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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: 
H.Eijsbouts: 0493-695783 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter : Harrie Eijsbouts  0493-695783 h.eijsbouts@upcmail.nl 
Secretaris: Hélène Willems    hmmj.willems@gmail.com 
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  
 Piet Klomp 0493-494427 pwmklomp@scarlet.nl 
  
Jeugdafdeling “Galactica”: 
Coordinator : Martin Prick 

Kees van der Poel 
  
Sleutelhouders 
Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium : 
François Swinkels Rob Fritsen  Dees Verschuuren Wylliam Robinson  
Erik van Baarle David Bradley  Kees van der Poel  

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 10 september 2012 sturen naar jpsasten@iae.nl 
  
Contributie: 
Volwassenen €25,00  per jaar, jeugd t/m 16 jaar €12,50. Gedrukte versie interkomeet €5,00  per 
jaar. 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 
zondag 1 juli 14.00 uur Openmiddag  

dinsdag 3 juli 20.00 uur Bestuursvergadering  

woensdag 4 juli 20.00 uur Clubavond Gerrit 

woensdag 11 juli 20.00 uur Clubavond Rob 

vrijdag 13 juli 20.30 uur Waarneemavond Frans 

zondag 15 juli 14.00 uur Openmiddag  

woensdag 18 juli 20.00 uur Clubavond Hans 

woensdag 25 juli 20.00 uur Clubavond Harrie  

maandag 30 juli 20.00 uur Lees met Dees  

woensdag 1 augustus 20.00 uur Clubavond François 

zondag 5 augustus 14.00 uur Openmiddag  

woensdag 8 augustus 20.00 uur Clubavond Gerrit 

vrijdag 10 augustus 20.00 uur Waarneemavond Frans 

zondag 12 augustus 22.00 uur Meteoor waarneemavond  

woensdag 15 augustus 20.00 uur Clubavond Rob 

zondag 19 augustus 14.00 uur Openmiddag  

woensdag 22 augustus 20.00 uur Clubavond Hans 

vrijdag 24 augustus 20.00 uur Galactica Martin/Kees 

maandag 27 augustus 20.00 uur Lees met Dees  

woensdag 29 augustus 20.00 uur clubavond François 

zondag 2 september 14.00 uur openmiddag  

dinsdag 4 september 20.00 uur Bestuursvergadering  

woensdag 5 september 20.00 uur Clubavond Harrie 

woensdag 12 september 20.00 uur Clubavond Gerrit 

vrijdag 14 september 20.00 uur Waarneemavond Frans 

woensdag 19 september 20.00 uur Clubavond Rob 

maandag 24 september 20.00 uur Lees met Dees  

woensdag 26 september 20.00 uur Clubavond Hans 

vrijdag 28 september 20.00 uur Galactica Martin/Kees 
 

  

Agenda 3e kwartaal 2012 
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Bestuur 

Gedurende heel veel jaren heeft Francois Swinkels namens het bestuur een 
woordje geschreven in de interkomeet. Hij heeft dat gedaan met verve en met 
een enorm enthousiasme. In de ledenvergadering van eind maart gaf Francois aan 
dat zijn enthousiasme nog steeds springlevend is, maar dat hij na al die jaren zijn 
bestuursactiviteiten toch zou willen beeindigen. In diezelfde ledenvergadering 
werd ik opgenomen in het bestuur en tijdens de bestuursvergadering enige weken 
later werd mij verzocht om de voorzittersfunctie te gaan vervullen. Deze functie 
was overigens niet geheel nieuw; ook begin jaren negentig heb ik gedurende een 
aantal jaren bij onze vereniging de voorzittershamer mogen hanteren. Het is dan 
ook een eer om bij het stokje van Francois over te nemen en deze de inleiding 
van de interkomeet te mogen schrijven. 

Even terugblikken naar onze activiteiten in het afgelopen kwartaal. Hoogtepunt 
was toch wel onze buitenlandse excursie naar het Brusselse. Het planetarium was 
de moeite waard, maar Grimbergen was fenomenaal. De aandacht ging dit keer 
een keer niet naar het bekende abdijbier, maar naar de daar aanwezige 
sterrenwacht. Een gedetailleerd verslag vindt u in deze uitgave van de 
Interkomeet. Eind mei gaven we acte de presence bij de kruidendagen van het 
museum. Gedurende drie dagen in mei bemanden/bevrouwden we een kraam op 
de kruidenmarkt in de museumtuin. Als voortzetting van de clubavondlezingen in 
de eerdere maanden van dit jaar hadden we ook in april nog een tweetal 
uiteenzettingen. Piet Klomp liet zien wat je zoal kunt fotograferen met een 
eenvoudig webcammetje en hij daagde onze leden uit om het ook eens te gaan 
proberen. Je moet er gewoon een keer aan beginnen….!! Op 18 april gaf de 
Robert de Jong ons een heldere presentatie over de levencyclus van sterren. 
Goed en leerzaam. 

Het komende 3e kwartaal zal voor onze vereniging een periode van betrekkelijke 
rust zijn. In deze zomermaanden zijn in Nederland de nachten kort en hopelijk 
warm. Niks mis mee, maar geen weer om waar te nemen. Maar wellicht gaan vele 
vakanties ook naar zuidelijke streken met inktzwarte hemels en een melkweg die 
als een sluier aan het nachtelijke firmament staat. 

Ik wens u een prettige vakantie toe. 

Harrie Eijsbouts 

  

Van het bestuur 
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Bestuur 

Wekelijks hebben we onze clubavond op woensdag. Doel van de clubavond is om 
de contacten tussen leden te verstevigen en om informatie uit te wisselen op 
astronomisch gebied. Dit laatste doen we door het tonen van astro reportages die 
worden gedownload van Internet en door presentaties die door vrijwilligers 
binnen onze vereniging worden voorbereid. Vaak komen ook spontaan 
onderwerpen bovendrijven. Het voorbereiden van een presentatie is echter geen 
sinecure. Het lukt dan ook niet om dat met regelmaat te doen. Toch moet het 
ons streven zijn om de kwaliteit van de clubavond op een hoger niveau te 
brengen. Het (deels) combineren en integreren van de Lees met Dees 
activiteiten, als in het hierna volgende artikel beschreven, kan aan die kwaliteit 
een belangrijke impuls geven. 

Als bestuur willen wij graag actief werken aan deze kwaliteitsverbetering. Alleen 
kunnen we dat niet op eigen houtje. We hebben daar hulp bij nodig van de leden. 
Bij deze wil ik daarom een beroep doen op alle leden om hieraan mee te werken. 
Dat kan door het doen van voorstellen. Maar wellicht zijn er ook leden die een 
presentatie willen voorbereiden. Ook als u geen ervaring hebt met het doen van 
voordrachten, dan kunt u bij ons gerust een poging wagen. Bedenk dat de 
voordrachten in klein comite plaatsvinden. En hulp bij het opzetten en uitvoeren 
ervan is volop aanwezig. Als u ideeen of voorstellen hebt, neem even contact op 
met een van de bestuursleden. Als bestuur gaan we hieraan werken en in het 
najaar hopen we resultaten te kunnen boeken. In de volgende Interkomeet hoop 
ik met concrete voorstellen te komen. 

 

Bestuur 

In de tweede helft van 2007 had een kleine groep mensen binnen onze vereniging 
de behoefte om in groepsverband nauwgezet en in detail de Sterrengids te 
bestuderen.  

Dees Verschuuren bood zich aan als kartrekker en daarmee werd in oktober 2007 
de “Lees met Dees” geboren. Vanaf toen waren leden iedere laatste maandag van 
de maand  welkom op de sterrenwacht om gezamenlijk de Sterrengids door te 
nemen voor de komende maand. Instructief en leerzaam. Immers, de Sterrengids 

De Clubavond 

Lees met Dees 
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bevat nogal wat uitdrukkingen en terminologieen die ook menig geoefend astro 
amateur de wenkbrauwen doet fronsen. 

In april 2011 kwam de behoefte naar voren om, behalve de sterrenhemel van de 
maand, ook de andere uiteenzettingen in de sterrengids eens gezamenlijk door te 
lezen en te be-discussieren. 

Vanaf dat moment werd de “Lees met Dees” uitgebreid met de 2e maandag van 
de maand. Vanaf april 2011 was er dus twee keer per maand een “Lees met 
Dees”. 

Sinds enkele maanden vernemen we dat de onderwerpen uit de Sterrengids te 
weinig houvast meer bieden om nog een uitdaging te vormen voor gezamenlijke 
leesactiviteiten. Immers, veel onderwerpen in de Sterrengids van dit jaar zijn 
herhalingen van de onderwerpen van voorgaande jaren. Door enkele deelnemers 
aan de LmD werd de mogelijkheid geopperd om de leesactiviteiten  te gaan 
vervangen door het bespreken van andere onderwerpen op astronomisch gebied. 

Het bestuur vindt dit geen goede ontwikkeling. Binnen de vereniging hebben we 
eenmaal per week op woensdag een clubavond die exact hetzelfde doel 
nastreeft. Als de LmD wordt gecontinueerd op bovenstaande wijze, dan zal dat 
leiden tot twee clubavonden met een onderlinge concurrentie. E.e.a. is 
besproken met de kartrekker van de LmD (Dees) en dit heeft geleid tot 
onderstaand besluit van het bestuur. 

Besloten is om de activiteiten van de LmD weer terug te brengen tot zijn 
oorsprong, het een keer, op de laatste maandag van de maand, bespreken van de 
sterrenhemel van de volgende maand aan de hand van de Sterrengids.  

Het bestuur stelt voor om dit in ieder geval te te continueren tot aan de ALV van 
14 november. In die ALV zal een evaluatie plaatsvinden en kunnen besluiten 
worden genomen over de toekomst van de LmD. 

 

Harrie Eijsbouts 

We hadden er al lange tijd naar uitgezien. De Venusovergang van 6 juni. 
Menigeen herinnert zich nog 8 juni 2004 waarop de Venus zich voor de zon liet 
zien. Het was midden overdag en stralend weer. Het was een ware happening.  

Dit jaar was de herkansing. Alleen zorgde ons plekje op de aardbol ervoor dat we, 
in de meest gunstige situatie, alleen het laatste stukje zouden kunnen zien van 

De Venusovergang van 6 juni. 
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de overgang. En dat ook nog heel erg vroeg, vlak aan de horizon, met grote kans 
op ochtend sluierbewolking. 

We hadden al besloten dat de sterrenwacht niet open zou zijn. Immers, vanuit 
onze sterrenwacht hebben we geen vrij zicht op de horizon. Daarom besloten we 
om, voor diegenen die interesse hadden om, als het niet zou regenen, om 4:30 
samen te komen bij de sterrenwacht en gezamenlijk in colonne op te trekken 
naar een uitkijktoren in de Groote Peel, die waarschijnlijk een vrije horizon 
beloofde. Alle leden hadden een uitnodiging per mail ontvangen. 

Om 4:00 s’morgens stond ik al op blote voeten op het koude laminaat, keek naar 
buiten en kwam tot de conclusie dat het pijpenstelen regende. Onze excursie 
ging niet door…… 

Een van onze leden bofte. Francois Swinkels was op een camping in Kroatie. Goed 
weer en op 15 graden OL. Ik denk dat Francois de enige is van onze vereniging, 
die het fenomeen heeft aanschouwd. Of het gebeuren in de streken waar de 
condities beter waren bijzondere aandacht trokken valt overigens te betwijfelen. 
Vanuit zijn vakantieplek mailde Francois dat hij de indruk had dat hij de enige 
was op de camping die stond te kijken. 

Het fenomeen was wel degelijk uniek. De eerstvolgende twee gelegenheden om 
Venus voor de zon te zien zal zijn in resp 2117 en in 2125. Het ligt dan ook voor 
de hand dat geen enkele huidige aardbewoner dit nog zal meemaken. 

 

Hélène Willems 

We zien de laatste tijd een groeiende belangstelling voor astronomie. Onlangs 
was er nog een interessant college op televisie te zien bij De Wereld Draait Door.  

HOVO Brabant (hoger onderwijs voor ouderen) springt ook in op deze trend en 
biedt maar liefst drie cursussen aan die met astronomie te maken hebben. 

Zo komen de volgende cursussen tijdens de HOVO zomeracademie aan bod: 

• De grote vragen van de kosmos (locatie Tilburg) 
• Sterrenkunde zonder wiskunde (locatie Tilburg) 
• Onze blik op het heelal (locatie Eindhoven) 

Zomerschool 2012 
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HOVO is hoger onderwijs primair gericht op 50+ers. Maar ook jongeren zijn van 
harte welkom. Voor gedetailleerde informatie verwijs ik naar de volgende 
contactgegevens: 

HOVO Brabant Seniorenacademie 
Universiteit van Tilburg 
Warandelaan 2 
5037 AB  TILBURG 
Tel. 013-4668119 

info@hovobrabant.nl 
www.hovobrabant.nl 

 
Ik wens jullie een leerzame zomer toe. 

 

 

Harrie Eijsbouts 

Elk jaar heeft het museum 2 weken waarin de tuin centraal staat. In het najaar 
zijn dat de pompoendagen en in het voorjaar de “Kruidendagen”. Als 
sterrenwacht hebben we niet zoveel met plantjes. Maar als goede buur van het 
Klok & Peel Museum worden we ieder jaar gevraagd om ook een kraam in te 
richten met Astro zaken. Zo ook dit jaar. In de week van einde mei, begin juni 
stonden weer vele kramen opgesteld. De sterrenwacht was uitgerust met een 
aantal kijkers. Daarnaast posters, sterrenkaarten, opblaasglobes, planeetbollen, 
stuiterballen en nog een hoop meer. 

Toch nog een behoorlijke vracht om van ons planetarium naar de Museumtuin te 
vervoeren. Om in de sfeer van kruiden te blijven hadden we er natuurlijk ook 
voor kunnen kiezen om zonnebloempitten, ster-kers en maanzaad te verkopen. 
Maar daar hadden we toch maar niet voor gekozen. Misschien volgend jaar… 

Het weer was prima. Het bezoekersaantal viel een beetje tegen. Ofschoon, 
volgens het museum waren er ca 1300 mensen op de kruidentuin afgekomen. 
Toch was het weer best gezellig en de moeite waard. Onze stand werd 
bemand/bevrouwd door 6 van onze leden: Helene, Wout, Rob, Matt, Martijn en 
ik. In deze interkomeet tevens een foto-impressie van de zondag-bemanning. 

De Kruidendagen bij het museum 

mailto:info@hovobrabant.nl�
http://www.hovobrabant.nl/�
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François Swinkels 

Het wordt elk jaar vroeger, geloof ik.  Coen wil steeds vroeger vertrekken. Dit jaar 
moesten we om half acht op de sterrenwacht present zijn. Geen probleem voor de vele 
deelnemers aan de jaarlijkse excursie. De bus zat goed vol. 

Dit jaar ging de reis naar Brussel. De eerste stopplaats was het beroemde atomium in 
Brussel. Een restant van de wereldtentoonstelling in 1958. Het bezoek aan dit atomium 
werd door velen ervaren als het bezoek aan een relikwie. Het was leuk om er eens 
doorheen te lopen, maar veel te zien was er niet. Eerlijk gezegd viel de inhoud tegen. 

 

Verslag JPS excursie van 2012 
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Daarna naar het Planetarium dat vlak bij het atomium ligt. Dit was erg interessant. Niet 
alleen de vertoning van de presentatie in het planetarium. , maar zeker ook de handel 
en wandel er omheen was leuk. 

 

Voor de inwendige mens moest natuurlijk ook gezorgd worden.  Ook daarvoor had Coen 
iets uitgezocht. Er was volop keus en niemand kon daarna zeggen dat hij/zij nog honger 
had. Na deze eetpauze op weg naar Grimbergen naar de sterrenwacht Mira. We kregen 
daar een geweldige ontvangst !! Op alle fronten verrassend. Zowel de rondleider was 
van een uitzonderlijk niveau, begiftigd met een ongekende humor, als ook de outillage 
van de sterrenwacht deed menigeen kwijlen. Wat een uitrusting en wat een 
mogelijkheden. Zelden zo’n rondleiding op zo’n niveau gehad. Chapeau, chapeau voor 
de sterrenwacht Mira en haar medewerkers. 

 

Hoe mooi het uitstapje ook was, het zou niet mogelijk zijn zonder Coen (en Thea).  

Coen heel heel hartelijk bedankt voor jouw inzet voor deze excursie en we hopen dat je 
dit nog lang wilt en kunt doen voor de sterrenwacht. Coen bedankt. 
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Bron: www.astronieuws.nl 

1 juli 2012 • André Kuipers weer terug op aarde 

ESA-astronaut André Kuipers is zondagochtend om 
10.14 uur Nederlandse tijd veilig teruggekeerd op 
aarde, samen met de Russische kosmonaut Oleg 
Kononenko en de Amerikaan Don Pettit. Kuipers 
verbleef 193 dagen aan boord van het 
internationale ruimtestation ISS - een Europees 
record. Tijdens de zogeheten PromISSe-missie 
voerde de wetenschappelijk arts ruim vijftig 

experimenten uit op het gebied van biofysica en medische wetenschap. Ook 
haalde Kuipers de vrachtschepen Edoardo Amaldi (van ESA) en Dragon (van het 
Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX) binnen. Kort na de landing in Kazachstan 
vloog hij samen met Pettit door naar Houston, waar hij de komende weken zal 
revalideren en aanvullende experimenten op zijn eigen lichaam zal blijven 
uitvoeren.  

Meer informatie: http://www.esa.int/esaCP/SEMKUS1VW3H_Netherlands_0.html 

21 juni 2012 • Veel water in inwendige Mars 

Tot nu toe was alleen van onze eigen planeet 
bekend dat zij veel water in haar inwendige 
heeft. Maar uit onderzoek van twee meteorieten 
van Mars blijkt dat het gesteente in deze planeet 
net zo veel water bevat - veel meer dan tot nu 
toe werd aangenomen. De beide Marsmeteorieten 
zijn waarschijnlijk brokstukken van de mantel 
van Mars - de laag onder de korst - en zijn 
ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden bij een grote 

inslag op de planeet de ruimte in geblazen. Hoewel de beide meteorieten 
duidelijk verschillende voorgeschiedenissen moeten hebben gehad, bevatten de 
daarin aanwezige mineralen ongeveer dezelfde hoeveelheden water. Dat laatste 
wijst erop dat Mars al tijdens zijn vorming veel water in zijn inwendige heeft 
opgeslagen. 'Veel' naar mineralogische begrippen dan, want het gaat om 70 tot 
300 waterdeeltjes per miljoen (ppm). Ter vergelijking: het bovenste deel van de 
aardmantel bevat 50 tot 300 ppm water. De nieuwe schatting van de hoeveelheid 

Astronomisch Nieuws 

http://www.astronieuws.nl/�
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water in het Marsgesteente is veel beter in overeenstemming met eerdere 
aanwijzingen dat er heel vroeger vloeibaar water op Mars is geweest. Volgens de 
onderzoekers is het een raadsel waarom eerdere schattingen lieten zien dat het 
inwendige van de planeet kurkdroog was. 

Meer informatie: 
http://carnegiescience.edu/news/extensive_water_mar%E2%80%99s_interior 

 

Wylliam Robinson 

Eind juli wordt het ’s avonds al wat vroeger donker - tijd voor een rondje langs de 
sterrenbeelden. 

Laag in het zuiden vinden we de twee zuidelijkste sterrenbeelden van de 
dierenriem: links de Boogschutter, rechts de Schorpioen. Verder rechts, in het 
zuidwesten, zijn Weegschaal en Maagd al bijna ondergegaan. In het zuidoosten 
daarentegen zijn Steenbok en Waterman juist boven de horizon gekomen. 

Een herkenbaar groepje sterren in Aquarius, de Waterman, doet mij denken aan 
een pauwenkop. In het verleden hebben diverse volkeren hierin echter een 
watervat gezien. Vier millennia geleden zagen de Babyloniërs Aquarius als hun 
(water)god Ea. De Egyptenaren zagen Aquarius als degene die grote hoeveelheden 
water in de Nijl giet, en daardoor de jaarlijkse overstroming veroorzaakt. In de 
Griekse mythologie wordt Aquarius soms geassocieerd met Ganymedes, de 
jongeman die de goden op de Olympus van voldoende wijn moest voorzien. 

Hoger in het zuiden vinden we Slangendrager en Slang; uitgestrekt maar niet zo 
opvallend. Nog hoger staat Hercules, waarin we met enige fantasie een 
menselijke figuur met vier ledematen herkennen. Rechtsonder Hercules staan de 
Noorderkroon en het knotsvormige sterrenbeeld Berenhoeder. 

Hoog in het zuidoosten vinden we de zomerdriehoek, bestaande uit de heldere 
hoofdsterren van Zwaan, Lier en Aquila, de Arend. Het sterrenbeeld Arend werd 
al beschreven door Claudius Ptolemaeus, de bekende astronoom uit de tweede 
eeuw. Waarschijnlijk werd Ptolemaeus geinspireerd door de Babyloniërs, die al 
eeuwen eerder in het gesternte een roofvogel herkenden. In de Grieks-Romeinse 
mythologie was de Arend eigendom van de oppergod, en verantwoordelijk voor 
het dragen van zijn bliksemschichten. Ook zou de arend medeplichtig zijn aan de 
ontvoering van de eerdergenoemde Ganymedes. 

De sterrenhemel in de zomer 2012 
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Vrijwel in het zenit bevindt zich de kop van de Draak, waarvan het lichaam langs 
andere sterrenbeelden aan de noordelijke hemel kronkelt, zoals Cepheus, de 
Grote Beer en de Kleine Beer. Lager in het noorden staan weinig opvallende 
sterrenbeelden zoals de Kleine Leeuw, Lynx en Giraffe. Verder naar het 
noordoosten vinden we Voerman, Perseus en Cassiopeia: drie sterrenbeelden die 
hun bekendheid mede te danken hebben aan het feit dat zij vanuit ons land 
iedere nacht al dan niet geheel boven de horizon staan. 

Zon 

Net als in 2011 is dit jaar op 21 juni de astronomische zomer begonnen: om 1.09 u 
bereikte (het middelpunt van) de zonneschijf zijn grootste noordelijke afstand 
t.o.v. de hemelequator (+23°26'10"). Als er dit jaar geen extra dag aan februari 
was toegevoegd, zou de seizoenswisseling op de 22e hebben plaatsgevonden: de 
schrikkeldagen zorgen ervoor dat de aardse kalender in de pas blijft lopen met de 
‘hemelkalender’. 

In de tabel vindt u voor de zon de tijdstippen (in MEZT) van opkomst, ondergang 
en doorgang door het zuiden, alsmede het sterrenbeeld waarin de zon zich, 
gezien vanaf de aarde, bevindt. 

 

Datum opkomst doorgang ondergang sterrenbeeld 

4 juli 05.26 u 13.44 u 22.02 u Tweelingen 

14 juli 05.36 u 13.45 u 21.54 u Tweelingen 

24 juli 05.49 u 13.46 u 21.42 u Kreeft 

3 aug 06.05 u 13.46 u 21.26 u Kreeft 

13 aug 06.21 u 13.44 u 21.07 u Leeuw 

23 aug 06.37 u 13.42 u 20.46 u Leeuw 

2 sep 06.53 u 13.39 u 20.24 u Leeuw 

12 sep 07.10 u 13.36 u 20.01 u Leeuw 

22 sep 07.26 u 13.32 u 19.37 u Maagd 

2 okt 07.43 u 13.29 u 19.14 u Maagd 

Maan 

In onderstaande tabel vindt u de schijngestalten van de maan in het komende 
kwartaal.  
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Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier 

   3 juli, 21 u 11 juli, 4 u 

19 juli, 6 u 26 jul, 11 u  2 aug, 5 u  9 aug, 21 u 

17 aug, 18 u 24 aug, 14 u 31 aug, 16 u  8 sep, 15 u 

16 sep, 4 u 22 sep, 22 u 30 sep, 5 u  

Planeten 

Alleen in de eerste week van juli is Mercurius nog te zien in de avondschemering. 
Het planeetje staat laag boven de westnoordwestelijke horizon en is behoorlijk 
lichtzwak. Medio augustus verschijnt Mercurius ’s ochtends vroeg in het oosten. 
Tegen het einde van de zichtbaarheidsperiode is de helderheid toegenomen tot –
1m, maar de hoekafstand tot de zon neemt snel af. 

Venus vinden we vanaf begin juli aan de ochtendhemel. De zichtbaarheid van 
onze zusterplaneet wordt snel beter: in de maanden augustus en september komt 
zij al 3 tot 4 uur vóór de zon boven de horizon. Het helderwitte lichtpuntje trekt 
komend kwartaal van Stier via Tweelingen naar de Kreeft. 

De rode planeet Mars was al op 3 maart in oppositie, en is nu slechts een oranje 
stipje van de eerste magnitude aan de zuidwestelijke avondhemel. In juli en 
augustus trekt hij oostwaarts door het sterrenbeeld Maagd, waar hij rond 14 aug 
tussen de hoofdster Spica en de planeet Saturnus zal passeren. In september staat 
de planeet laag in de Weegschaal, en is in de schemering slechts moeizaam te 
vinden. 

De heldere Jupiter staat het komend kwartaal in de Stier en komt van dag tot 
dag vroeger op: eind september straalt de reuzenplaneet al vóór middernacht aan 
de oostelijke hemel. Begin juli komt Jupiter tot op een vijftal graden van de – nog 
helderdere – Venus, waarna de afstand tussen de twee weer gestaag toeneemt. 

Saturnus staat ‘s avonds in het sterrenbeeld Maagd, ten noorden van de 
hoofdster Spica. De avondzichtbaarheid loopt ten einde: op 31 aug gaat de 
geringde planeet al anderhalf uur na de zon onder. 

Uranus vinden we met een verrekijker in het grensgebied van Walvis en Vissen. 
Medio augustus kunt u al vóór middernacht met uw waarnemingen beginnen. De 
planeet is op 29 sep in oppositie met de zon en dan de gehele nacht te zien. 

Een kleine telescoop toont Neptunus in het zuidelijke deel van de Waterman. De 
verre planeet is op 24 aug in oppositie en rond deze datum vrijwel de gehele 
nacht te observeren. 
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In onderstaande tabel staan de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten 
nog eens samengevat. 

Planeet juli aug sep 

Mercurius tot 5e ’s avonds 12e–27e ’s ochtends - - - 

Venus ’s ochtends ’s ochtends ’s ochtends 

Mars ’s avonds ’s avonds ’s avonds 

Jupiter ’s ochtends ’s nachts ’s nachts 

Saturnus ’s avonds ’s avonds - - -  

Uranus ’s nachts ’s nachts gehele nacht 

Neptunus ’s nachts gehele nacht avond / nacht 

Planetoïden en dwergplaneten 

Dit zomerseizoen telt geen relatief heldere planetoïden, die al met een 
verrekijker kunnen worden waargenomen. Telescoopbezitters kunnen hun 
krachten beproeven op de volgende objecten. 

Parthenope vinden we in het oostelijke deel van de Waterman. Begin september 
vindt de oppositie plaats, waarbij het planeetje de 9e magnitude haalt. 

Pallas trekt deze zomer door het grensgebied van Vissen en Walvis, niet ver van 
de planeet Uranus, en wordt wat helderder dan Parthenope. 

Al enkele maanden vóór de oppositie heeft Vesta een redelijke helderheid. Wie 
vroeg op wil staan kan planetoïde no 4 aantreffen in de Stier. Op 6 augustus 
passeert Vesta op slechts 10’ van de hoofdster Aldebaran. 

Ceres, de dwergplaneet, staat eveneens in de Stier en trekt naar het 
noordelijkste puntje van Orion. De helderheid is nog bescheiden, maar net als 
Vesta komt Ceres hoog boven de horizon. 

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  + 9.0 + 8.7  Stier (/ Orion) 18 dec oppositie 

2. Pallas + 9.7 + 9.1 + 8.4 Vissen / Walvis 25 sep oppositie 

4. Vesta  + 8.2 + 8.0 Stier  9 dec oppositie 

11. Parthenope +10.1 + 9.4 + 9.2 Waterman  3 sep oppositie 
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Meteoorzwermen 

Midden augustus heeft u de grootste kans om meteoren vanuit het sterrenbeeld 
Perseus langs de hemel te zien schieten. De maximale activiteit van deze 
Perseïden is voorzien voor 12 augustus rond 14 uur, dus u kunt uw waarnemingen 
het beste in de nachten rond dit tijdstip plannen. De maan, die in de nanacht 
boven de horizon staat, is het laatste kwartier al ruim gepasseerd en zal daardoor 
nauwelijks storen. 

Minder bekend zijn de delta-Aquariden, waarbij de meteoren (schijnbaar) uit de 
richting komen van de ster delta van de Waterman. In de nacht van 27 op 28 juli 
heeft deze zwerm zijn grootste activiteit, waarbij u tot middernacht last zult 
hebben van een heldere maan. 

Jupiterbedekking 

Amper een maand na de Venusovergang krijgen we opnieuw een kans om een 
spectaculair planetenverschijnsel waar te nemen: in de nacht van 14 op 15 juli 
wordt de heldere planeet Jupiter door de maan bedekt. Vanuit onze streken 
schuift Jupiter omstreeks 3.49 uur achter de voor 16% verlichte maansikkel. Het 
tweetal staat dan slechts een tiental graden boven de oostnoordoostelijke 
horizon. Ook de vier helderste satellieten van Jupiter, aan weerszijden van de 
planeet, kunt u – met een telescoop – tussen 3.44 en 3.59 u achter de verlichte 
maanrand zien verdwijnen. Vanaf 4.09 uur zal het Jupiterstelsel geleidelijk weer 
tevoorschijn komen. Omdat deze ‘wederverschijning’ aan de donkere maanrand 
plaatsvindt, en Jupiter inmiddels al zo’n 15 graden boven de horizon staat, is ook 
de tweede helft van dit verschijnsel zeker de moeite van het observeren waard. 

Ruimtestation 

Het internationale ruimtestation ISS zal ook in de komende maanden weer vanuit 
onze streken waarneembaar zijn. Het vertoont zich als een zeer helder 
lichtpuntje dat ongeveer met de snelheid van een vliegtuig van west naar oost 
langs de hemel trekt. 

Tussen 24 juli en 24 augustus kunt u het ISS zien overkomen; aanvankelijk alleen 
’s nachts, maar vanaf 8 aug vinden de passages ook vóór middernacht plaats. 
Tussen 17 september en 1 oktober is het ruimtestation te zien in de 
ochtendschemering. Voor de precieze tijdstippen van overkomst kijkt u enkele 
dagen tevoren op www.heavens-above.com. 
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Matt Verhaegh 

Al geruime tijd publiceert de Elsevier korte filmpjes op het Internet die gaan over 
diverse onderwerpen. Ook de aarde gezien vanuit de ruimte, de ESS, Andre 
Kuipers en reizen door de ruimte krijgen de aandacht. Ik zou zeggen: kijk eens op 
onderstaande links!  

http://video.elsevier.nl/#!clip/1657784  Reis mee door het reusachtige heelal 

Een schitterende productie samengesteld uit films en foto's van 
ruimtevaartorganisatie NASA. Muziek: JLTF van Moby. Gemonteerd door Alex 
Rivest.  

http://video.elsevier.nl/#!clip/1442830  Verbluffend mooie video van de aarde 

Een schitterende productie samengesteld uit films en foto's van 
ruimtevaartorganisatie NASA. Muziek: JLTF van Moby. Gemonteerd door Alex 
Rivest.  

En nog heel wat meer korte filmpjes over de aarde gezien vanuit de ruimte. Een 
overzicht hiervan kun je onderaan deze internet pagina’s zien. 

Filmpjes 

http://video.elsevier.nl/#%21clip/1657784�
http://video.elsevier.nl/#%21clip/1442830�
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