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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uit-

gave van Volkssterrenwacht MI-

RA vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

Felix Verbelen, Frank Deboosere, 

Francis Meeus, Kim Van Huyne-

gem, Wim Engels, Frank Smits, 

Lieve Meeus, Philippe Mollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Teksten worden alleen aanvaard 

als de naam en het adres van de 

auteur gekend zijn. De redactie 

behoudt het recht om kleine wij-

zigingen in de tekst aan te bren-

gen.  

 

Abonnement: 

Het abonnement op MIRA Ceti 

bedraagt 700 BEF. Gelieve dit 

bedrag te storten op rekening-

nummer 000-0772207-87 met 

vermelding van naam + MIRA 

Ceti + jaartal.  

Hiervoor vindt u in dit nummer 

een apart overschrijvingsformu-

lier. 

 

STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden 

door 1000 BEF of meer te stor-

ten op postcheque-rekening 000

-0772207-87. U ontvangt dan 

een fiscaal attest dat geldig is 

voor het jaar waarin de storting 

plaatsvond. Let wel: dit bedrag 

staat helemaal los van het ge-

wone lidmaatschap/abonne-

ment. 

In het vorig nummer kon u al 

uitvoerig vernemen hoe we in 

september onze gloednieuwe 

gebouwen in gebruik namen. 

Tegelijkertijd veranderde ook 

ons adres: Abdijstraat 20 wordt 

vanaf nu Abdijstraat 22.  

 

Voor de rest blijft alles natuur-

lijk bij het oude: telefoonnum-

mer, faxnummer, e-mail-adres 

en rekeningnummer blijven on-

gewijzigd. 

Zoals u merkt steekt bij deze 

MIRA Ceti ook een overschrij-

vingsformulier. Voor 700 BEF 

bent u weer een jaar lang verze-

kert van boeiende lectuur.  

 

En daarbovenop krijgt u nog het 

lidmaatschap van MIRA, wat u 

gratis toegang verleent tot de 

vele waarnemingsavonden en 

voordrachten die ook in 2001 

weer op het programma staan. 

OP DE VOORPAGINA 

 

De bibliotheek van MIRA heeft 

eindelijk een goed onderkomen 

gevonden.  Twee lokalen van de 

nieuwbouw zijn ingepalmd door 

de vele boeken, tijdschiften, vid-

eo‟s, CD-roms, dia‟s… Ook een 

co mp uter  met  int e rne t -

aansluiting zal binnen enkele 

weken ter beschikking staan. 

 

Het “bibliotheek– en documen-

tatiecentrum” van MIRA is elke 

woensdagnamiddag (14u-18u) 

en vrijdagavond (19u-22u) geo-

pend voor iedereen.  

Meer inlichtingen en het biblio-

theekreglement vindt u verder in 

dit nummer. 
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Beste, 

 

 

De ouderen zullen het zich ongetwijfeld herinneren en de jongeren kun-

nen het nog lezen in  boeken die slechts enkele decennia oud zijn. 

De Maan was een onbekende wereld, de planeten onbereikbaar, satellie-

ten sciencefiction, computers ratelende constructies. Men discussieerde 

nog over kanalen op Mars. Een reis buiten Europa was een avontuur. 

 

Nu zijn gsm‟s en internet banaal geworden. 

Amateur-sterrenkundigen beschikken over eigen CCD-camera‟s en  lap-

tops, krachtiger dan mainframes van nog geen 20 jaar geleden, en gaan 

voor een zonsverduistering massaal naar de andere kant van onze pla-

neet. 

We kennen 3K-straling, exoplaneten, gamma-ray-bursters en de snarentheorie. 

Het zonnestelsel behoort al eerder tot het domein van de technologie dan van de sterrenkunde. 

 

Al deze ontwikkelingen hebben zich voorgedaan binnen een tijdsbestek van nog geen 50 jaar. 

 

We staan thans op de drempel van de 21ste eeuw en van het derde millennium.  

Aan voorspellingen zullen we ons niet wagen, maar het is duidelijk dat onze kennis steeds sneller toe-

neemt, terwijl de technologie die ermee gepaard gaat mogelijkheden schept waarvan we tot voor kort 

slechts konden dromen. 

 

Als Volkssterrenwacht hebben we ons tot doel gesteld het publiek te laten kennismaken met het heelal.  

Zélf een blik werpen op Saturnus, op een dubbelster of de Orionnevel: het is een unieke belevenis die 

groots is omdat ze écht is. 

Het heelal van nu is echter niet meer zoals we het ons nog maar enkele jaren geleden voorstelden. 

Aan ons dus om hierop snel en gepast in te spelen en de boodschap over te brengen. 

We kunnen daarbij gebruik maken van nieuwe technische middelen, maar het blijft een uitdaging voor 

elk van ons en tegelijk een stimulans. 

De Sterrenwacht moet daarom ook een plaats zijn waar elk van onze medewerkers, vrijwilligers of niet, 

zich thuis voelen en waar kennis en belevenissen kunnen uitgewisseld worden. 

 

De nieuwe infrastructuur waarover we sinds kort beschikken, moet ons helpen deze taken nog beter te 

vervullen dan in het verleden. 

Uw inbreng en enthousiasme zijn echter evenzeer van wezenlijk belang. 

Daarom wil ik nogmaals, mede in naam van het bestuur en de vaste medewerkers van Volkssterren-

wacht MIRA, elk van u oprecht bedanken voor uw niet-aflatende steun en uw inzet. 

 

Tegelijk wensen we u en de uwen een vreugdevol en succesvol 2001.  

 

Laat de 21ste eeuw “de goede eeuw” worden, met veel heldere nachten. 

 
 

 

 

Felix Verbelen, 

Voorzitter 

 

felix.verbelen@mira.be 
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Als we denken aan de oorsprong 

van het heelal (als we daar al 

aan denken!), komen we onver-

mijdelijk terecht bij Heel Grote 

Namen: Einstein, Hubble, Ed-

dington, Gamow, Hoyle. Zij 

schreven in de 20-ste eeuw de 

geschiedenis van het heelal in 

zijn kinderjaren. 

 

Eén naam ontbreekt in dit lijstje: 

de Belg Georges Lemaître. Iets 

meer dan 100 jaar geleden, op 

17 juli 1894, werd Lemaître 

geboren in Charleroi. Toch blijft 

hij relatief onopgemerkt in de 

Belgische wetenschapsgeschie-

denis. Als radicaal francofoon 

was hij immers niet erg graag 

gezien in Vlaanderen. 

 

Maar nu, ruim een eeuw later, is 

het dringend tijd om de franco-

fone pel van het verhaal te ver-

wijderen en om ons toe te spit-

sen op de echte wetenschapper 

Lemaître. Geen makkelijke op-

gave. De oorsprong van het 

heelal is immers net iets moeilij-

ker dan Tien om te Zien. We 

moeten terug naar het begin, 

oneindig lang vóór het ontstaan 

van de mens, vóór het ontstaan 

van de Aarde, vóór het ontstaan 

van de sterren. Een reis door-

heen ruimte en tijd. Welkom in 

de vierde dimensie... 

 

Begin deze eeuw kwam de klas-

Frank Deboosere 

Georges Lemaître of de Big Bang op zijn Belgisch 

sieke Newtoniaanse mechanica 

op losse schroeven te staan. 

Proeven wezen uit dat de licht-

snelheid altijd constant bleef, 

welke ook de snelheid van de 

waarnemer was. Tegelijkertijd 

werd gepostuleerd dat er geen 

absoluut coördinatenstelsel is. 

Alles is relatief. Het begin van 

de relativiteitstheorie, waarin 

tijd en ruimte op een vreemde 

manier met elkaar verbonden 

bleken. 

 

Al even revolutionair was de 

geboorte van de nieuwe natuur-

kunde, de quantumfysica. Men 

ontdekte een wereld van uiterst 

kleine deeltjes, atomen, die men 

verder kon opsplitsen in kernen 

en elektronen. De kernen waren 

op hun beurt samengesteld uit 

protonen en neutronen. Naast 

gravitatie en elektromagnetisme 

kwamen er twee nieuwe interac-

ties, de sterke en de zwakke. 

 

De theoretische revolutie in de 

wereld van het superkleine werd 

aangevuld door waarnemingen 

van een heel andere dimensie. 

De Amerikaan Edwin Hubble 

toonde in de jaren 20 aan dat het 

heelal bezaaid is met melkweg-

stelsels die van elkaar weg be-

wegen. Hoe verder melkwegen 

van ons vandaan zijn, des te 

groter de snelheid waarmee ze 

zich van ons weg bewegen. Het 

heelal breidt zich uit. Pittig de-

tail: volgens recente inzichten 

zijn het niet de melkwegstelsels 

die van elkaar weg bewegen, 

maar is het de ruimte tussen de 

melkwegstelsels die groter 

wordt. 

 

Als het heelal expandeert, was 

het vroeger kleiner. En zo ko-

men we waar we moeten zijn: 

bij de oorsprong van de kosmos 

en bij de wetenschap die zich 

daar mee bezighoudt, de kosmo-

logie. Men kan aannemen dat 

alles vroeger samengeklonterd 

was in één enkel punt. Heel lang 

geleden moet het heelal dus zijn 

ontstaan uit een soort primitief 

oeratoom. Er was een spreek-

woordelijke grote knal (de Ame-

rikanen hebben het steevast over 

de Big Bang) en nu, vijftien 

miljard jaar later, stuiven we 

nog steeds verder van mekaar 

weg. 

 

De Big Bang is er niet zomaar 

gekomen. Waarnemingen en 

theorie hebben mekaar op voor-

treffelijke manier aangevuld. 

Het is de grote verdienste van 

Georges Lemaître, hoogleraar 

aan de universiteit van Leuven, 

dat hij voor het eerst de relati-

vistische theorieën en de Hubble

-waarnemingen heeft verenigd 

in een fysisch model. Vóór Le-

maître was het heelal een losse 

verzameling melkwegstelsels. 

Door zijn wetenschappelijke 

bijdrage werd de kosmos een 

systeem van melkwegstelsels. 

 

In april 1927 schreef Lemaître 

in de Annales de la Société Sci-

entifique de Bruxelles het ge-

boortekaartje van het heelal. De 

titel: Un Univers homogène de 

masse constante et de rayon 

croissant, rendant compte de la 

vitesse radiale des nébuleuses 

extragalactiques. Het duurde 

nog drie jaar eer de weten-

Welke vorm heeft het heelal? 

Men heeft het dikwijls over een 

heelalmodel dat eindig is, maar 

onbegrensd. Het is moeilijk om ons 

dat voor te stellen. Je kan het ietwat 

vergelijken met het tweedimensio-

nale oppervlak van een bol. Het 

boloppervlak heeft geen rand, maar 

toch is het eindig. Geen enkel punt 

op het oppervlak kan zich het cen-

trum noemen. 
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Een ander bewijs voor de Big 

Bang is de beroemde achter-

grondstraling. Het verhaal gaat 

als volgt. De eerste jaren na de 

Big Bang was het heelal nog zo 

heet dat straling en materie nog 

volop met mekaar in wisselwer-

king waren. Pas na driehonderd-

duizend jaar was het heelal vol-

doende afgekoeld om straling en 

materie te ontkoppelen. Atomen 

werden neutraal en stabiel, de 

straling kon ongehinderd overal 

doordringen. 

 

Rekening houdend met de uit-

dijing van het heelal berekende 

men dat die straling zou moeten 

waarneembaar zijn in het micro-

golfgebied. En inderdaad, in 

1965 ontdekten Penzias en 

Wilson, ingenieurs bij Bell Te-

lephone, de kosmologische ach-

tergrondstraling, de 3 K-

straling. Oorspronkelijk dachten 

ze dat het ging om een storing in 

de apparatuur. Ze poetsten zelfs 

de antenne omdat er duivenpoep 

op zat. Maar de ruis bleef. Later 

pas hoorden ze dat er op theore-

tische grond zo'n achtergrond-

straling was voorspeld. Bingo! 

Penzias en Wilson kregen in 

1978 de Nobelprijs. 

 

De 3 K-straling is heel merk-

waardig, omdat ze isotoop is, 

d.w.z. dat ze geen voorkeurs-

richting heeft. Het hele heelal is 

ervan doordrongen. Dat was 

oorspronkelijk goed nieuws 

voor de kosmologen. Het bete-

kende dat er geen voorkeurrich-

tingen aanwezig zijn, dat het 

schapswereld de geboorte van 

het heelal officieel registreerde. 

Dat gebeurde in het Engelse 

tijdschrift Nature onder impuls 

van Eddington.  

 

Sinds de jaren dertig zijn we al 

iets meer te weten gekomen 

over de Big Bang en de oor-

sprong van het heelal. In het 

begin bestond de materie essen-

tieel uit vrije protonen, neutro-

nen, elektronen en neutrino's. 

De temperatuur was zo hoog dat 

er geen gebonden atomen kon-

den bestaan. Eén seconde na de 

Big Bang was de temperatuur al 

zoveel gedaald, dat protonen en 

neutronen zich konden vereni-

gen tot zwaardere atoomkernen.  

 

Het verhaal is weliswaar iets 

ingewikkelder dan dat, maar het 

komt erop neer dat een kwartier 

na de Big Bang de materie zoals 

wij die kennen, zou moeten ge-

vormd zijn. Theoretische bere-

keningen voor een heelal van 

vijftien minuten oud spreken 

over 76 % waterstof, 24  % heli-

um en sporen van zwaardere 

elementen. Nadien is (door de 

kernfusie in sterren) dat percen-

tage gewijzigd tot 72 % water-

stof, 26 % helium en 2 % zwaar-

dere elementen. Tot zover de 

theorie. Welnu, in de praktijk 

klopt dit prefect met de waarne-

mingen. Of, om het wetenschap-

pelijk te zeggen, de chemische 

abundantie is een overtuigend 

bewijs voor het bestaan van de 

Big Bang. 

 

Wat was er vóór het ontstaan 

van het heelal? 

Binnen het kader van onze fysica 

heeft die vraag geen zin. Materie, 

tijd, ruimte en fysica zijn samen 

ontstaan tijdens de Big Bang. Fysi-

ca kan enkel verklaringen geven 

binnen het systeem waarin ze gel-

dig is. Of, zoals de Leuvense hoog-

leraar Waelkens het uitdrukt: "Je 

vraagt toch ook niet hoe plaatsen 

ten noorden van de noordpool er 

uitzien." 

Wat is de toekomst van het 

heelal? 

Dat hangt af van de massa. Als het 

heelal zwaar genoeg is, zal onder 

invloed van de gravitatie de expan-

sie ooit ophouden. Dan gaan we 

met zijn allen terug naar mekaar toe 

bewegen en volgt er uiteindelijk 

een Big Crunch. Misschien begint 

alles dan na verloop van tijd (sic) 

terug opnieuw. 

Is de massa van het heelal te klein, 

dan blijft het groeien en afkoelen. 

Lemaître (midden) en Einstein, twee grote wetenschappers uit de eerste 

helft van de twintigste eeuw. 

De foto werd waarschijnlijk genomen tijdens de beroemde Solvay-

congressen in Brussel, waarop telkens het kruim van de internationale 

wetenschappers aanwezig was. De persoon links is dan ook waarschijn-

lijk baron Solvay zelf.  
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Kunnen we terugkijken in de 

tijd? 

Ja! Voor één keer een duidelijk 

antwoord. Licht heeft een snelheid 

van ongeveer driehonderdduizend 

km/s. De Zon staat op bijna hon-

derdvijftig miljoen kilometer van de 

Aarde, dus doet het licht van de 

Zon er vijfhonderd seconden of 

pakweg acht minuten over om de 

Aarde te bereiken. Wij zien de Zon 

dus zoals ze acht minuten geleden 

was. 

Hoe verder we in de ruimte kijken 

(naar dingen die verderaf staan), 

hoe meer we terugkeren in de tijd. 

Met het blote oog zien we sterren 

op een afstand van meer dan dui-

zend lichtjaar. Het licht van de ster 

Deneb (de hoofdster van de Zwaan) 

is daar vertrokken toen bij ons de 

Romeinen vertrokken... De verste 

melkwegstelsels die we met super-

telescopen kunnen observeren, 

staan op miljarden lichtjaren van 

ons. Wij zien die objecten dus zoals 

heelal er overal hetzelfde uitziet. 

Dat was trouwens ook één van 

de vertrekpunten van Einstein's 

relativiteitstheorie. 

 

Maar al snel kwamen er proble-

men. Als de 3 K-straling volko-

men gelijkmatig is, zou dat wil-

len zeggen dat het heelal ook 

perfect symmetrisch en egaal 

moet zijn. Een soort mist die 

overal aanwezig is. En dat is 

duidelijk niet het geval. Het 

heelal bestaat uit een aantal dui-

delijk afgebakende objecten: 

melkwegstelsels, sterren, plane-

ten. Een geklonterd heelal dus, 

en helemaal geen gelijkmatige 

pap van atomen. Zoiets valt niet 

te rijmen met het homogene 

karakter van de 3 K-straling. 

 

Tenzij ... tenzij men toch minie-

me variaties zou kunnen opspo-

ren. En dat gebeurde. In 1992 

mat de Amerikaanse satelliet 

COBE (Cosmic Background 

Explorer) variaties in de achter-

grondstraling. De kosmologen 

slaakten een zucht van verlich-

ting. Het heelal kon weer zijn 

wat het was. Het was de belang-

rijkste kosmologische ontdek-

king sinds Penzias en Wilson. 

De leider van het COBE-

project, de Amerikaan George 

Smoot, mag zich binnenkort 

zeker Nobelprijswinnaar noe-

men. 

 

Lemaître heeft geen Nobelprijs 

ontvangen. Voor zijn briljante 

theorie kreeg hij in 1934 de 

Francqui-prijs, de hoogste Bel-

gische onderscheiding die een 

wetenschapper te beurt kan val-

len. Lemaître mag zich dus één 

van de vaders van het moderne 

heelal noemen.  Lemaître over-

leed te Leuven op 20 juni 1966. 

EEN NIEUW GEBOUW, EEN NIEUW GELUID? 

Sluit aan bij één van de nieuwe werkgroepen  

Stilaan raken we gewend aan 

onze nieuwe werkomgeving, en 

kunnen we dus aan de toekomst 

beginnen denken. 

Met zijn drieën kunnen we na-

tuurlijk lang niet alle werk kla-

ren, dus de vrijwilligers worden 

belangrijker dan ooit. 

 

Om deze werking vlot te laten 

verlopen, starten we vanaf nu 

met een aantal concrete werk-

groepen. Als iedereen zijn 

steentje bijdraagt, zal MIRA 

bloeien als nooit te voren! 

 

Werkgroep Bibliotheek: 

Het documentatiecentrum van 

MIRA (zo‟n 600 boeken, een 

enorme collectie tijdschriften, 

en stilaan ook moderne informa-

tiedragers) heeft eindelijk een 

geschikte locatie gevonden. 

Tot nog toe was dit centrum 

enkel op afspraak te bezoeken, 

maar daarnaast willen we nu 

ook werken met vaste openings-

uren (elke woensdag van 14u-

18u en elke vrijdag van 19u-

22u).  

De vrijwilligers van de werk-

groep zorgen zowel voor de 

uitbating en de administratie, als 

voor het bijwerken van de bib. 

Elke medewerker zou dan één 

of twee dagen per maand komen 

helpen. Kandidaten kunnen 

voorlopig contact opnemen met 

MIRA, of een mailtje naar 

bib@mira.be sturen. 

 

Werkgroep MIRA Ceti: 

U zal het zelf ook al gemerkt 

hebben: stilaan verschijnen er 

meer en vooral nieuwe namen 

boven de artikels in uw lijfblad. 

Maar alles kan beter, en ook de 

beste pennen raken wel eens 

uitgedroogd. 

De Werkgroep MIRA Ceti is er 

echter niet alleen voor het 

schrijven van teksten, maar 

evenzeer voor het corrigeren, 

het redigeren, het aanbrengen 

van nieuwe ideeën, de opmaak,

…  

Interesse? Neem dan contact op 

met de hoofdredacteur (Philippe 

Mollet, philippe@mira.be of 

02/269.12.80) 

 

Werkgroep Materiaal: 

Deze houdt zich bezig met heel 

gevarieerde onderwerpen. Van 

het onderhoud van telescopen 

tot de constructie van nieuwe 

experimenten, van het maken 

van tentoonstellingsmateriaal 

(beelden selecteren, teksten 

schrijven en verbeteren, panelen 

maken) tot het opstellen ervan. 

Handig of onhandig, schrijfvaar-

dig of niet: hier is werk voor 

iedereen. Zo moeten er dringend 

een aantal nieuwe tentoonstel-

lingspanelen aangemaakt wor-

den (nieuwe spectaculaire 

beeldjes van Jupiter, van plane-

toïde Eros, maar ook van het zo 

actuele poollicht). Daarenboven 

bouwen we heel binnenkort een 

experimentenruimte vol opti-

sche proefjes. U geeft maar een 

seintje als u zich geroepen voelt. 
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - MAART 2001 

Elke woensdagnamiddag (van 

14u-18u) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de 

“museum-onderdelen” van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

nieuwe interactieve sterrenkaart, 

de tentoonstellingszaal, de expe-

rimenten,...). 

WOENSDAGNAMIDDAG 

MAANDELIJKSE WAARNEMINGSAVONDEN 

Ook dit jaar weer organiseren 

we elke laatste vrijdag van de 

maand (van september t.e.m. 

april) een waarnemingsavond. 

 

Het programma voor die avon-

den ziet er als volgt uit: 

• verwelkoming van de bezoe-

kers en introductie (film, ma-

quettes,...) door Frank De-

boosere, secretaris van MI-

RA. Uitleg bij de actuele ster-

renhemel met behulp van de 

interactieve sterrenkaart. 

• bezoek aan de telescopen, en 

waarnemingen als het weer 

het toelaat. 

• nadien rondleiding in de ten-

toonstellingszaal, met experi-

VOORDRACHT 

Op vrijdag 2 februari houdt de 

alomtegenwoordige professor 

Walter  Van Rensbergen 

(Theoretische Astrofysica, 

V.U.B.) om 19u30 een lezing 

over zwarte gaten.  

Dit is misschien wel het meest 

tot de verbeelding sprekende 

onderwerp uit de sterrenkunde, 

en prof. Van Rensbergen is ide-

aal geplaatst om ons hierover te 

informeren. 

De toegangsprijs bedraagt 125 

BEF (leden gratis). 

EXTRA 

WAARNEMINGSAVOND 

Behalve de maandelijkse waar-

nemingsavonden vinden er op 

welgekozen data ook nog 

“extra” waarnemingsavonden 

plaats. Deze dagen worden na-

tuurlijk zo gekozen dat Maan en 

planeten optimaal zichtbaar zou-

den zijn. 

De eerstvolgende extra waarne-

mingsavond is op vrijdag 2 

maart, van 19u - 23u. 

Die avond is (naast de stilaan 

klassieke Jupiter en Saturnus) 

ook Venus optimaal zichtbaar, 

net zoals de Maan (Eerste 

Kwartier). 

De toegangsprijs bedraagt 125 

BEF (leden gratis). 

menten. 

 

Het succes van deze avonden 

hangt natuurlijk sterk af van de 

weersomstandigheden, maar 

zelfs bij bewolkt weer is er in de 

vernieuwde sterrenwacht nog 

meer dan genoeg te beleven. 

 

Het programma start stipt om 

19h30, en duurt tot... als het 

gedaan is. 

Volwassenen betalen 175 BEF, 

maar leden komen er natuurlijk 

gratis in. 

 

Concreet zijn dat de volgende 

dagen: 26 januari, 23 februari en 

30 maart. 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van MI-

RA staan natuurlijk steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden. 

 

De toegangsprijs bedraagt 100 

BEF., maar is gratis voor leden 

van MIRA en van andere ster-

renkundige verenigingen. 

Regelmatige bezoekers kunnen 

in de vernieuwde toonzaal de 

gestage vooruitgang van de 

“zonnestelsel-wandschildering” 

bijhouden. Als een moderne 

Michelangelo volbrengt vrijwil-

liger Herwig Ronsmans dit mi-

nutieuze werk. 

Op dit ogenblik zijn de Aardse 

planeten afgewerkt, evenals 

Uranus en Neptunus. 
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EEN KIJKJE BIJ DE COLLEGA’S 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

tel. (050)39 05 66 

fax (050)39 32 44 

e-mail: beisbroek@unicall.be 
http://www.urania.be/beisbroek/ 

Volkssterrenwacht URANIA 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

tel. (03)455 24 93 

fax (03)454 22 97 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/  

• 3-5 januari: Astrokids op 

Urania. Een mini-kamp voor 

kinderen tussen 7 en 11 jaar, 

waarbij allemaal verschillende 

activiteiten rond sterrenkunde 

en ruimtevaart centraal staan. 

Bij helder weer wordt er natuur-

lijk ook naar de sterren gekeken. 

 

• 16-18 februari :  waar -

nemingskamp in domein “De 

Molenhoeve” te 's Gravenvoe-

ren. In deze prachtige streek, 

waar de hemel nog donker is, 

gaan we de winter- en lentester-

renhemel bekijken. Ook leden 

van andere Volkssterrenwachten 

zijn welkom. 

 

• Zaterdag 3 tot zondag 4 maart 

2001: Opendeurdagen Astro-

shop.  

• Donderdag 25 januari, 19h30. 

In de Achiel Van Ackerzaal van 

de Biekorfbibliotheek, Kuiper-

straat 3  te 8000 Brugge. 

Lezing door Prof. Walter Van 

Rensbergen: “STERRENKUN-

DE: de inzichten van vroeger, 

de grote vragen van vandaag.” 

 

Deze lezing staat in het teken 

van de Brugse sterrenkundige 

Marcel Minnaert (1893-1970), 

een astronoom van wereldfor-

maat, die studeerde en doceerde 

aan de Gentse  universiteit en na 

de Eerste Wereldoorlog uitweek 

naar Nederland. Daar ontplooide 

hij een wetenschappelijke acti-

viteit op het vlak van de sterren-

kunde die hem internationaal 

aanzien gaf.  

Evenzeer zette Minnaert zich in 

voor de popularisering van zijn 

vak. Het boek “De natuurkunde 

van het vrije veld” (1937-1940) 

is intussen een klassieker ge-

worden in zijn soort. 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

8200 3600 Genk 

tel. (089)30 79 90 

fax (089)30 79 91 

e-mail:  
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• za 20-01: begin Jeugdcursus 

Sterrenkunde. Tien zaterdagen 

van 10u tot 12u 

 

• wo 07-02: begin Cursus Ge-

vorderden, deel 3. Vier avonden 

van 20u tot 22u 

 

• ma 26-02: begin Initiatiecur-

sus Waarnemen (8-12 jaar). 

Drie avonden tijdens de krokus-

vakantie (18u30-21u30) 

 

• do 01-03: Première nieuwe 

gezinsvoorstelling 'Er is leven in 

het heelal!' 

 

• do 22-02, do 08-03, do 22-03: 

Voordrachten Slavische Volken. 

20u, UPV, toegang gratis 

 

Jeugdwerkgroep Descartes 

Descartes komt elke 2de zondag 

(14u-17u) en elke 4de zaterdag 

(18u-21u) van de maand samen. 

 

Volwassenwerkgroep Vendeli-

nus 

Vendelinus komt elke 3de zater-

dag van de maand samen van 

14u tot 17u. 

 

Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief 

Overdag Aktief komt elke 1ste 

donderdag van de maand samen. 

 

Maansverduistering 9 januari 

Tijdens de maansverduistering 

van 9 januari houden alle volks-

sterrenwachten een waarne-

mingsavond (vanaf 19h). 

MIRA doet er nog een schepje 

bovenop: wie het die avond té 

koud vindt om buiten te komen, 

kan het geheel ook op zijn com-

puterscherm volgen. Op de web-

site van MIRA (http://

www.mira.be/) zal het feno-

meen ook live te volgen zijn via 

enkele camera‟s (als het weer 

het toelaat natuurlijk). 



10 MIRA Ceti - januari - maart 2001 

Philippe Mollet 

WEBCAM? ASTROCAM!! 

Wie een beetje vertrouwd is met 

het internet, kent ongetwijfeld 

het verschijnsel “webcam”. Het 

internet is eigenlijk een perma-

nent en wereldwijd netwerk, 

waardoor in principe iedereen 

die ermee verbonden is op een-

der welk moment, eender welke 

informatie van op eender welke 

p laa ts  kan b innenhalen 

(“downloaden”). Al snel kwa-

men snuggere gebruikers op het 

idee dat dit niet beperkt hoefde 

te blijven tot een statisch aanbod 

van informatie, maar dat dit ook 

dynamisch kon. Wie in het bezit 

is van een camera die op één of 

andere manier elektronisch ver-

werkbare beelden levert, kan die 

niet alleen op zijn harde schijf 

plaatsen, maar ook direct op het 

internet posten. De nieuwsgie-

righeid van de mens kennende 

(zie het succes van Big Brother 

en aanverwanten) moest dit wel 

succesvol zijn: de webcam was 

geboren! 

 

Eerst ging het om cameraatjes 

die opgesteld stonden op drukke 

wegen, in winkelcentra,… Privé

-personen volgden, en ook de 

natuur en de wetenschap volg-

den. Zo kaapte MIRA een we-

reldprimeur weg met de uitzen-

ding van de gedeeltelijke zons-

verduistering op 12 oktober 

1996. Sindsdien waren we bij 

elke gelegenheid present: zons-

verduisteringen, maansverduis-

teringen, tot zelfs iets exotischer 

als een bedekking van Saturnus 

door de Maan. 

 

Het grote succes van deze web-

cam-toestand, schudde ook de 

industrie wakker, en al gauw 

verschenen de eerste compacte 

digitale cameraatjes, die hun 

signaal rechtstreeks naar de pc 

stuurden (geen cassettes meer 

om de beelden op te slaan). 

Iedereen kon er nu ééntje op of 

naast zijn pc plaatsen, en dus 

gezellig zichzelf tentoon stellen 

op het net. Natuurlijk kan het 

geheel ook gebruikt worden los 

van het internet, om gezellig 

filmpjes te maken binnenshuis. 

 

Goedkoop, en dus ook mecha-

nisch heel eenvoudig. Bij som-

migen gebeurt het scherpstellen 

gewoonweg door aan de lens te 

draaien. Wie te ver draait staat 

echter opeens met de lens in zijn 

handen. Vreugde alom bij de 

astronomen, want dit betekent 

dat de lens met wat prutswerk 

kan vervangen worden door 

andere lenzen, of - waarom niet 

- door een telescoop. De As-

trocam was geboren. 

 

Ook de software is meestal ta-

melijk eenvoudig, en enkele en-

thousiastelingen begonnen deze 

te modificeren of schreven zelfs 

totaal nieuwe programmatuur. 

Langere belichtingstijden wer-

den mogelijk: voor zeer goede 

filmkwaliteit zijn 25 beelden per 

seconde nodig, bij tragere inter-

netverbindingen stelt men zich 

tevreden met 15 beelden per 

seconde.  Met die aanpassingen 

slaagde men er echter bij veel 

toestellen in dit te verminderen 

tot één beeld per seconde, zodat 

ook belichtingstijden van één 

seconde behaald werden. Meer 

dan voldoende voor Maan en 

planeten, maar stilaan komen 

ook al wat deepsky-objecten 

binnen bereik. 

 

Van het grootste belang is ech-

ter ook de beeldbewerking ach-

teraf: astronomische videobeel-

den zijn redelijk “ruw”. Dit 

komt onder meer door de turbu-

De Philips VestaPro, één van de populairste webcammetjes bij ama-

teur-sterrenkundigen. De gezellige voetjes kunnen natuurlijk verwij-

derd worden, en dan past het toestelletje rechtstreeks op een camera-

statief. Het lensje vooraan kan er afgevezen worden, en mits wat knut-

selwerk kan het geheel aan een (tele)lens of telescoop gekoppeld wor-

den. 

De bovenste opname toont het toestel met afgevezen lensje, en (rechts 

op de foto) een adapter om de webcam aan de kijker te koppelen. 
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lentie in de aardatmosfeer.  

Een eerste stap zal dus al zijn 

om verschillende beeldjes sa-

men te voegen, of dus het ge-

middelde te nemen van een hele 

reeks beelden. Hierop kunnen 

dan nog eens een aantal ingre-

pen gebeuren, zoals het 

“verscherpen” van het beeld, of 

het verhogen van de contrasten. 

Ook bestaan een reeks wiskun-

dige “filtertechnieken” (Fourier-

transformaties, deconvolutie…) 

waardoor details in het beeld 

veel beter tot uiting komen. Hier 

moet natuurlijk voorzichtig mee 

omgesprongen worden, anders 

worden ook de niet-bestaande 

details (veroorzaakt door turbu-

lentie of stofjes op de chip) ver-

duidelijkt. 

 

Technisch: 

Enkele goede (en goedkope) 

webcams die toepasbaar zijn in 

de sterrenkunde zijn de Vesta

(Pro) en zijn opvolger en ToU-

cam (Philips), de verschillende 

versies van de QuickCam 

(Logi tech/Connect ix) ,  o f 

(duurder) de COMPRO PS39 

(ook verkocht als de 3COM 

HomeConnect of onder de naam 

ViCam). 

Voor 3 à 4000 BEF kan men al 

vlot aan de slag. Let wel: de 

meeste van deze toestellen zijn 

aan de PC verbonden met een 

USB-poort (andere poorten, 

zoals de parallelle printerpoort, 

zijn immers nogal traag). Uw 

PC moet dan ook wel uitgerust 

zijn met een dergelijke poort, en 

het operating system moet er toe 

in staat zijn (vanaf Win98). Dit 

type verbinding laat trouwens 

kabellengtes tot 5 meter toe, 

zodat toch enige afstand tussen 

PC en telescoop mogelijk is. 

Daardoor zou men de PC binnen 

kunnen laten, en de telescoop 

juist buiten de deur of venster 

opstellen. 

 

Het hart van het toestel wordt 

gevormd door de detector: een 

CCD-chip of nog vaker een zo-

genaamde CMOS. De meeste 

modellen halen een resolutie 

van 320x340, of hoogstens 

640x480. Vergeleken met klas-

sieke fototoestellen is dit erg 

grof, en vooral heel beperkt qua 

beeldveld. Maar zeker voor pla-

neetbeelden is dit meer dan vol-

doende. En wie overzichtsbeel-

den van de Maan of de Zon wil 

maken kan natuurlijk steeds 

meerdere beelden samenvoegen 

tot één groot geheel.  

 

 

Mechanische aanpassingen: 

De toestelletjes zijn bedoeld om 

te functioneren met het inge-

bouwde lensje. Om het achter de 

telescoop te monteren is dus een 

kleinere of grotere ingreep ver-

eist. 

Bij sommige, zoals de VestaPro, 

kan men de lens uitschroeven. 

Dan moet men enkel iets fabri-

ceren dat in de plaats ervan kan 

gevezen worden, en dat aan de 

andere kant past in de scherp-

stelling van de telescoop. Een 

nuttige tip: de plastic doosjes 

waarin men filmrolletjes ver-

koopt passen perfect in een 1 ¼ 

inch scherpstelling… 

Bij andere (zoals de QuickCam) 

is wat meer werk vereist (de 

camerabehuizing moet geopend 

worden om op die manier de 

lens te verwijderen) maar ook 

dat is geen ramp. Enkel de ga-

rantie vervalt dan… 

 

Meer info: 

- http://www.astrocam.org 

- http://www.egroups.fr/group/

astrocam/ 

 

Met dank aan Lieve & François 

Uytterhoeven-Meeus voor het 

uitlenen van de camera, en aan 

Bart Declercq voor de beeldbe-

werking 

Deze Saturnusopname werd gemaakt met de 

VestaPro en de Kuttertelescoop op MIRA. Acht 

individuele beeldjes werden uit een filmpje ge-

plukt en samengevoegd om dit te bereiken. 

Aan dit beeld kwam relatief weinig beeldbewer-

king te pas: behalve het optellen van die 8 

beeldjes werd enkel wat aan het contrast ge-

sleuteld. 

Aan dit Jupiter-beeld (zelfde camera, zelfde kijker) werd ietsje intensiever gesleuteld. Niet minder dan 43 af-

zonderlijke beeldjes werden samengevoegd, waarna er een “deconvolutie-filter” werd op losgelaten, gevolgd 

door wat contrastverbetering.  

Het zwarte vlekje links-onder van het midden is de schaduw van het Jupitermaantje Io. Op het origineel is 

rechts ervan ook het maantje zelf te zien, als een heldere vlek in de donkere wolkenband. 
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Kim Van Huynegem (kimvanhuynegem@hotmail.com) 

HET LAATSTE RONDJE VAN MIR 

Mir is aan zijn laatste baantjes 

om de Aarde begonnen. Mir-

corp, het bedrijf dat het Russi-

sche ruimtestation commercieel 

tracht uit te baten, heeft in een 

officieel communiqué meege-

deeld dat Mir in de maand fe-

bruari van dit jaar in de aardse 

dampkring zal opbranden. 

Even nog werd gehoopt dat via 

de inbreng van privé-sponsors 

het ruimtestation zou overleven. 

Er waren plannen om reclame-

spotjes vanuit Mir te brengen of 

om winnaars bij televisiesp-

elprogramma‟s een reis naar Mir 

aan te bieden. De eerste ruimte-

toerist had trouwens al een ver-

blijf in de ruimte geboekt. Maar 

dit alles behoort nu definitief tot 

het verleden, want de Russische 

ruimtevaartorganisatie zelf 

meent dat het 14 jaar oude ruim-

testation echt wel versleten is.  

De NASA is zeker niet rouwig 

met dit Russische voornemen, 

want de roestbak, zoals de Ame-

rikanen Mir smalend noemen, 

heeft de Russen handenvol geld 

gekost (miljoenen dollars per 

dag), zodat hun bijdrage aan het 

internationale ruimtestation ISS 

maar al te vaak serieuze vertra-

ging opliep bij gebrek aan finan-

ciële middelen.  

Sinds kort is Mir terug bemand 

door twee kosmonauten, waar-

schijnlijk om ervoor te zorgen 

dat het ruimtestation wel dege-

lijk in de Stille Oceaan neer-

komt, en niet in bewoond ge-

bied. 

 

Mir groeide en bloeide 

De Russen mochten de race naar 

de ruimte dan wel verloren heb-

ben van de Amerikanen, het tuig 

dat zij in de jaren tachtig ver-

vaardigden als opvolger voor de 

Saljoet-ruimtestations maakte 

een meer gedegen indruk dan 

het Amerikaanse Skylab. 

De eerste module van Mir werd 

gelanceerd op 19 februari 1986. 

Deze kernmodule diende als 

verblijfplaats voor de kosmo-

nauten en als ruimte voor we-

tenschappelijke experimenten. 

Van hieruit zou tevens de ener-

gievoorziening voor het ganse 

ruimtestation verlopen. De mo-

dule heeft twee aansluitings-

poorten voor ruimteveren, één 

voor de Soyoez-TM bemande 

vluchten en één voor het be-

voorradingsschip Progress-M. 

En ook vier poorten voor bijko-

mende modules. 

De volgende vier modules wer-

den vervolgens aangekoppeld:  

• de Kvant-module die werd 

gelanceerd in 1987 en 11 ton 

weegt. De module bevatte 

telescopen en apparatuur om 

de hoogte te berekenen. 

• de Kvant 2-module die in 

1989 aan de kernmodule ge-

koppeld werd en 19,6 ton 

weegt. De module had een 

luchtsluis, twee zonnepanelen 

en levensmiddelen aan boord. 

• de Kristall-module die in 

1990 werd gelanceerd en te-

genover de Kvant 2-module 

werd aangekoppeld. Ook deze 

module weegt 19,6 ton en 

bracht twee zonnepanelen en 

wetenschappelijke experimen-

ten in een baan om de Aarde. 

Bijzonder aan de Kristall-

module is dat ze over een aan-

sluitingspoort beschikt die 

zeer zware ruimtependels kan 

aankoppelen. Het was aanvan-

kelijk de bedoeling dat het 

Russische ruimteveer Buran 

hieraan werd gekoppeld, maar 

uiteindelijk heeft alleen het 

Amerikaanse ruimteveer er 

gebruik van gemaakt. 

• de Spektrum-module die 

werd gelanceerd in 1995 en 

21,8 ton weegt. Zij had vier 

zonnepanelen aan boord, we-

tenschappelijke experimenten 

en ook materiaal van de NA-

SA. Het is pas nadat de Kris-

tall-module uit de weg werd 

gezet dat de Spektrum aan Mir 

kon worden gekoppeld.  

 

In 1995 en 1996 werden nog 

twee modules aan Mir gekop-

peld: de Amerikaanse Docking 

Mir gezien vanuit de Amerikaanse space-shuttle 
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MIRA-publicaties en –verkoop 
Al deze publicaties zijn best ter plaatse te kopen. 

Indien nodig kunnen ze ook per post verstuurd 

worden. Informeer in dat geval naar de verzen-

dingskosten.  

 

De volgende publicaties werden geschreven door 

medewerkers van MIRA: 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" 50,-  (+ verz.) 

• Telescopen en hun gebruik 250,-  (+ verz.) 

• Sterrenkunde met de verrekijker 250,-  (+ verz.) 

• (tijdelijk uitverkocht) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Kometen 250,-  (+ verz.) 

• Mars, een fascinerende planeet 250,-  (+ verz.) 

• Mensen op de Maan 50,-  (+ verz.) 

 Radio en Astronomie 250,-  (+ verz.) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze 

“winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL  390,-  (+ verz.) 

• Draaibare sterrenkaart  F  260,-  (+ verz.) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden 750,-  (+ verz.) 

 

En vergeet vooral ook niet de VVS-Hemelkalender 

2001! Deze “astronomische almanak” is eigenlijk 

onmisbaar voor elke amateur-astronoom, zelfs in 

deze computertijden. 

Kostprijs: 350,- (+ eventuele verzendingskosten) 

Module met twee extra zonne-

panelen om Mir zo veel moge-

lijk stroom  te bezorgen, en de 

Russische Priroda, een onder-

zoekslabo om de zwaartekracht 

te bestuderen en de Aarde te 

observeren. 

Zo bestond Mir ter gelegenheid 

van zijn tiende verjaardag in 

1996 uit 7 modules met een 

totale massa van ruim 100 ton. 

Er werden talloze wetenschap-

pelijke experimenten uitgevoerd 

in Mir en er werd voortdurend 

heen en weer gependeld tussen 

de Aarde en het ruimtestation. 

Enkele voor zich sprekende 

cijfers: tot op heden werden er 

31 bemande raketten gelanceerd 

naar Mir, werden er 63 bevoor-

radingsvluchten uitgevoerd, 

werden er 9 Amerikaanse spa-

ceshuttles gekoppeld aan Mir en 

waren er 125 bewoners uit 12 

verschillende landen aan boord 

van Mir voor kortere en langere 

periodes. 

 

Na zonneschijn komt regen 

Geleidelijk was Mir het parade-

paardje van de Russische ruim-

tevaart geworden en bijgevolg 

waanzinnig populair. 

Maar 1997 betekende een ramp-

jaar voor Mir. Eind februari was 

er in de centrale module een 

brand ontstaan, die de zes be-

manningsleden nog net op tijd 

konden bedwingen vooraleer het 

tot een ramp kwam. En op 25 

juni 1997 vond er een botsing 

plaats tussen het ruimtestation 

en de Progress-bevoorradings-

capsule.   

Normaal gebeurt de koppeling 

automatisch, maar door omstan-

digheden diende er deze keer 

via handbesturing geopereerd te 

worden. Dat dit een niet zo een-

voudige klus is, blijkt uit het feit 

dat de Progress van Mir weg-

draaide en vervolgens met de 

Spektrum-module in aanvaring 

kwam.  

De Spektrum sloeg daarbij lek, 

met als gevolg zuurstofverlies. 

Ook de energievoorziening 

raakte zodanig verstoord dat de 

kosmonauten om de 45 minuten 

in het donker kwamen te zitten. 

Eén van de bemanningsleden 

kreeg bovendien last van hart-

klachten, en in het tumult werd 

per ongeluk een stroomkabel 

uitgetrokken. Daar bovenop 

raakte de boordcomputer defect, 

zodat Mir een tijdlang stuurloos 

door de ruimte tolde.     

De eerste dagen van juli vond er 

al een reddingsoperatie plaats. 

Een Progress- bevoorradings-

capsule met allerlei reservema-

teriaal en een Sojoez met twee 

ervaren kosmonauten werden 

naar Mir gestuurd. En na een 

aantal pogingen slaagde men 

erin om met vereende krachten 

de schade enigszins te herstel-

len. 

 

Bye bye cruel world 

De operatie was succesvol ver-

lopen en in Russische en Ameri-

kaanse ruimtevaartmiddens kon 

men opgelucht ademhalen. Mir 

mocht dan wel gehavend zijn, 

het was opnieuw een relatief 

veilig ruimtestation en geleide-

lijk kon alles terug zijn gewone 

gangetje gaan. Maar voor de 

Amerikanen werd het op til 

staande ISS een steeds grotere 

prioriteit, terwijl ook de Russen 

andere zorgen hadden, zodat er 

maar af en toe kosmonauten 

naar Mir gestuurd werden. Men 

had zich immers ook in Rusland 

geëngageerd om aan het ISS 

mee te werken, en bovendien 

bleken de kosten om Mir in 

stand te houden exorbitant hoog. 

Zodanig dat wat ooit gebeuren 

moest nu onafwendbaar gewor-

den is en het Russische parade-

paardje eind februari zal eindi-

gen op de bodem van de oceaan. 
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De winter met zijn lange donke-

re avonden is weer in het land. 

Het ideale moment om iemand 

aan het woord te laten die ge-

passioneerd kan vertellen over 

misschien wel de belangrijkste 

activiteit in het boeiende bestaan 

van elk rechtgeaard amateur-

astronoom: waarnemen. 

Bart Declercq is 26 jaar, licenti-

aat scheikunde en werkzaam als 

informaticus bij een groot schei-

kundig bedrijf. Aangezien hij 

een gezonde computerfreak is, 

houdt hij zich ook op MIRA, 

samen met een paar andere spe-

cialisten, met het computernet-

werk bezig. 

Geboren en getogen in Grimber-

gen, woont Bart sinds enkele 

jaren in Zwalm, en dat is niet 

toevallig. Immers, in de Vlaam-

se Ardennen wordt het „s 

avonds nog echt donker. Zo kan 

je er bvb de Melkweg zien, iets 

wat tegenwoordig met het alom-

tegenwoord ige  fenomeen 

„lichthinder‟ in Vlaanderen niet 

meer evident is. En ondanks het 

feit dat hij nu verder van de ster-

renwacht woont, blijft hij een 

ouwe getrouwe van MIRA, ze-

ker op vrijdagavonden wanneer 

het er naar goede gewoonte 

soms druk aan toe gaat. 

 

Bart, jij bent ondanks je 26 jaar 

toch al een behoorlijk lange tijd 

bij MIRA actief ? 

Het komt eigenlijk allemaal 

door mijn grootvader. Voor 

mijn elfde verjaardag had ik van 

hem een klein spiegelkijkertje 

gekregen. En toen ik twaalf was 

heeft hij me ter gelegenheid van 

één of andere waarnemingsacti-

viteit mee naar MIRA genomen 

om met een speciale telescoop 

naar de Zon te kijken. Dat fasci-

neerde me in die mate dat ik de 

dag nadien terug ging aanbellen 

met de vraag om de Zon nog 

eens te kunnen zien met die 

speciale zonnetelescoop, de 

heliostaat. De volgende dag was 

mijn enthousiasme nog niet be-

koeld, de dag daarop evenmin. 

Om het kort te maken: ik meen 

dat ik drie à vier jaar lang bijna 

elke dag naar de sterrenwacht 

ben gekomen, niet alleen om 

zonnewaarnemingen te doen, 

maar ook om mij in de biblio-

theek te verdiepen, om cursus te 

volgen en om zelf rondleidingen 

en ook cursussen te geven.  

 

Reageerden de bezoekers van de 

sterrenwacht en de deelnemers 

aan de cursus niet verbaasd als 

ze jou als jonge snaak zo bezig 

zagen ? 

Ja, maar het waren uitsluitend 

positieve reacties. Rond mijn 

veertiende of vijftiende werd ik 

officieel assistent op MIRA, en 

van toen af had ik ook een sleu-

tel van de sterrenwacht. Enkel 

tijdens mijn studententijd aan de 

VUB heb ik me minder met 

MIRA en sterrenkunde, en meer 

met andere zaken bezig gehou-

den. Maar sinds ik afgestudeerd 

ben, is sterrenkunde terug mijn 

favoriete vrijetijdsbesteding 

geworden.  

 

Waarom heb je aan de universi-

teit geen sterrenkunde gestu-

deerd, Bart ? 

Wetenschappen hebben me al-

tijd geboeid. Aanvankelijk ging 

mijn interesse vooral uit naar 

biologie en paleontologie, je 

weet wel: dinosaurussen en zo. 

Na mijn bezoek aan MIRA ben 

ik evenwel in de ban van de 

astronomie geraakt. Maar daarin 

is het vooral de amateur-

sterrenkunde die mij aanspreekt, 

niet zozeer de professionele 

sterrenkunde, die vaak beperkt 

blijft tot een vooral wiskundige 

benadering ervan, met in het 

beste geval een vleugje fysica. 

Ik heb dan besloten om schei-

kunde te gaan studeren omdat er 

bij mijn weten geen enkele we-

tenschappelijke opleiding is die 

een zo brede waaier aanbiedt: 

Francis Meeus 

BART DECLERCQ 

MIRA Ceti sprak met ...  

Amateur-astronomen, gezellig keuvelend. 

De jongeman rechts is Bart in zijn nog jongere jaren, de linker (mocht u 

hem niet herkend hebben) is wijlen koning Boudewijn. 
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van pure biologie tot kwantum-

mechanica met alle mogelijke 

studiedomeinen er tussenin.  

 

De telescopen op de sterren-

wacht hebben al menig uur in 

jouw gezelschap doorgebracht ?  

Soms begon ik „s avonds waar 

te nemen, en ik stopte pas als de 

Zon terug begon op te komen. 

Dat is vrij vaak gebeurd tijdens 

de periode van mijn middelbare 

schoolperiode. Zo ben ik eens, 

na vele nachtelijke uren bij de 

Kutter-telescoop, pardoes tegen 

de muur van de koepel gelopen. 

Waarschijnlijk was ik door het 

herhaaldelijk herdraaien van het 

bovenste deel van de koepel in 

het donker een beetje gedesori-

ënteerd geraakt.  

Nu ga ik werken en is het jam-

mer genoeg minder evident om 

ganse nachten waar te nemen.    

 

Je hebt ook heel wat MIRA-

waarnemingskampen meege-

maakt ? 

Die kampen zijn begonnen in 

1992, toen we naar de Jura ge-

weest zijn om Perseïden waar te 

nemen. Dat was echt een sublie-

me ervaring: op één nacht heb ik 

toen meer dan 800 meteoren 

gezien. Sindsdien zijn we haast 

elk jaar een week op uitstap 

geweest, en ik was steeds van de 

partij. Een paar jaar geleden 

hebben we buiten de gewone 

kampactiviteiten met een aantal 

mensen van de sterrenwacht een 

week in de Provence doorge-

bracht om waarnemingen te 

doen. Dat beviel ons daar zo 

goed dat de voorbije twee jaar 

het “officiële” kamp telkens in 

de Provence gehouden werd. 

(n.v.d.r. ook in 2001 gaat het 

kamp terug ginder door. Dit-

maal van 15 tot 23 september) 

 

Kan jij tijdens die kampen nog 

veel bijleren ? 

Een mens blijft zijn hele leven 

lang bijleren, maar het is natuur-

lijk wel zo dat ik vrij veel erva-

ring heb op het gebied van 

waarnemen. In mijn geval leer 

je op kamp meer aan anderen 

dan dat je zelf bijleert. Maar ik 

ben dan geen causeur met uitge-

sponnen verhalen of de lesgever 

die zegt hoe het hoort. Ik geef 

alleen advies en tips, en durf me 

daarbij zelfs wel eens te vergis-

sen. Nu ja, je weet ook wel dat 

ervaring eigenlijk de optelsom is 

van vele vergissingen die je ooit 

al begaan hebt.  

 

Met welke telescoop op MIRA 

werk jij het liefst ?  

Ongetwijfeld met de Kutter. Het 

is een zalig instrument om mee 

te werken. De combinatie van 

hoog contrast en grote opening 

leveren voor planeten en voor 

bepaalde soorten nevels, zoals 

planetaire nevels, prachtige 

beelden op. Om dergelijke ob-

jecten waar te nemen is er op de 

sterrenwacht geen beter instru-

ment voorhanden. Voor sterren-

stelsels is de Dobson misschien 

beter omwille van de grotere 

spiegel, maar deze telescoop 

heeft toch ook nadelen. Ik vind 

hem persoonlijk minder prak-

tisch in het gebruik. Je kan hem 

misschien wel gemakkelijk ver-

plaatsen, maar je weet niet in 

welke richting je hem aan het 

verplaatsen bent. De Kutter is 

equatoriaal opgesteld, zodat er 

qua oriëntatie geen twijfel mo-

gelijk is.   

 

Heb je al veel foto’s gemaakt 

met de Kutter ? 

Wel elektronische opnames, 

maar geen fotografische. Eén 

van de beste opnames die ik zo 

gemaakt heb was de kern van 

komeet Hyakutake met een spe-

ciale camera. Je kon de kern van 

de komeet zien bewegen tussen 

de sterren door, met alle daar-

mee gepaard gaande gasuitstro-

mingen. En ook planeetopnames 

heb ik met die camera gemaakt.  

Mijn fotografische carrière was 

zeer kort en niet zo succesvol. 

Ik heb in totaal welgeteld twee 

filmpjes vol gefotografeerd. Het 

eerste betrof telkens de Maan, 

gefotografeerd met verschillen-

de telescopen. Het resultaat ? 

Een paar foto‟s met daarop 

vaagweg de Maan. Het tweede 

filmpje was gewijd aan sterren-

stelsels. Ik had er behoorlijk wat 

tijd aan gespendeerd, maar ook 

echter met een pover resultaat. 

Ik heb de astrofotografie dan 

maar vlug opgegeven, want ik 

was het na twee pogingen al 

meer dan beu.  

 

Maar hoe valt dat te rijmen met 

de schitterende resultaten die je 

nu haalt met je digitale opna-

mes ? 

Het is een andere manier van 

werken, die me bovendien veel 

beter ligt. Met CCD werken is 

zeker niet makkelijker dan de 

traditionele fotografie. Om goe-

de opnames te maken spendeer 

Bart tijdens één van de vele externe activiteiten van MIRA. 
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je zeker evenveel tijd en moet je 

je ding even goed kennen als bij 

fotografie. De resultaten die ik 

met mijn CCD haal zijn veeleer 

gebaseerd op jarenlange erva-

ring met die speciale camera die 

ik net aanhaalde, maar vooral 

ook op mijn kennis van grafi-

sche voorstellingen op de pc. 

Daardoor heb ik gauw inzicht in 

de beelden op mijn scherm, en 

begrijp ik waarom dat deel bvb 

meer ruis bevat en waarom het 

daar niet het geval is, en ook 

wat ik er kan aan doen. Er zit 

wel steeds een redenering ach-

ter, maar meestal probeer ik 

dingen ook een beetje op de tast 

uit, en dat inzicht help me dan 

om sprekende  resultaten te be-

komen.  

 

Hoe ga je concreet te werk ? 

Het maken van de opnames zelf 

is betrekkelijk eenvoudig. Ik 

richt mijn telescoop op het ob-

ject dat ik in beeld wil brengen, 

ik laat mijn computer beelden 

sturen en ondertussen kan ik me 

met andere dingen bezighouden. 

Het heeft geen zin erbij te blij-

ven staan: ik maak immers korte 

opnames, zodanig dat er geen 

volgfouten in optreden. Dat is 

een serieus voordeel, want als er 

effectief iets misgaat met een 

foto die je 60 minuten belicht, 

bvb.  je stoot per ongeluk even 

tegen je telescoop of er komt 

een vliegtuig door het beeldveld 

gevlogen, dan is je foto om 

zeep. Met mijn CCD-camera 

worden die 60 minuten opge-

deeld in 120 opnames van 30 

seconden. Die ongelukkige stoot 

of dat vliegtuig is dan telkens 

een opname die eruit verwijderd 

wordt, en wie zal uiteindelijk 

merken dat we een afbeelding 

van 59 i.p.v. 60 minuten heb-

ben. Vanuit dit standpunt beke-

ken is werken met CCD inder-

daad gemakkelijker dan fotogra-

fie. Maar de bewerking nadien 

is iets waar je echt veel tijd in-

steekt. Ik beschik over software 

die een aantal dingen automati-

seert, maar voordien was het 

absoluut niet ongewoon dat ik 

twee tot drie volledige avonden 

bezig was om een foto goed te 

krijgen. Dat is vergelijkbaar met 

de tijd die astrofotografen nodig 

hebben voor hun ene foto.  

 

Kan je als amateur-astronoom 

met je opnames of  op een ande-

re domein bijdragen tot echt 

wetenschappelijk onderzoek ? 

Volgens mij blijven er op het 

vlak van astronomie weinig 

domeinen over waarin amateurs 

nog een serieuze bijdrage kun-

nen leveren.   

Tegenwoordig heb je  telesco-

pen die dagelijks tot dertig pro-

cent van de hemel afspeuren, en 

dit tot een grensmagnitude van 

15 à 16. Als je als professionele 

astronoom veranderlijke sterren 

zou willen meten, dan hoef je 

maar in de archieven van die 

waarnemingsgegevens op zoek 

te gaan naar de data die jij nodig 

hebt. Meteen beschik je over 

veel betere en meer nauwkeuri-

ge resultaten voor bovendien 

veel meer sterren dan alle ama-

teur-sterrenkundigen ter wereld 

je samen zouden kunnen bezor-

gen. Vandaag doet men nog 

beroep op de gegevens van ama-

teurs, maar dat gebeurt steeds 

minder. Tot voor een paar jaar 

werd een zeer groot deel van 

alle kometen ontdekt door ama-

teurs. Momenteel wordt meer 

dan de helft ervan ontdekt door 

één telescoopsysteem dat auto-

matisch de hemel afspeurt: LI-

NEAR. Het zou best kunnen dat 

tussen nu en vijf jaar dat percen-

tage is opgelopen tot in de buurt 

van 100 %. Planetoïdenontdek-

kingen zijn er voor amateurs 

ook al lang niet meer bij, tenzij 

hoogst uitzonderlijk. En op het 

vlak van zonnewaarnemingen 

doen een boel mensen ijverig 

hun best, maar zij kunnen on-

mogelijk de satellieten evenaren 

die vanuit de ruimte dag in dag 

uit gedetailleerde foto's maken 

van onze Zon, tot in de kleinste 

details, en in verschillende golf-

lengten. SOHO kan zelfs door-

heen de Zon kijken.  

Ik sta dus sceptisch tegenover 

de bewering dat amateur-

sterrenkundigen vandaag nog 

echt veel kunnen bijdragen. Het 

is misschien jammer dat de din-

gen zo geëvolueerd zijn, maar 

aan de andere kant kan je stel-

len: het is een boeiende hobby, 

en dat is hetgeen wat telt. 

 

Toch staan professionele astro-

nomen vaak erg positief tegen-

over amateur-sterrenkundigen. 

Professionele astronomen moe-

ten in ieder geval niet uit de 

hoogte doen, want wat zij doen 

is in vele gevallen veredelde 
De huidige opstelling van Bart: links de computer, rechts de 150 mm f/6 

Newtonkijker met de CCD-camera erop. 
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wiskunde. En het heeft weinig 

meer te maken met het genieten 

van de sterrenhemel, en dat is 

wat mij betreft als amateur toch 

het allerbelangrijkste. En zij 

mogen niet vergeten dat hun 

opvolging afhangt van de popu-

lariteit van sterrenkunde, en die 

populariteit wordt niet door hen 

bepaald, maar wel door amateur

-sterrenkundigen. In die zin zijn 

er nog steeds zeer belangrijke 

banden tussen beide werelden.  

 

Bart, zijn er op het vlak van 

amateur-sterrenkunde dingen 

die jij de komende tijd zou wil-

len realiseren ? 

Voor mij situeren de uitdagin-

gen zich voornamelijk op het 

vlak van mijn CCD-camera. 

Hoewel ik met dit toestel beel-

den van een behoorlijk kwaliteit 

produceer, wil ik nog betere 

resultaten. Het is mij met mijn 

huidige 15 cm spiegelkijker al 

gelukt een aantal heel licht-

zwakke objecten tot een grens-

magnitude van om en bij de 19 

op beeld vast te leggen, dus op 

dat vlak zit ik al vrij ver. Naast 

zwart-wit opnames ben ik nu 

ook met kleuren bezig. Zo slaag 

ik er uiteindelijk in om honder-

den identieke zwakke lichtpluis-

jes die we via de telescoop kun-

nen waarnemen, om te zetten in 

van elkaar verschillende sterren-

stelsels. Nu, ik heb in mijn gan-

se CCD-carrière nog geen 100 

verschillende sterrenstelsels 

digitaal  gefotografeerd, zodat ik 

daarmee alleen al nog wel een 

aantal jaartjes bezig ben. 

Wat ik de komende tijd zeker 

ook wil proberen in beeld te 

brengen zijn details op Mercuri-

us en planetaire nevels in andere 

sterrenstelsels. Voor een tele-

scoop zoals de mijne zijn dat 

zeer zware uitdagingen, en ik 

ben absoluut niet zeker dat het 

zal lukken. Maar lukt het niet, 

dan heb ik het tenminste gepro-

beerd. Goede apparatuur ten 

volle gebruiken, daar komt het 

voor mij op aan. En het is al 

doende dat je leert. Mij heeft het 

een jaar gekost om de scherp-

stelling van mijn telescoop vol-

doende onder de knie te krijgen 

zodat ik zeker kon zijn om altijd 

scherpe beelden te bekomen. 

Dat is soms frustrerend, maar op 

den duur gaat het vrijwel pro-

bleemloos. 

 

Zijn er voor de nabije toekomst 

bepaalde ontwikkelingen in de 

wereld van de sterrenkunde 

waar je veel van verwacht ? 

Er staan ongetwijfeld nog vele 

spectaculaire ontdekkingen te 

gebeuren in de nabije toekomst.  

Sinds enkele jaren slagen astro-

nomen erin planeten te detecte-

ren bij andere sterren. Voordien 

was het helemaal niet zo zeker 

of er bij andere sterren über-

haupt wel planeten zouden voor-

komen. En nu lijkt veel erop te 

wijzen dat planeten vaak voor-

komende fenomenen zijn bij 

sterren. Maar de planetenstelsels 

die men tot nu toe ontdekt heeft 

blijken er toch behoorlijk anders 

uit te zien dan ons eigen zonne-

stelsel. Zware planeten die ex-

treem dicht bij hun moederster 

passeren, dat is zeker een zeer 

onverwachte ontdekking.  

Men zal ook steeds de grenzen 

van het zichtbare universum 

blijven verleggen. Maar ook 

ontdekkingen zoals nog niet zo 

lang dat er in andere sterrenstel-

sels niet eens zo heel ver hier-

vandaan ook jonge bolhopen 

bestaan, terwijl iedereen er altijd 

van uitging dat we bij bolhopen 

steeds te maken hebben met 

echt oude objecten. Of het feit 

dat, als we maar ver genoeg in 

het verleden kijken, we veel 

meer kleine sterrenstelseltjes te 

zien krijgen die onregelmatig 

van vorm zijn. Waaruit dan zou 

blijken dat een sterrenstelsel 

zoals onze Melkweg eigenlijk 

niet in zijn geheel ontstaan is, 

maar wel door de samensmel-

ting van een heleboel kleinere 

stelseltjes.  

Dat soort ontdekkingen is nog 

maar een begin. Met de nieuwe 

generatie reuzentelescopen zoals 

de VLT zal het mogelijk zijn om 

steeds fijnere details te ontdek-

ken in steeds grotere structuren. 

Ik vermoed ook dat we tussen 

nu en tien jaar de eerste aard-

achtige planeten zullen ontdek-

ken bij andere sterren. En er 

zullen nog een boel onverwach-

te dingen uit de lucht komen 

vallen. Welke ? Dat kan je na-

tuurlijk niet voorspellen. Maar 

bij die nieuwe ontdekkingen zal 

blijken dat de bestaande toestel-

len weer net niet toereikend zijn 

om alles in detail te begrijpen en 

we zullen genoodzaakt zijn nog 

een stap verder te zetten. En zo 

werkt per slot van rekening de 

wetenschap:  elk antwoord op 

een vraag levert tien nieuwe 

vragen op.  

 

Bedankt voor dit interview, 

Bart.  
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De problematiek rond milieu-

vervuiling wordt tegenwoordig 

door de bevolking algemeen 

erkend en aanvaard. Lichthinder 

en lichtvervuiling is een minder 

gekend, maar daarom niet min-

der belangrijk aspect van deze 

milieuvervuiling waaraan helaas 

nog steeds onvoldoende aan-

dacht wordt besteed. Zowel 

door de bevolking maar vooral 

ook door onze verschillende 

overheidsinstanties 

 

Lichthinder zorgt voor overlast 

bij de mens, de dieren en de 

plantenwereld. Gebrek aan duis-

ternis verstoort ons natuurlijk 

bioritme en zorgt, helaas onbe-

wust, voor overmatige stresstoe-

standen en allerhande nieuwe en 

onduidelijke ziektepatronen. 

Allerhande dieren (vooral nacht-

dieren), eigen aan onze biotoop, 

verdwijnen en sterven geleide-

lijk aan uit. Bomen gaan voortij-

dig dood, planten vertonen ei-

genaardige gedragspatronen en 

de oogsten van bepaalde telers 

lijden hier aanzienlijk onder.  

 

Het is niet de bedoeling om het 

licht uit ons straatbeeld te laten 

verdwijnen maar veeleer om dit 

oordeelkundig en verantwoord 

toe te passen en te beperken tot 

zijn oorspronkelijke doel. 

Straatverlichting dient om de 

straat te verlichten en niet de 

hemel, verre horizonten, de ge-

vels, slaapkamers en andere 

ruimten van aanpalende gebou-

wen. Meer dan 70% van de 

straatverlichting bereikt zijn 

doel niet en zorgt tevens voor 

een onnodige en te hoge ener-

gierekening. Hierdoor wordt er 

ook misbruik gemaakt van de 

belastingbetaler. Door goede 

armaturen te plaatsen kan 70% 

op die energierekening worden 

bespaard zonder afbreuk te moe-

ten doen aan goede straatver-

lichting. Op die manier ver-

dwijnt ook het grootste deel van 

de lichtvervuiling en tevens een 

heel groot deel aan milieuver-

vuiling als gevolg van de over-

matige en onnodige elektrici-

teitsproductie. 

 

Accent- en monumentverlich-

ting heeft geen enkel nut! Waar 

blijven al die toeristen die om 3 

uur ‟s nachts onze mooi verlich-

te kerken en monumenten ko-

men bewonderen? Ook bij privé

-, bedrijfs-, reclame- en tuinver-

lichting worden overdreven en 

ondoordachte middelen ge-

bruikt. Hierdoor wordt het 

grootste deel van het licht de 

ruimte ingezonden en komt een 

ander deel bij de buren terecht 

alwaar dit voor ongewenste en 

storende lichthinder zorgt. 

 

Door al het licht dat onnodig de 

ruimte wordt ingestuurd, wordt 

ons ook ongewenst een prachtig 

patrimonium ontnomen nl. onze 

sterrenhemel. Waar wij bij een 

normale duisternis, die we te-

genwoordig enkel nog maar in 

het buitenland kunnen vinden, 

met het blote oog tot 3.500 ster-

ren kunnen waarnemen zien wij 

er daar tegenwoordig nog amper 

maar een 30 tal meer van en dan 

nog maar heel vaag en door op 

zoek te gaan naar een toch min 

of meer verduisterde omgeving. 

Om in onze contreien de Melk-

weg nog te hebben gezien in al 

zijn pracht en praal, moet je al 

meer dan 15 jaar teruggaan in de 

tijd. Als deze lichtvervuiling 

niet aan banden gelegd en be-

perkt wordt dan zullen wij in de 

toekomst geconfronteerd wor-

den met de vraag van onze kin-

deren en kleinkinderen: “Opa, 

een ster, wat is dat voor iets en 

hoe ziet (hoe zag) er dat uit en 

wat is daar zo prachtig aan als 

wij ze niet (meer) kunnen zien?” 

Wetenschappers en astronomen 

(actieve amateurs inclusief, 

méér dan 10.000 in Vlaanderen) 

kunnen hun werk en hun hobby 

niet meer bedrijven zoals het 

hoort. Ze moeten hiervoor tel-

kens naar het buitenland gaan. 

Nochtans ligt in de sterrenkun-

de, samen met de ruimtevaart, 

de toekomst voor onze kinderen. 

Hebben wij het recht hen dit, 

hier in ons eigen Vlaanderen, te 

onthouden? 

 

In tegenstelling tot wat vele 

politici verkondigen (als zou 

méér en een overaanbod aan 

Wim Engels 

LICHTHINDER EN LICHTVERVUILING 

Goed, slecht, verschrikkelijk,…. Nog belangrijker dan het type lamp (natrium hogedruk, natrium lagedruk, 

kwik, gloeilamp,...) is de armatuur waarin ze zit. 
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straatverlichting rovers, dieven, 

hooligans en vandalen afschrik-

ken) is de werkelijkheid zo dat 

het overaanbod aan verlichting 

het juist de dieven en inbrekers 

vergemakkelijkt om hun duiste-

re praktijken tot uitvoering te 

brengen. Nu hoeven ze maar, 

goed verborgen in de duisternis 

achter het stuur in hun auto, 

rustig door de straten te rijden. 

Ze kunnen gemakkelijk tussen 

de fel belichte huizen en villa ‟s, 

die nu langs alle kanten van op 

afstand kunnen bekeken wor-

den, op zoek gaan naar een niet 

of onvoldoende gesloten raam 

of deur om alzo hun doel uit te 

kiezen. 

 

Sinds 1 juni 1995 bestaan de 

Vlarem II normen die onder 

andere bepalingen omvatten 

omtrent het tegengaan en het 

aan banden leggen van de licht-

vervuiling en dienaangaande 

hinderlijke inrichtingen. Ver-

mits het hier voor het grootste 

deel gaat om inrichtingen die 

onder gemeentelijk toezicht 

vallen is het de taak van onze 

gemeenten om voor een beleids-

plan terzake te zorgen en dit dan 

ook ten uitvoer te brengen. Wat 

is hiervan al terecht gekomen? 

Want intussen zijn we al méér 

dan 5 jaar later. Tijdens deze 

laatste 5 jaar zijn de verlich-

tingsarmaturen op vele plaatsen 

vervangen door nieuwe. Men 

zou verwacht hebben dat ze 

beter zouden zijn maar het te-

gendeel is helaas waar. De nieu-

we armaturen zijn nóg slechter, 

verstrooien nóg meer het licht 

dan vroeger, de lichtflux werd 

niet beperkt en meer gericht 

maar is zelfs fel toegenomen. 

Van een matiging van de ener-

gierekening is er helemaal geen 

sprake. Op sommige plaatsen 

zorgt de straatverlichting en 

accentverlichtingen nu zelfs 

voor verblindingstoestanden en 

worden op de koop toe, als ge-

volg van het gebruik van hogere 

palen, ook onze achtertuinen 

mee verlicht. 

 

Op 3 en 4 november ll. hadden 

opnieuw en voor de 5de maal de 

nacht van de duisternis en de 

sterrenkijkdagen plaats met als 

doel bij de bevolking de aan-

dacht te vestigen op deze pro-

blematiek. 101 van de 359 ge-

meenten in Vlaanderen hadden 

toegezegd om hieraan deel te 

nemen maar weinigen hebben 

hiervoor een degelijke inspan-

ning geleverd. Ook mijn ge-

meente had bijvoorbeeld toege-

zegd hieraan mee te werken 

maar van al de oorspronkelijk 

gedane beloftes (zoals alle ac-

centverlichting doven, een der-

tigtal straten verduisteren en een 

oproep aan de bevolking om 

hier ook aan mee te doen) is er 

uiteindelijk weinig terecht geko-

men. Enkel drie straten werden 

verduisterd, alwaar er dan nog 

de felle en sterk storende kerk-

verlichting (met naar de hemel 

gerichte schijnwerpers) onge-

moeid werd gelaten en waar dan 

nog op de koop toe een fel ver-

lichte kermis plaatsvond. Is dit 

onkunde of onwil? Alleszins 

geen van beide een goed en cor-

rect handelend gemeentebestuur 

waardig. Ter gelegenheid van 

die nacht van de duisternis heeft 

Vera Dua, onze minister van 

leefmilieu, 50 inspecteurs op 

pad gestuurd om bronnen van 

lichthinder op te speuren. Zij 

hadden op één avond en binnen 

de kortste keren zo „n 700 in-

breuken vastgesteld, hierbij en-

kel aandacht hebbend voor de 

allerzwaarste gevallen. 

Ook onze sterrenhemel maakt 

deel uit van onze natuur en de 

lichthinder en gebrek aan duis-

ternis verstoort deze natuur. In 

het kader van natuurbescher-

ming moeten wij allemaal ijve-

ren voor een betere en doelmati-

ger verlichting waarbij ook re-

kening gehouden wordt met 

onze natuur, fauna en flora, door 

deze zoveel als maar mogelijk 

van alle onnodige en overbodige 

lichtvervuiling te ontzien. Het 

zal wel niet nodig zijn om onze 

amateur-astronomen te overtui-

gen van al deze onzinnige licht-

vervuiling. Enige aanmoediging 

lijkt me echter wel op zijn plaats 

om eenieder van ons er toe aan 

te zetten om hier enige verant-

woordelijkheid ter zake op te 

nemen. Dit kunnen we vooral 

doen door bij vrienden en ken-

nissen de problematiek rond de 

lichtvervuiling beter bekend te 

maken en aan de kaak te stellen 

want deze is bij het brede pu-

bliek nog steeds onvoldoende of 

zelfs helemaal niet gekend. Ook 

op het vlak van de gemeentebe-

sturen kunnen wij en moeten wij 

onze stem laten horen. En dit 

door als burger onze verkozen 

gemeenteraadsleden hierover 

aan te spreken en hen ertoe aan 

te zetten om onze belastingsgel-

den nuttig te besteden en de 

energieverspilling, als gevolg 

van de onzinnige en storende 

lichtvervuiling, tegen te gaan. 

Westelijk Europa bij 

nacht. 

Op dit negatiefbeeld 

komen de zwarte vlek-

ken overeen met de 

gebieden waar het 

meest verlichting om-

hoog schijnt. 

Hoeft het te verbazen 

dat Vlaanderen het 

meest opvallende ge-

bied is ... 
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Op 14 en 15 oktober vond in 

Antwerpen de International So-

lar Eclipse Conference plaats, in 

het Nederlands: de Internationa-

le Zonsverduisteringsconferen-

tie.  

Internationaal was het in elk 

geval: slechts 40% van de deel-

nemers had de Belgische natio-

naliteit. Er waren deelnemers uit 

Nederland, Frankrijk, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Zwitserland, 

Spanje, Denemarken, Slowakije, 

Qatar, Japan, Canada, Zimbab-

we, Zambia, Zuid-Afrika alsook 

een bijzonder omvangrijke dele-

gatie uit de Verenigde Staten. 

Het spreekt voor zich dat de 

voertaal op de conferentie het 

Engels was. 

 

First Contact: 
De bekende eclipsjager Patrick 

Poitevin, die samen met zijn 

Engelse vriendin Joanne Ed-

monds deze conferentie organi-

seerde, opende om 8u55 de twee 

dagen durende conferentie.  

 

De eerste serie voordrachten 

werd - helemaal in eclips-stijl - 

“First Contact” getiteld. 

Als eerste sprak de Nederlander 

Bernard H. Foing (ESA Space 

Science Department). Hij vertel-

de over de ESA-activiteiten 

tijdens de fameuze eclips van 

11/8/99, zowel wetenschappe-

lijk als educatief. 

 

Na hem was het de beurt aan de 

Fransman Dr. Serge Koutchmy, 

(astrofysicus aan het Institut 

d‟Astrophysique de Paris-

CNRS). Koutchmy weidde uit 

over de verschillende soorten 

bewegingen die we in de woeli-

ge corona van de Zon kunnen 

herkennen, en hoe de studie van 

deze bewegingen van belang is 

voor het begrijpen van een aan-

tal fenomenen op de Zon.  

 

Erwin Verwichte van de Ko-

ninklijke Sterrenwacht in Ukkel 

was de derde spreker. Hij maakt 

deel uit van het team dat werkt 

met de Extreme Ultraviolet Ima-

ging Telescope (EIT) aan boord 

van de ruimtesonde SOHO. De-

ze telescoop neemt op vier golf-

lengten waar, die allen in het 

UV-gebied liggen. UV is een 

straling met korte golflengte, 

wat dus betekent dat er hoge 

temperaturen aan de basis lig-

gen. EIT neemt dus beelden 

waar bij een temperatuur van 1 à 

2 miljoen K. 

 

Na de pauze was weer een Uk-

kelse astronoom aan de beurt: 

Frederic Clette. Hij is betrokken 

bij TECONET (Trans European 

Coronal Observing NETwork). 

De Sterrenwacht in Ukkel houdt 

zich bezig met coronale polari-

metrie, of met andere woorden: 

in welke mate is het licht dat 

afkomstig is van de corona ge-

polariseerd, en verandert die 

polarisatie? Tijdens zijn lezing 

werd er veel opgehelderd. 

 

De laatste spreker van First 

Contact was de Engelsman Dr. 

Barrie Jones, hoofd van het Phy-

sics and Astronomy Department 

van de Open Universiteit in En-

geland. Hij kwam vertellen over 

schaduwbanden en atmosferi-

sche effecten van de zonsver-

duistering. Vijf sprekers op één 

ochtend; het was wel voldoende. 

Tijd om de inwendige mens te 

versterken.  

 

Second Contact: 
De namiddagsessie ving aan met  

Paul D. Maley uit de Verenigde 

Staten. Maley is Expeditie Co-

ördinator van de NASA Johnson 

Space Center Astronomical So-

ciety, wat dus betekent dat hij 

elke keer opnieuw een expeditie 

organiseert naar de verduisterin-

gen. Bovendien is hij vice-

voorzitter van de International 

Occultation Timing Association. 

Zijn lezing ging over het waar-

nemen van verduisteringen aan 

de rand van de totaliteit. Terwijl 

vele waarnemers de centrale lijn 

opzoeken, is Maley een paar 

keer aan de rand of net buiten de 

rand gaan staan. Dit heeft als 

voordeel dat er veel minder sto-

rende bezoekers zijn (die zitten 

allemaal op de centrale lijn), en 

dat je bijvoorbeeld langer kan 

genieten van Bailey‟s Beads of 

van schaduwbanden. 

 

Na Paul Maley was het de beurt 

aan de Duitser Gernot Meiser 

Hoe bereid je zo‟n zonsverduis-

tering voor, en hoe ga je op reis? 

Wat zijn de voor- en nadelen 

van groepsreizen? Dit en vele 

andere topics werden door Mei-

ser netjes uit de doeken gedaan.  

 

En vooraleer de deelnemers van 

een nieuwe pauze konden genie-

ten, was er nog de lezing van de 

Canadees Jay Anderson, die 

weliswaar een doctoraat in as-

tronomie behaalde, maar nadien 

als meteoroloog aan de slag 

Frank Smits (Werkgroep Zonsverduisteringen VVS) 

INTERNATIONAL SOLAR ECLIPSE CONFERENCE 
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ging. Niet verwonderlijk dat zijn 

lezing het thema “de meteorolo-

gie van de maanschaduw” be-

handelde. De temperatuursda-

ling in de schaduw van de Maan 

zorgt voor opmerkelijke feno-

menen en heeft ook invloed op 

bewolking, wind en luchtdruk, 

zo bleek.  

Tijdens de pauze mochten de 

deelnemers zich weer te goed 

doen aan koekjes, drankjes en 

ander lekkers. Bovendien wer-

den er gratis cd-rom‟s, posters, 

en andere interessante gadgets 

uitgedeeld. Francis Podmore, 

een Zimbabwaan, stalde een 

hoop toeristische folder uit, zo-

dat je gewoon kon kiezen vanuit 

welk hotel of residentie je de 

eclips van 2001 wil bekijken. 

Na een kwartiertje pauze ging 

Second Contact weer verder. 

Het was Peter Chisala Kalebwe 

van het Physics department van 

de Universiteit van Zambia die 

uitweidde over de plannen die in 

Zambia gemaakt zijn om de 

eclipsjagers in 2001 op te van-

gen. Er zijn al heel wat voorbe-

reidingen getroffen om iedereen 

maximaal de kans te geven de 

eclips te bewonderen.  

 

Na hem kwam de Spanjaard 

Juan Carlos Casado aan de 

beurt. Was het Engels van Peter 

Kalebwe totaal onverstaanbaar, 

het Engels van deze Juan Carlos 

was zo mogelijk nog slechter. 

Toch slaagde hij er in een ver-

staanbare lezing af te leveren, 

omdat hij de complete tekst ver-

werkt had in een schitterende 

PowerPoint presentatie, die hij 

eigenlijk gewoon aflas. Het on-

derwerp van zijn lezing was het 

fotograferen van zonsverduiste-

ringen, en toegegeven: hij had 

uitzonderlijk prachtige foto‟s. 

 

Het leek wel alsof Poitevin alle 

Engels-onkundigen op één na-

middag bij elkaar had gezet, 

want na de Zambiaan en de 

Spanjaard was het de beurt aan 

een Japanner: prof. Eijiro Hiei 

van de University of Tokyo en 

van de Meisei-Universiteit. Hij 

was het bewijs dat niet alle Ja-

panners even vlot Engels spre-

ken. Zijn lezing was relatief kort 

en handelde over “Physical 

Conditions of Coronal Structu-

re”. Hij verklaarde hoe aan de 

hand van verschillende waarne-

mingen inzicht verkregen wordt 

in de fysieke toestand van ver-

schillende coronale fenomenen. 

 

De laatste spreker van Second 

Contact was de Zwitser Olivier 

Staiger, die een woordje uitleg 

gaf over de werking van Live 

Webcams tijdens een verduiste-

ring. Jammer genoeg liet op dat 

moment de hi-tech apparatuur 

van de zaal het afweten, zodat 

de lezing halverwege onderbro-

ken werd. Patrick Poitevin be-

sliste dan maar om het diner een 

half uurtje te vervroegen, en de 

lezing van Staiger af te werken 

t i j d e n s  d e  a vo n d se s s i e 

“Totality”.  

 

Jammer genoeg had uw reporter 

geen tijd meer om ook nog die 

avondsessie te volgen die tot 

half negen zou duren. Na Stai-

ger kwamen twee Canadezen: 

David Makepeace en Jean Marc 

Lariviere, die elk een film kwa-

men voorstellen. De ene film 

heette “Hooked on the Sha-

dow”, een indrukwekkende do-

cumentaire over die-hard eclips-

jagers, die hun leven in functie 

van de zonsverduisteringen stel-

len. De film van Jean Marc La-

riviere heette “Eclips Chasers” 

en vertelt het verhaal van een 

aantal mensen die in de ban zijn 

geraakt van zonsverduisterin-

gen, en hoe mensen reageren op 

een dergelijk fenomeen. 

 

Third Contact: 

Na een korte nachtrust was het 

vroeg uit de veren, want de och-

tendsessie “Third Contact” be-

gon die zondag al om 8u30. Een 

gemiste trein zorgde ervoor dat 

de lezing van de Slowaak Voyto 

Rusin werd afgelast, maar uw 

reporter was wel op tijd om Da-

vid Berghmans van de Ko-

ninklijke Sterrenwacht te horen 

vertellen over weersvoorspellin-

gen. Niet het soort dat Frank 

Deboosere doet, maar ruimte-

weersvoorspellingen. De zonne-

activiteit zorgt immers voor 

drastische veranderingen in de 

interplanetaire ruimte, en voor-

spellingen hiervan kunnen van 

belang zijn voor waarnemingen 

en voor de ruimtevaart. Corona-

le massa ejecties (CME‟s) en 

zonnewind zijn hier de belang-

rijkste factoren. 

Voor de ochtendpauze mochten 

we nog eventjes de Canadese 

prof. Ralph Chou aanhoren, die 

het onderwerp van oogbeveili-

ging tijdens eclipsen aankaartte. 

Dr. Chou is professor in Opto-

metrie aan de universiteit van 

Waterloo in Ontario. Hij liet 

voorbeelden zien van verbrande 

netvliezen als gevolg van het 

zonnestaren. De aard en de ernst 

van de verbranding hangen af 

van de soort straling en de duur 

van de blootstelling. Een hele 

analyse van diverse zonnefilter-

soorten volgde. 

Na de pauze hoorden we de 

Amerikaan John Hopper, die de 

laatste vier eclipsen is gaan be-

kijken vanuit een vliegtuig. Niet 

zomaar een lijnvlucht, maar een 

speciaal gehuurd toestel dat in 

staat was om grote hoogten te 

bereiken. Hopper vertelde over 

de moeilijkheden om het vlieg-

tuig op de juiste tijd op de juiste 

plaats te krijgen, en over de 

schitterende beelden die je krijgt 

als je de schaduwkegel de Aarde 

ziet naderen. Toen Hopper uit-

gepraat was, beklom de Duitser 

Daniel Fischer het podium. Met 

een simpele camera en een klein 

statiefje zijn tijdens een totale 

zonsverduistering best interes-

sante dingen te doen, zo vertelde 

hij, en hij liet zien dat het nog 

klopte ook. 

En toen, als laatste spreker van 

“Third Contact” kwam er een 

heus sterrenkundig zwaarge-

wicht: de alom beroemde ver-

duisteringsvoorspeller Fred Es-

penak. De Amerikaan, werk-

zaam bij de Planetary Systems 

Branch van het NASA/Goddard 

Space Flight Center, hield een 

lezing over Solar Eclipse Pre-

dictions for 2001 and beyond… 
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Maar veel nieuws vertelde hij 

eigenlijk niet, want alle verduis-

teringen zijn al met ongelooflij-

ke precisie gekend en de kaart-

jes zijn al lang beschikbaar.  

 

Fourth Contact: 

De namiddagsessie “Fourth 

Contact” stond in het teken van 

de geschiedenis. Pierre Cugnon, 

de man van het SIDC (Sunspot 

Index Data Center) waar de offi-

ciële zonnegetallen berekend 

worden, was de chairman. Als 

eerste spreker kondigde hij een 

andere astronomische bekend-

heid aan: prof. Jay Pasachoff 

(professor en auteur van heel 

wat vlotte astronomische boe-

ken). De titel van zijn lezing 

was “Solar Eclipses: teaching us 

about the Sun.” Of met andere 

woorden: wat kunnen we door 

de corona te bestuderen over de 

Zon te weten komen. Heel veel, 

zo bleek uit zijn lezing. 

Na Pasachoff kwam Prof. Fran-

cis Podmore uit Zimbabwe. Hij 

maakte vooral reclame voor 

Zimbabwe en de eclips van juni 

2001. De titel van zijn lezing 

sprak boekdelen: “Zimbabwe: a 

great place for astronomy and 

the next two total solar eclip-

ses”. 

En toen was het definitief tijd 

om ons in de geschiedenis van 

de zonsverduisteringen te stor-

ten. De Amerikaan Dr. Ed 

Krupp, astronoom en directeur 

van het Griffith Observatory in 

Los Angeles, sprak over de my-

then en het bijgeloof in verband 

met zonsverduisteringen. In 

vroegere tijden waren zonsver-

duisteringen angstaanjagende 

taferelen. Na zijn lezing was het 

opnieuw pauze, maar deze keer 

werd de pauze benut om de 

groepsfoto te nemen. Het werd 

een beetje persen en duwen 

vooraleer de ruim honderd aan-

wezigen allemaal op het plaatje 

konden. En nadien ging Fourth 

Contact verder met de geschie-

denis van de zonsverduisterin-

gen. Prof. John Steele uit Enge-

land hield een lezing over zons-

verduisteringen in het Oude 

Mesopotamië, en na hem kwam 

Felix Verbelen, de voorzitter 

van Volkssterrenwacht MIRA, 

een babbeltje houden over de 

Codex van de Maya‟s en de 

zonsverduisteringen. En hij 

bracht heel wat leven in de 

brouwerij, want hij kwam met 

een totaal nieuwe theorie op de 

proppen. De in de Maya-

geschriften vermelde verduiste-

ringen zijn volgens hem maans-

verduisteringen en geen zons-

verduisteringen, zoals tot nu toe 

algemeen is aangenomen. En 

dat gaf aanleiding tot een verhit-

te discussie. Waar bij andere 

sprekers beleefdheidshalve en-

kele vraagjes gesteld werden 

over het behandelde onderwerp, 

kreeg Felix een kruisvuur van 

vragen te beantwoorden, vooral 

van die professoren die ook met 

oudheidkundige astronomie 

bezig zijn, zoals Ed Krupp en 

John Steele. Toen de gemoede-

ren eenmaal bedaard waren, 

mocht de volgende spreker van 

wal steken, maar prof. Richard 

Stephenson had de dag voordien 

laten weten niet aanwezig te 

zullen zijn wegens ziekte. Hij 

had zijn collega John Steele dan 

maar gevraagd zijn lezing voor 

te lezen. Die had de titel: 

“Historical Eclipses and chan-

ges in the Earth‟s spin rate”. De 

rotatie van de Aarde neemt im-

mers beetje bij beetje af, en per 

eeuw vertraagt onze planeet 

enkele milliseconden. Rekening 

houdend met de vele eeuwen die 

gepasseerd zijn sinds de oude 

beschavingen, loopt dit verschil 

al gauw op tot enkele uren. En 

dat is van belang om te weten 

waar een historische zonsver-

duistering precies plaats vond. 

De allerlaatste spreker van de 

conferentie was de Zuid-

Afrikaan Peter Tiedt. Hij gaf 

een overzicht van de toeristische 

mogelijkheden tijdens de ko-

mende twee eclipsen in het zui-

delijk deel van Afrika. En daar-

mee was de kous definitief af. 

Joanne Edmonds kreeg de eer 

om de International Solar Eclip-

se Conference af te sluiten, en 

bedankte iedereen die er ook 

maar iets mee te maken had 

gehad.  

De deelnemers aan de eerste internationale eclipsconferentie. 
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De voorbije jaren was de ster-

renkijkdag steevast in het water 

gevallen als gevolg van het 

slechte weer. Voor onze Volks-

sterrenwacht was dat geen ramp: 

ook als het regent, hebben we 

voldoende educatieve hulpmid-

delen en voldoende enthousias-

me in huis om het heelal te ver-

kopen. 

 

Maar niks gaat natuurlijk boven 

« the real thing ». En dus waren 

de verwachtingen voor de avond 

van 4 november 2000 hoog ge-

spannen. De weerkaarten zagen 

er vrij goed uit. De MIRA-

assistenten waren al in de voor-

avond massaal aanwezig om 

alles voor te bereiden. Het zou 

de eerste keer zijn dat we een 

echt grote manifestatie zouden 

laten doorgaan in de nieuwe 

gebouwen van onze sterren-

wacht. 

 

Om 18 uur wisten we meteen 

hoe laat het was. De eerste be-

zoekers meldden zich in de ont-

vangsthall. De tentoonstellings-

ruimte en het waarnemingsterras 

waren voor iedereen vrij toegan-

kelijk. Op de eerste verdieping 

liep de tijdelijke tentoonstelling 

« Stardust ».  De permanente 

tentoonstellingsruimte was hele-

maal aangepast aan de laatste 

astronomische nieuwtjes. Op de 

tweede verdieping stonden en-

kele proeven opgesteld, o.a. de 

slinger van Foucault. Het waar-

nemingsterras hadden we voor 

de gelegenheid versierd met 

extra telescopen. Wie wou, kon 

twee multimediaspreekbeurten 

over elementaire begrippen in 

de sterrenkunde meepikken. 

 

En de respons was overweldi-

gend. De MIRA-assistenten 

hebben echt wel sterretjes ge-

zien die avond. In totaal kregen 

we zo‟n duizend bezoekers over 

de vloer. Soms waren er rijen 

van tientallen meter lang: alle-

maal mensen die geduldig hun 

beurt afwachtten om zelf eens 

de ringen van Saturnus of de 

kraters van de Maan te zien door 

een grote sterrenkijker. 

 

Ondanks de drukte was er steeds 

een erg aangename sfeer. Onze 

nieuwe lokalen doorstonden de 

vuurproef met glans. De nieuw-

bouw voldoet volledig. We kun-

nen zonder problemen honder-

den bezoekers verwerken op één 

avond. Vroeger zou zoiets on-

denkbaar zijn geweest. 

 

Voor mensen die de sterrenkijk-

dag hebben gemist, is er goed 

nieuws. Elke laatste vrijdag van 

de maand kan je nu MIRA be-

zoeken ZONDER AFSPRAAK. 

Iedereen is welkom. We begin-

nen om 19.30 uur stipt met een 

spreekbeurt van Frank Deboose-

re. Nadien bezoeken we de ver-

schillende tentoonstellingszalen 

en de koepels. Bij helder weer 

kan je dan zelf kijken naar de 

hemellichamen. Maar ook bij 

slecht weer loont een bezoek 

echt de moeite. Als de sterren-

hemel niet zichtbaar is, toveren 

we in de grote zaal beneden zelf 

een reuze-sterrenkaart tevoor-

schijn. 

 

Groepen kunnen (op afspraak) 

steeds de sterrenwacht bezoe-

ken. Bel voor een afspraak met 

de echte sterren: 02/269.12.80.  

DE STERRENKIJKDAG: Een schot in de roos 
Frank Deboosere 

Muzikale gasten op MI-

RA: Frank Deboosere 

(secretaris van MIRA) en 

Stijn Meuris (ex-zanger 

bij Noordkaap en Beken-

de Limburger) in een 

passioneel gesprek over 

telescopen, oculairen en 

rare waarnemingssitua-

ties. 
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BOUW ZELF EEN TELESCOOP 
DEEL 11: MONTERING EN AFWERKING 

Philippe Mollet 

In deze aflevering beginnen we 

eindelijk met de afwerking van 

de kijker: 

- in de eerste afleveren leerden 

we de spiegels te slijpen 

- daarna hadden we het over de 

diverse onderdelen, en hun 

bevestigingen in de kijker 

 

Nu maken we hiermee een afge-

werkte telescoop, en bouwen we 

een montering ervoor. 

 

Parallactisch <=> azimuthaal 

 

Essentieel zijn er twee types 

monteringen voor telescopen. 

- De eenvoudigste zijn de azi-

muthale, die eigenlijk te ver-

gelijken zijn met een fotosta-

tief: beweging rond een ho-

rizontale (omhoog-omlaag) en 

een verticale (links-rechts) as. 

Deze is het eenvoudigst te 

bouwen, maar er is heel wat 

aanpassingswerk (mechanisch 

of elektronisch) nodig om er 

voor te zorgen dat de schijnba-

re beweging van de hemel 

hiermee kan gevolgd worden. 

Dit is dan ook bij uitstek dé 

montering voor kleine goedko-

pe telescopen, of in een aange-

paste versie (de zogenaamde 

dobson-montering) voor grote 

maar uiterst beweeglijke en 

handige newtontelescopen. 

 

- De parallactische (of equato-

riale) montering is vooral voor 

beginners wat ingewikkeld. 

Ook hier zijn er weer twee 

loodrecht op elkaar staande 

bewegingsassen, maar deze 

staan nu niet horizontaal-

verticaal, maar gekanteld in 

functie van de plaatselijke 

breedteligging. Ze hebben 

m.a.w. één as die evenwijdig 

staat met de draai-as van de 

Aarde (en dus bij goede bena-

dering naar de Poolster wijst). 

Het volstaat dan ook deze as 

naar de hemelas gericht staat, 

en door middel van één motor 

of manuele fijnregeling (a rato 

van één volledige omwente-

ling per dag) kan ervoor ge-

zorgd worden dat de waarge-

nomen objecten netjes in beeld 

blijven staan. 

 

Dobson-montering: 

 

In het kader van deze artikelen-

reeks zullen we ons beperken tot 

de bouw van een zogenaamde 

dobson-montering. Deze heeft 

als voordeel dat hij zowel ge-

makkelijk te bouwen als te be-

dienen is. 

Het is in principe een houten 

doos met wat kunststoffen gelei-

ders, waarin de uitgebalanceerde 

kijker soepel op en neer schom-

melt. Onder de doos staat dan 

weer een houten plaat, waarop 

de doos zelf rond draait via en-

kele stukjes gladde kunststof. 

 

Bij de constructie ervan hangt 

natuurlijk veel af van de afme-

tingen van de telescoop, zijn re-

latieve brandpuntsafstand, en 

het gewicht of de afmetingen 

die de eigenaar bereidt is te ver-

sleuren. 

 

- De zwaarste bestaan uit een 

massieve kunststof of metalen 

buis, bewegend in een doos en 

een bak bestaande uit dikke 

houten planken. 

- De allerlichtste hebben geen 

buis maar een zogenaamde 

“Serurier-truss” (een lattenstruc-

tuur), bewegend in een lichthou-

ten of zelfs aluminium construc-

tie. Zo slaagde men er in een gi-

gantische 45 cm newtonkijker te 

reduceren tot de inhoud van 

twee normale reiskoffers. 

 

De eenvoud zelve: 

De dobson is ontstaan vanuit 

een streven om met eenvoudige 

technieken en beschikbaar mate-

riaal een goede telescoop te ma-
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ken. Een mooie afwerking was 

bijzaak. Ondertussen verschij-

nen er echter ook heel fraai af-

gewerkte dobsons, of mecha-

nisch heel complexe maar ui-

terst lichte of manipuleerbare 

toestellen. 

De enige begrenzing vormt dus 

uw fantasie of technische vaar-

digheden. 

 

1. Eerst zaagt men de buis op 

maat. Hoe hiervoor rekening 

met de brandpuntsafstand van 

de spiegel, de afstand vang-

spiegel-oculair, de benodigde 

afmetingen voor de hoofd-

spiegel en zijn ondersteuning, 

en voeg daarbij nog een korte 

afstand toe als “licht-

scherm” (zie verder). 

 

2. Boor, zaag of vijl dan de ope-

ning voor de scherpstelling, 

en bevestig deze laatste aan 

de buis. 

 

3. Bevestig dan de zoeker aan 

de telescoop, en monteer dan 

de hoofdspiegel en –vatting 

in de kijkerbuis. Bevestig nu 

ook eventuele bijkomende 

onderdelen (ventilatoren, 

vizier,…) 

 

4. Plaats nu een oculair van ge-

middeld gewicht op de kijker, 

zodat de kijkerbuis (en vooral 

het gewicht ervan) compleet 

is. Nu kunnen we het zwaar-

tepunt van de buis bepalen. 

Een eenvoudige techniek 

hiervoor luidt als volgt: leg 

een ronde bezemsteel op de 

vloer, en leg de kijkerbuis 

hierop. Verschuif nu de buis 

tot je merkt dat deze zo goed 

mogelijk balanceert. Markeer 

nu dat evenwichtspunt op de 

buis: op deze hoogte moet 

immers de as van de hoogte-

lagers komen, om de tele-

scoop perfect in evenwicht te 

laten bewegen. 

 

5. Construeer nu de doos die 

rond de buis bevestigd wordt: 

vier stevige dikke planken die 

samen een kubus of balk zon-

der deksel of bodem vormen.  

Wie over meer geduld en/of 

materiaal beschikt kan ook 

die boven- en onderkant be-

vestigen, en er dan met een 

figuurzaag de diameter van 

de buis uitzagen. Dit zal niet 

enkel de kubus verstevigen, 

maar de buis ook steviger 

vastklemmen. 

  

6. Maak de hoogtelagers. Deze 

kan men bvb. maken uit een 

stuk PVC-afvoerbuis (diame-

ter naar wens, waarbij voor 

grotere telescopen liefst een 

dikkere buis genomen wordt). 

Zaag hier (zo recht mogelijk) 

twee stukjes af van enkele 

centimeter breed. Verstevig 

de binnenkant door er een 

ronde houten schijf in te pas-

sen (indien dit te moeilijk te 

construeren is kunnen twee 

latjes in kruisvorm ook stevig 

genoeg zijn). Een alternatief 

(uit dezelfde sector) bestaat 

uit het gebruik van eindstuk-

Zelfs op foto is het verschil in gewicht duidelijk: 

- links: een klassieke dobson. Een stevige plastic (bvb. PVC-afvoerbuizen of hardkartonnen buis, die gevat zit 

in een vierkanten houten omhulsel. Aan beide zijden van dit”zadel” is telkens een ronde kunststoffen ring (de 

“hoogtelagers”) bevestigd. Deze liggen in de overeenstemmende uitholling van de montering (waar 2 of 3 

kunststoffen plaatjes zorgen voor de vlotte beweging). 

- rechts een lichtere uitvoering, met een zogenaamde “truss-tube”. De buis is vervangen door 4 keer 2 alumini-

um latten (hoewel het onderste koppel zou mogen weggelaten worden), die de bovenkant (de “lichtekooi”) 

verbindt met de onderkant. De twee ronde schijven zijn vervangen door gedeeltelijke, maar grotere cirkels. De 

kijker moet immers maar een goede 90° kunnen kantelen (van de horizon tot iets voorbij het zenit). 
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ken (stoppen) voor op die-

zelfde PVC-buizen. Dat be-

spaart de moeite van het op 

maat zagen van de PVC, en 

het maken van de houten ver-

stevigingen. 

 

7. Bevestig die hoogtelagers zo 

symmetrisch mogelijk aan 

weerszijden van de kubus. 

Hou er rekening mee dat het 

centrum van die lagers ter 

hoogte van het zwaartepunt 

van de buis moet vallen. 

 

8. Bouw de bak van de schom-

meldoos. Deze bestaat uit een 

stevige grondplaat, twee hoge 

zijkanten, en een lagere ach-

terkant (de voorkant is na-

tuurlijk open want daar moet 

de telescoopbuis kunnen in 

bewegen). Met een wipzaagje 

of figuurzaag wordt de bo-

venkant van de beide zijpane-

len voorzien van een uithol-

ling, die natuurlijk overeen 

komt met de kromming van 

de hoogtelagers (die PVC-

buizen, remember). Hierop 

nagelt men telkens twee of 

drie stukjes teflon (vergeet 

niet de nageltjes te verzin-

ken).  

De achterste plank komt min-

der hoog dan de zijkanten, 

zodat de kijkerbuis helemaal 

plat kan liggen (om tot op de 

horizon te kunnen waarne-

men). Om esthetische rede-

nen kan men ook voor dezelf-

de hoogte opteren, maar dan 

met een uitholling in de vorm 

van de kijkerbuis (zodat die 

er horizontaal in kan liggen). 

De breedte van de binnenkant 

van de schommeldoos moet 

net iets meer zijn dan de 

Ongecompliceerd en handig: een klassieke dobson 

(200 mm). De kijker bestaat uit een PVC-afvoerbuis 

van 250 mm diameter. Deze zit geklemd in een hard-

houten bak (foto onder).  

Voor de beweging in azimut (links-rechts) werd (in 

navolging van de originele Dobson-filosofie) een IKEA

-winkel bezocht. Het is een grote (35 cm diameter) 

hardhouten schijf met een soort van kogellager op, 

oorspronkelijk bedoeld om bvb. alle ontbijtspullen op 

de keukentafel te laten ronddraaien. Enkele teflonblok-

jes aan de onderkant van de schommelbak zorgen er-

voor dat het geheel niet enkel op die kogellagers rust. 

De hoogtelagers (rechts) zijn ook weer uitgezaagd 

uit PVC-buis, en binnenin verstevigd met een ronde 

houten schijf. Het grote handvat zorgt er voor dat de 

kijkerbuis met één hand kan getransporteerd worden, 

terwijl met de andere hand de schommeldoos gedra-

gen wordt. Niet zichtbaar is het feit dat de buis ook 

kan ronddraaien in zijn houder, waardoor de hoogte 

van het oculair kan aangepast worden. 

De hoogtelagers van een dobson: hele of gedeeltelijke 

(“pacman”) ronde schijven (massief of hol) uit kunststof, aan 

beide kanten van de kijkerbuis. Ze glijden (draaien) op twee 

of meer stukjes teflon die vastzitten op de uithollingen in de 

zijkanten van de schommeldoos. 
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breedte van de doos rond de 

kijkerbuis. Té breed is niet 

goed omdat de kijker dan 

heen en weer kan schuiven 

(en zelfs verzakken indien de 

hoogtelagers niet breed ge-

noeg zijn), maar ook té smal 

is niet goed omdat de doos 

rond de kijker dan gaat wrij-

ven tegen de binnenwand van 

de schommeldoos. 

Ter versteviging kan in de 

hoekjes (binnenkant van de 

schommeldoos) driehoekige 

blokjes vast gevezen worden. 

 

De onderkant van de schom-

meldoos wordt afgewerkt met 

een kunststof, om het soepe-

ler te doen glijden (links-

rechts, dus de beweging in 

azimut) op de grondplaat. 

Meestal gebruikt men hier-

voor formica, een kunststof 

die vooral gebruikt wordt 

voor de afwerking van keu-

kenmeubelen. Stap dus ge-

woon de eerste de beste zaak 

met keukenmeubilair binnen: 

ze zullen aangenaam verrast 

zijn dat hun overschotjes her-

leven in uw telescoop! 

In het centrum van de on-

derste plank wordt een gat 

geboord, waar een korte dik-

ke bout doorheen gaat. Die 

verbind de schommeldoos 

met de grondplaat. 

 

9. Maak dan de grondplaat. De 

afmetingen ervan hangen af 

van de diameter van de kij-

ker, maar ook van de hoogte 

van de hoogte-assen (en dus 

van het zwaartepunt). Een 

kijker waarvan het zwaarte-

punt hoog staat zal een rela-

tief brede grondplaat moeten 

hebben teneinde onwankel-

baar te staan. Gebruik hier-

voor een stevig materiaal: 

onbuigzaam én waterbesten-

dig. Dit is uiteindelijk het 

enige deel van de kijker dat 

permanent in contact staat 

met de ondergrond. 

Die grondplaat is meestal een 

grote ronde schijf, meestal 

n o g  e e n s  m e t  d r i e 

“voetjes” (ronde houten 

schijfjes bvb.) eronder. Aan 

de bovenkant plaatst men dan 

weer drie stukjes teflon, 

waarop de kunststof onder-

kant van de schommeldoos 

heel soepel kan ronddraaien. 

De stukjes worden geplaatst 

als een gelijkzijdige driehoek, 

meestal op 2/3 van de afstand 

tussen het centrum en de rand 

van de schijf. De juiste af-

stand heeft trouwens een gro-

te invloed op de soepelheid 

van de draaibeweging, dus na 

enkele weken waarnemen 

met de nieuwe kijker kan het 

zijn dat u die plaatsing terug 

verandert. 

De verbinding tussen grond-

plaat en schommeldoos ge-

beurt meestal door middel 

van een dikke korte bout. 

Naargelang de gewenste 

“soepelheid van beweging” 

zal deze bout meer of minder 

aangespannen worden. 

 

10. Bij wijze van afwerking 

kan bvb. een oculairhouder 

gemaakt worden: een metalen 

of houten plankje bevestigd 

aan de zijkant of achterkant 

van de schommeldoos. Boor 

hierin gaten van de juiste 

diameter (24.5 of 31.75 of 

50.8 mm) zodat de oculairen 

John Dobson en de dobson-montering 

De dobson-montering is natuurlijk de eenvoud zelve. De 

naam komt van John Dobson, een uitgetreden Boeddhisti-

sche geestelijke uit Californië (!). Een vreemde kerel (met 

nogal eigenaardige ideeën over kosmologie bvb.), maar een 

lichtend voorbeeld voor telescoopbouwers over de hele 

wereld. Met een groepje gelijkgestemden had hij zich im-

mers tot doel gesteld de sterrenkunde zo toegankelijk mo-

gelijk te maken. Daarom stelden de “San Francisco Side-

walk Astronomers” hun telescopen letterlijk op in drukke 

wijken, op de voetpaden en pleinen, zodat alle voorbijgan-

gers een blik konden werpen op de Maan, de planeten en 

zelfs op wat deepsky. 

 

Hiervoor waren natuurlijk heel transportabele en goedkope kijkers nodig, wat zowat in tegenstrijd was met de 

toen nog gangbare ideeën over telescopen en telescoopbouw. Daarvoor waren “serieuze” telescopen mecha-

nisch nauwkeurig, parallactisch opgesteld en vooral loodzwaar. In de jaren ‟70 begon men hier en daar te expe-

rimenteren met andere constructies en andere materialen, maar het is de grote verdienste geweest van John 

Dobson om te tonen hoe met de allereenvoudigste middelen (letterlijk met stukjes overschot) een optisch en 

mechanisch perfect functionerende kijker kon gemaakt worden. 

Het basisidee hierachter is dat voor de meeste gebruikers een telescoop dient om zo snel mogelijk en zo handig 

mogelijk van het ene object naar het andere te gaan. Motorisering, fijnregelingen, knopjes allerhande,… zijn 

dus niet alleen overbodig, maar ook storend. 

 

De orginele dobsons bestonden daarom uit spiegels gemaakt uit ronde patrijspoorten gevonden bij de plaatselij-

ke scheepssloper, gevat in een hardkartonnen buis (Sonotube, o.a. gebruikt om betonnen funderingen te gieten). 
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erin passen zonder er echter 

door te vallen.  

Naar keus kan men ook de 

buitenkant van de kijker ver-

ven. De juiste kleur is minder 

kritisch, maar:  

- een heldere kleur zal sto-

rend werken op een sterk 

verlichte plaats 

- een donkere kleur zal het 

daarentegen onder een stik-

donkere hemel moeilijk ma-

ken om de kijker terug te 

vinden. 

 

 

 

 

 

De truss-tube. Ingewikkelder, 

maar noodzakelijk voor grote-

re dobsons: 

 

Bij grotere dobsons (25 of 30 

cm en meer) wordt een massie-

ve buis té zwaar en té onhandig. 

Daarom opteert men in dat ge-

val voor een modulaire kijker: 

een onderkant (met de hoofd-

spiegel en de hoogteassen) en 

een bovenkant (vangspiegel, 

scherpstelling en meestal ook de 

zoeker) die aan elkaar vast zit-

ten met (meestal 8) metalen lat-

ten. Dit heet een “truss-tube”.  

De buizenconstructie wordt dan 

lichtdicht gemaakt met een 

zwarte doek. 

 

Ook hier weer is het de kunst 

om het bovenste gedeelte zo 

licht mogelijk te krijgen, want 

dat brengt het zwaartepunt la-

ger. En dat resulteert dan weer 

in een kleinere onderste bak (de 

hoogtelagers – die daaraan vast-

zitten – komen immers ter hoog-

te van het zwaartepunt). Daarom 

bestaat die “lichtekooi” vaak uit 

twee ronde uitgeholde houten 

schijven (de onderkant en de bo-

venkant van de kooi) verbonden 

door een aantal aluminium 

latjes, waarna de binnenkant van 

de constructie wordt afgewerkt 

met een  dunne kunststof plaat 

(die net genoeg plooibaar is om 

De verschillende onderdelen van de 300 mm-dobson op MIRA. 

Achteraan links: de afgewerkte doos waarin de hoofdspiegel komt, en waaraan de metalen latten bevestigd 

worden. Aan de zijkant ziet men ook de halve cirkels die dienst doen als assen voor de beweging in hoogte. 

Achteraan rechts staat dan weer de “schommeldoos”. Deze is bovenaan voorzien van twee uitsparingen 

(waarin die halve cirkels passen) waarop enkele stukjes teflon genageld zijn. Daarop schommelt de kijker. 

De onderkant bestaat uit een ronde schijf met drie pootjes, aan de bovenkant bekleedt met formica. De bak zelf 

zit er aan vast met een dikke bout, en beweegt er soepel over door middel van (weeral) enkele stukjes teflon. 

Midden-links: de lichtekooi vormt de andere helft van de kijker, met de vangspiegel, de scherpstelling en even-

tueel ook de zoeker. Dit deel moet zo licht mogelijk gehouden worden om het zwaartepunt laag te krijgen. 

Op de foto zijn ook nog de hoofdspiegelcel te zien (vooraan rechts), de deksels om de spiegel af de dekken 

(midden) en het deksel om de doos af te sluiten (vooraan links, met eraan bevestigd een doosje met oculairen 

en de zoeker. Wie goed kijkt merkt onder de deksels ook de metalen latten die beide helften met elkaar verbin-

den. De afgewerkte versie is te zien op vorige pagina. 
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de ronde vorm aan te nemen). 

Het geheel wordt meestal nog 

eens extra verstevigd ter hoogte 

van scherpstelling en zoeker. 

 

Een tweede belangrijke punt is 

de bevestiging van die metalen 

latten aan de twee “bakken”. Dit 

moet enerzijds vlot gebeuren 

(want in het donker, en vaak 

met handschoenen aan), maar 

anderzijds ook zonder te veel 

speling (zodat de spiegels weer 

hun exacte posities innemen). 

Dit kan zowel via klemsystemen 

als schroefsystemen, waarbij 

sommige ingenieuze ATM‟ers 

(Amateur Telescope Maker) 

zelfs snelkoppelingen voor fiets-

wielen wisten te gebruiken. 

 

Buislengte en lichtscherm: 

 

De lengte van de buis hangt na-

tuurlijk af van de brandpuntsaf-

stand van het geheel. Maar hou 

er ook rekening mee dat de buis 

aan de voorkant (de “hemel-

kant”) ietsje verder moet lopen 

dan het oculair. Dit om te ver-

mijden dat er strooilicht recht-

streeks kan binnendringen in het 

oculair.  

Meestal zal dit “verlengde stuk” 

de helft van de buisdiameter be-

dragen. Aangezien het echter 

enkel licht betreft dat afkomstig 

is van de tegenoverliggende 

kant (d.w.z. tegenover de 

scherpstelling) kan het ook vol-

staan om aan die kant een half-

cirkelvormig “lichtschild” te 

plaatsen. Zeker op grote diame-

ters kan men zo een significante 

gewichtsbesparing realiseren. 

Voor constructie van het licht-

schild gebruikt men best een 

soepele maar toch stevige kunst-

stof (in Amerikaanse ATM-

literatuur heeft men het hierom-

trent vaak over Kydex, maar dat 

schijnt in België verder onbe-

kend te zijn), dien dan aan de 

binnenkant mat geverfd wordt. 

Gemakshalve kan deze bvb. met 

zelfklevende velcro bevestigd 

worden. 

Eventueel kan je ook eens snuf-

felen tussen het kampeermateri-

aal of de strandartikelen: neem 

de dunste variëteit kunststof ma-

tjes (isolerend, schuim-plastic) 

die te vinden is. Deze zijn im-

mers soepel èn toch stevig ge-

noeg, en zijn daarenboven nage-

noeg gewichtloos. Het enige na-

deel eraan is dat ze moeilijk per-

manent te verven zijn (en zwarte 

versies zijn me vooralsnog niet 

bekend), dus misschien moet U 

zich wel tevreden stellen met 

een donkerblauwe versie. 

 

Afwerking: 

 

Indien een massieve buis ge-

bruikt, dan moet de binnenkant 

zo mat mogelijk gemaakt wor-

den. Dit om te vermijden dat on-

gewenst strooilicht het oculair 

kan bereiken. 

 

Dit kan het makkelijkst en het 

goedkoopst met schoolborden-

verf (bvb. te vinden in de Brico 

GB). De duurste oplossing is de 

binnenkant te bekleden met vilt 

(bestaat ook in een zelfklevende 

versie). De arbeidsintensiefste: 

Een gewichtsbesparend lichtscherm ( Kriege & Berry): enkel een 

afneembare “halve maan” tegenover de scherpstelling 

Baffles: (ten onrechte ?) vaak 

verwaarloosd in Newton-

kijkers. 

Op deze tekening is binnen de 

buis de maximale lichtweg gete-

kend. De baffles (de horizontale 

streepjes) zijn ringen die vanaf 

de buis tot aan deze lichtweg 

reiken. 

Op die manier wordt voorkomen 

dat strooilicht onrechtstreeks 

(via weerkaatsing op de binnen-

kant van de buis of op de hoofd-

spiegel) het oculair bereikt. 

Goed “gebafflede“ newtons to-

nen een duidelijk contrastrijker 

beeld. 
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de binnenkant insmeren met 

lijm, er grof zagemeel in te gie-

ten, de buis enkele keren rond-

rollen, overschot zagemeel uit-

gieten, en het geheel mat zwart 

verven. 

Ook kan men aan de binnenkant 

op welbepaalde afstanden zoge-

naamde “baffles” plaatsen: rin-

gen die er voor zorgen dat alle 

strooilicht wordt tegengehou-

den. Bij lenzenkijkers is dit al 

langer een standaard onderdeel, 

maar ook bij spiegelkijkers be-

gint dit gebruik stilaan door te 

dringen.  

Die baffles zijn eigen uitgeholde 

schijven die passen binnen de 

buis van de telescoop, en als het 

ware de exacte lichtweg aflij-

nen, zodat alle mogelijke strooi-

licht tegengehouden wordt. 

 

Zogenaamde truss-tube-kijkers 

bestaan natuurlijk uit een open 

structuur om het gewicht zo laag 

mogelijk te houden. Om toch 

strooilicht buiten te houden kan 

men makkelijkst een doek rond 

de constructie hangen. Gebruik 

hiervoor natuurlijk ook best een 

zo mat mogelijke zwarte stof. 

Maak er een soort van lange rok 

van, met bovenaan en onderaan 

elastieken om het geheel op zijn 

plaats te houden. 

 

Afkoeling: 

 

Een nadeel aan grote kijkers is 

natuurlijk dat het lang duurt 

vooraleer de optiek op buiten-

temperatuur gekomen is.  

 wanneer de (transportabele) 

kijker wordt buitengezet, 

duurt het een hele tijd voor-

aleer hij bruikbare beelden 

geeft. 

 maar ook tijdens de nacht 

blijft de temperatuur over het 

algemeen dalen, en de tempe-

ratuur van de spiegel blijft 

steeds wat achter hierop. 

 

Dit heeft zowel een effect op de 

vorm van de spiegel als op de 

luchtonrust. Een telescoop die 

afkoelt geeft warmte af, die in 

en rond de buis van de kijker 

voor extra turbulentie (en dus 

vermindering van de beeldkwa-

liteit) zorgt. 

Daarom moet de kijker zodanig 

geconstrueerd worden dat de 

spiegel vlot kan afkoelen, en 

daarbij die warmte liefst afvoert 

naar de achterkant van de kijker. 

Die achterkant moet dus best zo 

open mogelijk zijn (zonder ech-

ter afbreuk te doen aan de ste-

vigheid). 

Met een beetje knutselwerk kan 

men die achterkant (en eventu-

eel andere stukken van de buis) 

voorzien van ventilatoren. Hier-

mee zal de spiegel “geforceerd” 

op temperatuur gebracht wor-

den, zodat hij na enkele minuten 

reeds aanvaardbare beelden 

geeft. Tijdens het waarnemen 

moet de ventilator natuurlijk af 

(wegens de trillingen), maar ze-

ker als de temperatuur tijdens de 

nacht sterk daalt kan men ze nu 

en dan nog eens aanzetten. 

 

Een klassieke 114 mm ombou-

wen tot een Dobson: de dob-

son-op-stelten 

 

De 114 mm  f/8 Newtonkijker is 

zowat het meest verkochte 

“degelijke” instapmodel. Vele 

lezers zullen een dergelijk toe-

stel hebben of gehad hebben. 

Optisch zijn deze zeker de 

moeite waard, maar mechanisch 

zijn ze voor beginners vaak wat 

té ingewikkeld. Naar mijn me-

ning moet een beginnend waar-

nemer zich onder de sterrenhe-

mel enkel bezighouden met ori-

ëntatie en opzoeken van objec-

ten, en niet met het onder con-

trole krijgen van de diverse 

knopjes, regelschroefjes en an-

dere instellingen. 

 

Daarom kan het de moeite lonen 

om de bestaande montering 

eventjes in de kast op te bergen, 

Geforceerd koelen. De linkerafbeelding toont de achterkant van een Celestron Starhopper (203 mm spiegel). 

De spiegel is duidelijk zichtbaar door de open structuur. Toch duurt het ook hiermee nog verschillende minuten 

vooraleer de kijker op buitentemperatuur is gekomen. 

Daarom construeerde Jeroen De Vleesschauwer deze ventilatorbak (rechts). Drie ventilatortjes (gevoed door 

een 12V-batterij) zorgen dat de overtollige warmte van spiegel en metalen constructie op enkele minuten ver-

wijderd wordt. 
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Links: met deze afgebeelde onderdelen 

maken we een “wiegmontering” voor 

onze dobson-op-stelten. Het plankje 

linksboven zorgt voor de beweging in  

azimut (links-rechts). Het zit met een 

bout vast op een tweede plankje (in 

kunststof of bekleed met kunststof), met 

tussen beide in enkele stukjes teflon 

waardoor het er soepel op draait. 

De constructie linksonder vormt de 

eigenlijke wieg: een U-vormig geheel 

dat aan de binnenkant bekleed is met 

kurk. Daarin wordt de buis van de kij-

ker geklemd, waarna de bovenste plank 

er als een soort deksel op geschroefd 

wordt om het geheel extra aan te span-

nen. Aan de zijkanten zitten twee ronde 

kunststoffen schijfjes, die natuurlijk 

passen in de ronde uitsparingen in de 

twee onregelmatige figuren (rechts). 

Deze uitsparingen zijn aan de binnen-

kant bekleed met enkele stukjes teflon. 

De afgewerkte wiegmontering zonder 

(onder) en mèt telescoop (rechts). Duide-

lijk is te zien hoe de wieg zelf kan op en 

neer kantelen. De onderkant van het ge-

heel (het uitstekende deel onderaan, 

zichtbaar op de foto rechts) moet dan 

natuurlijk op één of andere manier pas-

sen op de bestaande driepoot. 

en enkel de kijker en de driepoot 

te gebruiken. Tussen beide in 

komt dan onderstaande con-

structie, waardoor het geheel 

een soort van “dobson-op-

stelten” wordt. 

Bij grotere telescopen zal (door 

het relatief grotere aandeel van 

de spiegel in het totale gewicht) 

het zwaartepunt lager komen te 

liggen. Daarom kan het gedeelte 

met de bewegingsassen gewoon 

op de grond staan. Bij de kleine 

114 mm valt het zwaarteput 

echter halverwege de buis. Ge-

koppeld aan de korte buis 

(minder dan één meter lang) zou 

dit ervoor zorgen dat de waarne-

mer steeds geknield achter de 

telescoop zou zitten.  

Daarom gebruiken we de be-

staande driepoot om het geheel 

op geschikte hoogte te brengen, 

zodat we de gebruiksvriende-

lijkheid van de dobson (soepele 

beweging, zonder vijsjes los te 

moeten maken) koppelen aan de 

comfortabele hoogte van de 

klassieke newton. 

Einde: 

 

Hiermee komt een einde aan 

deze lange reeks artikelen over 

de bouw van een telescoop. 

We hopen dat ze uw interesse 

mocht wegdragen, en dat ze bij 

heel wat lezers de knutselmicro-

be mocht activeren. 

Er zijn tegenwoordig genoeg 

kwalitatieve telescopen te koop, 

maar het gebruik van een zelf-

gebouwde telescoop schenkt 

toch steeds extra voldoening... 

Ter herinnering: de voorbije afleveringen kan u online raadplegen (met kleurrijke en grotere figuren) op de 

website van de auteur:  http://users.pandora.be/mollet.cornelis/telescoopbouw/index.html 
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DE LEVENSLOOP VAN ZONNEVLEKKENGROEP “9169” 

Lieve Meeus 

Vol bewondering over het 

prachtige uitzicht van deze com-

plexe groep zoals ik hem in de 

maand september door een vrij 

eenvoudige telescoop kon waar-

nemen, wist 9169 niet te ont-

snappen aan mijn potlood en 

legde ik deze al schetsend vast . 

Maar de groep bleef mij, zoals 

waarschijnlijk vele andere zon-

newaarnemers, boeien. De gege-

vens die in de “Nieuwsbrief 

Werkgroep Zon” verschenen, 

hebben mij ertoe aangezet om 

de plaatsveranderingen en acti-

viteit tijdens zijn levensloop in 

grafiek te zetten. Ik heb mij ge-

baseerd op de coördinaten van 

de reeds verschenen zonnevlek-

kengroepen zoals meegedeeld 

door NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administrati-

on, Boulder, Colorado).   

     

Wat zou je ervan denken als je 

tijdens je leven onder tenminste 

vier verschillende namen gere-

gistreerd zou worden? Wel, dit 

kan gebeuren met langlevende 

zonnevlekken. Hoewel de le-

vensduur van een zonnevlek-

kengroep gemiddeld 10 dagen 

is, kunnen de grote groepen 

soms wel gedurende meerdere 

maanden blijven bestaan. Deze 

groepen zijn als gevolg van de 

zonnerotatie wel om de 2 weken 

aan het oog van de aardse waar-

nemers onttrokken. Wanneer ze 

dan opnieuw aan de oostrand 

van de Zon verschijnen, krijgen 

ze telkens een nieuw nummer. 

Dit alles en nog veel meer over-

kwam groep 9169. 

 

Het begon allemaal met de ver-

schijning van groep 9140 op 22 

augustus 2000 als een klein, 

eenvoudig A-groepje (1 hoofd-

vlek zonder penumbra). On-

danks enkele activiteitenschom-

melingen wees er -bij haar ver-

dwijning aan de westrand op 2 

september- niets op dat dit het 

wiegje was voor wat later de 

grootste vlekkengroep in 9 jaar 

“Zonnevlekken zijn levende fe-

nomenen die je -wanneer je 

regelmatig waarneemt- ziet ge-

boren worden, evolueren en 

sterven.” 
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bleek te zijn.  

Groep 9169, zichtbaar van 18 

tot 30 september, bleek immers 

een oppervlakte te hebben die 

13 maal die van de Aarde over-

trof, en ontwikkelde zich tot een 

compacte vlekkengroep (zie 

schetsen). Dit soort grote groe-

pen behoren tot het type F, en 

krijgen een waarde van 56 op 60 

wat betreft hun complexiteit 

(Grafiek 1). Groep 9169 wist 

deze structuur gedurende 10 

dagen aan te houden, een duide-

lijk teken dat het maximum van 

de huidige zonnecyclus aan de 

gang was.  

 

De zonnerotatie nam van 1 tot 

14 oktober de groep weer uit het 

zicht om van 15 tot 26 oktober 

onder de naam 9199 weer te 

keren. Bij het begin en het einde 

van deze periode zagen we deze 

als een enkele vlek of unipolaire 

vlekkengroep met penumbra 

(type J). Grafiek 1 toont dat er 

daartussen  een opflakkering 

was tot een grotere bipolaire 

groep, resp. type E en D. Tij-

dens de vierde omwenteling van 

10 tot 22 november verscheen 

de dan vrij rustig geworden J-

groep onder de naam 9229. 

 

In het begin van de elfjarige 

zonnevlekkencyclus verschijnen 

kleine groepjes op beide helio-

grafische halfronden op onge-

veer 35° van de evenaar. Later 

in de loop van de cyclus ver-

schijnen de vlekken steeds dich-

ter bij de evenaar.  

 

Grafiek 2 toont hoe groep 

“9169” tijdens haar opeenvol-

gende verschijningen van 22 

augustus tot 22 november netjes 

rond de achtste breedtegraad ten 

noorden van de zonne-evenaar 

bleef schommelen. Deze breedte 

is een duidelijk teken dat de 

cyclus reeds ver gevorderd is, en 

dat we dus het zonnevlekken-

maximum aan het meemaken 

zijn. Door het uiteenvallen van 

de groep zien we een verschui-

ving in lengte vanaf de derde 

verschijning. 

 

De grote vraag is nu of groep 

9169 nog eens zal weerkeren, of 

dat hij volledig opgelost zal zijn 

in de zonnefotosfeer. De vol-

gende zonnerotatie biedt ons 

ongetwijfeld het antwoord. 
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WIST JE DAT? 

Wim Engels 

1 lucifer levert bij volledige verbranding 100 joule op 

1 miljoen lucifers = 1 kanonschot = 108 joule 

1 miljoen kanonschoten = 1 zware bom = 1014 joule 

1 miljoen zware bommen = 1 waterstofbom = 1020 joule 

1 miljoen waterstofbommen = 1 seconde straling van de gehele zon = 1026 joule 

1 miljoen seconden (1½ week) straling van de gehele zon =1 explosie van een flare ster = 1032 joule 

1 miljoen explosies van een flare ster = 1 nova explosie = 1038 joule 

1 miljoen nova explosies = 1 type I supernova explosie = 1044 joule 

1 miljoen type I supernova explosies = 1 explosie in M82 = 1050 joule 

1miljoen explosies in M82 = 1 explosie in een dubbele radio bron = 1056 joule 

 

 …………. = 1 oerknal   

     = 10?? Joule 

Bron: Teleac, cursusboek bij de televisiereeks Sterrenkunde 
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BEELDGALERIJ 

• Boven: het mooie spiraalmelkwegstelsel M77 in 

de Walvis. CCD-opname van Bart Declercq, 13 

minuten belicht.  

 

• Onder: zelfde fotograaf, zelfde toestel, ander 

onderwerp: de Krabnevel in de Stier is het res-

tant van een supernova-explosie uit 1054, en is 

reeds met een kleine kijker te zien op een don-

kere winternacht. 

 

• Rechts:Jupiter tijdens de nacht van 1 op 2 

deember. De opvallende langgerekte vlek is niet 

de beroemde Rode Vlek 
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Francis Meeus 

Eindelijk is het zo ver, ook voor 

puristen als wij: het nieuwe mil-

lennium is aangebroken. Laat 

het vuurwerk voor één keer de 

sterrenhemel overstralen en met 

luide knallen alle nare geesten 

verjagen. 

Natuurlijk is dit allemaal relatief 

en louter een kwestie van af-

spraken, maar hoe dan ook: we 

gaan er weer tegenaan voor wat 

belooft een spetterend millenni-

um te worden met supernovae, 

inslaande meteorieten, botsende 

sterrenstelsels en nog zoveel 

meer. 

Maar om te beginnen steken we 

rustig aan van wal.  

 

Let op: alle tijdstippen zijn op-

gegeven in Midden-Europese 

tijd (MET), afhankelijk van het 

tijdstip is dat wintertijd of 

(vanaf het laatste weekend van 

maart) zomertijd. 

 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Het is winterperiode op het 

noordelijk halfrond, dus passeert 

de Aarde in haar perihelium, en 

dit op 4 januari om 9h42. De 

Zon bevindt zich op dat mo-

ment op 147,09 miljoen km van 

de Aarde, of anders uitgedrukt 

op 0,983286 AE (astronomische 

eenheden). Wanneer de Aarde 

zich in haar perihelium bevindt, 

staat ze in haar jaarlijkse ellipti-

sche baan het dichtst bij de Zon. 

Bijgevolg is de schijnbare dia-

meter van de Zon aan de hemel 

ook het grootst: 32‟32‟‟. Boven-

dien is de snelheid waarmee de 

DE HEMEL VAN JANUARI TOT MAART 2001 

Datum Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Begin astro-

nomische 

schemering 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie Afstand tot Aarde in 

AE (astronomische 

eenheden) 

01 jan 08h45 16h47 06h37 18h55 -23°00‟ 0,983 

08 jan 08h43 16h55 06h36 19h02 -22°15‟ 0,983 

15 jan 08h38 17h05 06h34 19h10 -21°08‟ 0,984 

22 jan 08h31 17h16 06h29 19h19 -19°42‟ 0,984 

29 jan 08h23 17h28 06h22 19h29 -17°58‟ 0,985 

05 feb 08h12 17h41 06h14 19h39 -15°58‟ 0,986 

12 feb 08h00 17h53 06h03 19h50 -13°44‟ 0,987 

19 feb 07h47 18h06 05h52 20h01 -11°19‟ 0,989 

26 feb 07h33 18h18 05h38 20h13 -08°46‟ 0,990 

05 mrt 07h18 18h30 05h23 20h24 -06°07‟ 0,992 

12 mrt 07h03 18h42 05h07 20h37 -03°23‟ 0,994 

19 mrt 06h47 18h53 04h50 20h50 -00°37‟ 0,996 

26 mrt 07h31 20h05 05h33 22h04 +02°08’ 0,998 

Datum  Maanfase 

02 jan Eerste kwartier 

09 jan Volle Maan 

16 jan Laatste kwartier 

24 jan Nieuwe Maan 

01 feb Eerste kwartier 

08 feb Volle Maan 

15 feb Laatste kwartier 

23 feb Nieuwe Maan 

03 mrt Eerste kwartier 

09 mrt Volle Maan 

16 mrt Laatste kwartier 

25 mrt Nieuwe Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

januari, februari en maart. Alle 

uren zijn gegeven in lokale win-

tertijd, behalve na 24 maart, 

want  dan treed het zomeruur in 

voege. 

Schemering: 

We onderscheiden drie soorten 

schemering:  

• Burgerlijke schemering: de Zon 

staat meer dan 6° onder de hori-

zon 

• Nautische schemering: de Zon 

staat meer dan 12° onder de hori-

zon 

• Astronomische schemering: de 

Zon moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind 

mei niet meer het geval. 
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MARS 

Datum Opkomst

(Wintertijd) 

Culminatie 

(hoogste punt) 

01 jan 03h09 08h12 

08 jan 03h04 08h00 

15 jan 02h59 07h48 

22 jan 02h54 07h36 

29 jan 02h48 07h24 

05 feb 02h42 07h12 

12 feb 02h35 07h00 

19 feb 02h28 06h47 

26 feb 02h19 06h34 

05 mrt 02h10 06h21 

12 mrt 02h00 06h07 

19 mrt 01h49 05h53 

26 mrt 02h36 

(Zomertijd) 

06h38 

(Zomertijd) 

VENUS 

Datum Ondergang

(Wintertijd) 

01 jan 20h53 

08 jan 21h11 

15 jan 21h27 

22 jan 21h41 

29 jan 21h53 

05 feb 22h03 

12 feb 22h09 

19 feb 22h10 

26 feb 22h05 

05 mrt 21h52 

12 mrt 21h27 

19 mrt 20h50 

26 mrt 21h01 

(Zomertijd) 

Aarde om de Zon beweegt in 

deze periode ook het grootst 

(denk aan de fameuze perken-

wet van Kepler), namelijk 30,4 

km/s. En dit impliceert dat de 

schijnbare beweging van de Zon 

aan de hemel uiteraard ook 

maximaal is: 1,002 ° per dag.  

Zes maanden later, op 4 juli om 

11h48 staat de Aarde in haar 

aphelium, het verste punt in haar 

elliptische baan omheen de Zon. 

De Zon bevindt zich op 

1,016643 AE of 152,08 miljoen 

km. Haar schijnbare diameter 

aan de hemel bedraagt 31‟28‟‟ 

en de omloopsnelheid van de 

Aarde 29,4 km/s, waardoor we 

onze ster 0,97° per dag zien op-

schuiven langs de ecliptica. 

Tussen het aphelium en periheli-

um komt de Zon vanuit aards 

perspectief gezien twee maal per 

jaar op een positie terecht waar 

ze de hemelevenaar snijdt. Dag 

en nacht zijn op dat moment 

voor de ganse planeet even lang. 

In de sterrenkundige wereld 

wordt deze dag- en nachteve-

ning „equinox‟ genoemd. De 

equinox van maart betekent 

voor het noordelijk halfrond het 

begin van de lente: de Zon komt 

van de zuidelijke hemelsfeer 

terecht in de noordelijke he-

melsfeer. Dit jaar vindt het ge-

beuren plaats op 20 maart om 

14h31. 

 

Aangezien de Zon zich in haar 

elfjarige cyclus nog steeds in de 

piekperiode bevindt (2000-

2001), en bijgevolg erg actief en 

onrustig is, kan er op gebied van 

zonnevlekken de komende 

maanden nog wel één en ander 

verwacht worden. Eventueel 

poollicht kan onmogelijk lang 

op voorhand voorspeld worden. 

Het is een kwestie van steeds 

alert te zijn, en het internet kan 

daarbij een nuttig instrument 

zijn. Wij trachten jou dan ook 

via de elektronische MIRA-

nieuwsbrief of van eventueel 

poollichtalarm op de hoogte te 

houden. 

 

De Maan zorgt al op de 9de dag 

van het nieuwe jaar voor een 

mooi spektakel. Als wolken 

geen roet in het eten gooien, 

krijgen we een totale maansver-

duistering te zien. Overal op 

Aarde waar de Maan op 9 janua-

ri 2001 van 19h42 tot 22h59 

(onze tijd) boven de horizon 

staat, krijgt men dit fenomeen te 

aanschouwen. Concreet betreft 

het bij deze eclips Azië, Afrika 

en Europa. Voor onze Ameri-

kaanse vrienden over de grote 

plas komt het fenomeen enkele 

uren te vroeg.  

De verschillende fasen (zie bij-

gevoegde tekening): 

 

2: DE PLANETEN 

 

Om Mercurius waar te nemen, 

kan je best de tweede helft van 

januari aan de slag. Aangezien 

Mercurius het dichtst bij de Zon 

staat, is het beste moment om 

deze planeet waar te nemen 

wanneer ze zelf het verst van de 

Zon staat. En 28 januari is zo‟n 

moment. Mercurius verdwijnt 

pas ruim anderhalf uur na de 

Zon onder de horizon (Zon 

17h23, Mercurius 19h06), je 

hebt dus tijd genoeg om eventu-

eel eerst via een verrekijker en 

daarna met het blote oog Mercu-

rius in het WZW te ontdekken 

en te observeren.  

 

Venus, na de Zon en de Maan 

het helderste object aan de he-
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JUPITER 

Datum Opkomst 

(Wintertijd) 

Ondergang 

(Wintertijd) 

01 jan 21h57 05h50 

08 jan 21h28 05h20 

15 jan 20h59 04h50 

22 jan 20h31 04h22 

29 jan 20h03 03h55 

05 feb 19h36 03h28 

12 feb 19h10 03h03 

19 feb 18h45 02h38 

26 feb 18h20 02h14 

05 mrt 17h56 01h51 

12 mrt 17h32 01h28 

19 mrt 17h09 01h06 

26 mrt 17h46 

(Zomertijd) 

01h45 

(Zomertijd) 

Deze en vorige pagina:  

De zichtbaarheid van de vier interessantste planeten in januari-maart 2001 

Mars begint eindelijk weer de moeite te lonen: de dichtste nadering tot de Aarde is voor 21 juni. Eind maart 

zien we hem eindelijk weer groter dan 10 boogseconden worden, zodat het ook door amateurtelescopen de 

moeite loont. 

De tekeningen tonen de relatieve afmetingen van de planeten op 15 februari. Venus (35”) ziet er dan bijna even 

groot uit als Jupiter (40”), en zal hem de volgende weken zelfs overtreffen. 

SATURNUS 

Datum Opkomst 

(Wintertijd) 

Ondergang 

(Wintertijd) 

01 jan 21h27 05h01 

08 jan 20h59 04h33 

15 jan 20h31 04h04 

22 jan 20h03 03h37 

29 jan 19h35 03h09 

05 feb 19h08 02h42 

12 feb 18h41 02h16 

19 feb 18h15 01h50 

26 feb 17h49 01h25 

05 mrt 17h23 01h00 

12 mrt 16h58 00h35 

19 mrt 16h33 00h11 

26 mrt 17h08 

(Zomertijd) 

00h47 

(Zomertijd) 

mel, bereikt op 17 januari haar 

grootste elongatie (hoekafstand 

t.o.v. de Zon). Een zeer interes-

sante periode om de planeet 

waar te nemen, want meer dan 

vier uur na zonsondergang staat 

Venus nog te schitteren boven 

de horizon. In januari in het 

ZW, in februari en maart in het 

W. Geleidelijk gaan we Venus 

weer dichter naar de Zon zien 

evolueren, en bovendien begin-

nen vanaf half februari de dagen 

weer snel te lengen. Het gevolg 

hiervan is dat Venus vanaf einde 

maart niet meer zichtbaar is 

door de gloed van de Zon. 

 

De liefhebbers van Mars moe-

ten vroeg uit de veren. Via bij-

gaande tabel zie je ook wanneer 

de planeet haar hoogste punt aan 

de hemel bereikt of culmineert. 

Begin januari is dit op een hoog-

te van ongeveer 27°, tegen einde 

maart is dit teruggelopen tot 

ruim 16°. Zoals je weet: elk he-

melobject op het noordelijk 

halfrond bereikt zijn hoogste 

punt wanneer het de plaatselijke 

hemelmeridiaan passeert, die het 

zuiden met het noorden ver-

bindt. 

Begin maart loont het zeker de 

moeite om eens te kijken wan-

neer de planeet in de buurt komt 

van Antares, de helderste ster uit 

het sterrenbeeld Scorpius. Je 

moet “in de buurt van” natuur-

lijk niet letterlijk nemen, want 

Mars bevindt zich nu op onge-

veer 175 miljoen km van de 

Aarde (1,17 AE) en Antares op 

6 duizend biljoen km (604 licht-

jaar). Maar kijkend naar de gro-

te hemelsfeer om ons heen, 

staan Mars en Antares op 4 

maart zowat 5° van mekaar ver-

wijderd, en dat is het ideale mo-

ment om de rode kleur van bei-

de hemellichamen eens te verge-

lijken. 

Want inderdaad, Antares is een 

rode reuzenster en de naam er-

van is een directe verwijzing 

naar Mars. De oude Grieken 

spraken immers niet over Mars 

maar over Ares als krijgsgod. 

En omwille van de rode kleur 

van de planeet werd een ver-

band gelegd met bloed en oor-

log. Nadien herdoopten de Ro-

meinen Ares tot Mars. De naam 

„Antares‟ is een samentrekking 

van anti-Ares, de rivaal van 

Ares. En begin maart kan je met 

eigen ogen beide rivalen eens 

vergelijken. Heb je enig idee 

wie van de twee het helderst zal 

zijn ? 
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Het is nog steeds een ideale pe-

riode om Jupiter en Saturnus 

waar te nemen. Trouw blijven 

beide reuzenplaneten mekaar 

gezelschap houden in het ster-

renbeeld Taurus. Geregeld komt 

ook de Maan nog langs (5 en 6 

januari, 1 en 2 februari, 1 en 2 

maart), zodat het daar een gezel-

lig onderonsje wordt in de buurt 

van Aldebaran (alfa Tauri), de 

Hyaden en de Plejaden. Lang-

zaam maar zeker cirkelt de Aar-

de echter verder rond de Zon, 

zodat Jupiter en Saturnus voor 

ons steeds vroeger onder de ho-

rizon verdwijnen. Volgend jaar 

rond deze periode staat Saturnus 

in de buurt van Aldebaran, maar 

Jupiter is tegen die tijd al door-

gereisd tot in Gemini.  

 

3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Van het kometenfront voorlopig 

geen groot nieuws. Wat meteo-

ren betreft, gingen de Leoniden 

en Geminiden van het afgelopen 

jaar gepaard met behoorlijk wat 

storend maanlicht. Om Boötiden 

waar te nemen hebben we met 

een ander probleem te maken. 

Deze meteorenzwerm, beter be-

kend onder de naam Quadranti-

den, is actief tussen 1 en 6 ja-

nuari, en in principe kunnen we 

per uur in de allerbeste omstan-

digheden meer vallende sterren 

verwachten dan bij Perseïden of 

Geminiden. Het hoogtepunt valt 

meestal tijdens de nacht van 3 

op 4 januari, maar dit jaar wordt 

het maximum verwacht op 3 ja-

nuari om 11h. En dat is zoals je 

weet overdag.  

 

4: DEEP-SKY 

  

In Taurus (Stier) wordt de aan-

dacht dit jaar vooral getrokken 

door de prominente aanwezig-

heid van Jupiter en Saturnus. 

Laat dit ons echter niet afleiden 

van een zeer bijzonder object, 

dat is terug te vinden tussen de 

hoornen van de stier: 67 boog-

minuten ten noordwesten van 

Zeta Tauri bevindt zich immers 

de beroemde Krabnevel (zie 

ook het CCD-beeldje in de ru-

briek “Beeldgalerij”), door 

Charles Messier aangeduid met 

nummer 1 in zijn cataloog van 

zwakke, nevelachtige objecten. 

M1 is het overblijfsel van een 

supernova, een gigantische ster-

explosie die door aardbewoners 

in het jaar 1054 zelfs overdag 

kon waargenomen worden. De 

Krabnevel is een zeer populair 

object, waarvan in haast elk 

boek over sterrenkunde afbeel-

dingen te vinden zijn. Ergens 

middenin de geïoniseerde gas-

massa bevindt zich het overblijf-

sel van de geëxplodeerde ster, 

namelijk een pulsar, die een zeer 

krachtige bron van röntgenstra-

ling is. Maar de gecompliceerde 

structuur die je bij dergelijke 

foto‟s kan onderscheiden, is na-

tuurlijk niet terug te vinden als 

je onder de sterrenhemel naar 

M1 op zoek gaat. Met een stevig 

ondersteunde 7 x 50 verrekijker 

of een kleine telescoop zal je 

niet meer te zien krijgen dan een 

zwak nevelig vlekje, maar eens 

je met een iets grotere telescoop 

aan de slag kan (10 tot 20 cm 

objectief), kan je toch wat korre-

lige structuur onderscheiden met 

meer vorm en zelfs een duidelij-

ke kromming. We hebben hier 

te maken met een object op een 

afstand van ruim 6000 lichtjaar, 

met een lichtsterkte van magni-

tude 8.40 en met een schijnbare 



39 
MIRA Ceti - januari - maart 2001 

afmeting van 6 boogminuten bij 

4.  

In Taurus staan nog twee objec-

ten die zeker ook nadere aan-

dacht verdienen. De Plejaden 

zijn wel door velen bij naam ge-

kend, maar dat het nu precies 

dat hoopje sterren betreft die dit 

jaar bovenin tussen Jupiter en 

Saturnus staan is voor iedereen 

niet zo duidelijk. M45, zoals de-

ze sterrengroepering ook ge-

noemd wordt, is makkelijk 

zichtbaar met het blote oog. 

Kijk de komende maanden een 

vijftal graden ten NNW van Ju-

piter. Daar zie je dan zes of ze-

ven sterretjes die samen een 

groepje vormen. In werkelijk-

heid gaat het om 300 à 500 ster-

ren op een afstand van ongeveer 

400 lichtjaar. Het betreft een 

open sterrenhoop met een dia-

meter van ongeveer 30 lichtjaar. 

Naar astronomische maatstaven 

betreft het vrij jonge sterren, zo-

‟n 50 miljoen jaar oud, waarbij 

enkele zeer massieve. Op kleur-

enfoto‟s zien de Plejaden eruit 

als voornamelijk blauwwitte 

sterren, ingebed in een blauwe, 

reflecterende nevel van koud 

gas en stof. M45 beslaat een re-

latief groot gebied aan de hemel 

(120 boogminuten bij 100) met 

een gezamenlijke magnitude 

van 1.20. De populaire naam 

voor deze sterrenhoop is het ze-

vengesternte, maar toch zullen 

velen er niet in slagen onder 

normale omstandigheden meer 

dan zes sterren te onderschei-

den. Bij optimale waarnemings-

omstandigheden kunnen geoe-

fende waarnemers soms meer 

dan 12 sterren onderscheiden. 

Maar eens je met je verrekijker 

de Plejaden in ogenschouw ge-

nomen hebt, wachten je schitte-

rende beelden van vele tiental-

len sterren.  

Er bevindt zich in Taurus een 

tweede open sterrenhoop, name-

lijk de Hyaden. Het zijn in to-

taal zo‟n 150 sterren, op een af-

stand bevinden van ongeveer 

150 lichtjaar. Deze sterren be-

vinden zich verspreid rondom 

Aldebaran, de helderste ster uit 

Taurus, die zelf geen deel uit-

maakt van de Hyaden, maar ge-

woon op de voorgrond staat 

(afstand: + 65 lichtjaar). De ge-

zamenlijke helderheid van de 

Hyaden bedraagt magnitude 

0.50, en dit verspreid over een 

oppervlakte met een diameter 

van ongeveer 5,5 graden. Deze 

grote uitspreiding is er verant-

woordelijk voor dat de Hyaden 

niet in de Messiercatalogus op-

genomen zijn geworden. Het 

loont toch zeker de moeite om 

er via je verrekijker enige tijd te 

verwijlen. 

 

M45, de Plejaden of ook Zevengesternte genoemd 
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Het sterrenbeeld Orion blijft de 

komende maanden prominent 

aanwezig; geniet er dus maar 

naar hartelust van. 

 

Aan de voeten van deze hemelse 

jager bevindt zich een ander 

sterrenbeeld dat soms over het 

hoofd gezien wordt, helaas niet 

door de jager zelve: Lepus, of 

in het Nederlands de Haas. Van-

uit onze streken gezien komt 

Lepus niet erg hoog boven de 

horizon (slechts 20 tot 25°), 

maar toch is het betrekkelijk 

eenvoudig het sterrenbeeld terug 

te vinden, aangezien er zich ze-

ven sterren bevinden die helder-

der zijn dan magnitude vier. 

Bovendien  kan je nog een Mes-

sierobject aan je lijstje toevoe-

gen, als je in Lepus op zoek gaat 

naar M79, een bolvormige ster-

renhoop op een afstand van zo-

wat 43.000 lichtjaar. Als je de 

denkbeeldige lijn tussen Alfa 

Leporis en Bèta Leporis iets 

meer dan één keer verlengt kom 

je uit bij een ster van magnitude 

5. Een halve graad ten NO van 

deze ster bevindt zich M79. Dit 

object van magnitude 7.9 en met 

een schijnbare diameter van drie 

boogminuten heeft een culmina-

tiehoogte van 14,5° en komt 

derhalve niet erg hoog boven de 

horizon te staan. Met een kleine 

telescoop kan je een nevelachtig 

bolletje waarnemen, maar om 

daadwerkelijk sterren te kunnen 

onderscheiden heb je beslist een 

20 cm-telescoop nodig.   

 

Via Canis Major (Grote Hond) 

met daarin de schitterende Siri-

us, de helderste ster aan de he-

mel (magnitude –1.44) komen 

we terecht in een ander minder 

gekend sterrenbeeld: Monoce-

ros of de Eenhoorn. Het is wel 

begrijpelijk dat Monoceros min-

der gekend is, want in vergelij-

king met de vele heldere sterren 

uit de buurt (Betelgeuze en co, 

Sirius, Procyon, Castor, Pollux, 

enz.) heeft dit sterrenbeeld daar 

ogenschijnlijk niet zo heel veel 

spectaculairs tegenover te plaat-

sen. Het bevat slechts vier ster-

ren helderder dan magnitude 4. 

Maar Monoceros ligt wel quasi 

volledig in de Melkweg, en be-

vat bijgevolg heel veel sterren 

en ook enkele prachtige nevels. 

M50  is een open sterrenhoop 

op een afstand van ongeveer 

3.000 lichtjaar, redelijk eenvou-

dig te vinden als je met een ver-

rekijker aan de slag gaat. Trek 

een denkbeeldige lijn van Sirius 

naar Procyon. Op ongeveer een 

derde van die lijn zal je een aan-

tal sterretjes bij mekaar aantref-

fen, die hier en daar bogen vor-

men. Het geheel heeft een mag-

nitude van 5.90 en strekt zich uit 

over een oppervlak met een dia-

meter van 16 boogminuten. Ook 

de beroemde Rosettenevel is te 

bewonderen in Monoceros, 

maar om die waar te nemen dien 

je al te beschikken over een be-

hoorlijk krachtige telescoop 

(objectief 25 à 30 cm). Vooral 

voor fotografische waarnemin-

De gasnevel rond de ster Merope vormt het helderste deel van het 

nevelcomplex van de Plejaden.  Onder een stikdonkere hemel zou 

deze al zichtbaar zijn met een grote 14 x 100 mm verrekijker. 

CCD-beeld van Bart Declercq. Het origineel (in kleur) is terug te 

vinden op zijn nieuwe website: http://oberon.spaceports.com/
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2001, Jean 

Meeus, VVS 2000. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

• Sterren kijken, Burnham Ro-

bert, Dyer Alan e.a. 

 

Software:  

• Guide 7.0. Project Pluto 

• Dance of the Planets. ARC 

Software 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

gen is het een dankbaar object. 

Het gaat om een ringvormige 

emissienevel op een afstand van 

ruim 4.000 lichtjaar met  in het 

midden een groot uitgehold ge-

bied. De centrale holte wordt 

veroorzaakt door de stralings-

druk van sterren die zich in het 

midden bevinden en die het aan-

wezige gas en stof a.h.w. weg-

vreten. 

Interessant is vooral de open 

sterrenhoop NGC 2244 die zich 

in de brede band van de Rosette-

nevel bevindt en via een verre-

kijker of een kleine telescoop 

relatief eenvoudig terug te vin-

den is. Twee graden ten O van 

Epsilon Monocerotis, een ster 

van magnitude 4.4, kan je een 

iets zwakker sterretje terugvin-

den, 12 Monocerotis (magnitude 

5.8), dat schijnbaar deel uit-

maakt van de open sterrenhoop. 

Verspreid rond deze ster kan je 

een tiental sterretjes terugvin-

den, en naarmate je kijker 

lichtsterker is, zal je uiteraard 

meer lichtpuntjes onderschei-

den. Voor de Rosettenevel zelf 

moet je zoals gezegd een zeer 

lichtsterke telescoop hebben, 

maar bovendien moet het echt 

volledig duister zijn, moet de 

lucht heel transparant zijn en … 

moet je zelf in uitstekende vorm 

zijn.  

 

Na dit sterke nummertje Deep-

skyduiken kunnen we ons waar-

nemingshoofdstuk voor de 

maanden januari tot maart rustig 

en sereen afsluiten door nog 

even een blik te werpen op Ca-

nis Minor (Kleine Hond), het 

kleine vriendje van Canis Ma-

jor. Hoewel het een klein ster-

renbeeld is met geen noemens-

waardige nevels of sterrenho-

pen, kunnen de twee helderste 

sterren, Procyon en Gomeisa, 

ons toch zeker bekoren. Procyon 

is de vijfde helderste ster aan de 

hemel (magnitude 0.38) en haar 

afstand t.o.v. de Zon wordt (vrij 

nauwkeurig) geschat op 11,4 

lichtjaar. De naam Procyon 

komt van het Grieks en betekent 

letterlijk vertaald „vóór de 

hond‟. De ster werd zo genoemd 

omdat ze daadwerkelijk opkomt 

korte tijd vóór Sirius aan de he-

mel verschijnt. Gomeisa is de 

tweede heldere ster in Canis Mi-

nor. Het is een grote blauwe 

veranderlijke ster op een afstand 

van 170 lichtjaar met een ge-

middelde helderheid van magni-

tude 2.89. Haar naam verwijst 

naar het Arabische Al Ghumai-

sa, de naam die soms gegeven 

werd aan het ganse sterrenbeeld 

of ook wel eens aan Procyon 

zelf. De naam zou betekenen 

„met een wateroog‟ of 

„wenende‟. Dit dan verwijzend 

naar een mythologisch verhaal, 

waarbij twee geliefden er na een 

scheiding van duizend jaar in 

geslaagd waren bij mekaar te 

komen via een hachelijk brugje 

over de Melkweg heen. Uit die 

sprankelende liefde ontstond 

dan de schitterende ster Sirius. 

Toen deze ster ontbrandde ver-

teerde het vuur het brugje. Canis 

Major, de trouwe viervoeter, 

had zijn meester gevolgd in dit 

avontuur, maar Canis Minor 

was niet oplettend geweest en 

had zo zijn grote gezel definitief 

kwijt gespeeld. Vandaar het 

troosteloze verdriet en geween 

van aan de andere kant van de 

Melkweg. En op dit verhaal be-

staan dan nog vele tientallen va-

rianten. 
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De sterrenhemel in maart 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 maart om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 maart om 22h, op 1 april om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in februari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 februari om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 februariom 22h, op 1 maart om 20h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in januari 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 januari om 21h wintertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 januari om 22h, op 1 februari om 20h wintertijd,... 
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Uit sympathie: 

LORO N.V. 


