zijn.
De Five-hundred-meter Aperture Spherical radio
Telescope (FAST) krijgt een plekje in een
natuurlijke kom in het landschap, net als de
beroemde Arecibo-radiotelescoop op Puerto Rico.
Maar FAST wordt aanzienlijk groter en gevoeliger
dan zijn soortgenoot. De 500 meter grote schotel
van FAST, waarvan bij waarnemingen overigens
'slechts' 300 meter wordt gebruikt, zal gaan bestaan uit 4400 driehoekige
aluminium panelen die verstelbaar zijn. Hierdoor kan de radiotelescoop een veel
groter deel van de hemel afspeuren dan de onbeweeglijke radioschotel van
Arecibo. Behalve voor astronomisch onderzoek zal de Chinese radiotelescoop
waarschijnlijk ook worden ingezet voor SETI-onderzoek: het 'luisteren' naar
signalen van buitenaardse beschavingen.
Meer informatie: http://news.discovery.com/space/monster-chinese-telescopethe-next-et-hunter-110621.html
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20 juni 2011 • Volkssterrenwacht onthult 100 Zeeuwse zonnebaanfoto's
Vrijdagavond
17
juni
zijn
op
de
publiekssterrenwacht Philippus Lansbergen in
Middelburg
bijna
honderd
zogenaamde
blikjescamera's geopend die een half jaar lang
ergens in Zeeland waren opgehangen om de baan
van de zon langs de hemel vast te leggen. De
blikjescamera of pinhole camera (door iedereen zelf
te maken of voor 5 euro verkrijgbaar bij de
Volkssterrenwacht) bestaat uit een blikje waarin een minuscuul gaatje is geprikt.
Dit werkt als een optische lens: het omgevingsbeeld wordt omgekeerd
geprojecteerd in de binnenkant van het blikje, op de zijde tegenover het gaatje.
Daar wordt het beeld opgevangen door een velletje fotopapier. Op de foto's die
met de blikjescamera's zijn gemaakt is de baan van de zon aan de hemel
zichtbaar. Door de belichtingstijd van enkele maanden (!) zie je niet alleen hoe
de zon zich van oost naar west verplaatst, met het hoogste punt in het zuiden,
maar ook hoe die dagelijkse zonnebaan in de loop van de tijd steeds hoger aan de
hemel komt te liggen.
Meer informatie: http://www.lansbergen.net/site/nieuws/124-veel-solargraphyblikjes-ingeleverd.html

Einstein Telescoop
Bron: De Ingenieur nummer 9, jaargang 123

Europese onderzoeksinstituten, waaronder het Nederlandse Nikhef, hebben een
ontwerpstudie gepubliceerd voor de Einstein Telescoop. Deze detector, die
zwaartekrachtgolven waarneemt, krijgt ondergrondse tunnels met een lengte van
10 km in de vorm van een driehoek.
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Gravitatiegolven zijn verstoringen van de ruimtetijd, die ontstaan door zeer
energierijke gebeurtenissen in het heelal, bijvoorbeeld het samensmelten van
twee zwarte gaten. Als zo'n golf passeert, varieert de afstand tussen bijvoorbeeld
twee spiegels, inclusief de ondergrond waarop ze staan, met een bepaalde
frequentie. Die minuscule variatie in afstand is te meten met een laserstraal. Hoe
groter de afstand, hoe duidelijker dat effect. Gravitatiedetectoren ziin gebaseerd
op het principe dat ze licht in verschillende tunnels op een spiegel laten
weerkaatsen en met interferometers de variaties in afstanden bepalen. Zo heeft
de Virgo-detector bij het Italiaanse Pisa twee tunnels met een lengte van 3 km.
De nieuw te bouwen Einstein Telescoop moet een factor honderd nauwkeuriger
gaan meten met een frequentiebereik van I Hz tot 10 kHz. 0m laagfrequente
verstoringen tegen te gaan wordt de detector met vloeibaar helium gekoeld en
komt hij 100 tot 200 m onder de grond te liggen. De locatie, die zo trillingsvrij
mogelijk moet zijn, is nog niet gekozen. De kosten voor de telescoop, die rond
2025 de eerste meetresultaten moet leveren, zijn geraamd op een miljard euro.
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De sterrenhemel: zomer 2011
Wylliam Robinson

Wie op een late juliavond de hemel afspeurt op zoek naar sterrenbeelden van de
dierenriem loopt wellicht een kleine teleurstelling op. De overbekende
gesternten staan slechts laag boven de kim, en een goed uitzicht op de zuidelijke
horizon is dan ook een eerste vereiste.
De Maagd, momenteel getooid met de heldere planeet Saturnus, vinden we laag
in het westen. Iets verder naar het oosten - links - staat de Weegschaal, die door
het geringe aantal heldere sterren weinig aandacht trekt. Van de Schorpioen,
ongeveer in het zuiden, zien we in Nederland alleen de bovenste helft; daarbij
hoort gelukkig wel de heldere oranje hoofdster Antares. De fraaie open- en
bolvormige sterrenhopen in dit sterrenbeeld kunt u het beste tijdens verblijf in
zuidelijker oorden bewonderen.
De (Boog)schutter, die eveneens gezegend is met een aantal fraaie deepskyobjecten, komt in ons land evenmin goed tot zijn recht. Het rijkste deel van
de melkweg, met ontelbare zwakke sterretjes, ligt in Schorpioen en Boogschutter
en is daardoor vanuit onze streken allerminst opvallend.
Hoog aan de hemel, ruwweg tussen zuidwest en west, vinden we het
vliegervormige sterrenbeeld Berenhoeder, links geflankeerd door een fraai boogje
sterren, de Noorderkroon. De naam verwijst naar de kroon die gemaakt zou zijn
door de smedende god Vulcanus, en die later in handen kwam van de jonge held
Theseus. Op het eiland Kreta wist Theseus met hulp van de locale koningsdochter
Ariadne het monster Minotaurus te doden, waarna hij trouwde met de prinses en
de kroon aan haar schonk.
Hoog in het zuiden staat het uitgestrekte sterrenbeeld Hercules - top 5 qua
oppervlakte - waarin we een vierhoek met 'ledematen' ontwaren. Ook uitgestrekt
is de Slangendrager met zijn Slang, waarin we echter geen makkelijk herkenbare
sterpatronen vinden.
Hoog in het (zuid)oosten prijken de fraaie sterrenbeelden Arend, Zwaan en Lier,
waarvan de drie hoofdsterren de zogenaamde zomerdriehoek vormen. Verscholen
tussen deze opvallende gesternten vinden we het Vosje, waarvan sterrenhoop de
Kleerhanger (= Collinder 399) enige bekendheid geniet, en de redelijk herkenbare
Pijl.
Midden september zijn tussen zuid en oost de Steenbok en de 'natte'
sterrenbeelden Waterman, Vissen, en Walvis verschenen. Pegasus en Andromeda
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torenen hier hoog boven uit. Naast de overbekende Andromedanevel vinden we in
dit gebied van de hemel het derde grote lid van de Locale Groep van melkwegen:
het spiraalstelsel M33, te vinden in het sterrenbeeld Driehoek. Vanaf een afstand
van bijna drie miljoen lichtjaren zien we het als een neveltje van de vijfde
magnitude. De lage oppervlaktehelderheid en de nog altijd toenemende
lichthinder maken dat dit buurstelsel door amateurs slechts met moeite is te
zien.
Zon
Voor de bewoners van het noordelijk halfrond valt op 21 juni het begin van de
astronomische zomer. Feitelijk zou men beter kunnen spreken van het midden
van de (astronomische) zomer: op deze datum bereikt de zon zijn grootste
noordelijke declinatie (+23°26'15"), waardoor hij zijn maximale aantal uren per
etmaal boven de horizon staat.
De tabel vermeldt om de tien dagen de tijdstippen (in MEZT) van zonsopkomst,
zonsondergang en doorgang door het zuiden, alsmede het sterrenbeeld waarin de
zon zich, gezien vanaf de aarde, bevindt.

Datum

opkomst

doorgang

ondergang sterrenbeeld

5 juli

05.26 u

13.44 u

22.01 u

Tweelingen

15 juli

05.37 u

13.45 u

21.54 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

06.37 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

13.36 u

20.00 u

Leeuw

23 sep

07.26 u

13.32 u

19.37 u

Maagd

3 okt

07.43 u

13.29 u

19.13 u

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

Nieuwe Maan

Volle Maan

Laatste Kwartier

8 juli, 8 u

15 juli, 9 u

23 juli, 7 u

30 juli, 21 u

6 aug, 13 u

13 aug, 21 u

22 aug, 0 u

29 aug, 5 u

4 sep, 20 u

12 sep, 11 u

20 sep, 16 u

1 juli, 11 u

Eerste Kwartier

27 sep, 13 u

Planeten
In de eerste dagen van juli kunt u Mercurius gaan zoeken aan de noordwestelijke
avondhemel, maar de omstandigheden zijn niet ideaal: het planeetje staat
slechts laag boven de horizon, en de helderheid neemt geleidelijk af. Eind
augustus verschijnt Mercurius 's ochtends in het oosten, ditmaal onder gunstigere
omstandigheden. Het beste kunt u rond 4 sep kijken, daarna wordt het planeetje
weliswaar helderder maar de hoekafstand tot de zon neemt af.
Begin juli komt een einde aan de zichtbaarheid van Venus, de planeet die
maandenlang aan de ochtendhemel heeft gestraald. Op 16 augustus is onze
helderwitte zusterplaneet in bovenconjunctie met de zon, hetgeen betekent dat
zij vanaf de aarde gezien (vrijwel) achter de zon langs trekt. Pas in november zal
zij weer aan onze avondhemel te zien zijn.
De rode planeet Mars, in juli nog in de Stier, trekt via de Tweelingen (aug) naar
de Kreeft (medio sep). Zijn vrij geringe helderheid (ca 1.4m) neemt het komende
kwartaal nauwelijks toe, maar door de grotere afstand tot de zon wordt zijn
zichtbaarheid aan de ochtendhemel geleidelijk beter.
De heldere Jupiter staat het komend kwartaal in de Ram en komt van dag tot dag
vroeger op: vanaf eind augustus is de reuzenplaneet al voor middernacht te zien.
Saturnus is nog enige tijd 's avonds te zien in de Maagd. In de tweede helft van
augustus komt de geringde planeet te dicht bij de zon te staan om waarnemingen
mogelijk te maken.
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Uranus vinden we met een verrekijker in het zuidelijke deel van de Vissen. De
planeet is op 26 sep in oppositie met de zon en dus rond die datum de gehele
nacht te zien.
De verre Neptunus komt een maand eerder in oppositie (22 aug) en is met behulp
van een kleine telescoop te vinden in de Waterman.
De gegevens over de zichtbaarheid van de planeten vindt u in onderstaande tabel
nog eens samengevat.

Planeet

juli

aug

Mercurius

tot 13/7 avond

---

Venus

(’s ochtends)

---

---

Mars

’s ochtends

nacht / ochtend

nacht / ochtend

Jupiter

’s ochtends

nacht / ochtend

gehele nacht

’s avonds

(’s avonds)

---

Uranus

nacht / ochtend

nacht / ochtend

gehele nacht

Neptunus

nacht / ochtend

gehele nacht

avond / nacht

Saturnus

sep
29/8 tot 16/9 avond

Planetoïden en dwergplaneten
Ook in de komende maanden zijn er diverse planetoïden binnen bereik van
amateurtelescopen, hoewel de meeste behoorlijk lichtzwak zijn en niet erg hoog
boven de (zuidelijke) horizon komen. Gelukkig zijn er enkele gunstige
uitzonderingen.
Ariadne was al in juni in oppositie, en is nog enige tijd te volgen in het zuidelijke
sterrenbeeld Schutter.
Lutetia komt net als Ariadne in de Schutter in oppositie, en bereikt eveneens de
negende magnitude.
In het zuidelijk deel van de Steenbok vinden we Metis, die evenmin hoog boven
de horizon komt.
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Pallas is met zijn 500-570 km een behoorlijk grote planetoïde, maar wordt dit
jaar niet bijster helder. Positief is wel de hoge noordelijke declinatie: de
oppositielus wordt beschreven in de sterrenbeelden Pijl en Arend.
Vesta bereikt rond de oppositedatum (5 aug) de magnitude +5.6, en kan daardoor
gemakkelijk met een verrekijker worden gezien. Minpunt is dat Vesta, te vinden
in de Steenbok, niet ver boven de horizon uit zal komen.
Ceres, de superplanetoïde die zich 'dwergplaneet' mag noemen, trekt door de
Walvis en is midden september van de zevende magnitude.
In de Waterman bevindt zich Nausikaa, die rond de oppositiedatum +8.4m
bereikt.
Amphitrite komt pas in november in oppositie, en is daarom nog niet zo helder.
Ook voor Eunomia is de oppositie nog ver, maar het van Ram naar Perseus
trekkende planeetje is wel erg gunstig aan de hemel geplaatst.

In onderstaande tabel vindt u de helderheden van bovengenoemde planetoïden,
telkens geldend voor het midden van de maand.

Planetoïde

juli

aug

sep

sterrenbeeld

bijzonderheden

1. Ceres

+ 8.6

+ 8.1

+ 7.6

Walvis

16 sep oppositie

2. Pallas

+ 9.5

+ 9.6

+ 9.9

Pijl / Arend

29 jul oppositie

4. Vesta

+ 6.0

+ 5.7

+ 6.5

Steenbok

5 aug oppositie

9. Metis

+ 9.8

+ 9.8

Steenbok

27 jul oppositie

Ram / Perseus

28 nov oppositie

15. Eunomia
21. Lutetia

+ 9.5
+ 9.6

29. Amphitrite

+ 9.1

+10.5
+10.4

43. Ariadne

+ 9.5

+10.5

192. Nausikaa

+10.2

+ 9.2

Schutter
+ 9.8

+ 9.0
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4 jul oppositie

Ram

6 nov oppositie

Schutter

27 jun oppositie

Waterman

2 sep oppositie

Meteoorzwermen
De Perseïden zijn onbetwist de bekendste meteorenzwerm van de zomer: vanuit
het noordelijke deel van het sterrenbeeld Perseus kunt u 'vallende sterren' langs
de hemel zien schieten. Dit jaar heeft u de meeste kans op meteoren in de nacht
van 12 op 13 augustus. Helaas staat die nacht een bijna volle maan boven de
horizon, zodat u alleen de helderste exemplaren zult kunnen zien. Indien u het
kunt opbrengen, benut dan de nanacht (3-5 uur) voor uw waarnemingen, als de
radiant hoog en de maan laag boven de horizon staan.
In de nacht van 28 op 29 juli valt het maximum van de delta-Aquariden,
genoemd naar deze ster in het zuidelijke deel van de Waterman. Pas ruim na
middernacht bereikt de radiant een redelijke hoogte boven de horizon. Een
meevaller dit jaar is dat de maan - in 2010 nog 'vol' aanwezig - niet zal storen.
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.
Tussen 29 juli en 11 augustus kunt u het ISS in de vroege ochtend zien
overkomen. Van 13 tot 29 augustus is het opnieuw te zien, maar nu 's avonds. In
de periode van 22 september tot 4 oktober vinden de overkomsten 's ochtends
voor zonsopkomst plaats. Wilt u de precieze tijdstippen van overkomst weten,
kijk dan enkele dagen tevoren op www.heavens-above.com.
Binnenkort krijgt het ISS voor de laatste maal bezoek van een Amerikaans
ruimteveer: met de vlucht van de Atlantis wordt een definitieve streep onder het
shuttletijdperk gezet. Indien de lancering plaats vindt op de geplande datum (8
juli) vindt de laatste shuttlevlucht plaats in een periode dat het ISS niet vanuit
Nederland zichtbaar is: ook de Atlantis zal dan vanuit ons land niet te zien zijn.
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