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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de 

Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, 

tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in overleg met de Vlaam-

se minister van Onderwijs en Vorming. 

Uit sympathie: 

LORO N.V. 
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INHOUD 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 

Met dank aan het Ministerie voor 

Wetenschapsbeleid. 

 

Redactie: 

Philippe Mollet 

 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22 

1850 Grimbergen 

 

Teksten: 

 

Francis Meeus, Frank Deboosere, 

Hugo Van de Velde, Emiel Beyens, 

Geertrui Cornelis, Philippe Mollet 

 

Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur ge-

kend zijn. De redactie behoudt het 

recht om kleine wijzigingen in de 

tekst aan te brengen.  

 

Abonnement: 

Een abonnement op MIRA Ceti 

kost € 17,50. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  

 

STEUN MIRA ! 

U kan steunend lid worden door 

€ 30 of meer te storten op post-

cheque-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 gewone lidmaatschap/

abonnement. 

Wie beide wil combineren krijgt 

een gunsttarief:   € 30  +  € 15  =  

€ 45. 

OP DE VOORPAGINA 

 

Een opname van de Androme-

danevel (M31), door Leo Aerts. 

Leo was jarenlang voorzitter 

van de overkoepelende VVS 

(Vereniging Voor Sterrenkun-

de), ervaren astrofotograaf maar 

vooral erelid van MIRA. 

Ook hij begint stilaan voor be-

paalde onderwerpen (Maan, 

Zon, planeten,…) over te stap-

pen op digitale technieken zoals 

de populaire webcams, maar 

blijft tegelijk wel aan klassieke 

fotografie doen. Maar ook hier 

komt de pc van pas: inscannen 

en bewerken maakt de beelden 

nog beter. 

 

Op het beeld is niet enkel M31 

zelf te zien, maar ook twee be-

geleiders: M110 is de kleinere 

vlek rechtsboven van M31. M32  

daarentegen is de heldere dikke 

―ster‖ onder de kern van M31. 

 

De commentaar van de foto-

graaf: ―Opname met Kodak Su-

pra 400, 20 minuten belicht met 

150 f/3,5 Flat Field Camera. 
Vrij grofkorrelig. Werk toch lie-

ver met TP2415 of 100 ASA 

kleurenfilm.” 

Nieuws van de werkgroepen 4 
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Komeet Ikeya-Zhang 11 

Strip: Prof. Sterrekens “Grote inslagen op Aarde” 14 
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Verslag MIRA-waarnemingskamp voor gevorderden 23 

Bespreking CD-Rom ―Guide8‖ 25 

Beeldgalerij 28 

Hemelkalender 30 

weken van april zijn ideaal. De 

afwezigheid van storend maan-

licht en een komeet die dan gan-

se nacht zichtbaar blijft: wat kan 

u nog meer dromen?  

Het mooiste zicht zal u krijgen 

met een verrekijker: een heldere 

geconcentreerde kern en een 

staart van bijna 5 graden lengte.  

Mis deze komeet dus niet. 

 

 

EVEN LACHEN... 

 

Weet je waarom de Maan be-

langrijker is dan de Zon? 

De Maan schijnt ‘s nachts en 

brengt ons wat licht als het don-

ker is. De Zon schijnt in de dag 

als het toch reeds klaar is. 

OP DE VALREEP 

 

Een volledig artikel over komeet 

Ikeya-Zhang is te vinden op pa-

gina 11. De staartster presteert 

echter merkelijk beter dan ver-

wacht: tijdens het MIRA-

waarnemingskamp voor gevor-

derden in de donkere Provence 

konden enkelen hem reeds met 

het blote oog waarnemen, maar 

anderhalve week later lukte dat 

ook reeds onder een modale he-

mel in Vlaanderen. Op het ogen-

blik dat u dit tijdschrift in uw 

brievenbus krijgt zal hij mis-

schien al een beetje afgezwakt 

zijn, maar zullen de waarne-

mingsomstandigheden merkelijk 

verbeterd zijn. De eerste twee 
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Nog eens vermelden dat deze 

werkgroepen er zijn voor én 

door u. Aarzel dan ook niet om 

u er bij aan te sluiten, zowel om 

ons te helpen als om zelf in con-

tact te komen met gelijkgestem-

den. 

Geen nieuws, goed nieuws. 

De werkgroep IT heeft de laat-

ste maanden vooral achter de 

schermen gewerkt: onderhoud 

pc‘s, brainstormen over back-

upsystemen, maar vooral op-

maak van de website. Er werden 

heel wat nieuwe beeldjes en 

teksten gemaakt, en binnenkort 

mag u (eindelijk!) een ver-

nieuwde “virtuele rondlei-

ding” op de MIRA-site ver-

wachten. 

In samenwerking met de werk-

groep ―Publicaties‖ zal dan ook 

gewerkt worden aan nieuwe 

rubrieken en artikels. 

Informatietechnologie 

Onlangs werd voor de  biblio-

theek een softwarepakket aange-

schaft dat het mogelijk zal ma-

ken om in de nabije toekomst 

(mits het uitblijven van onvoor-

ziene omstandigheden, en … 

‖met informatica weet men 

nooit‖ zegt men) de uitlening 

volledig geautomatiseerd te 

laten verlopen.  

Tot nu toe beschikken wij welis-

waar over een elektronisch be-

stand van alle boeken, video‘s 

en cd-rom's maar de eigenlijke 

uitlening verloopt nog steeds 

manueel, met alle erbij horende 

administratieve rompslomp. Zo 

kan men, bijvoorbeeld,  wel 

weten of de bibliotheek een be-

paald boek bezit maar men kan 

niet zomaar nagaan of het ge-

Bibliotheek– en docu-

mentatiecentrum 

De ―techniekers‖ werken ge-

staag verder aan de uitbouw van 

het optisch experimentarium.  

De laatste maanden werd druk 

geëxperimenteerd met prisma‘s, 

roosters en lenzen om een mooi 

spectrum te produceren. 

Telescopen, instrumen-

ten en onderhoud 

Volgende vergadering op vrij-

dag 12 april, 20h. Dit maal heb-

ben ook de studenten geen ex-

cuus om afwezig te zijn! 

We zullen het deze keer vooral 

hebben over de aanmaak van ar-

tikels voor de website, maar ook 

over het tijdschrift en de expo‘s. 

Ook de voorbije maanden viel 

het weer vaak tegen tijdens de 

samenkomsten van de werk-

groep sterrenkunde. Hopelijk 

hebben we in de lente meer ge-

luk. Deze werkgroep staat open 

voor alle leden, en natuurlijk 

vooral voor wie geïnteresseerd 

is in praktische sterrenkunde.   

De samenkomsten gaan steevast 

door op de eerste en derde 

woensdag van de maand, tenzij 

het een feestdag betreft. Natuur-

lijk kunnen de data  aangepast 

worden aan de sterrenkundige 

actualiteit: zo is er geen samen-

komst op 17/4 maar wel op 16/4 

omwille van de bedekking van 

Jupiter door de Maan. 

 

Volgende samenkomsten: 

3/4, 16/4 (dinsdag!!!), 1/5, 15/5, 

5/6, 19/6 telkens vanaf 20h. 

Aanbellen aan de oude ingang 

van MIRA. Spring gerust eens 

binnen.  

Verantwoordelijken: Wim En-

gels  en Bar t  Declercq 

(Bart@mira.be). 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

De werkgroep ―Rondleidingen‖ 

rekent zoals steeds op ieders 

creatieve bijdrage. Tijdens vori-

ge vergadering werd er een eer-

ste tussentijdse balans opge-

maakt. Er werd ook een tekst-

bundel voorgesteld en bespro-

ken i.v.m. rondleidingen op   

MIRA. We ontvingen intussen 

ook reeds allerhande suggesties 

i.v.m. een enquêteformulier dat 

we eventueel in de toekomst aan 

de bezoekers zouden voorleg-

gen. De werkgroep heeft een 

aantal korte handleidingen op-

gesteld voor het bedienen van 

verschillende toestellen en in-

strumenten op MIRA. Op basis 

daarvan worden korte checklist-

jes opgemaakt. En we besteden 

ook de nodige aandacht aan het 

opstellen van een aantal nieuwe 

programma‘s die tijdens een 

rondleiding gebruikt kunnen 

worden. Geïnteresseerd om mee 

te werken? Laat van je horen.  

Volgende vergadering: maandag 

13 mei om 20h. Iedereen wel-

kom! Voor meer info: bel of 

stuur een e-mail naar fran-

cis@mira.be. 

Philippe Mollet, Francis Meeus, Emiel Beyens 

Publicaties 

zochte document al dan niet is 

uitgeleend. Dit vergt een om-

slachtige manuele opsporing in 

de klassieke ―fichebak van uit-

geleende boeken―, wat toch een 

handicap is. Het huidig elektro-

nisch bestand werd reeds aange-

past om in het nieuwe software-

pakket ingevoerd te worden. 

Men moest inderdaad vermijden 

dat de meer dan 1.250 documen-

ten die de bibliotheek rijk is 

opnieuw zouden moeten worden 

ingevoerd. 

 Op dit ogenblik wordt nog een 

laatste controle uitgevoerd op de 

juistheid van de gegevens.  

Normaal gezien moet dit alles 

binnen afzienbare tijd tot het 

verleden behoren en zal de uitle-

ning van bibliotheekmateriaal 

bijgevolg veel vlotter verlopen. 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 



MIRA Ceti - april - juni 2002 5 

Ook dit jaar houden we elke 

laatste vrijdag van de maand, 

vanaf oktober tot april, een 

waarnemingsavond. Deze avon-

den starten telkens stipt om 

19h30 met een introductie door 

Frank Deboosere, die spreekt 

over een actueel onderwerp. 

De toegangsprijs bedraagt stee-

vast € 4,50, maar is uiteraard 

gratis voor abonnees en leden. 

 

26 april is de laatste editie vóór 

de zomermaanden. De Maan en 

Jupiter staan aan de avondhemel 

te schitteren en ook Saturnus en 

Mars zijn nog net waar te nemen 

in het westen. Frank Deboosere 

s p r e e k t  o v e r  a ma t e u r -

astronomie. . 

Waarnemingsavonden: 
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL – JUNI 2002 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de 

―museumonderdelen‖ van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

interactieve sterrenkaart, de 

tentoonstellingszaal, de experi-

menten, filmvoorstelling...). 

 

Ook de tijdelijke tentoonstelling 

kan er bezocht worden. Vanaf 

februari staat er een eigen ten-

toonstelling over ―Kleine objec-

ten in het zonnestelsel‖.  Aan 

bod komen de kometen, plane-

toïden, meteoroïden en meteo-

ren, ijsdwergen,… Er wordt 

aandacht besteed aan de 

―gevaarlijke‖ objecten die ooit 

de Aarde zouden kunnen raken, 

de gevolgen hiervan, en de pro-

jecten die lopen om deze op tijd 

te detecteren. 

 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers van     

MIRA staan natuurlijk steeds 

klaar om uw vragen te beant-

woorden. De toegangsprijs be-

draagt € 2,50 maar is gratis voor 

leden van MIRA en van andere 

sterrenkundige verenigingen. 

Woensdagnamiddag, 14

-18h 

Gratis en voor niks kan op 

www.shatters.net/celestia/ de 3D Space 

Simulator Celestia gedownload worden. 

Het bestand is net geen 12 MB groot en 

dat is ook met een gewone modem nog 

doenbaar. Neem zelf maar eens een kijkje 

op de website en overtuig uzelf. 

 

Het beeldje hiernaast toont zo‘n simulatie 

(op basis van echte beeldgegevens): een 

zicht op Mars, vanuit een standpunt enke-

le kilometers boven zijn maan Phobos. 

Celestia laat niet alleen toe dergelijke 

beelden te maken, maar vooral ook een 

vlucht erheen en eromheen te simuleren. 

Webtip: Celestia 

Zaterdag 20 april komt Frank 

Vermeulen, auteur van het suc-

cesboek ―Mijnheer Albert‖, 

voor jong en oud spreken over 

Albert Einstein en de relativi-

teitsleer.  

Om 15h.Toegangsprijs  € 3,10 

 

Relativiteit is een boeiend en 

vaak aangehaald onderwerp, 

terwijl Einstein met lengtes 

voorsprong de meest populaire 

wetenschapper is. Toch wordt 

―relativiteit‖ door velen spon-

taan als ―moeilijk‖ of ―boven 

mijn petje‖ beschouwd. Het vlot 

geschreven boek ―Mijnheer Al-

bert‖ toont aan dat dit helemaal 

niet nodig is. Als de voordracht 

ook maar een beetje in de buurt 

komt, dan belooft dit zeker een 

heel leerrijke namiddag te wor-

den.  

 

Voor meer info over het boek 

neemt u best eens een kijkje op: 

h t t p : / /

www.vermeulen138.yucom.be/

page3.htm 

Voordracht  

Frank Vermeulen: 
Einstein en de 

relativiteitsleer 
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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: info@beisbroek.be 

http://www.beisbroek.be/ 

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/  

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel. (089)30 79 90 

fax (089)30 79 91 

e-mail:  
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Elke vrijdagavond: Urania is 

geopend voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een 

bezoek brengen aan de sterren-

wacht.  

• Dinsdag 2 tot vrijdag 5 april 

2002: Astrokids, een sterren-

kamp op de Volkssterrenwacht 

Urania onder begeleiding van 

ervaren monitoren van Urania 

Mobiel en de jeugdwerkgroep 

Oberon. Op een speelse maar 

didactisch verantwoorde wijze 

worden kinderen vertrouwd 

gemaakt met begrippen uit de 

astronomie, ruimtevaart en 

weerkunde.  

Deelnemingsbijdrage: 75,00 

EUR (3.025 BEF)  

• Zaterdag 13 april 2002 van 

20h00 tot 23h00: Waarne-

mingsavond: Lentesterrenbeel-

den. De nachten worden lan-

ger, maar de lentesterrenbeel-

den zoals de Leeuw (Leo), de 

Grote Beer (Ursa Maior) en de 

Kreeft (Cancer) smeken om 

aandacht. We proberen eens 

enkele zwakke galaxieën op te 

sporen.  

• Nieuwe planetariumvoorstel-

ling: ―De Aarde. Planeet met 

duizend gezichten‖. 

Elke woensdag (16h), vrijdag 

(20h) en zondag (16h) 

In schoolvakanties ook op dins-

dag, donderdag en vrijdag 

(telkens om 15h). 

 

• Voorstelling ―Er is leven in 

het heelal‖ iedere zondag om 

17h. 

 

• Jeugdvoorstelling: ―Spike 

Codex‖- Elke woensdag en zon-

dag om 15h00. 

In schoolvakanties ook op dins-

dag, donderdag en vrijdag 

(telkens om 14h). 

 

• Volwassenwerkgroep Vende-

linus komt elke 3de zaterdag van 

de maand samen van 14 tot 17u. 

 

• Seniorenwerkgroep Overdag 

Aktief komt elke 1ste donderdag 

van de maand samen. 

• 30 maart: VIP-opening en 

première planetariumprogram-

ma 'Verhalen van mensen en 

sterren'. Eveneens opening ver-

nieuwde tentoonstelling. 

• Tijdens de paasvakantie: da-

gelijks voorstelling om 15 uur 

(behalve zaterdag), vrijdag extra 

voorstelling om 20h, zondag 

extra voorstelling om 16h30. 

• Na de paasvakantie: voorstel-

lingen op woensdag en zondag 

om 15 uur, vrijdag om 20 uur, 

zondag extra voorstelling om 

16h30. 
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Francis Meeus 

JEAN MEEUS 

MIRA Ceti sprak met ... 

Jean Meeus voorstellen, hoeft 

dat nog? Sinds jaar en dag staat 

zijn naam immers niet alleen in 

Vlaanderen en Nederland, maar 

zelfs wereldwijd garant voor al-

lerhande betrouwbare wiskundi-

ge berekeningen in verband met 

sterrenkunde. Het is niet voor 

niets dat de boeken die hij heeft 

geschreven, worden uitgegeven 

door een Amerikaanse weten-

schappelijke uitgeverij. Trou-

wens, wie de VVS Hemelkalen-

der of de Nederlandse Sterren-

gids ter hand neemt (en dat zou 

voor elk rechtgeaard amateur-

astronoom toch een zich vaak 

herhalend ritueel moeten zijn), 

maakt meteen ook kennis met 

de goed georganiseerde en rijke-

lijk geïllustreerde denkwereld 

van deze lucide, in 1928 gebo-

ren geest.  

 

Beste Jean, om te beginnen een 

wellicht wat eigenaardige vraag: 

heb jij iets te maken met de ge-

meente Kessel-Lo, bij Leuven? 

Ik ben namelijk zelf van daar 

afkomstig, en op de een of ande-

re manier meen ik te weten dat 

er een verband is, maar ik heb 

totaal geen idee wat voor een 

verband.   

Ik had een privé-sterrenwacht 

bovenop de Kesselse Bergen, 

een vierkant gebouw met in het 

midden een koepel. Daarin be-

vond zich een Japanse refractor 

van 15,24 cm. Soms kwamen er 

andere amateurs langs om mee 

waarnemingen te doen, en af en 

toe kreeg ik zelfs groepen op be-

zoek.  

 

Woonde je daar ook? 

Ja, in 1958  had ik die sterren-

wacht samen met ons huis laten 

bouwen. Nu zijn de Kesselse 

Bergen een beschermd natuur-

gebied, maar in die tijd was dat 

niet het geval: in de week kwa-

men de soldaten uit Heverlee er 

oefenen, en die kerels durfden al 

wel eens over de draad klaute-

ren, en in het weekend was het 

de beurt aan de motorcrossers. 

Ik heb van dat soort fratsen wel 

veel last gehad, hoor! In 1967 

zijn we verhuisd en hebben we 

ons huis en de sterrenwacht ver-

kocht, ten dele ook omdat ik me 

meer en meer begon toe te leg-

gen op het berekenen van aller-

hande astronomische fenomenen 

en minder op het waarnemen 

zelf.  

 

Wat is er nadien gebeurd met 

die telescoopkoepel? 

De nieuwe eigenaars hebben al-

les afgebroken om er een grote 

villa te bouwen. 

 

Geen observatorium meer, maar 

er werd wel een planetoïde naar 

jou vernoemd? 

Inderdaad, in 1981 werd plane-

toïde 2213 door Ted Bowell 

ontdekt. Ik krijg elke maand de 

Minor Planet Circulars toege-

stuurd met daarin o.a. de nieuwe 

namen voor ontdekte planetoï-

den. En tot mijn grote verrassing 

stond op een keer mijn naam bij 

op die lijst. Planetoïde 2213 

droeg voortaan mijn naam. 

 

Dat is toch een mooie blijk van 

waardering voor je werk! Hoe is 

jouw naam en faam op gebied 

van wiskundige sterrenkunde 

internationaal eigenlijk ge-

groeid? 

Heel geleidelijk. In de loop der 

jaren heb ik allerhande formules 

en methodes samengebracht om 

bepaalde astronomische feno-

menen te berekenen. Men wist 

mij voor dergelijke zaken steeds 

Jean Meeus en 

zijn computer: 

samen hebben 

ze al oneindig 

veel sterren-

kundig reken-

werk verricht. 
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te vinden, en in plaats van altijd 

maar weer dezelfde vragen te 

moeten beantwoorden, leek het 

mij een goed idee meteen een 

boekje te schrijven, in het En-

gels, zodat ook personen die Ne-

derlandsonkundig waren het 

zouden kunnen gebruiken. Dat 

werd dan ―Astronomical Formu-

lae for Calculators‖, voor het 

eerst in 1978 uitgegeven door 

Volkssterrenwacht Urania. Na-

dien kocht de Amerikaanse uit-

geverij Willmann-Bell de rech-

ten om het boek te publiceren, 

en sindsdien zijn er vier edities 

van verschenen. Zoals de titel 

suggereert, is dat boek vooral 

bedoeld om met behulp van een 

zakrekenmachine astronomische 

berekeningen uit te voeren.  

Maar weldra verscheen de com-

puter ten tonele, en aangezien 

dat instrument zodanig kan ge-

programmeerd worden dat de 

mogelijkheden ervan haast on-

beperkt zijn, leek het mij nodig 

een nieuw boek te schrijven. En 

zo  ve r scheen  in  199 1 

―Astronomical Algorithms‖, een 

meer uitgebreid werk met tal 

van nieuwe formules en langere 

programma‘s,  aangepast aan 

hetgeen de computer op het ge-

bied van wiskundige berekenin-

gen in functie van sterrenkunde 

te bieden heeft. 

 

Ben je vanuit een wiskundige 

belangstelling bij sterrenkunde 

terecht gekomen, Jean, of is het 

net andersom in zijn werk ge-

gaan? 

Ik ben aan de universiteit van 

Leuven wiskunde gaan studeren 

om nadien op de Koninklijke 

Sterrenwacht van Ukkel aan de 

slag te kunnen, maar door om-

standigheden is dat er niet van 

gekomen. Om aan een voldoen-

de aantal cursus-uren te komen, 

dienden we in het laatste jaar 

één of twee optievakken aan ons 

studiepakket toe te voegen. Ik 

koos toen sterrenkunde en weer-

kunde. 

 

Dat tweede optievak, meteorolo-

gie, is wel bepalend geweest 

voor je professionele bezighe-

den?  

Ja, in plaats van in Ukkel ben ik 

als meteoroloog in Zaventem 

terecht gekomen bij de Regie 

der Luchtwegen. Wij voorzagen 

niet alleen Sabena, maar alle 

luchtvaartmaatschappijen die 

Zaventem aandeden, van de no-

dige weerkundige informatie.  

 

Ook op meteorologisch vlak is 

er enorm veel veranderd in de 

loop der jaren. Volg jij die evo-

lutie met de vele verschillende 

weersatellieten e.d. nog steeds 

op de voet? 

Neen, ik ben gepensioneerd en 

heb nu dus tijd om mij rustig 

met sterrenkunde bezig te hou-

den.  

 

En om aan o.a. de Hemelkalen-

der te werken?  

Ja, die Hemelkalender is intus-

sen een stuk van mijn leven ge-

worden. Te denken dat het alle-

maal begonnen is in het begin 

van de jaren 1960 met simpel-

weg wat berekeningen voor een 

Nederlandse vereniging, die 

jaarlijks een sterrengids publi-

ceerde. Toen enkele jaren later 

de auteur van die gids overleed, 

kwam men bij mij terecht om de 

fakkel over te nemen. En zo heb 

ik tot 1974 jaarlijks de Neder-

landse sterrengids samengesteld. 

In 1974 werden er echter een 

aantal reorganisaties doorge-

voerd, Stichting De Koepel 

werd opgericht en ik besloot om 

vanaf toen elk jaar samen met 

de Vlaamse Vereniging Voor 

Sterrenkunde een sterrengids uit 

te geven. Dat werd de VVS He-

melkalender, en die produceer 

ik dus sinds 1975. 

Uiteraard bezorg ik ook de men-

sen van Stichting De Koepel de 

nodige informatie voor hun jaar-

lijkse Sterrengids. En sinds 

1991 maak ik ook voor de Soci-

été Astronomique de France een 

sterrenkundig jaarboek. 

 

Het produceren van de vele illu-

straties en sterrenkaartjes voor 

de Hemelkalender moet op zich 

al een enorm werk zijn? 

Al die tekeningen zijn gemaakt 

met een speciale laserprinter die 

werkt op basis van een speciaal 

voor een dergelijk toestel ont-

worpen grafische taal. Voor ik 

met deze printer aan de slag 

kon, kwam er bij het aanmaken 

van de illustraties voortdurend 

knip- en plakwerk aan te pas. 

Soms was het echt een gepruts 

en een gesukkel van jewelste 

vooraleer het gewenste resultaat 

op papier stond. Maar ondanks 

het feit dat met de speciale la-

serprinter alle tekeningen nu 

veel efficiënter kunnen gereali-

seerd worden, kruipt er nog 

steeds heel wat werk in. Voor 

elke illustratie is het immers no-

dig via verschillende afdrukken 

uit te proberen welke schikking 

het duidelijkst is, waar alle 

naam- en letteraanduidingen 

best geplaatst worden zodat ze 

geen sterren of andere objecten 

zouden bedekken, enzovoort.  

 

In de Hemelkalender voor 2002 

zie ik staan dat planetoïde Pan-

dora op 7 april de ster Pollux 

bedekt. Hoe kom je in hemels-

naam een dergelijke sterbedek-

king, die amper vijf seconden 

duurt, op het spoor? 

Die sterbedekking heb ik toeval-

Astronomical Algorithms is een on-

misbaar werkinstrument voor wie 

zelf met behulp van de computer al-

lerlei sterrenkundige  verschijnse-

len wil berekenen.  
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lig ontdekt, toen ik voor de He-

melkalender op zoek was naar 

interessante conjuncties. De lijst 

in de Hemelkalender is geen 

volledige lijst, ik moet enkel die 

bepaalde bladzijden vullen, 

meer niet. Ik beperk me per jaar 

dus steeds tot de interessantste 

gevallen van samenstanden tus-

sen sterren, planeten en planeto-

ïden.   

Vroeger ging dat opzoeken als 

volgt in zijn werk: nadat Edwin 

Goffin van de Koninklijke Ster-

renwacht mij een lijst met efe-

meriden had bezorgd, nam ik 

een grote sterrenatlas en gelijnd 

kalkpapier, en op basis van 

rechte klimming en declinatie 

van de verschillende objecten 

kon ik zo vaststellen welke ster-

bedekkingen en conjuncties er 

zich zouden voordoen. Na dat 

opzoekwerk en het bepalen wel-

ke bedekkingen de meest inte-

ressante waren, diende ik alles 

te herberekenen in functie daar-

van. 

Tegenwoordig maakt astronomi-

sche software het opzoeken veel 

gemakkelijker. Ik laat het ster-

renkundig programma Guide 

draaien, en zie meteen op mijn 

computerscherm welke gevallen 

interessant zijn en welke niet. 

Zo leg ik lijsten aan, en vervol-

gens bereken ik nauwkeurig het-

geen ik voor de Hemelkalender 

nodig heb.    

 

Zijn er in de loop der jaren he-

melfenomenen geweest die jij 

bij de opmaak van de Hemelka-

lender over het hoofd had ge-

zien?  

Ik kan me toch niet meteen her-

inneren dat ik belangrijke din-

gen zou vergeten zijn. Fouten 

heb ik natuurlijk wel al ge-

maakt. Zo heb ik per vergissing 

ooit geschreven dat Mercurius  

‘s ochtends in het westen te zien 

zou zijn, terwijl dat natuurlijk 

het oosten moest zijn. 

 

Een belangrijk gegeven bij vele 

sterrenkundige berekeningen is 

het fenomeen ‗tijd‘. Weke facto-

ren spelen een rol om het exacte 

tijdstip van een bepaald gebeu-

ren te bepalen? 

Je hebt om te beginnen de ster-

rentijd, die een rol speelt bij het 

berekenen van de hoogte en de 

tijdstippen van opkomst, door-

gang en ondergang van een be-

paald hemellichaam. Wil je voor 

dat object de uurhoek kennen, 

dan trek je gewoon de rechte 

klimming van dat object af van 

de sterrentijd. Om heel nauw-

keurig te werken, moet eigenlijk 

ook rekening gehouden worden 

met de schommelingen van de 

aardas ten gevolge van de aan-

trekking van de Maan.   

Naast de sterrentijd heb je ook 

de dynamische tijd, gebaseerd 

op atoomklokken. Het is een 

eenparig verlopende tijd, die    

o.a. gebruikt wordt voor het ui-

terst nauwkeurig berekenen van 

planeetposities.  

Onze alledaagse tijdmetingen 

zijn gebaseerd op de rotatie van 

de Aarde en worden uitgedrukt 

in wereldtijd, UT. Aangezien de 

aardrotatie langzaam maar zeker 

vertraagt, gaat de wereldtijd 

achterlopen op de dynamische 

tijd. En uiteraard moet met dat 

verschil rekening gehouden 

worden. Momenteel bedraagt 

het verschil 64 seconden. Wil je 

b.v. het juiste tijdstip van een 

maansverduistering berekenen, 

dan bereken je het eerst in dyna-

mische tijd en vervolgens trek je 

er 64 seconden af. De verduiste-

ring lijkt vroeger te gebeuren, 

maar eigenlijk is het onze klok 

die achterloopt. Het verschil tus-

sen dynamische tijd en wereld-

tijd is het fameuze bedrag Delta 

T, dat enkel van belang is voor 

de echte sterrenkundige reke-

naars. Aangezien de vertraging 

van de aardrotatie niet gelijkma-

tig gebeurt, is het onmogelijk 

Delta T precies te voorspellen 

voor een tijdstip in de toekomst. 

Rond 1980 bedroeg Delta T on-

geveer één seconde per jaar, ter-

wijl dat nu nauwelijks een kwart 

seconde is. Omdat men niet 

weet welke waarde Delta T juist 

zal hebben in b.v. het jaar 2050, 

is het onmogelijk op de seconde 

nauwkeurig een sterbedekking 

of een zonsverduistering voor 

dat jaar te berekenen in UT.  

En dan moeten we nog een on-

derscheid maken tussen ver-

schijnselen die rechtstreeks af-

hangen van de aardrotatie en de-

gene die er niet rechtstreeks mee 

te maken hebben. Tot deze laat-

ste categorie behoren b.v. 

maansverduisteringen en de ver-

duisteringen van Jupitermanen. 

Overal op het aardoppervlak 

waar je de Maan of Jupiter bo-

De satellieten 

van Jupiter in de 

nacht van 21 op 

22 maart.  

Illustratie over-

genomen uit de 

Hemelkalender 

2002, met de 

vriendelijke toe-

stemming van de 

VVS. 
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ven de horizon ziet staan, kan je 

deze fenomenen op hetzelfde 

moment waarnemen. In dat ge-

val trek je gewoon Delta T af 

van de dynamische tijd. Maar 

een zonsverduistering of een 

sterbedekking is alleen maar 

waarneembaar in een beperkte 

zone van het aardoppervlak. 

Wanneer b.v. bij een zonsver-

duistering de maanschaduw er-

aan komt, mogen we niet verge-

ten dat die bepaalde plaats waar 

de verduistering zichtbaar zal 

zijn, door de vertraging van de 

aardrotatie, achter loopt op de 

klok. Dus moeten er bij Delta T 

nog extra seconden toegevoegd 

worden. En dat vergt dus ook 

extra rekenwerk.  

 

Een laatste vraagje. Regelmatig 

verschijnen er in de media in 

verband met sterrenkunde de 

meest onwaarschijnlijke berich-

ten. Hoe is het volgens jou mo-

gelijk dat er in onze moderne 

informatiemaatschappij zoveel 

dwaasheid wordt verkondigd?  

We worden haast voortdurend 

met dergelijke onzin geconfron-

teerd. Zo zou b.v. de Volle 

Maan van 22 december 1999 de 

helderste geweest zijn van de 

ganse eeuw. Door het maanlicht 

zou het ‘s avonds buiten zo 

klaar zijn dat de auto‘s zelfs 

zonder lichten zouden kunnen 

rijden. Wat natuurlijk helemaal 

niet bleek te kloppen. Hoe komt 

men nu tot dergelijke nonsens? 

Door onvoldoende kennis van 

zaken en verkeerde veronder-

stellingen. Het was Volle Maan, 

bovendien was het eind decem-

ber, dus stond de Aarde dichter 

bij de Zon dan tijdens de rest 

van het jaar, met als gevolg dat 

zowel de Aarde als de Maan in 

deze periode het felst door de 

Zon zouden verlicht worden. 

Bovendien stond de Maan in 

zijn perigeum, dus ook al dich-

ter bij de Aarde. En het was die-

zelfde dag ook het zonnesolstiti-

um. Zo redeneerde men. Maar 

nu moet je mij eens uitleggen 

wat het solstitium met de hel-

derheid van de Maan te maken 

heeft? Wat hierbij wel een be-

langrijke rol speelt, maar waar-

mee men totaal geen rekening 

had gehouden, is het zogenaam-

de fase-effect. Als je de helder-

heid van de Maan in functie van 

zijn fase in een grafiek zet, dan 

zie je van bij Nieuwe Maan een 

voortdurend stijgende curve, een 

piek bij Volle Maan, en daarna 

een dalende curve naar de vol-

gende Nieuwe Maan. De helder-

heidspiek bij Volle Maan is op-

merkelijk. Uiteraard krijg je een 

verduistering, en dus geen piek, 

wanneer de Maan precies tegen-

over de Zon komt te staan. Maar 

afgezien daarvan krijg je steeds 

een scherpe piek bij Volle 

Maan. De intensiteit van die hel-

derheidspiek hangt dus af van 

de fase van de Maan, maar ook 

de positie van de Maan ten op-

zichte van de ecliptica bepaalt 

mee de fase. Hoe dichter de 

Maan bij de ecliptica, hoe inten-

ser de piek. En bij die bewuste 

Volle Maan op 22 december 

1999 bevond de Maan zich ver-

schillende graden boven de 

ecliptica. Met als gevolg een 

kleinere fase, en dus geen super-

heldere Volle Maan, en zeker 

niet de helderste van de twintig-

ste eeuw. Wat een drukte dus 

voor niets! 

Een ander voorbeeld toont aan 

hoe onzorgvuldig men vaak om-

springt met bepaalde informatie. 

In 1970 vond er in het oosten 

van de VS een zonsverduiste-

ring plaats. Die verduistering 

werd aangekondigd als de laat-

ste totale zonsverduistering van 

de twintigste eeuw. In 1979 

vond er in het westen van de VS 

een zonsverduistering plaats, en 

ook die eclips werd aangekon-

digd als de laatste van de eeuw. 

Ook de totale zonsverduistering 

in Afrika in 1980 zou de laatste 

zonsverduistering van de eeuw 

zijn. Keer op keer maakte men 

die zelfde fout. Van de laatste 

zonsverduistering van de eeuw 

voor een specifieke plaats maakt 

men dan meteen de laatste zons-

verduistering van de eeuw voor 

de ganse Aarde. En dat gewoon 

omdat men iets hoort over de 

laatste van de eeuw, dat slaat 

aan, en men kent eigenlijk on-

voldoende van sterrenkunde om 

even kritisch over dat gegeven 

na te denken. Iedereen die een 

beetje op de hoogte is, weet im-

mers dat zonsverduisteringen 

helemaal geen uitzonderlijk fe-

nomeen zijn en meermaals per 

jaar voorkomen.  

Ik vraag me vaak af of het al-

leen op het vlak van sterrenkun-

de is dat men foute informatie 

op een dergelijke grote schaal 

verspreidt. Is het omdat sterren-

kunde toegankelijker lijkt dan  

b.v. scheikunde? Feit is in ieder 

geval dat er  veel astronomische 

nonsens verkocht wordt.   

 

Er is dus nog veel werk aan de 

winkel. We zullen er op de 

volkssterrenwacht maar weer 

met frisse moed tegenaan gaan. 

Alleszins bedankt, Jean, voor 

jouw antwoorden op mijn vra-

gen.  

Niet elke Volle Maan is hetzelfde. 

Wanneer de Maan b.v. in zijn peri-

geum staat, is hij duidelijk groter 

en helderder dan wanneer hij in 

zijn apogeum staat. Voldoende re-

den voor de media om soms met 

sensationele verhalen uit te pakken 

i.v.m. het maanlicht.  
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Philippe Mollet 

KOMEET IKEYA-ZHANG (C/2002 C1) 

Een nieuwe blote-oog komeet? 

Een driemaandelijks tijdschrift 

heeft zo zijn nadelen: komeet 

Ikeya-Zhang werd ontdekt op  

1 februari, één maand na het 

verschijnen van het vorige num-

mer van uw lievelingstijdschrift. 

De komeet passeert doorheen 

zijn perihelium (dus het punt op 

zijn baan dat het dichtst bij de 

Zon ligt) op 19 maart, dus… on-

geveer twee weken voordat dit 

nummer uitkomt.  

 

Het mooiste zou dus al achter de 

rug kunnen liggen op het ogen-

blik dat u deze tekst onder ogen 

krijgt. Gelukkig liggen de zaken 

zo eenvoudig  niet. De komeet 

mag dan wel eind maart op zijn 

helderst zijn, maar in die perio-

de stond hij ook zo dicht bij de 

Zon dat het moeilijk was hem in 

de schemering terug te vinden. 

Nadien neemt zijn helderheid 

weliswaar langzaam af, maar 

staat hij steeds beter geplaatst 

aan de hemel. Vanaf 3 april 

wordt de komeet in België zelfs 

circumpolair: dan staat hij zo 

dicht bij de Poolster dat hij de 

ganse nacht (en dag) niet onder-

gaat. 

 

De ontdekking: 

 

Tussen een hele waslijst LINE-

AR-kometen (ontdekt door het 

gelijknamig automatisch pro-

ject) door, werd eindelijk nog 

eens een komeet ontdekt door 

amateur-astronomen.  

De eerste die het pluisje kon 

ontwaren was de Japanner Kaori 

Ikeya, op 1 februari. Hij ge-

bruikte hiervoor een 250 mm-

telescoop. Nauwelijks 90 minu-

ten later werd de komeet -

onafhankelijk-  ontdekt door de 

Chinese amateur Daqing Zhang, 

die hiervoor een 200 mm ge-

bruikte. Beide amateurs moch-

ten daarmee hun naam geven 

aan de nieuwe komeet. Dit was 

niet het geval met de derde 

waarnemer: de Braziliaan Paulo 

Raymundo woont natuurlijk een 

halve aardrotatie verder, en 

vooraleer het daar nacht werd en 

hij de komeet –weeral onafhan-

kelijk van beide andere ama-

teurs– op zijn beurt kon ontdek-

ken waren er nog eens 12 uur 

verstreken. En de richtlijnen van 

de  ICQ zijn wat dat betreft ta-

melijk strikt: twee namen moe-

ten volstaan…. 

 

De ontdekkers: 

 

Daqing Zhang is een redelijk 

onbekende naam in het komeet-

wereldje. Opmerkelijk is wel dat 

het om een Chinese amateur 

gaat, wat zowel door gebrek aan 

materiaal als door het gebrek 

aan mogelijkheden en motivatie 

tot voor kort nagenoeg ondenk-

baar was. Als deze trend zich 

doorzet dan wordt China wel 

degelijk het land van de toe-

komst voor de sterrenkunde: 

niet alleen komt een groot deel 

van de telescopen nu al uit Chi-

nese fabrieken, maar ook zit 

ginder een enorm potentieel aan 

amateur-sterrenkundigen. 

  

Kaori Ikeya daarentegen is he-

lemaal geen onbekende. Tussen 

1963 en 1967 ontdekte hij niet 

minder dan 5 kometen, waaron-

der de befaamde Ikeya-Seki die 

in 1965 met het blote oog zicht-

baar was in de schemering.  

 

Wat te verwachten: 

 

- Maart, wat voorbij is... 

Op het ogenblik van dit schrij-

ven (half maart) haalt de komeet 

reeds makkelijk magnitude 5, en 

de eerste blote-oog-waarnemin-

gen komen al binnen. 

 

De volgende weken neemt zijn 

helderheid nog toe, met een 

maximale intensiteit omstreeks 

25 maart. Op dat ogenblik staat 

hij nauwelijks 30° van de zon 

(“elongatie”), wat hem vooral 

zichtbaar maakt in de avond-

schemering. 

 

- April: 

De helderheid van de komeet 

neemt de eerste weken slechts 

langzaam af. Op 1 april haalt hij 

volgens de verwachtingen nog 

magnitude 4,1, wat twee weken 

later nog maar zal afgenomen 

zijn tot magnitude  4,8. Op een 

stikdonkere plaats moet het dan 

mogelijk zijn hem met het blote 

oog te zien, maar op de meeste 

plaatsen in Vlaanderen zal toch 

een verrekijker noodzakelijk 

zijn.   

De eerste week kijkt u best in de 

avond– of ochtendschemering: 

enkel na middernacht gaat hij 

Baanelementen komeet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) 

Periheliumpassage: 2002 maart 18.9784 

Periheliumafstand: 0.507061 Astronomische Eenheden 

Argument van het perihelium: 34.6666° 

Lengte klimmende knoop: 93.3718° 

Inclinatie (helling) baan: 28.1206° 

Excentriciteit baan: 0.990111 
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een tijdlang onder. 

Vanaf de tweede week van april 

wordt de komeet echter circum-

polair, wat betekent dat hij in 

België niet onder de horizon 

duikt. U kan hem dus de ganse 

nacht door bekijken. 

Hij beweegt in die periode door-

heen Andromeda (en scheert 

dan vlak langs de bekende 

Andromedanevel) richting de 

noordelijke sterrenbeelden Cep-

heus en Draak.   

Vooral in mei neemt de helder-

heid van de komeet snel af: be-

gin mei haalt hij nog magnitude 

6 (en dus nog steeds vlot te zien 

in de verrekijker), maar eind 

mei is dit al afgezwakt tot 8,5. 

Op dat ogenblik zal hij zonder 

telescoop niet meer zichtbaar 

zijn, tenzij op de donkerste loca-

ties. 

 

En de staart? Dit is natuurlijk 

het spectaculairste onderdeel 

van een komeet, maar is enkel 

bij de spectaculairste kometen 

(Hale-Bopp, Hyakutake) duide-

Het traject van komeet Ikeya-Zhang in april 2002. De posities zijn aangegeven per dag, telkens om 0h 

(middernacht). Vooral de tweede week van april is veelbelovend: de komeet is dan nog behoorlijk helder 

(magnitude 4 à 5?) én reeds de ganse nacht door te zien. 

Een mooie foto-gelegenheid doet zich echter voor tijdens de nacht van 4 op 5 april: dan scheert de komeet 

rakelings langs M31, de bekende Andromedanevel. U kijkt best ’s ochtends vroeg. 
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In mei neemt de helderheid van komeet Ikeya-Zhang snel af: begin van de maand verwacht men nog magni-

tude 5,5-6 maar een maand later is dat al afgenomen tot 8,5 à 9. Een andere mooie samenstand doet zich 

voor op de avond van 16 mei: dan komt de komeet tot op nauwelijks 2 graden van M13, de prachtige bol-

vormige sterrenhoop in Hercules. 

lijk zichtbaar. Voorspellingen ma-

ken is dan ook gevaarlijk, maar 

het zou wel eens kunnen dat Ikeya

-Zhang een staart ontwikkelt van 

10 tot 15° lengte. Dit is dan wel 

vooral een fotografische zaak. Vi-

suele waarnemers zullen al blij 

mogen zijn om een staart van en-

kele graden te ontwaren. 

 

Voorgeschiedenis: 

 

Er zijn waarnemende astronomen, 

en er zijn rekenende astronomen. 

De eersten hebben de komeet ont-

dekt, de tweeden hebben op basis 

van de baangegevens ontdekt dat 

het misschien wel om dezelfde 

komeet kan gaan die in 1661 werd 

waargenomen (C/1661 C1), o.a. 

door Chinese astronomen. Aan-

vankelijk werd er zelfs op ge-

zinspeeld dat dit ook dezelfde ko-

meet was als diegene die in 1532 

werd gezien, maar waarschijnlijk 

gaat het eerder om een lid van de-

zelfde ―komeet-familie‖. 

 

Meer info: zie de “Comet page” 

op http://encke.jpl.nasa.gov/ 
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Geertrui Cornelis—Philippe Mollet 

PROF. STERREKENS 

Aflevering 4: Grote inslagen op Aarde 

Eens om de 100.000 à 200.000 jaar 
slaat er wel ergens op Aarde een pla-
netoïde van bijna 1.000 meter  in!! 

W
or

dt
 v

er
vo

lg
d 

!!
  

Meestal wordt dan een reusachtige krater gevormd. Zo heeft 
men op Aarde reeds meer dan 200 inslagkraters teruggevon-
den. Maar er moeten er nog veel meer zijn ! 

65 miljoen 
jaar gele-
den zou er 
een plane-
toïde of ko-
meet van 
ongeveer 10 
km diame-
ter op Aar-
de zijn 
ingeslagen.  

Op Aarde leefden toen o.a. dino-
’s. Toen dat object op Aarde 
neerkwam ontplofte het: stenen 
en stof werden weggeslingerd en 
door de wrijving verbrand. 

Overal hing stof in de lucht. De Zon 
was niet meer te zien. Toen werd het 
kouder en kouder... 

H e t 
w e r d 
w ar mer 
en war-
mer bui-
ten. Zo 
w a r m 
zelfs dat 
de dieren 
l e v e n d 
g e r o o s -
terd wer-
den!  

Als een planetoïde in de 
oceaan valt, ontstaan er 
héél grote golven. Ze kun-
nen een ganse stad wegve-
gen! 

Soms ontploffen planetoïden al 
voordat ze op Aarde neerkomen. Zo-
als in Toengoeska in 1908. Geen kra-
ter dus, wel afgeknakte bomen en een 
grote bosbrand. 

Ja, ook in Europa heeft men 
sporen van kraters terugge-
vonden! Waarschijnlijk 
vindt men er nog meer als 
men op de bodem van de 
oceanen gaat zoeken. 

Misschien moeten we 
toch maar eens gaan kij-
ken of zo een inslag niet 
kan worden voorkomen. 

PLANETOIDE 

AARDE 
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Wie ooit al eens door een verre-

kijker of telescoop naar de 

Maan keek, weet dat die werke-

lijk vol kraters staat. Ze variëren 

in afmeting van hele kleintjes 

tot kanjers van bijna 200 km 

groot. Elke krater ontstond door 

de inslag van een ―klein object 

uit het zonnestelsel‖: een meteo-

riet, planetoïde of zelfs een ko-

meet. 

 

Natuurlijk was de Maan niet het 

enige slachtoffer: ook Mercuri-

us, verschillende planetoïden, de 

grote manen van Jupiter en Sa-

turnus zijn bezaaid met kraters. 

En als we nauwkeuriger toekij-

ken zien we ook op Mars en 

Venus heel wat van die litte-

kens. 

 

En de Aarde? Op Aarde zijn er 

heel wat minder kraters te vin-

den. Dat betekent echter niet dat 

er minder inslagen gebeurt zijn, 

maar wel dat ze sneller verslij-

ten. Erosie door regen, wind of 

overstromingen zorgen er samen 

met geologische processen voor 

dat ze meestal na tientallen of 

honderden miljoen jaren wegge-

sleten zijn. 

 

De bekendste inslag is natuurlijk 

de Chixculub, die 65 miljoen 

jaar gelden gebeurde. Door de 

inslag werd het eerst enorm 

heet, maar door het vele stof dat 

in de lucht geblazen werd koel-

de het Aardoppervlak nadien 

heel sterk af (het zonlicht werd 

tegengehouden). Dit alles zorg-

de ervoor dat de meeste soorten 

dinosauriërs uitstierven. 

Al enkele tientallen jaren von-

den geologen over de ganse 

wereld dat rotsen van die leef-

tijd opvallend veel iridium be-

vatten, een metaal dat heel wei-

nig voorkomt op Aarde maar 

wel veel in meteorieten. Het 

moest dus verstrooid zijn bij de 

inslag van een groot object 

waarvan men echter nergens de 

krater terugvond. Na lang zoe-

ken werd echter duidelijk dat de 

krater grotendeels onder water 

lag: voor de kust van Yucatan 

(Mexico): Chixculub. 

 

Ook dichter bij huis zijn er een 

paar inslagkraters. Die van Roc-

hechouart in Frankrijk is bijna 

helemaal weggesleten, maar 

veel gebouwen in de buurt zijn 

gemaakt met gesteente dat bij de 

inslag ontstond. 

Mooier zijn de kraters van 

Nördlingen en Steinheim in 

Zuid-Duitsland, die tegelijk 

ontstonden. In allebei de kraters 

staat een stadje: in het geval van 

Nördlingen zelfs perfect in het 

midden. Een ideale vakantieuit-

stap: er zijn geologische wande-

lingen en er is een museum, en 

De Barringer-krater in Arizona (Verenigde Staten) is waarschijnlijk de 

beroemdste krater op Aarde. Hij werd zo’n 49.000 jaar geleden gevormd 

door de inslag van een 40 meter groot ijzer- en nikkelhoudend object. De 

krater zelf is zo’n 1200 meter breed en 200 meter diep. Hij werd om-

streeks 1903 gekocht door Mr. Barringer, die er hoopte een ijzermijn van 

te maken. Helaas weten we nu dat bij de geweldige botsing zowat alle 

materiaal van de meteoriet verdampte of werd weggeblazen. Pech hé... 

Naam (+ land) Ouderdom Diameter 

Barringer (USA) 49.700 jaar 1.186 meter 

Manicouagan (Canada) 212 miljoen jaar 100 km 

Vredefort (Zuid-Afrika) 2023 miljoen jaar 140 km 

Wabar (Saudi-Arabië) 137 jaar (1863!) 97 meter 

Rochechouart (Frankrijk) 214 miljoen jaar 23 km 

Nördlinger Riess (Duitsland) 14,87 miljoen jaar 26 km 

Steinheim (Duitsland) 14,87 miljoen jaar 3,8 km 

Meer info: 

- Lees het boek ―Doelwit Aarde‖ 

van Duncan Steel uit de MIRA-bib. 

(uitgegeven in 2001) 

- Of surf naar: http://hero.dyns.be/, 

de uitstekende website van MIRA-

vrijwilliger Herwig Ronsmans 
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Frank Deboosere 

TELESCOOPBESPREKING 
Televue Ranger 

Het is een fantastische tijd voor 

amateur-astronomen. Dertig jaar 

geleden was een 10 cm-

lenzenkijker een groot instru-

ment. Als zeventienjarige heb ik 

ooit een 15 cm-Maksutov vast-

gehouden en bij mezelf gedacht 

dat de bezitter van een dergelij-

ke telescoop in de zevende he-

mel moest zijn. Tegenwoordig 

verleiden astronomische adver-

tenties je met objectiefdiameters 

van 30 cm en meer. Daar kon-

den we vroeger enkel van dro-

men. 

 

Maar grote kijkers zijn niet 

noodzakelijk de beste kijkers 

voor het beoefenen van je hob-

by. Ik heb het geluk gehad om 

met kleine telescopen te mogen 

beginnen. Wie het kleine niet 

eert, is het grote niet weerd... 

Eerst was er dus een kleine 50 

mm-lenzenkijker op tafelstatief, 

die ik in bruikleen kreeg van 

mijn "sterrenoom" Herman 

Danhieux. Tot dan toe had ik 

vertwijfeld geëxperimenteerd 

met vergrootglazen en oculairs 

van het zevende knoopsgat, net 

goed genoeg om de zeeën van 

de maan wat beter zichtbaar te 

maken. Dan is zo‘n kleine tele-

scoop natuurlijk een enorme 

sprong voorwaarts. Met dit in-

strument heb ik voor het eerst de 

kraters van de maan en de rin-

gen van de planeet Saturnus 

gezien. Wonderbaarlijke beel-

den waren het. 

 

En dan ging het snel. Een 60 

mm-lenzenkijker, een 76 mm-

lenzenkijker op parallactische 

montering, vervolgens de be-

roemde 115 mm-Newton, dan 

(op kot) een 60 mm-refractor 

van het merk Polarex, een 90 

mm-Maksutov van Celestron, en 

een deels zelfgemaakte 90 mm-

lenzenkijker met korte brand-

puntsafstand. Stuk voor stuk 

interessante telescopen; vooral 

de 60 mm Polarex presteerde 

erg goed, vooral in combinatie 

met Clavé-oculairen. Let wel: 

het was telkens kopen en verko-

pen, want telescopen waren in 

die tijden dure dingen.  

 

In 1985 verplichtte een hardnek-

kige hernia me om het over een 

andere boeg te gooien. Tot dan 

had ik me 200 % gegeven voor 

de astronomie (o.a. memorabele 

waarnemingsnachten aan de 

grote Kutter-telescoop op MI-

RA). Dat ging nu niet meer: ik 

kan als gevolg van de hernia nl. 

niet meer langdurig naar boven 

kijken. Het was in die tijd een 

vreselijk lot voor iemand die 

van sterren bezeten is. Maar 

niks aan te doen, en dus werd de 

laatste telescoop verkocht. 

 

Natuurlijk kruipt het bloed waar 

het niet gaan kan. De adverten-

ties in Sky & Telescope en de 

Dobson-rage lieten me niet on-

beroerd. En dus kwam er uitein-

delijk een heuse grote telescoop: 

een 20 cm-Dobson van Meade. 

Dankzij de optische tovenaars 

van MIRA werd de telescoop 

perfect uitgelijnd. Het resultaat 

was een zeer goede kijker voor 

een schappelijke prijs, waarmee 

ik "in mijn jonge jaren" wellicht 

massaal veel waarnemingen van 

veranderlijke sterren zou hebben 

gedaan. Maar in de gegeven 

omstandigheden was de tele-

scoop te groot. Zo‘n spiegelkij-

ker moet namelijk voldoende 

afkoelen om detailrijke beelden 

van maan en planeten te geven. 

En die tijd heb ik niet (meer). 

Voor de snelle hap (een pla-

neetje meepikken, een sterren-

hoop, en dan gaan slapen) heb je 

een kleine, supertransportabele 

sterrenkijker nodig. Lange tijd 

achter het oculair doorbrengen 

kan ik niet meer, en bovendien 

is zo‘n Dobson te groot om 

makkelijk te verplaatsen. Zeker 

met een hernia... 

 

En dus verkocht ik met spijt in 

het hart (en pijn in de nek) de 20 

cm. Opnieuw begon de speur-

tocht naar de ideale kijker. Nu 
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heb ik altijd al een zwak gehad 

voor refractoren (lenzenkijkers). 

Het zijn telescopen die tegen 

een stootje kunnen, die zich 

makkelijk aanpassen aan de 

omgevingstemperatuur en die 

niet gehinderd worden door de 

centrale obstructie van een 

Newton of een catadioptisch 

systeem. Vroeger waren grote 

lenzenkijkers absoluut onbetaal-

baar én onhandelbaar. Nieuwe 

optische technieken hebben ge-

zorgd voor exotische lenssoor-

ten met relatief korte brand-

puntsafstanden. De zgn. apo-

chromaten (met drie lenzen) en 

kijkers met speciale glassoorten 

kenden de laatste jaren een stei-

le opgang. Ook de prijs is na-

tuurlijk niet mis... tot ik de ad-

vertentie van de kleine Ranger-

telescoop van het Amerikaanse 

merk TeleVue onder ogen 

kreeg. Het was liefde op het 

eerste zicht. 

 

Stel je voor: je krijgt een 70 mm

-lenzenkijker met superieure 

kleurcorrectie in een zeer stevi-

ge behuizing. Het instrument 

voelt erg stevig aan: hier is dui-

delijk aan gewerkt. De focuseer-

inrichting is van het helicale 

type: je stelt scherp zoals bij een 

telelens. Dat verloopt erg dege-

lijk, en je kan met een extra 

interne tubus scherpstellen tot 

op minder dan 3 meter. De tele-

scoop moet via schroefdraad 

gemonteerd worden op een foto-

statief. Zelf werk ik met een 

uiterst stevig Gitzo-statief. En 

geloof me vrij, de kwaliteit van 

het statief is minstens even be-

langrijk als dat van de kijker. 

Dat had ik voor het eerst ge-

merkt bij wijlen de 60 mm-

refractor van Polarex. De ket-

ting is zo sterk als de zwakste 

schakel. 

 

De Ranger heeft een brand-

puntsafstand van 480 mm. Een 

supertransportabele kijker dus: 

ongeveer 2 kg puur kijkplezier, 

in een wip opgesteld voor een 

vluggertje Venus of Saturnus. 

Want geef toe: dikwijls lonkt de 

sterrenhemel, maar heb je niet 

veel tijd om je supertelescoop in 

stelling te brengen. In dat geval 

is een compacte maar volwaar-

dige telescoop een heerlijk  al-

ternatief. De Ranger is niet 

goedkoop: de kijker tezamen 

met een prima 20 mm-Plössl 

oculair betaalde ik in 2000 in 

België pakweg 30.000 BEF. 

Maar mijns inziens is de tele-

scoop die prijs waard. 

 

Gewapend met een 32 mm-

oculair bekom je een vergroting 

van 15x en een beeldveld van 

meer dan 3 graden. Een zoeker 

heb je dus niet nodig om een 

object op te zoeken. Gewoon 

richten, en je kan kijken. Dat 

kijken is puur plezier: de sterren 

zijn gestoken scherp, bijna tot 

aan de rand. Met dit oculair is 

het heerlijk om rond te dwalen 

in het sterrenbeeld Zwaan of in 

de Voerman. Laat de sterrenho-

pen, de kometen en de neveltjes 

maar komen! Een 7 mm-Nagler 
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levert een vergroting van 68x en 

een beeldveld van meer dan 1 

graad. De beelden zijn ook dan 

nog erg contrastrijk. Een maan-

sikkel met asgrauw schijnsel en 

aan de rand een sterretje dat op 

het punt staat bedekt te wor-

den... het is een grandioos 

schouwspel. Ik heb vroeger met 

grotere telescopen niet zo‘n 

sterke kijk-ervaring mogen bele-

ven. Het is verbazend vast te 

stellen dat er zoveel power in 

zo‘n klein, handig kijkertje 

steekt. 

 

Een vergroting van 68x is nog 

niet voldoende om de planeten 

goed waar te nemen. In de lite-

ratuur wordt vermeld dat de 

Ranger een vergroting tot 200 

keer aankan. Dat leek me rede-

lijk straf. Een 2,5 mm-oculair 

(Vixen, met handige inkijk ook 

voor brildragers) moest het ant-

woord brengen. Een vergroting 

van 192x met een 70 mm-

kijker ... het is een gewaagde 

onderneming. Meestal wordt 

gesteld dat bij vergrotingen van 

meer dan 2 maal de objectiefdi-

ameter in mm het beeld hele-

maal vertroebelt. Hoe zou de 

Ranger presteren? 

 

Het antwoord is gemengd. De 

telescoop kan de vergroting aan, 

zoveel is duidelijk. Ik kon nog 

steeds het beeld echt scherpstel-

len. Bij momenten van goede 

seeing is de wolkenpracht van 

Jupiter overweldigend. De maan 

afschuimen met een vergroting 

van 192x is een waar genot, dat 

wel erg snel voorbijglijdt. In 

feite heb je dan echt wel een 

parallactische montering met 

motoraandrijving nodig. Voorts 

is bij 192x duidelijk een kleu-

renzweem merkbaar, een groene 

of purperen waas die de waarne-

mingen gelukkig niet  hindert. 

 

De Ranger is ook bij daglicht 

een heerlijk instrument. Gewa-

pend met  een vergroting van 

15x kan je de natuur tot in de 

details bestuderen. Pimpelme-

zen, kikkers, bloemetjes, bijtjes, 

konijnen: ik heb de voorbije 

maanden een nieuwe wereld 

ontdekt. De telescoop staat 

voortdurend in stand-by in de 

eetkamer. De zon projecteren op 

de muur is gegarandeerd een 

succes bij de huisgenoten. Ik 

ben van plan om de telescoop 

mee te nemen als we op uitstap 

gaan. Snel, altijd beschikbaar en 

van een uitstekende kwaliteit. 

 

Natuurlijk is geen enkele tele-

scoop ideaal. De Ranger is prij-

zig. Voor 30.000 BEF koop je 

een Dobson van 150 mm of een 

parallactisch opgestelde grote 

90 mm-refractor. Maar als ik 

uitreken hoe vaak ik als tussen-

doortje mijn Ranger heb ge-

bruikt, was het voor mij een 

ideale investering. Ik denk niet 

dat ik deze kijker ooit zal verko-

pen. Alhoewel... TeleVue heeft 

ook prachtige en uiterst prijzige 

dollargevoelige korte brandpunt

-lenzenkijkers van 85 en 102 

mm.  
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Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheids-

variatie 

Maxi-

mum? 

S Boötis 

(S Boo) 

Boötes 

(Ossenhoeder) 

MIRA-

variabele 

270,73 

dagen 

m 8,4 - 13,3  Maart 

2002 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Type variabele Periode 

Y CVn Canes Venatici 

(Jachthonden) 

Koolstof-ster, 

variabele 

m 5,2 - 6,6 SR (semi-regular) 158 dagen 
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Philippe Mollet 

MIRA-waarnemingskamp voor gevorderden 
9-17 maart, Grandchamp (Alpes de Haute-Provence ) 

Sinds jaar en dag organiseert MI-

RA waarnemingskampen: onder 

begeleiding van één of meerdere 

MIRA-medewerkers trekken be-

ginnende en meer ervaren waarne-

mers naar een donkere en hopelijk 

heldere locatie. Jarenlang hebben 

we –met wisselend succes- hier-

voor de meest obscure plekjes in 

Vlaanderen en Wallonië opge-

zocht (Couvin, Voeren, Westou-

ter,…), of trokken we naar de Ju-

ra, maar de zoektocht naar heldere 

nachten lokte ons vijf jaar geleden 

voor het eerst naar de verre Haute

-Provence. 

 

Een schot in de roos! Vier keer 

reeds trokken we er op het einde 

van de zomer heen (één maal naar 

Blieux/Mont Chiran en drie maal 

naar Cruis), en telkens waren de 

weergoden ons zéér gunstig ge-

zind. Dat had natuurlijk ook zijn 

weerslag op het aantal deelne-

mers: in plaats van de gebruikelij-

ke 10-15 enthousiastelingen be-

droeg het aantal reizigers nu stee-

vast 20-25 personen en meer. Er 

moesten stilaan deelnemers ge-

weigerd worden, dus een nieuwe 

oplossing drong zich op: voor de 

meer ervaren waarnemers werd er 

een aparte waarnemingsweek in 

het voorjaar ingericht.  

 

De eerste editie viel echter let-

terlijk in het water: in de Franse 

Creuse-streek mag het dan stik-

donker zijn, veel voordeel heeft 

dit niet wanneer het doorlopend 

regent en bewolkt is. Daarom 

trokken we dit jaar ook met de 

gevorderden naar Grandchamp 

(Cruis, aan de voet van de Mon-

tagne de Lure), maar ook hier 

bleef het noodlot ons achtervol-

gen. De eerste twee nachten 

werden we getrakteerd op een 

kraakheldere hemel, maar na-

dien konden we enkel spora-

disch nog enkele uurtjes waar-

nemen.  

 

Oorspronkelijk lag het in de be-

doeling om 5 nachten in Grand-

champ te verblijven, gevolgd 

door drie nachten op het obser-

vatorium van de Mont Chiran 

op bijna 2000 meter hoogte. Een 

ideale locatie, maar helaas heel 

slecht bereikbaar. En door de 

vele sneeuwval was het dit jaar 

helemaal onbereikbaar: exit 

Chiran dus. Gelukkig waren 

Philippe en Fabienne (de uitba-

ters van Grandchamp) zo vriende-

lijk ons nog enkele dagen langer 

te verdragen… 

 

De waarnemingen: 

 

De periode was nochtans goed ge-

kozen: de tweede helft van maart 

is ideaal voor een zogenaamde 

―Messier-marathon‖. Messier 

was een 18de eeuwse Franse ster-

renkundige die vooral de hemel 

afspeurde op zoek naar nieuwe 

kometen, maar daarbij tot zijn 

spijt vaak geconfronteerd werd 

met tot dan onbekende nevels en 

sterrenhopen. Om verwarring te 

vermijden stelde hij een lijst op 

met deze voor hem ongewenste 

dingen, die ondertussen echter uit-

groeide tot de meest populaire 

―deep-sky‖-objecten onder ama-

teur-sterrenkundigen. 

Hoewel al deze ―M‖-nummers 

over een groot deel van de hemel 

verspreidt liggen, is het toch mo-

gelijk om ze alle 108 op één nacht 

waar te nemen, zelfs vanop onze 

breedteligging. Half maart is daar-

voor het meest geschikt: lange 

nachten waarin de drukke gebie-

den in de Maagd, Leeuw en 

Boogschutter ruimschoots zicht-

baar zijn. 

Enkele deelnemers waren enthou-

siast om deze uitdaging aan te ne-

men, en oefenden de eerste nach-

ten volop. Helaas kregen we na-

dien geen doorlopend heldere 

nacht meer. Dus stellen we deze 

marathon maar terug een jaartje 

uit… 

 

Begin van de avond ging alle aan-

dacht natuurlijk uit naar komeet 

Ikeya-Zhang (zie het artikel el-

ders in dit nummer): met de verre-

kijker vertoonde hij een magnifie-

ke staart, een soort van ―mini-

Hyakutake‖ (naar analogie met de 

prachtige komeet uit 1996). Enke-

le waarnemers konden hem zelfs 

Het jaar van de digitale fototoestellen. Bijna de helft van de deelne-

mers was reeds in het bezit van een dergelijk toestel, en er werd dan 

ook duchtig geëxperimenteerd, ook achter de telescopen. 
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met het blote oog ontwaren, net 

voor hij achter het dak van de gîte 

verdween. 

In maart kunnen we echter ook 

nog genieten van de prachtige 

wintersterrenhemel. Tijdens het 

v o r i g e  wa a r n e mi n g s k a mp 

(september 2001) slaagden we er 

tot onze verbazing al in om tijdens 

het ochtendgloren de bijna onmo-

gelijk gewaande Paardekopnevel 

in Orion te verschalken: eerst met 

een 450 mm-spiegelkijker, maar 

uiteindelijk zelfs met een 30 cm. 

Dit keer namen we de uitdaging 

aan met een 250 mm maar een be-

ter geplaatste Orion, wat tot ieders 

verbazing ook vrij makkelijk luk-

te. De enige voorwaarde was wel 

het gebruik van een speciale H-

beta-filter. 

 

Later op de avond verplaatste de 

aandacht zich vooral richting 

Maagd en Leeuw, waar een onuit-

puttelijke voorraad melkwegstel-

sels de telescopen opwacht. Onder 

een typisch Vlaamse hemel lonen 

enkel de 10 of 20 helderste stel-

sels de moeite, en moet men de 

afzonderlijke stelsel één voor één 

gaan opzoeken. Hier in de Pro-

vence zijn er in het hart van de 

Virgo-cluster zo veel stelsels 

zichtbaar met een 200 mm kijker, 

dat er letterlijk in elk beeldveld 

wel een paar galaxiëen staan. Met 

een goede atlas bij de hand kan 

men hier zonder de minste moeite 

urenlang de telescoop voortsleu-

ren langsheen tientallen en tiental-

len vlekjes, in het besef dat elk 

ervan miljarden sterretjes bevat! 

Maar naarmate de nacht vordert 

beseft men pas goed waarom 

maart zo‘n boeiende waarne-

mingsmaand is: na de typische 

winterhemel (Orion! Stier!) en de 

zwakkere maar ruimgevulde len-

testerrenbeelden (Maagd, Leeuw,

…) komen ook de zomersterren-

beelden eraan. Schorpioen, Boog-

schutter en zowaar de hele zomer-

driehoek. Lange nachten dus, 

maar meer dan genoeg stof en va-

riatie om de zeldzame heldere 

nachten volledig te benutten. 

 

 

 

De uitstappen: 

 

Overdag werden een heleboel 

uitstappen georganiseerd, varië-

rende van de markt in Forcal-

quier tot het gloednieuwe Muse-

um van de Prehistorie aan de 

Gorges du Verdon. Een hoogte-

punt was zeker wel het bezoek 

aan VALMECA, het bedrijfje 

van Serge Deconihout in Puimi-

chel. Op een tiental jaar heeft dit 

zich opgewerkt tot de bekendste 

producent van op maat gemaak-

te telescopen voor de veeleisen-

de amateur. Het hoeft niet te 

verbazen dat alle deelnemers 

zich de ogen uitkeken, zowel op 

het atelier, de in afwerking zijn-

de onderdelen maar zeker ook 

Serges privé-sterrenwacht met 

een gigantische 650-mm-kijker! 

De Montagne de Lure met zijn 

sterrenwacht ligt als het ware in 

de achtertuin van Grandchamp 

dus ook deze berg werd beklom-

men, al was het maar om er een 

sneeuwballengevecht te houden! 

De natuur kwam trouwens ruim-

schoots aan zijn trekken: uitstap-

pen naar de Fontaine de Vaucluse, 

de Gorges de la Nesque, enkele 

geologische bezienswaardighe-

den, zonnewijzers,… 

We profiteerden echter ook van 

de bewolkte dagen om op verken-

ning te gaan voor volgende edi-

ties: we geven de moed immers 

niet op. Zo vonden we interessan-

te kamp-locaties in de buurt van 

Digne en vooral op de terugweg 

in de ―echte‖ Alpen. Op de Col du 

Lautaret staat immers een chalet 

met bijhorende telescopen 

(AstroGuindaine) dat uitgebaat 

wordt door de sterrenkundeclub 

van Lyon, maar ook verhuurd 

wordt aan andere sterrenkunde-

verengingen. En vanzelfsprekend 

is de hemel in het hooggebergte 

nog indrukwekkender dan in de 

Provence! 

 

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd! 

VALMECA: in een oude schuur in een afgelegen Provençaals dorpje 

worden de prachtigste (én duurste) telescopen geproduceerd. 
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Hugo Van de Velde 

BESPREKING 
CD-rom: “ Guide8” 

Op de testbank: Guide 8 

Uitgeverij: Project Pluto (http://www.projectpluto.com/) 

Prijs: $89 + $3, te koop bij de auteur zelf (VISA-kaart!) 
Systeemvereisten: VGA Videokaart, cd-rom lezer, DOS 4.0 + (met 2 

MB Ram), Win 3.1 (met 4 MB Ram ), Win 9.x/NT-Me-2000  

Getest op: AMD Athlon 1 GHz, 384 MB Ram, GeForce 2 MX, 48x cd-

rom, Windows 98 SE 

Dolgelukkig ben je. Glimmend 

onder een band van sterrenlicht 

staat je nieuwe telescoop opge-

steld in de tuin. Het grote mo-

ment is aangebroken - First 

Light ! Gefascineerd kijk je 

door het oculair en je weet niet 

wat je ziet. In het begin figuur-

lijk, maar na een tijdje spijtig 

genoeg ook letterlijk. Hoog tijd 

dus om terug naar de winkel te 

gaan en een sterrenatlas of pla-

netariumprogramma aan te 

schaffen. Gezien menige ama-

teur-astronoom toch een pc 

heeft, is het voor velen niet on-

zinnig om zich eerst planetari-

umsoftware aan te schaffen. 

 

Het basisdoel van een planetari-

umprogramma is natuurlijk ster-

renkaarten op je pc-scherm te 

tonen die ook kunnen uitgeprint 

worden. Daarnaast kan zo'n pro-

gramma nog tal van andere mo-

gelijkheden bieden, die meer of 

minder belangrijk zijn naarge-

lang de behoeften van de indivi-

duele gebruiker. Nochtans zijn 

er een aantal basisvereisten waar 

elk programma zou moeten aan 

voldoen, zoals daar zijn: Ge-

bruiksvriendelijkheid (elke ama-

teur-astronoom is niet noodza-

kelijk een pc-adept), goed bruik-

bare uitgeprinte kaartjes, vlotte 

configureerbaarheid volgens de 

eigen behoeftes, en zeker een 

rode modus zodat het nachtzicht 

niet aangetast wordt. Zoals tij-

dens de vorige bespreking aan-

gehaald is dat laatste een van de 

redenen waarom Redshift 4 niet 

geschikt is voor dit gebruik. 

Onder de populaire, en in België 

vrij vlot verkrijgbare pro-

gramma's vindt men onder 

meer: Megastar 4, SkyMap Pro 

8, Starry Night (Pro) en Guide. 

Van dit laatste kwam in decem-

ber 2001 versie 8 op de markt, 

een goede reden dus om dit po-

pulaire programma eens nader te 

bekijken. 

 

Guide 8 wordt geleverd op 2 cd-

rom's, en een belangrijk plus-

punt is dat hierop versies staan 

voor DOS, alsook alle Windows

-versies vanaf 3.1. De hardware-

vereisten zijn heel laag, en in de 

praktijk zelfs lager dan wat door 

het besturingssysteem zelf ver-

eist wordt. Dat biedt dus b.v. de 

mogelijkheid om de software te 

gebruiken op een oudere, twee-

dehandse laptop die men dan 

kan gebruiken als alternatief 

voor een gedrukte sterrenatlas. 

 

Bij de installatie kan men direct 

kiezen voor welk besturingssys-

teem men een versie wil instal-

leren. Er wordt wel best geko-

zen voor de voorgestelde instal-

latiefolder, anders dreigt het mis 

te lopen. Daar Guide alleen in 

zijn eigen folder bestanden 

plaatst, en ook geen (ver)

wijzingen aanbrengt in het Win-

dows Register, kan je de hele 

folder daarna toch probleemloos 

verplaatsen naar de gewenste 

locatie op de harde schijf. Initi-

eel wordt er minder dan 8 MB 

aan bestanden naar de harde 

schijf gekopieerd, maar via het 

programma kunnen achteraf 

andere delen zoals b.v. catalogi 

naar de harde schijf gekopieerd 

worden. De benodigde schijf-

ruimte bedraagt bijgevolg tussen 

8 MB en 1,3 GB. Gezien er re-

gelmatig updates verschijnen is 

het trouwens best om na de in-

stallatie direct even de laatste te 

installeren (momenteel te vin-

den op: www.projectpluto.com/

guide8.zip)  

 

Guide 8 is dus een heel uitge-

breid softwarepakket dat in hoge 

mate configureerbaar is volgens 

de eigen vereisten. Gelukkig is 

het gebruik uitermate intuïtief 

en zijn de menu's goed gestruc-

tureerd. Alle mogelijkheden van 

het programma hier bespreken 

zou trouwens onbegonnen werk 

zijn. Wat velen allicht zullen 

waarderen is dat men voor de 

gebruikersinterface kan kiezen 

uit maar liefst 10 talen, waaron-

der het Nederlands en het En-

De eclips van 4 december 2002 in 

zuidelijk Afrika. Traject, tijdstippen 

en omstandigheden zijn heel nauw-

keurig weer te geven in Guide. 
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gels. Ook de Help-sectie is in 

het Nederlands, en alhoewel 

hier en daar een vertaling de 

mist ingaat stellen zich geen 

grote problemen. Mogelijk 

wordt ook dit opgelost in een 

latere update.  

 

Als we naar de gebruikersinter-

face kijken zien we naast de 

klassieke menu's ook een knop-

penbalk. Deze laatste is volledig 

aanpasbaar wat de gebruiker 

toelaat om daar de functies te 

plaatsen waar hij snel bij wil 

kunnen zonder een hotkey te 

gebruiken. Verder valt de - 

eveneens naar eigen wens instel-

bare - legende op. Daar zie je   

b.v. de equatoriale en alt-

azimutale coördinaten van de 

plaats waar de muiscursor zich 

bevindt, maar door in deze vak-

jes een linker- of rechter muis-

klik te geven kan je respectieve-

lijk een box krijgen waar je ma-

nueel een positie kan invoeren, 

een box waarmee je snel naar 

een positie aan de horizon kan 

gaan enz. Ook het sterrenbeeld 

waarin de cursor zich bevindt 

wordt aangeduid, en hierin klik-

ken opent een lijstje met alle 

constellaties. Een linkerklik in 

het veld met datum en tijd laat 

toe om een datum en tijd naar 

keuze in te stellen, terwijl een 

rechterklik in datzelfde veld het 

programma automatisch op de 

systeemtijd instelt. Heel ge-

bruiksvriendelijk dus. 

 

Eén minpunt toch. Wanneer 

men de locatie wil veranderen 

krijgt men geen lijstje met de in 

Guide aanwezige plaatsnamen. 

Je kan wel een stad intypen, 

maar da's natuurlijk giswerk 

gezien je niet weet of kan zien 

of het programma de coördina-

ten voor deze plaats bevat. Enig 

speurwerk leverde wel het be-

stand op waarin de plaatsnamen 

te vinden zijn. Hieruit blijkt 

echter dat nagenoeg alle Vlaam-

se steden en gemeenten in het 

Frans opgenomen werden, som-

mige in het Engels, en weinigen 

in het Nederlands. M.a.w.: je 

kan als locatie b.v. wel Louvain 

kiezen, maar niet Leuven (tijd 

voor een nieuwe taalstrijd?). 

Gent wordt dan gelukkig wel, 

zoals het hoort, in het Neder-

lands gespeld.  Meer ervaren pc-

gebruikers kunnen het desbe-

treffende (tekst)bestand dus 

manueel bewerken en eventueel 

ook locaties toevoegen. 

 

Al bij al laat Guide 8 een vlot 

gebruik toe. Ook een aantal 

goed gekozen hotkeys bevorde-

ren het gebruiksgemak. Zo kan 

je o.a. met de cijfertoetsen van 

het numerieke toetsenbord 

rechtstreeks naar een bepaald 

zoomniveau gaan, en met de 

plus- en min-toetsen vlot de 

maximum magnitude van de 

getoonde sterren veranderen. 

Een linker muisklik op een be-

paalde plaats van het scherm zal 

dat punt centreren, terwijl een 

rechterklik op een object de 

informatie erover oproept. Via 

het aldus verkregen infovenster 

kan men dan nog eens heel uit-

gebreide informatie oproepen. 

 

Voor sterren worden onder an-

dere de Tycho2-catalogus, de 

Yale Bright Star Catalogue, de 

Smithsonian Astrophysical Ob-

servatory Catalog (SAO), de 

Position and Proper Motion 

Catalog (PPM), en natuurlijk de 

Hubble "Guide" Star Catalog 

aangewend. Van deze laatste 

wordt trouwens de GSC-ACT 

versie gebruikt, een gehercali-

breerde versie van de originele 

GSC-1.1. Andere sterrencatalogi 

zijn: GCVS, NSV, WDS, DM, 

HD en HDE.  

 

Verder nog de Lowell Asteroid 

Database, een database met de 

gegevens voor gekende kometen 

(nieuwe kometen en asteroïden 

kunnen makkelijk toegevoegd 

worden) en verschillende catalo-

gi voor nevels, sterrenhopen, 

melkwegstelsels en clusters. 

Wie de volledige lijst wil raad-

plegen van alle in Guide ge-

bruikte catalogi kan best eens 

e e n  k i j k j e  n e m e n  o p 

w w w . p r o j e c t p l u t o . c o m /

c a t a l o g s . h t m  e n 

w w w . p r o j e c t p l u t o . c o m /

guide8.htm. 

 

Om de objecten van al deze 

catalogi op het scherm te tove-

ren is er het goed gestructureer-

de Ga Naar-menu. Men kan 

zoeken door de naam van een 

object in te tikken of op Messier

-, NGC- of IC-nummer. Verder 

kan men sterren, nevels, sterren-

stelsels en melkwegstelsels op-

zoeken aan de hand van hun 

nummer in een van de in Guide 

aanwezige catalogi. Ook satel-

lieten kunnen opgeroepen wor-

den, en niet te vergeten is dat 

een brede waaier aan objecten te 

vinden is in de TDF-

databestanden. Die laten even-
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goed toe om b.v. naar een be-

paalde pagina uit de Uranome-

tria te gaan als naar een referen-

tiester voor de LX200. De be-

doeling is trouwens dat de ge-

bruiker desgewenst zijn eigen 

TDF-databestand kan aanma-

ken. Het inladen van TLE-

bestanden is ook mogelijk. On-

der andere handig voor wie dol 

is op het waarnemen van Iridi-

umflitsen.  

 

Ook zijn er uitgebreide moge-

lijkheden voor datgene wat men 

op het scherm wil zien, en hoe 

je het wil afgebeeld zien. Je kan 

objecten b.v. filteren volgens 

hun magnitude of catalogus, 

maar je kan ook bepalen welke 

fonts gebruikt worden, hoe 

groot de stippen moeten zijn die 

de sterren voorstellen, welke 

labels worden weergegeven, in 

welke kleur een aantal zaken 

weergegeven worden etc.... Fa-

voriete instellingen en situaties 

kunnen ook makkelijk opgesla-

gen worden. Zo'n opgeslagen 

situatie creëert trouwens een 

afzonderlijk bestand in de instal-

latiefolder, dat je dan eventueel 

kan uitwisselen met een andere 

Guide gebruiker. Animaties 

kunnen dan weer opgeslagen 

worden in het AVI-formaat. 

 

Op het scherm kan ook een 

rechthoek of vierkant geplaatst 

worden die laat zien wat diverse 

formaten van CCD-beelden of 

film zullen bevatten. Wat wel 

ontbreekt is de mogelijkheden 

om de gegevens van je tele-

scoop en diverse oculairen in te 

voeren, zodat men dan snel de 

hulplijnen voor het beeldveld 

van een bepaald oculair op het 

scherm kan plaatsen. Wat be-

treft de communicatie met tele-

scopen kan Guide communice-

ren met LX-200, Sky Comman-

der en JMI-MG-III systemen. 

 

Tabellen allerhande zoals op-

komst en ondergang van Zon en 

Maan, maanfases en eclipsen 

ontbreken natuurlijk niet in dit 

programma. Maar er kunnen 

ook andere lijsten opgevraagd 

worden zoals: de momenteel 

zichtbare kometen of asteroïden, 

de zichtbaarheid van de GRS of 

de Galileïsche manen, of ge-

woon een lijstje van alle sterren 

die momenteel op het scherm 

staan. Handig is dat je in zo'n 

lijstje dan kan klikken op een 

object waardoor dit ogenblikke-

lijk gecentreerd wordt in het 

beeld. Weer eens heel gebruiks-

vriendelijk dus. 

 

Komen we ten slotte nog bij het 

afdrukken van de kaartjes. Stan-

daard wordt een kaartje in zwart

-wit uitgeprint. Wil je kleur, dan 

moet de achtergrond in kaartmo-

dus (zwart op wit) gezet wor-

den. Het ware handiger geweest 

deze keuze gewoon via de prin-

terdriver te kunnen maken, of 

anders via een vast instelbare 

standaardkeuze voor Z/W of 

kleur. Met sommige printerdri-

vers kunnen trouwens proble-

men optreden bij een afdruk in 

liggend formaat. Zo worden bij 

mij de sterren gewoon niet afge-

drukt wanneer voor mijn Desk-

jet de driver van HP zelf geko-

zen wordt. In de printersettings 

van Windows kiezen voor de bij 

W98 SE bijgeleverde driver 

voor mijn printer lostte het pro-

bleem wel op. Op de kwaliteit 

van de kaartjes valt overigens 

niets op te merken. 

 

Verder biedt het programma ook 

de mogelijkheid om beelden van 

de DSS (Digital Sky Survey)/

RealSky in te laden vanaf de 

DSS cd-roms, of ze te downloa-

den vanaf het Internet. DSS is 

een enorme dataset die de ge-

scande beelden bevat van de 

Palomar Observatory Sky Sur-

vey (op zo maar eventjes een 

honderdtal cd-rom's). Realsky is 

een meer gecomprimeerde ver-

sie verdeeld over een twintigtal 

schijfjes. Je kan ook de beelden 

van het Internet halen voor het 

gebied dat op je scherm staat, 

maar dat duurt natuurlijk wel 

eventjes... 

 

Guide 8 heeft dus heel wat te 

bieden, en is zijn geld zeker 

waard. De weinige minpuntjes 

wegen niet op tegen de vele 

voordelen en de compleetheid 

van het programma. Bovendien 

luistert Bill Gray, de maker, 

constant naar de opmerkingen 

en suggesties van gebruikers. 

Wat dan resulteert in regelmati-

ge updates. Zo zijn er sinds de-

cember al minstens drie kleine 

en gratis te downloaden updates 

uitgekomen. Een prima koop 

dus voor wie dergelijk program-

ma zoekt. 

 

Hugo Van de Velde 

Guide is ook een prima zonnestelsel-simulator. Niet alleen kan men posi-

ties en gebeurtenissen simuleren zoals men ze zou zien vanop Aarde, 

maar ook vanop eender welke locatie in het zonnestelsel. 

Bemerk ook dat de achtergrond op verschillende manieren kan weerge-

geven worden: witte sterren op zwarte achtergrond (kaartje h&Chi Per-

sei vorige pagina), zwarte sterren op witte achtergrond, maar ook met 

een rode achtergrond voor gebruik onder de sterrenhemel. 
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BEELDGALERIJ 

• Links: een eerste opname van komeet Ikeya-

Zhang van Luc Debeck. De telescoop volgde op 

de kop van de komeet. Door zijn relatieve bewe-

ging t.o.v. de achtergrond zijn de sterren streep-

jes geworden. 

 

• Onder: een opmerkelijk resultaat van Bart De-

clercq tijdens het MIRA-waarnemingskamp in 

maart. Telkens gemaakt met een 150 mm newton 

en een Starlight Express HX516 CCD-camera. 

Naar analogie met de Hubble-Deep-Field -een 

experiment van de ruimtetelescoop om in een 

klein stukje hemel zo zwak mogelijke objecten te 

fotograferen- is dit waarschijnlijk de “MIRA-

deep-field”. Het merendeel van de puntjes en 

vlekjes in beeld zijn geen sterren maar veraf ge-

legen melkwegstelsels. De opname toont de om-

geving van NGC 4884 en 4874 in de Coma-

cluster, en gaat tot magnitude 19. Dit is even 

zwak als wat men pakweg 20 jaar geleden kon 

halen met klassieke fotografische technieken op 

de allergrootste professionele telescopen! 
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• Links: Jupiteropname Bart Declercq (9 januari), 250 

mm Kuttertelescoop MIRA. Een combinatie van 54 

beelden gemaakt met een Philips Vesta-webcam. 

Let vooral op de schaduw van de maan Europa, net 

onder het midden van de planeet. 

 

• Onder: maanopname van Peter Kennis (3 februari), 

TAL 150 mm f/5-newtonkijker + brandpuntsverdubbe-

laar. 

 

• Linksonder: Saturnus, opname van Leo Aerts. New-

tontelescoop van Opticon, 250 mm f/8-spiegel, Philips 

Vesta webcam. 

• Links: de dubbele 

sterrenhoop in Per-

seus. Opname van 

Luc Debeck vanuit 

Grimbergen, met 

een 114 mm Vixen-

lenzenkijker en een 

MX7C kleuren-

CCD-camera. 
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Philippe Mollet - Francis Meeus 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

Tijdens de maanden april, mei 

en juni zien we de Zon steeds 

hoger aan de hemel klimmen, de 

dagen worden langer en de tem-

peratuur neemt toe: het wordt 

geleidelijk zomer op het noorde-

lijk halfrond. Op 21 juni om 

15h24m is het dan zover en be-

gint de astronomische zomer. 

Dit betekent dat het middelpunt 

van de zonneschijf zijn grootste 

positieve (noordelijke) declina-

tie bereikt: + 23°26‘22‖ t.o.v. de 

hemelequator. Tussen zonsop-

komst en zonsondergang liggen 

nu 16 uren en 31 minuten, ter-

wijl dat bij de winterzonnewen-

de (met een grootste negatieve 

of zuidelijke declinatie van –23°

26’22”) slechts 7 uren en 56 mi-

nuten zijn.  

We beleven in 2002 de nadagen 

van de piekperiode in de huidige 

zonnevlekkencyclus, dus zou-

den er zich best nog wel enkele 

indrukwekkende zonnevlekken-

formaties op de schijf van de 

Zon kunnen aftekenen. Aange-

zien dergelijke zonnevlekken 

nauw verbonden zijn met mag-

netische zonnestormen, is het 

ook op het aurorafront nog uit-

kijken geblazen. 

 

Ter herinnering voor wie syste-

matisch zonnevlekken wil waar-

nemen: het eenvoudigste maat-

getal voor de zonnevlekkenacti-

viteit is het Wolfgetal. Men be-

komt dit door het aantal zonne-

vlekkengroepen met 10 te ver-

menigvuldigen, en daarbij het 

DE HEMEL VAN APRIL TOT JUNI 2002 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

01 april 05h23m 07h19m 20h15m 22h12m + 04°23’ 0,999 

08 april 05h03m 07h04m 20h26m 22h28m + 07°03’ 1,001 

15 april 04h43m 06h49m 20h38m 22h45m + 09°37’ 1,003 

22 april 04h21m 06h34m 20h49m 23h03m + 12°03’ 1,005 

29 april 03h59m 06h20m 21h00m 23h23m + 14°20’ 1,007 

06 mei 03h35m 06h08m 21h12m 23h46m + 16°25’ 1,009 

13 mei 03h09m 05h56m 21h22m 00h12m + 18°17’ 1,010 

20 mei 02h38m 05h47m 21h32m 00h45m + 19°53’ 1,012 

27 mei - 05h39m 21h41m - + 21°13’ 1,013 

03 juni - 05h33m 21h49m - + 22°15’ 1,014 

10 juni - 05h29m 21h55m - + 22°58’ 1,015 

17 juni - 05h28m 21h59m - + 23°22’ 1,016 

24 juni - 05h29m 22h01m - + 23°25’ 1,016 

Datum  Maanfase 

04 april Laatste kwartier 

12 april Nieuwe Maan 

20 april Eerste kwartier 

27 april Volle Maan 

04 mei Laatste kwartier 

12 mei Nieuwe Maan 

19 mei Eerste kwartier 

26 mei Volle Maan 

03 juni Laatste kwartier 

10 juni Nieuwe Maan 

18 juni Eerste kwartier 

24 juni Volle Maan 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

april, mei en juni. Alle uren zijn 

gegeven in lokale tijd (zomertijd 

dus). 

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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totaal aantal vlekken op te tel-

len. In formulevorm:  

R = f + 10 g 
 

De astronomische schemering 

blijft in onze streken vanaf eind 

mei de gehele nacht duren, zoals 

blijkt uit de tabel met de zonne-

efemeriden. De Zon komt dan 

immers geen 18° meer onder de 

horizon, zodat het tot half juli ‘s 

nachts niet meer volledig donker 

wordt. 

 

In de loop van de maanden 

april, mei en juni komt de Maan 

in de buurt van enkele heldere 

hemelobjecten terecht. Zie de 

bijgevoegde tabel voor een 

overzicht. 

 

Duimen voor mooi weer op 16 

april. Dan wordt immers de pla-

neet Saturnus door de Maan be-

dekt. Pas enkele maanden gele-

den gebeurde dit voor het laatst 

(op 1 december 2001), maar de 

weersomstandigheden waren 

toen op vele plaatsen in Vlaan-

deren verre van optimaal en bo-

vendien was het net de periode 

van Volle Maan, zodat het feno-

meen diende waargenomen te 

worden in de gloed van de fel-

verlichte Maan. Op 16 april zijn 

de omstandigheden beter: de 

Maan is slechts voor 15% ver-

licht en Saturnus verbergt zich 

aan de donkere rand van de 

Maan. Met een verrekijker of 

telescoop kan je het spektakel 

beginnen volgen omstreeks 

22h50m. Eerst verdwijnt Titan 

achter de donkere rand 

(22h53m), vervolgens begint het 

ringenvlak achter de donkere 

rand terecht  te  komen 

(22h57m). En ten slotte is het de 

beurt aan de planeet zelf 

(22h59m).  Deze tijdstippen gel-

den voor Ukkel, elders in Vlaan-

deren dien je er telkens een aan-

tal seconden bij te tellen of af te 

trekken. En om Titan en de rin-

gen waar te nemen, heb je ui-

teraard een telescoop nodig. De 

wederverschijning is voor een 

half uur later aan de verlichte 

Maanrand, omstreeks 23h28m.  

Het enige minpunt van deze Sa-

turnusbedekking is dat het feno-

meen zich slechts een vijftiental 

graden boven de horizon af-

speelt, zodat het misschien no-

dig is een waarnemingsplek op 

te zoeken waar je een onbelem-

merd zicht hebt op het westen. 

 

Naast dit opvallende hemelfeno-

meen is de sterbedekking van 17 

juni ongetwijfeld veel minder 

spectaculair. Om 22h04m 

Datum Positie  

t.o.v. Maan 

Samen-

stand met 

ster of pla-

neet 

01 april 6° onder / 24h 
Antares (

Sco) 

14 april 3° boven / 20h Venus 

16 april 2° boven / 01h Mars 

16 april 4° onder / 20h 
Aldebaran 

( Tau) 

16 april 
bedekking  / 

20h59m 

Saturnus 

19 april 1° onder / 02h Jupiter 

22 april 5° onder / 15h 
Regulus (

Leo) 

26 april 6° boven / 5h 
Spica (

Vir) 

29 april 5° onder / 10h Antares 

13 mei 3° boven / 23h Mercurius 

16 mei 
1,5° onder / 

13h 

Jupiter 

19 mei 4° onder / 21h Regulus 

23 mei 7° onder / 13h Spica  

26 mei 5° onder / 20h Antares 

12 juni 1° onder / 14h Mars 

13 juni 2° onder / 06h Jupiter 

13 juni 1° onder / 24h Venus 

17 juni 5° onder / 02h Regulus 

19 juni 7° onder / 20h Spica 

23 juni 5° onder / 5h Antares 

Samenstanden van de Maan met een 

ster of planeet vormen een ideale 

gelegenheid voor de beginnende 

waarnemer om deze laatste terug te 

vinden. 

U zal wel merken dat het steeds de-

zelfde heldere sterren zijn die opdui-

ken: diegene die binnen een zone van  

6° boven en onder de ecliptica staan. 

De Saturnusbedekking van 16 april. De maanschijf zal de pla-

neet een half  uurtje bedekken. 
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MERCURIUS 

Datum Ondergang 

Zon 

Ondergang Mer-

curius 

15 april 20h38m 21h31m 

20 april 20h46m 22h12m 

25 april 20h54m 22h46m 

30 april 21h02m 23h09m 

5 mei 21h10m 23h18m 

10 mei 21h17m 23h13m 

15 mei 21h25m 22h53m 

20 mei 21h32m 22h21m 

Mercurius is van de 5 klassieke 

planeten zeker wel het moeilijkst 

waar te nemen. Hij wordt wel 

voldoende helder om met het blo-

te oog zichtbaar te zijn, maar 

staat steeds zo dicht bij de Zon 

dat hij enkel nu en dan eens in de 

schemering  te zien is. Zo’n gele-

genheid doet zich voor tijdens de 

laatste weken van april en de eer-

ste weken van mei 2002: dan is de 

planeet een haalbare avondver-

schijning.  Nadien trekt de planeet 

tussen Aarde en Zon door, om 

vanaf half juni terug zichtbaar te 

worden aan de ochtendhemel. 

 

Een mooie kans krijgt u de dagen 

voor en na 1 mei: dan staat de 

veel helderder Venus minder dan 

6° van Mercurius vandaan. Speur 

eerst de westelijke  horizon af met 

de verrekijker. Eenmaal gevonden 

moet het dan ook makkelijk met 

het blote oog te doen zijn. 

De tekeningen hiernaast geven 

mooi de snel veranderende fasen 

en schijnbare afmetingen van de 

planeet weer. 

MERCURIUS 

Datum Opkomst 

Mercurius 

Opkomst 

Zon 

15 juni 04h46m 05h29m 

20 juni 04h33m 05h29m 

25 juni 04h25m 05h30m 

30 juni 04h22m 05h33m 

MARS 

Datum Ondergang 

Zon 

Ondergang 

Mars 

01 april 20h15m 00h03m 

08 april 20h26m 00h02m 

15 april 20h38m 00h02m 

22 april 20h49m 00h01m 

29 april 21h00m 23h58m 

07 mei 21h13m 23h55m 

14 mei 21h23m 23h51m 

21 mei 21h33m 23h46m 

28 mei 21h42m 23h39m 

04 juni 21h50m 23h31m 

11 juni 21h55m 23h22m 

18 juni 21h59m 23h12m 

25 juni 22h00m 23h00m 

VENUS 

Datum Ondergang 

Zon 

Ondergang 

Venus 

01 april 20h15m 21h58m 

08 april 20h26m 22h20m 

15 april 20h38m 22h43m 

22 april 20h49m 23h05m 

29 april 21h00m 23h26m 

07 mei 21h13m 23h48m 

14 mei 21h23m 00h02m 

21 mei 21h33m 00h15m 

28 mei 21h42m 00h24m 

04 juni 21h50m 00h28m 

11 juni 21h55m 00h27m 

18 juni 21h59m 00h23m 

25 juni 22h00m 00h15m 

Ook Mars is nog tot eind juni elke avond 

zichtbaar. De planeet is terug te vinden 

laag boven de westelijke horizon, als 

een oranje ster van magnitude 1,5 tot 2. 
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Datum Ondergang 

Zon 

Ondergang 

Saturnus 

Ondergang 

Jupiter 

01 april 20h15 01h37 03h50 

08 april 20h26 01h12 03h25 

15 april 20h38 00h49 03h01 

22 april 20h49 00h25 02h37 

29 april 21h00 23h58 02h14 

07 mei 21h13 23h31 01h47 

14 mei 21h23 23h08 01h24 

21 mei 21h33 22h45 01h02 

28 mei 21h42 / 00h39 

04 juni 21h50 / 00h16 

11 juni 21h55 / 23h50 

18 juni 21h59 / 23h28 

25 juni 22h00 / / 

De avondshow van de reuzenplaneten Jupiter (boven) en 

Saturnus (onder) loopt stilaan op zijn einde. 

Saturnus is nog zichtbaar tot half mei, maar dan verdrinkt ze 

in de avondschemering. De helderder Jupiter blijft nog een 

maand langer zichtbaar, maar ook hij verdwijnt vanaf het 

begin van de zomer. 

Beide planeten zullen vanaf augustus terug opduiken aan de 

ochtendhemel. 

Alle planeetafbeeldingen op deze twee pagina‘s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de pla-

neetschijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

(tijdstip voor Ukkel; afhankelijk 

van waar men woont in Vlaan-

deren dient men er een aantal 

seconden bij te tellen of af te 

trekken) verdwijnt de ster  Vir 

(nu Virginis) aan de donkere 

rand van de Maan. Het betreft 

een ster van magnitude 4, nor-

maal gezien dus waarneembaar 

met het blote oog. Maar aange-

zien de Zon in dit jaargetijde 

een grote boog boven de hori-

zon beschrijft en bijgevolg pas 

om 21h59m ondergaat op 17 

juni, is het zeker nodig gebruik 

te maken van een telescoop om 

deze sterbedekking te kunnen 

waarnemen. 

Voor de volledigheid kan hier 

nog gewag worden gemaakt van 

de maansverduistering van 24 

juni. Stel je daar echter niets 

spectaculairs bij voor, want het 

is slechts de bijschaduw van de 

Aarde die een stuk van de Maan 

verduistert. Tijdens het maxi-

mum om 23h27m is dat amper 

21% van de schijf van de Maan. 

In de praktijk zal er bijgevolg 

niets van die maansverduiste-

ring te merken zijn. 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Aangezien Mercurius in 88 da-

gen een baan rond de Zon be-

schrijft, kunnen we de planeet 

nu eens ten oosten en dan weer 

ten westen van de Zon waarne-

men. Van half april tot bijna 

half mei is Mercurius ‘s avonds 

in het westen waarneembaar, 

wat wijst op een oostelijke elon-

gatie van de planeet. Wanneer 

de Zon reeds onder de horizon is 

verdwenen, weerkaatst Mercuri-

us nog steeds die zonnegloed, 

tot ook de planeet onder de hori-

zon verdwijnt. Verwar deze pla-

neet niet met de hoger staande 

en veel helderder Venus. Vroe-

ge vogels kunnen eind juni Mer-

curius in het oostnoordoosten 

waarnemen, want tegen die tijd 

staat de planeet ten westen van 

de Zon en komt ongeveer een 

uur vroeger op. Omstreeks 30 

juni is dat om 4h22m. De pla-

neet bereikt dan en helderheid 
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van 0.0, zodat Mercurius met 

het blote oog (en zeker met een 

verrekijker) laag boven de hori-

zon kan teruggevonden worden 

vooraleer de Zon in al haar glo-

rie verschijnt. 

 

In de maanden april, mei en juni 

van dit jaar is planeet Venus te 

zien als schitterende avondster 

in het westen. Met een helder-

heid van om en bij –4.0 is het 

onmogelijk de planeet niet op te 

merken aan de hemel. Vermel-

denswaard zijn nog de samen-

standen van Venus met Saturnus 

op 7 mei (20h), met Mars op 10 

mei (23h) en met Jupiter op 3 

juni (20h).  

De liefhebbers van Mars moe-

ten zich reppen, want vanuit ons 

aards perspectief komt de pla-

neet steeds dichter bij de Zon te 

staan. Eens de zomer begonnen 

is, zal Mars nog slechts als een 

relatief zwak lichtstipje te zien 

zijn laag boven de horizon 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 april en 1 juli 2002, beide tekeningen zijn identiek georiënteerd 

• links: de Aardse planeten 

• rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

 

Heel opvallend zijn de uitgesproken elliptische banen van Mercurius en Pluto. Duidelijk te zien is dat Pluto tot voor 

kort (begin 1999) dichter bij de Zon stond dan Neptunus. Op de tekeningen is o.a. ook af te lezen waarom Venus de 

volgende maanden steeds langer zichtbaar blijft aan de avond hemel. 

waaronder de Zon kort tevoren 

verdwenen is. Op 4 mei staat de 

planeet in conjunctie met Satur-

nus (19h). 

 

Wanneer het begin april donker 

wordt, is het nog mogelijk zo-

wel Jupiter als Saturnus aan 

de hemel te zien pronken. Maar 

net zoals Mars naderen beide 

gasplaneten vrij snel de Zon. 

Tegen eind mei wordt Saturnus 

onzichtbaar door de gloed van 

de nabije Zon, en tegen eind ju-

ni geldt hetzelfde lot voor Jupi-

ter.  

Kijk op 3 april eens met je tele-

scoop of verrekijker naar Jupi-

ter. Je zal bemerken dat de vier 

grote manen Io, Europa, Gany-

medes en Callisto zich allen aan 

dezelfde zijde van de reuzenpla-

neet bevinden. 

Op 6 april staat er een ster van 

magnitude 5.7 in conjunctie met 

Saturnus. Ditmaal is het helder-

ste stipje bij de planeet dus niet 

Titan (magnitude 8.4), maar wel 

ster SAO 76680. 

En met behulp van een lichtster-

ke telescoop kan je op 24 mei 

tussen 22h30m en 23h35m de 

schaduwen van Europa en Ga-

nymedes als twee donkere stip-

pen over de schijf van Jupiter 

zien bewegen. 

 

Uit voorgaande informatie over 

de zichtbaarheid van de planeten 

mag blijken dat de vijf heldere 

planeten Mercurius, Venus, 

Mars, Jupiter en Saturnus tussen 

half april en half mei tegelijker-

tijd in het westen kunnen waar-

genomen worden, kort na zons-

ondergang. Op 13 mei staan de 

vijf het dichtst bij mekaar: de 

meest oostelijke planeet, Jupiter, 

bevindt zich op nauwelijks 33° 

van de meest westelijke planeet, 

Mercurius. Een buitenkans dus 

voor zij die houden van gezelli-

ge onderonsjes! 
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3: KOMETEN EN METEO-

REN 

 

Dé uitschieter deze periode 

wordt vanzelfsprekend komeet 

Ikeya-Zhang die vooral in april 

probleemloos zichtbaar zal zijn. 

Maar hierover leest U alle gege-

vens in het betreffende artikel. 

 

Vergeet echter niet dat om-

streeks deze tijd ook komeet 

C/2000 WM1 (LINEAR) terug 

zichtbaar wordt in onze contrei-

en. De aandachtige lezer of 

waarnemer herinnert zich deze 

komeet waarschijnlijk nog: hij 

was makkelijk met de verrekij-

ker zichtbaar eind december 

2001. Nadien verdween hij — 

vanuit België gezien — enkele 

maanden onder de horizon zodat 

hij op zijn helderst enkel zicht-

baar was voor waarnemers in 

het zuidelijk halfrond. 

Stilaan komt hij terug in zicht, 

maar helaas neemt ook zijn hel-

derheid sterk af. Begin april zou 

hij nog magnitude 8,5 - 9 halen, 

en daarmee dus nog nipt binnen 

bereik van een kleine telescoop 

vallen (80 mm lenzenkijker, 

114mm newtonkijker,..). Hij be-

weegt zich dan doorheen het 

sterrenbeeld Arend. 

 

De enige meteorenzwerm die de 

moeite loont in deze periode 

zijn de eta-Aquariden begin 

mei. Het maximum wordt ver-

wacht omstreeks 5 mei, wanneer 

er toch zo‘n twintigtal  meteoren 

per uur kunnen gezien worden. 

Best neemt u die ochtend waar 

tijdens de eerste uren na midder-

nacht: op dat ogenblik stoort het 

maanlicht nog niet (laatste 

kwartier), en begint de radiant -

het vluchtpunt waaruit ze lijken 

weg te flitsen- op te komen. 

 

 

4: VARIABELEN 

 

S Boötis is een tamelijk klassie-

ke veranderlijke van het MIRA-

type, met een cyclus van zo‘n 

270 dagen. Op die tijd fluctueert 

de ster van magnitude 8,4 tot 

13,3. Het volgende maximum is 

voorzien voor eind maart 2002, 

zodat u waarschijnlijk mooi de 

afnemende fase kan volgen. 

De ster behoort officieel tot het 

sterrenbeeld Ossenhoeder 

(Boötes), hoewel ze eigenlijk 

vlakbij de bekende ―steel‖ van 

de Grote Beer staat. Dat vormt 

dan ook de ideale wegwijzer. 

Verbind de twee laatste sterren 

van de steel (Mizar/ en Alkaid/

) met elkaar en beweeg de ver-

rekijker dan vanuit Alkaid 5° 

loodrecht op deze lijn. Hier staat 

dan een opvallend driehoekje 

sterren van magnitude 4 tot 5.   

S Boo staat op 2° van de helder-

ste ster ervan. 

 

Twee andere interessante varia-

belen zijn V Boötis en R Boötis. 

De eerste haalt gemiddeld mag-

nitude 8,5 en wijkt daar slechts 

een halve magnitude van af.  

R Boötis daarentegen kan tij-

dens het maximum magnitude 7 

halen, maar zakt nadien weer 

weg tot magnitude 11.  

Beide zijn echter wel opvallend 

rode sterren, die mooi afsteken 

tegen de tamelijk kleurloze om-

geving. Gebruik hiervoor best 

een telescoop, hoewel R Boo 

tijdens het  maximum ook al 

mooi zichtbaar is in een verre-

kijker. 

 

Y Canum Venaticorum (bij-

naam: La Superba) is van een 

heel andere orde. Het is één de 

grootste gekende sterren: met 

een diameter van meer dan an-

derhalf miljard kilometer is ze 

ongeveer 1.000 maal groter dan 

de Zon. De ster fluctueert tussen 

magnitude 5,2 en 6,6 in een pe-

riode van zo‘n 158 dagen, hoe-

wel er behalve deze cyclus nog 

een paar kleinere minder voor-

spelbare variaties optreden. Het 

volgende maximum valt waar-

schijnlijk in juli.  

Wie deze ster voor het eerst met 

de verrekijker bekijkt zal aange-

naam verrast zijn door zijn op-

vallend oranje kleur. 

 

Een algemeen zoekkaartje én 

een omgevingskaartje met 

AAVSO-vergelijkingssterren 

voor beide variabelen is te vin-

den op de uitneembare steren-

kaart middenin deze MIRA Ce-

ti. Op de detailkaartjes staat bij 

een heleboel sterren een getal: 

de exacte helderheid (magnitu-

de) waarmee de helderheid van 

de variabele kan vergeleken 

worden. Telkens werd de deci-

male punt of komma weggelaten 

om verwarring met zwakke ster-

retjes te vermijden (66 betekent 

De lichtcurve van S Boötis sinds begin 2000. Gedurende een tweetal 

maand rond het maximum moet de ster zichtbaar zijn met een verrekijker. 

Nadien is een telescoop noodzakelijk. 
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5: DEEP-SKY 

 

Het gebied dat we deze keer be-

spreken barst van de melkweg-

stelsels. Telescoopbezitters kun-

nen hier dan ook hun hartje op-

halen, maar voor de verrekijker-

gebruikers is het een minder po-

pulaire regio. 

De bijhorende kaartjes zitten 

natuurlijk middenin deze MIRA 

Ceti, in de vorm van een uit-

neembare recto-verso A3-

sterrenkaart. 

 

In de buurt van de steel van de 

Grote Beer staan twee relatief 

heldere melkwegstelsels. M101 

en M51 zijn onder perfecte om-

standigheden zelfs met een 8x40

-verrekijker zichtbaar, zoals we 

op het voorbije waarnemings-

kamp in de Provence (en op de 

terugweg in de Alpen) mochten 

vaststellen. Maar dit is dan wel 

de absolute ondergrens! Onder 

een modale Vlaamse platte-

landshemel zal u toch al een 114 

mm-kijker nodig hebben. 

M101 is een lastig geval, we-

gens zijn tamelijk uniforme hel-

derheid. Het doet daarom sterk 

denken aan M33, een gelijkaar-

dig helder stelsel in de Drie-

hoek. Beide zijn melkwegstel-

sels die we van bovenaf bekij-

ken. Ze tonen redelijk weinig 

contrast, en op lichtvervuilde 

plaatsen kan het gebeuren dat ze 

zelfs met grotere kijkers nauwe-

lijks zichtbaar zijn. 

Opzoeken is redelijk makkelijk: 

het stelsel vormt een bijna ge-

lijkzijdige driehoek met de ster-

ren  en  (Mizar) van de Grote 

Beer. De driehoek past trouwens 

net in het beeldveld van een 

7x50-verrekijker of een verge-

lijkbare zoeker op de telescoop. 

Lukt het zo niet, dan staat op de 

kaart ook een redelijk makkelijk 

―kronkelwegje‖ getekend, vet-

rekkend van Mizar. 

 

M51 is een bekend beeld, aan-

gezien er in de meeste astrono-

mieboeken wel een fotootje van 

staat. Ook dit is een melkweg-

stelsel dat we van bovenaf be-

kijken, maar bovendien loopt 

één van de spiraalarmen naar 

een kleinere begeleidende stel-

dus magnitude 6,6).  

M51 in de Jachthonden. Op de magnifieke opname zijn heel mooi de ver-

schillende spiraalarmen zichtbaar, waarvan één doorlopend naar het 

begeleidende stelsel. Een CCD-beeld van Bart Declercq tijdens het voor-

bije waarnemingskamp in de Provence. 
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sel. Naar alle waarschijnlijkheid 

wordt dit laatste stilaan opge-

slokt door het grotere stelsel. 

Op de meeste locaties zal M51 

al zichtbaar zijn in een 114 mm-

kijker. Op een donkere locatie 

moet het hiermee mogelijk zijn 

om beide stelsels te ontwaren, 

hoewel op de meeste plaatsen in 

Vlaanderen enkel één vlekje zal 

te zien zijn.  

Om de spiraalarmen en de mate-

riebrug tussen beide stelsel te 

zien zal meestal toch een 200 

mm of zelfs groter noodzakelijk 

zijn. Maar in dergelijke kijkers 

vormt het dan wel één der 

mooiste en contrastrijkste melk-

wegstelsels. 

 

Een makkie: Mizar en Alcor. 

Mizar is de middelste ster van 

de steel van de Grote Beer (van 

het Steelpannetje dus).  Samen 

vormen ze het beroemde ―Paard 

en Ruitertje‖, een dubbelster die 

heel handig is als oogtest. De 

twee sterren staan ver genoeg 

uit elkaar (12 boogminuten) om 

ze makkelijk te kunnen schei-

den…. tenzij u aan een nieuwe 

bril of contactlenzen toe bent. 

Op gelijke afstand van beide 

staat nog een derde sterretje 

(magnitude 7,5) dat makkelijk 

moet te zien zijn in een verrekij-

ker: dat is de Sidus Ludovicia-

num, genoemd naar koning Lo-

dewijk van Beieren. 

Mizar zelf is op zijn beurt weer 

eens dubbel, wat reeds met een 

kleine telescoop (of een grote 

verrkijker) zichtbaar is. En om 

de zaak helemaal ingewikkeld te 

maken rijn beide componenten  

nog eens dubbel: Mizar is dus 

viervoudig. 

 

Als de waarnemingsplaats niet 

té veel last heeft van lichthinder, 

dan kan u met het blote oog 

makkelijk Melotte 111 zien. 

Het is één der meest uitgestrekte 

sterrenhopen aan de hemel: zo‘n 

80 sterren verspreid over een 

lichtjes driehoekig gebied van 

zo‘n 4,5 graden groot.  Een 

soort zwakkere versie van de 

Plejaden dus: een zestal sterren 

van magnitude 5, nog een drietal 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2002, Jean 

Meeus, VVS 2001. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

helderder dan magnitude 6, en 

de rest zijn zwakkere broertjes. 

Met een gewone verrekijker kan 

men al gauw een 40-tal sterre-

tjes ontwaren, die meer dan de 

helft van het beeld vullen. 

De sterrenhoop staat in het ster-

renbeeld Coma Berenices: het 

hoofdhaar van koningin Bereni-

ce van Egypte. 

 

In hetzelfde sterrenbeeld staan 

ook nog enkele heel interessante 

melkwegstelsels: voer voor tele-

scopen dus. Vooral M64 loont 

de moeite: het is de befaamde 

―Black-eye‖. Met grote telesco-

pen lijkt het inderdaad een 

beetje op een ovaal ―oog‖, en is 

een donkere (―zwarte‖) stofband 

te zien. 

Met een kleine 114 mm-kijker is 

M64 al zichtbaar, en bij iets gro-

tere vergroting (100x en meer) 

moet ook de ovale vorm te zien 

zijn. De donkere stofband daar-

entegen is zelfs in een 200 mm 

nog niet makkelijk zichtbaar. 

 

In Jachthonden en Coma wemelt 

het trouwens van de zwakke 

melkwegstelsels, maar deze ga-

laxieclusters zijn voer voor de 

grote jongens! Wie zich toch 

aan iets dergelijks wil wagen 

begint beter aan de cluster in de 

Maagd, aangezien deze op kor-

tere aftstand staan en dus ge-

middeld helderder zijn. 

 

De mooie bolhoop M3 staat dan 

weer in het sterrenbeeld Jacht-

honden (Canes Venatici), hoe-

wel hij veel vlotter op te sporen 

is via de Ossenhoeder (Boötes). 

We vertrekken daarvoor met de 

verrekijker of de zoeker van de 

telescoop bij de ster  (Eta) Bo-

ötis.  We maken een verbin-

dingslijn naar de heldere Arctu-

rus (), en loodrecht daarop 

trekken we een net iets langere 

lijn. Op die manier komen we 

bij de ster 12 Boötis, die op de 

meeste plaatsen nog met het 

blote oog te zien is.  We trekken 

verder onder een hoek van zo‘n 

30° en komen na 2/3 van de af-

stand uit bij een net iets zwakke-

Melotte 111, een opname van Chris Van den Bossche, ook al tijdens het 

voorbije waarnemingskamp. Een optelsom van een tiental opnames met 

zijn Canon Powershot G1 digitale camera. 
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De sterrenhemel in juni 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juni om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juni om 23h, op 1 juli om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in mei 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 mei om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 mei om 23h, op 1 juni om 21h zomertijd,... 
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De sterrenhemel in april 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 april om 22h zomertijd. 

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 april om 23h, op 1 mei om 21h wintertijd,... 
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