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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 Vlaamse 

minister van Onderwijs en Vorming. 

Uit sympathie: 

LORO N.V. 



MIRA Ceti - juli - september 2002 3 3 

INHOUD 
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Francis Meeus, , Kim Van 

Huynegem, Hugo Van de Velde, 

Philippe Mollet 

 

Correctie: 
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Teksten worden alleen aanvaard als 

naam en adres van de auteur gekend 

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 

postcheque-rekening 000-0772207-

87. U ontvangt dan een fiscaal 

attest dat geldig is voor het jaar 

waarin de storting plaatsvond. Let 

wel: dit bedrag staat helemaal los 

van het gewone lidmaatschap/

abonnement. 

Wie beide wil combineren krijgt 

een gunsttarief:   € 30  +  € 15  =  € 

45. 

OP DE VOORPAGINA 

 

In deze tijden van CCD-

camera‟s, webcams en andere 

digitale toestellen kan het geen 

kwaad om eventjes te tonen 

dat het ook nog anders kan. 

Hoewel het verschil steeds 

kleiner wordt, blijkt het 

menselijk oog in de praktijk 

toch nog steeds in staat te zijn 

om op Maan, Zon of planeten 

fijnere details te zien dan deze 

c a me r a ‟ s .  E e n  g o e d e 

tekentechniek levert dan ook 

prachtige detailrijke resultaten 

op. Muriel Wetz heeft zich de 

voorbije jaren ontpopt tot 

e n t h o u s i a s t e 

maanwaarneemster ,  d ie 

daarvoor gebruikt maakt van 

een 220 mm dobson en een 

korte 80 mm lenzenkijker. 

Even onmisbaar is echter een 

goede maanatlas– of kaart, 

zoals de bekende “Rükl” of de 

o u d e  V V S -

maanmonografieën. 

Clavius meet ongeveer 240 

km: té groot voor een gewone 

krater, en is dus officieel een 

walvlakte. Hij is het best 

zichtbaar één of twee dagen na 

Eerste Kwartier of vóór 

Laatste Kwartier. Let ook op 

de vele kleine kratertjes 

binnen Clavius, die Muriël 

met engelengeduld ingetekend 

heeft. 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Jan Cuypers 7 

Strip: Prof. Sterrekens “Doelwit Aarde” 10 

Ruimtevaart in China en Japan 12 

Bespreking DVD “The Complete Cosmos - Reis door de ruimte” 14 

Aankondiging MIRA-waarnemingskamp 19 

Webtip 19 

Beeldgalerij 20 

Hemelkalender 22 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden  

vergadering op woensdag 28 

augustus, om 20h. 

De verschillende werkgroepen 

zullen er hun realisaties en 

plannen kunnen voorstellen, het 

bestuur zal er een paar nieuwe 

mogelijkheden uit de doeken 

doen, en vooral verwachten we 

van u heel veel interessante 

voorstellen. Uw mening is 

belangrijk voor ons! 

In september huizen we twee jaar 

in onze nieuwe gebouwen/ Op die 

tijd is er veel veranderd, zowel 

binnen het bestuur, binnen de 

vrijwilligers werking, maar ook 

binnen de activiteiten en 

doelstellingen van MIRA zelf. 

Hoog tijd dus om alle neuzen 

weer in dezelfde richting te 

zetten. Daarom nodigen we alle 

leden –actieve zowel als passieve

–  ui t  op een algemene 

28 augustus: samenkomst vrijwilligers en leden MIRA 
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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 contact te 

komen met gelijkgestemden. 

De voorbije maanden werd vooral 

gewerkt aan de uitbreiding van 

het aanbod op de MIRA-website. 

Er kwamen vooral veel meer 

uitgebreide artikels, en ook de 

nieuwsberichten verschenen 

frequenter. Deze laatste zullen 

trouwens binnenkort aangevuld 

worden: behalve de huidige 

waarnemingsgerichte artikels 

ve rschi j nen  er  d an ook 

t h e o r e t i s c h e  e n 

ruimtevaartberichten. 

Informatietechnologie 

De bibliotheek zal -net als de rest 

van de sterrenwacht- de eerste 

twee weken van juli gesloten zijn, 

maar de rest van het jaar blijven 

we steevast  geopend op 

w o e n s d a g n a m i d d a g  e n 

vrijdagavond. 

De laatste maanden werd er o.a. 

nauw samengewerkt met de 

collega‟s van VSW. Urania, met 

h e t  o o g  o p  e e n 

gemeenschappelijke classificatie 

van de bib, terwijl de bib. terug 

een paar schenkingen mocht 

ontvangen. 

Bibliotheek– en 

documentatiecentrum 

De vele opstellingen van het 

t o e k o m s t i g  O p t i s c h 

Experimentarium  beginnen 

concrete vorm aan te nemen. De 

foto hieronder toont één 

testopstelling: een aantal optische 

onderdelen (diverse lenzen en 

spiegels) staan gemonteerd op 

een ronddraaiende schijf, en 

kunnen één voor één in de 

lichtweg van de laserstralen 

gedraaid worden. 

De diverse opstellingen zijn nu in 

de testfase aanbelandt, waarna ze 

hun definitieve vorm zullen 

krijgen. 

Tegelijk zal er deze zomer ook 

gewerkt worden aan een paar 

andere interactieve opstellingen 

en aan het toegankelijker maken 

van het waarnemingsterras voor 

individuele bezoekers. Extra hulp 

Telescopen, 

instrumenten en 

De Werkgroep Publicaties was de 

l a a t s t e  ma a n d e n  v o o r a l 

elektronisch actief, in nauwe 

samenwerking met de Werkgroep 

IT. Er werden vooral een resem 

interessante artikels uit vorige 

jaargangen van MIRA Ceti op de 

MIRA-website geplaatst. 

In de zomermaanden juli en 

augustus ligt de werkgroep 

tijdelijk stil,  maar vanaf 

september starten we met 

vernieuwde energie. Ook dan 

weer komen we elke eerste en 

derde woensdag van de maand 

samen, vanaf 20h. 

 

Volgende samenkomsten: 

4/9, 18/9. Aanbellen aan de oude 

ingang van MIRA. Spring gerust 

eens binnen. 

Verantwoordelijken: Wim Engels 

en Bart Declercq (Bart@mira.be). 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Wie graag mee bezoekers zou 

rondleiden, maar toch nog 

enigszins aarzelt om die stap te 

zetten, kan best volgende 

werkgroepvergadering niet 

missen: dan immers maken we 

samen een wandeling doorheen 

de sterrenwacht en bekijken we 

nader wat er bij een geslaagde 

rondleiding allemaal komt kijken. 

Ook de «anciens» zijn ten zeerste 

welkom om hun ervaringen door 

te geven.  

Volgende vergadering: maandag 

9 september om 20h. Iedereen 

welkom!  

Voor meer info: bel of stuur een e

-mail naar francis@mira.be.  

Philippe Mollet, Francis Meeus, Emiel Beyens 

Publicaties 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Tijdens één van de vele bewolkte samenkomsten van de Werkgroep 

Sterrenkunde… Eén van de deelneemsters demonstreert haar materiaal en 

krijgt hulp bij het uitzoeken van de optimale fotografie-configuratie. 
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G e e n  A s t r o c l u b  i n  d e 

zomermaanden, maar vanaf 

september starten we met frisse 

moed. En vanaf dan gaan we door 

tot in juni, dus enkel een 

onderbreking in juli en augustus. 

 

Deze avonden starten telkens stipt 

om 19h30 met een introductie 

door Frank Deboosere, die 

spreekt over een actueel 

onderwerp.  

De toegangsprijs bedraagt 

steevast € 4,50, maar is uiteraard 

gratis voor abonnees en leden. 

 

De eers te  edi t ie  na  de 

zomermaanden gaat door op 27 

september. Frank zal het dan 

hebben over “De scherpe blik van 

de Hubble Ruimtetelescoop”, des 

te actueler gezien stilaan de eerste 

ronduit spectaculaire beelden 

binnenkomen na de laatste 

aanpassingen aan de HST. 

ASTROCLUB met Frank 

Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 2002 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend voor 

individuele bezoekers.  

Het is de bedoeling dat elkeen aan 

z i j n  e i g e n  t e m p o  d e 

“museumonderdelen” van de 

sterrenwacht kan bezoeken (de 

interactieve sterrenkaart, de 

t e n t o o n s t e l l i n g s z a a l ,  d e 

experimenten, filmvoorstelling...). 

Ook de tijdelijke tentoonstelling 

kan er bezocht worden. Sinds 

februari staat er een eigen 

tentoonstelling over “Kleine 

objecten in het zonnestelsel”, 

maar vanaf september gaat alle 

aandacht hier uit naar Frank De 

Winne, die binnenkort de tweede 

Belgische astronaut wordt. 

Het geheel gebeurt zonder gids, 

maar de medewerkers staan 

natuurlijk steeds klaar om uw 

vragen te beantwoorden. De 

toegangsprijs bedraagt € 2,50 

maar is gratis voor leden van 

MIRA en s te r renkundige 

verenigingen. 

 

N I E U W :  v a n a f  d e 

opendeurdagen in september 

wordt deze formule fors 

uitgebreid. Vanaf dan kan u ook 

de telescoopkoepels bekijken, de 

instrumenten van het weerstation, 

de armillairsfeer,… Bovendien 

gaan er op vaste tijdstippen ook 

Woensdagnamiddag, 14-

18h 

In september is het inderdaad 35 

jaar geleden dat MIRA officieel 

van start ging. 

De jaarlijkse opendeurdagen 

vallen ditmaal op 14 en 15 

september: op zaterdag zijn we 

open van 14 tot 22h, op zondag 

van 10 tot 17h. 

Doorlopend zijn er rondleidingen, 

worden er voorstellingen gegeven 

in de multimediazalen, maar u 

kan er ook komen kennismaken 

met de gloednieuwe optische 

experimenten.  

Als het weer meezit kunnen we 

natuurlijk in detail het oppervlak 

van de Zon bewonderen, terwijl 

op zaterdagavond de rest van de 

sterrenhemel aan bod komt. 

Het bezoek zelf is natuurlijk 

gratis die dagen, enkel voor de 

diverse multimediavoorstellingen 

vragen we € 2,50 (leden gratis). 

MIRA 35! 
Opendeurdagen 14-15 

september 

Net zoals de voorbije jaren doen 

we ook nu weer mee met de 

Franse “Nuits des étoiles”. 

Zowel op zaterdag 10, zondag 11 

als maandag 12 augustus kan u 

een groot deel van de nacht bij 

ons doorbrengen: MIRA zal dan 

immers geopend zijn van 22h tot 

1h.   

Gezien het late uur en de 

afwezigheid van de Maan zal het 

bijzonder donker zijn, dus ideaal 

om met de telescopen de vele 

sterrenhopen en nevels in de 

zomermelkweg te bewonderen. 

Maar met het planetarium, de 

grote interactieve sterrenkaart en 

de projectieschermen kunnen we 

u ook wegwijs maken in de 

sterrenhemel van  de diverse 

Midzomer-

sterrennachten:  

10, 11 en 12 augustus 

vakantiebestemmingen. 

En met wat geluk moeten we die 

nachten ook de nodige vallende 

sterren zien. 

Frank Deboosere 

in zijn natuurlijk 

element. Vol gloed 

vertellend over zijn 

e i g e n 

waarnemingservari

ngen tijdens één 

van de voorbije 

Astroclub-avonden. 
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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 is Urania 

geopend voor het publiek. 

Iedereen kan individueel een 

bezoek brengen aan de 

sterrenwacht.  

• Maandag 15 tot vrijdag 19 juli: 

Astrokids, een sterrenkamp 

voor jongeren van 8 tot 11 jaar, 

ditmaal met overnachtingen. 

Het geheel gaat door in het 

Provinciaal Vormingscentrum 

in Oostmalle. 

Deelnemingsbijdrage: 230 

E U R ,  m a a l t i j d e n  e n 

overnachting inbegrepen 

• N i e u w e 

planetariumvoorstelling: “De 

Aarde. Planeet met duizend 

gezichten”. 

Elke woensdag (16h), vrijdag 

(20h) en zondag (16h) 

In schoolvakanties (behalve op 

feestdagen) ook op dinsdag, 

donderdag en vrijdag (telkens om 

15h). 

 

• Voorstelling “Er is leven in het 

heelal” iedere woensdag om 16h, 

vrijdag om 20h en zondag om 

17h. 

 

• Jeugdvoorstelling: “Spike 

Codex”- Elke woensdag en 

zondag om 15h. 

In schoolvakanties ook op 

dinsdag, 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. 

Sinds enkele maanden is het 

n i e u we  p la ne ta r i u m va n 

Volkssterrenwacht Beisbroek 

geopend. 

De vaste voorstellingen gaan door 

op: 

• woensdag : om 15 h 

• vrijdag : om 20.30 h 

• zondag : om 15 h en 16.30 h 

Tijdens de schoolvakanties zijn er 

extra voorstellingen op volgende 

dagen en uren: 

• maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag: om 15 h 

• vrijdag: om 15 h en 20.30 h 

De 4 volkssterrenwachten realiseerden samen een tentoonstelling over 

toekomstig astronaut Frank De Winne. Deze zomer te bekijken bij 

Urania, en vanaf september ook bij MIRA. 
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Francis Meeus 

JAN CUYPERS 

MIRA Ceti sprak met ... 

De Koninklijke Sterrenwacht van 

België in Ukkel is een alom 

gekende wetenschappelijke in-

stelling. Jan Cuypers is er niet 

alleen astronoom maar ook een 

vriendelijk man die vol enthou-

siasmeo ver zijn vak kan praten..  

Jan Cuypers (°1956) groeide op 

in Averbode en kwam daar aan 

het eind van de jaren 1960 in 

contact met de plaatselijke ster-

renkundeclub Helios. Het was de 

periode van de ruimtevluchten 

naar de Maan en van speculaties 

over quasars en pulsars. 

 

Is het omwille van  je activiteiten 

bij Helios dat jij in Leuven 

sterrenkunde wou gaan studeren, 

Jan? 

Toen ik naar de universiteit in 

Leuven trok, was het in de eerste 

plaats om wiskunde te studeren. 

De sterrenkundige werkelijkheid 

leek me in eerste instantie toch 

een beetje te ver weg. Maar toen 

ik een onderwerp voor mijn 

licentiaatsthesis moest kiezen, 

ben ik uiteindelijk toch weer bij 

de sterrenkunde terecht gekomen. 

Na mijn studies heb ik enkele 

maanden als stagiair op de 

Ko nink l i jke  S ter r enwacht 

gewerkt, om vervolgens als 

assistent in Leuven aan de slag te 

kunnen en daar te doctoreren. En 

sinds december 1987 werk ik dus 

in Ukkel.  

Jij houdt je als onderzoeker spe-

cifiek met variabele sterren be-

zig?  

Ja, variabele sterren en al wat 

daar mee te maken heeft is in 

Leuven één van de grote onder-

zoeksdomeinen. Ik heb in de ja-

ren tachtig ook vrij veel waarne-

mingen gedaan in Chili toen de 

kleinere telescopen van de ESO 

daar nog operationeel waren. 

Nadien heb ik in opdracht van de 

universiteit van Leuven een tijdje 

in Villafranca in Spanje gewerkt 

voor de ESA. Daar bevond zich 

h e t  vo l g s t a t io n  va n  d e 

International Ultraviolet Explo-

rer, een belangrijke ultraviolet-

telescoop die van 1979 tot 1996 

in een baan rond de Aarde cir-

kelde. 

Ik houd me momenteel nog 

steeds bezig met variabele ster-

ren, heet dit onderzoeksdomein 

intussen asteroseismologie.  

Waarom zijn veranderlijke ster-

ren zo belangrijk voor het ster-

renkundig onderzoek in het al-

gemeen? 

Aangezien het onmogelijk is om 

in het inwendige zelf van sterren 

te kijken, kan dat wel op een on-

rechtstreekse manier: door heel 

gedetailleerd alle mogelijke 

stertrillingspatronen te bestude-

ren. Op basis van de waargeno-

men trillingen wordt vervolgens 

voor die bepaalde ster een theo-

retisch model opgesteld over het 

sterinwendige. Als theorie en de 

waargenomen praktijk met me-

kaar in overeenstemming zijn, is 

de kans groot dat het model goed 

is. 

Als men dergelijk onderzoek 

spreidt over verschillende types 

en leeftijdscategorieën van ster-

ren, dan ontstaat er geleidelijk 

een vrij precies beeld van wat 

sterren juist zijn, hoe ze zijn sa-

mengesteld en hoe ze evolueren. 

En uiteindelijk krijgen we zo een 

idee over de structuur en de 

evolutie van ons heelal, wat ei-

genlijk toch de ultieme vraag is: 

hoe zit het grote geheel in mekaar 

en waar komt dat alles vandaan?  

 

Eind april doken er geruchten op 

over een nieuwe categorie 

sterren: quarksterren. Wat is 

daarvan aan? 

Het zou gaan om een stertoestand 

die het midden houdt tussen een 

neutronenster en een zwart gat. 

Een aantal onderzoekers zouden 

op basis van enkele zwakke 

punten in  he t  klass ieke 

neutronensterrenmodel berekend 

en ontdekt hebben dat er zo‟n 

tussentoestand zou bestaan, met 

sterren opgebouwd uit nog 

kleinere deeltjes dan neutronen: 

quarks.  

Zulke berichten lijken op het 

eerste zicht erg spectaculair en 

duiken dan ook steevast op in het 

wetenschappelijke nieuws. Maar 

Jan Cuypers is 

steeds één en al 

bereidwilligheid 

om zijn passie 

v o o r 

sterrenkunde met 

anderen te delen. 

Z i j n  e n -

thousiasme werkt 

daarbij zeer 

aanstekelijk.  

F o t o :  F o n s 

Diepvens, VVS-

w e r k g r o e p 

Variabelen 
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meestal licht men één enkel punt 

uit een bepaalde theorie of laat 

men één bepaalde onderzoeker 

aan het woord, waarbij het er de 

nieuwsmakers vooral om te doen 

is een zo spectaculair mogelijk 

bericht de wereld in te sturen. 

Vaak worden dergelijke boude 

beweringen vrij snel ontkracht 

door kritische wetenschappers. In 

het geval van de quarksterren 

meen ik dat er intussen al twee of 

drie wetenschappelijke artikels 

verschenen zijn die serieuze 

vraagtekens plaatsen bij de 

„ontdekking‟. Maar ja, in de 

media komen die kritische 

geluiden veel minder aan de bak, 

gewoonweg omdat ze minder 

spectaculair zijn.  

Nu, het kan best zijn dat het 

klassieke neutronensterrenmodel 

wellicht hier en daar nog wat 

aangepast dient te worden, maar 

daarom vrankweg beweren dat 

quarksterren bestaan lijkt mij een 

te grote stap. Bij één van de twee 

„bewijzen‟ was trouwens de 

afstand van het waargenomen 

object cruciaal, en intussen is 

aangetoond dat de afstand waar-

van de onderzoekers uitgingen 

niet met de werkelijkheid over-

eenstemde. Meteen één bewijs 

minder. Maar misschien komt 

men binnenkort wel met over-

tuigender argumenten aandraven 

en moeten we toch rekening 

houden met het feit dat quark-

sterren effectief zouden kunnen 

bestaan 

 

Op informatief vlak speelt de 

Koninklijke Sterrenwacht, met 

o.a. jou als spreekbuis, een be-

langrijke rol naar de gemeen-

schap toe? 

Inderdaad. De laatste jaren rest er 

mij eigenlijk steeds minder tijd 

om zelf wetenschappelijk 

onderzoek te verrichten. Het lukt 

nog net, meestal in samenwerking 

met collega‟s van de sterrenwacht 

of van het Instituut voor 

Sterrenkunde van de K.U. 

Leuven. Ik heb immers ook 

ruimschoots mijn bezigheid met 

het beantwoorden van alle 

mogelijke vragen van pers en 

publiek i.v.m. sterrenkunde: val-

lende sterren, kalenders, het ont-

staan van het heelal, sterrenbeel-

den, buitenaards leven,… noem 

maar op. Als je die vragen serieus 

wil beantwoorden, moet je over al 

die verscheiden onderwerpen dan 

ook op de hoogte zijn. Ook het 

ontvangen van bezoekers is iets 

waar ik me mee bezig houd. Ik 

schrijf verder nog informatieve 

teksten over de Koninklijke 

S t e r r e n w a c h t  o f  o v e r 

sterrenkunde, en ik vertaal 

teksten van mijn Franstalige col-

lega‟s, soms ook voor het Plane-

tarium op de Heizel, dat van de 

Koninklijke Sterrenwacht af-

hangt. 

Zoals daarstraks al gesteld wor-

den sommige dingen vaak heel 

spectaculair aangekondigd, b.v. 

dat er in een Marsmeteoriet 

sporen gevonden zijn van leven, 

terwijl de werkelijkheid meestal 

veel minder opzienbarend is of 

men te voorbarig conclusies heeft 

getrokken. Het is dan onze taak 

op de Koninklijke Sterrenwacht 

om de dingen in hun juiste 

perspectief te schetsen, en soms 

de euforie wat te dempen. 

 

Dat is ook één van de gevaren 

van informatie die van het inter-

net afkomstig is: iedereen kan 

eigenlijk zomaar om het even wat 

voor waarheid verkondigen? 

Juist, terwijl degene die zijn be-

vindingen wil publiceren in een 

wetenschappelijk tijdschrift met 

naam en faam eerst een referee of 

een lezerscomité moet weten te 

overtuigen van de weten-

schappelijke waarde van hetgeen 

in zijn of haar artikel voorgesteld 

wordt. En dan kunnen ook andere 

kritische geesten daarover vragen 

beginnen stellen en kan er 

eventueel een debat op gang 

komen. En op een dergelijke 

manier kan er werke lijk 

vooruitgang geboekt worden in 

het onderzoek.   

Maar op de sterrenwacht krijgen 

we werkelijk alle mogelijk en 

onmogelijke alternatieve theo-

rieën te horen. Sommigen menen 

zelfs te weten hoe de werke-

lijkheid in zijn totaliteit in mekaar 

zit. Zij voelen zich dan gauw een 

miskend genie, zoals Galilei die 

door de paus en de wetenschap 

verketterd werd. Voor een 

enkeling kan dat wel eens het 

geval zijn, maar in de meeste 

gevallen is het duidelijk dat zij 

zichzelf niet voldoende vragen 

hebben gesteld of niet voldoende 

kennis hebben om verder in de 

materie door te dringen. 

En uiteraard gaat het ook regel-

matig over buitenaards leven. 

Mensen bellen b.v. omdat ze 

menen iets verdachts gezien te 

hebben. Ik heb trouwens al eens 

een „buitenaardse‟ vrouw aan de 

lijn gehad, die bovendien Frans 

sprak. Ze vroeg me: “Vous étu-

Sinds 1996 is de Schmidt-telescoop in Ukkel uitgerust met een ccd-

camera. Ondanks de sterke lichthinder in de Brusselse agglomeratie 

wordt het zo terug mogelijk erg lichtzwakke objecten te observeren. 
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diez les extraterrestres?” Toen ik 

zei dat iets dergelijks ons wel 

degelijk interesseert, antwoordde 

ze prompt: “Maintenant vous 

avez une en ligne!” Er volgde nog 

een hele uitleg over hoe ze te 

vondeling was gelegd, enzovoort. 

Maar geleidelijk werd haar 

verhaal wranger, want ze was niet 

tevreden met de gang van zaken 

in onze wereld, en ze liet ook 

verstaan dat wanneer zij een 

einde aan haar leven zou maken 

meteen ook de hele wereld zou 

vergaan. Nu ja, zo ben je op de 

duur meer iemand van teleonthaal 

dan wel een sterrenkundige, 

omdat je er toch niet helemaal 

gerust in bent. Misschien is het 

wel iemand in nood? Ook over 

astrologische toestanden krijgen 

we allerhande vragen binnen, of 

vragen waaruit je kop noch staart 

kan krijgen. Maar boeiend is het 

dus zeer zeker wel.  

 

Op welke onderzoeksdomeinen is 

de Koninklijke Sterrenwacht 

eigenlijk vooral actief?   

De Koninklijke Sterrenwacht van 

België heeft als opdracht 

wetenschappelijk onderzoek uit te 

voeren, een aantal diensten aan de 

gemeenschap te verzorgen, en die 

diensten in het internationale 

kader in te passen. Zo is b.v. het 

onderzoek op het vlak van 

zonnefysica meer dan louter 

sterrenkunde: door het bestuderen 

van de Zon krijgen we ook 

inzicht in de effecten van het 

ruimteweer, d.w.z. de toestand 

van de aardmagnetosfeer en van 

de hogere atmosfeer onder in-

vloed van de veranderlijke heli-

osfeer. Dergelijke informatie 

stellen we dan ook beschikbaar 

aan alle belanghebbenden. Verder 

wordt er ook onderzoek verricht 

op het vlak van seismologie, de 

aardrotatie, de getijdenwerking en 

het GPS. Bovendien werkt een 

groep onderzoekers aan het 

instrument NEIGE voor de 

in t e rna t io na le  Mar s so nd e 

NetLander die in 2007 zal ge-

lanceerd worden. En met behulp 

van atoomklokken beheren wij 

ook officieel de tijd in ons land. 

Het spreekt voor zich dat dit ge-

beurt in een internationaal kader, 

in nauw overleg met andere 

wetenschappelijke instituten.  

 

Worden er in Ukkel op de Ko-

ninklijke Sterrenwacht nog veel 

waarnemingen gedaan? 

De Schmidt-telescoop met een 

spiegeldiameter van 120 cm is 

sinds 1996 met een gesofisti-

keerde ccd-camera uitgerust. En 

zo kan, ondanks behoorlijk veel 

lichthinder in de Brusselse ag-

glomeratie, met dit prachtige in-

strument tegenwoordig opnieuw 

gespeurd worden naar heel licht-

zwakke objecten. In de lijn van 

de traditie op Ukkel houden wij 

ons bezig met het opsporen en de 

positiebepaling van planetoïden 

in het zonnestelsel en volgen wij 

b.v. ook zo nu en dan 

cataclysmische variabelen*. 

(*Cataclysmische variabelen zijn 

veranderlijke sterren waarbij de 

helderheid explosief toeneemt. 

Meestal gaat het om nauwe 

dubbelsterren, waarbij er t.g.v. de 

zwaartekracht materie van de ene 

component naar de andere 

overgedragen wordt).  

Zonnewaarnemingen worden hier 

ook dagelijks uitgevoerd, voor 

zover het weer het toelaat 

uiteraard, en dit zowel op de tra-

ditionele manier door te projec-

teren op een blad papier, als met 

behulp van een ccd-camera. 

Maar de andere telescopen blij-

ven er helaas ongebruikt bij staan 

en verworden op die manier tot 

museumstukken. Zonder een 

grondige opknapbeurt zijn ze niet 

eens meer bruikbaar. 

 

Het fotografisch archief zou mo-

menteel ook in geen al te beste 

toestand verkeren? 

Vooral de laatste jaren is er een 

enorme degradatie van de col-

lectie fotografische platen waar-

over we op de Koninklijke Ster-

renwacht beschikken, dit ten ge-

volge van vochtigheid die nu 

blijkbaar veel meer doordringt 

dan vroeger.  

 

Als ik mij niet vergis gaat het hier 

om een vrij omvangrijke 

collectie? 

Er zijn de vele fotografische op-

names die in de loop van de vele 

jaren met de verschillende in-

strumenten van de Koninklijke 

Sterrenwacht gemaakt zijn. Het 

meest in het oog springt daarbij 

de collectie platen die deel uit-

maken van de Carte du Ciel. Dit 

project was bedoeld om de ganse 

sterrenhemel via identieke te-

lescopen systematisch in kaart te 

brengen en er werkten maar liefst 

zeventien sterrenwachten aan 

mee, waaronder Ukkel. Dergelijk 

o u d  f o t o m a t e r i a a l  s t e l t 

astronomen in staat om te verge-

lijken met het heden en eventueel 

vast te stellen hoe sterren en 

andere hemelobjecten evolueer-

den en zich door het universum 

verplaatsten.  

 

Is men intussen in actie geschoten 

om die kostbare collectie van de 

uiteindelijke ondergang te 

redden?  

Jazeker, er is een project lopende 

om de bestaande platen digitaal 

op te slaan.  

Vervolgens is het de bedoeling de 

platen (eventueel ook van andere 

sterrenwachten) opnieuw te 

stockeren, maar ditmaal in een 

speciale ruimte waar ze goed 

beschermd zijn tegen vocht en 

a n d e r e  b e d r e i g e n d e 

omstandigheden.  

 

Hopelijk is er zo voor al dit ma-

teriaal uiteindelijk dan toch nog 

een mooie oude dag weggelegd. 

Ik dank jou in ieder geval voor dit 

interessante gesprek.  

Urls: Koninklijke Sterrenwacht van België: http://www.astro.oma.be/ 

Asteroseismologie: http://www.ster.kuleuven.ac.be//research/asteroseism//index_en.html 

NetLander-missie naar Mars: http://ganymede.ipgp.jussieu.fr/GB/projets/netlander/ 

http://www.astro.oma.be/
http://www.ster.kuleuven.ac.be//research/asteroseism//index_en.html
http://sse.jpl.nasa.gov/missions/mars_missns/mars-netlan.html
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Dan begint weer het rekenwerk. Hoe 
kunnen we de baan van deze planetoïde 
veranderen zodat ze niet langer op de 
Aarde zal botsen, nu we het gewicht 
kennen? We zouden een heel krachtige 
bom naar ginder kunnen sturen. 

Dan zouden we drin-
gend meer moeten we-
t e n  o v e r  s a -
menstelling en baan 
van de planetoïde. 
We lanceren een raket 
met aan boord een 
planetoïdenlander. 
Deze bevat de nodige 
toestellen om ter 
plaatse allerlei me-
tingen te doen en die 
dan door te sturen 
naar de Aarde. 

Geertrui Cornelis—Philippe Mollet 

PROF. STERREKENS 

Aflevering 5: Doelwit Aarde? 

We controleerden alles zeer 
goed om zeker te zijn dat het 
wel echt om een planetoïde 
ging. Daarna berekenden we 
de baan ervan. 

Maar zul-
len we dit 
a l l e m a a l 
wel op tijd 
k u n n e n 
k l a a r s t o -
men? 

Maar té veel ge-
wicht krijgen  we 
niet de ruimte in!! 

We zouden deze bom laten 
ontploffen net  boven het 
oppervlak van de planetoïde, 
zodat deze een nieuwe baan 

Met een krachtige 
kernbom zou dat wel 
moeten lukken! 

Stel je nu eens voor 
dat de Aarde en de 
planetoïde op elkaar 
afstevenen... 

Hoog tijd dat we de ruimte 
intrekken om haar beter te 
leren kennen … 

Wanneer het weer het toelaat, maak ik elke  
nacht foto’s van de sterrenhemel. Onlangs 
hadden we geluk: we ontdekten een planetoïde! 



MIRA Ceti - juli - september 2002 11 

“Armageddon” en “Deep Im-

pact”: het zijn twee recente 

Hollywood-films die enorm veel 

succes hadden. Ze handelden al-

lebei over de mogelijke inslag 

van een planetoïde op Aarde, en 

vooral over de heldhaftige po-

gingen van Bruce Willis of zijn 

collega‟s om die botsing te ver-

mijden. Spectaculaire beelden, 

drama, speciale effecten en veel 

lawaai. 

 

Maar hoe zit het nu werkelijk?  

Behalve de 9 grote planeten 

vliegen er in ons Zonnestelsel 

ook ontelbaar veel kleinere ob-

jecten rond. De meeste ervan 

zitten in een stabiele baan ver van 

de Aarde, maar een aantal komen 

ook dichterbij. Het betreft 

meteoroïden (<50m), enkele 

categorieën van planetoïden en 

sommige kometen. 

 

De kleinere meteoroïden vormen 

nauwelijks een probleem: 

wanneer ze door de atmosfeer 

flitsen verbranden ze grotendeels 

en zorgen voor een mooie 

“vallende ster”. De iets grotere 

daarentegen kunnen lokaal voor 

schade zorgen (zie vorige afle-

veringen), maar zijn te klein om 

lang op voorhand ontdekt te 

worden. Hier valt dan ook weinig 

tegen te beginnen. 

 

De grotere objecten daarentegen 

(planetoïden en kometen) kunnen 

wel voor grote -zelfs wereldwijde

– rampen zorgen. In tegenstelling 

tot wat in die rampenfilms verteld 

wordt, is het echter zo goed als 

onmogelijk om een dergelijke 

planetoïde op het laatste ogenblik 

te doen uitwijken, en zeker niet 

om die te vernietigen. Dus tegen 

een pas ontdekte planetoïde die 

op de Aarde afstevent is er zo 

goed als zeker niets te beginnen. 

Eventuele acties moeten veel 

vroeger ondernomen worden 

 

Er zijn globaal twee mogelijkhe-

den: ofwel de planetoïde doen 

ontploffen ofwel ze lichtjes uit 

haar baan duwen. De eerste optie 

lijkt op het eerste gezicht de 

meest geschikte en zeker ook de 

meest definitieve oplossing. Maar 

in de praktijk blijkt het heel 

moeilijk om iets dergelijks te 

realiseren in de ruimte, en bo-

vendien is het resultaat dan dat 

we in plaats van één duidelijk 

gekend groot object nu een hele-

boel kleine en veel minder voor-

spelbare kleine objecten krijgen. 

Dit zou eventueel wel realistisch 

zijn in „t geval van een komeet, 

omdat deze objecten veel brozer 

zijn dan planetoïden en dus door 

zo‟n ontploffing veel fijner zou-

den worden “verpulverd”. 

 

Daarentegen is het veel realisti-

scher om het bewuste object een 

“klein duwtje” te geven. Als dat 

lang genoeg op voorhand gebeurt 

is zelfs een afwijking van een 

fractie van een graad voldoende 

om ruimschoots de Aarde te 

missen. De voorwaarde is 

natuurlijk wel dat we het object 

lang genoeg op voorhand ontdekt 

hebben (minstens enkele jaren). 

 

Projecten: 

Door de toenemende kwaliteit en 

mogelijkheden van de profes-

sionele telescopen en CCD-

camera‟s is men zich de laatste 

jaren stilaan bewust geworden 

van de potentiële dreiging die 

uitgaat van bepaalde klassen 

planetoïden. Regelmatig duiken 

dan ook in de pers onheilspel-

lende ber ichten op over 

planetoïden die de Aarde 

“rakelings voorbijvlogen”: de 

laatste keer was in december 

vorig jaar. De afstand bedroeg 

toch nog steeds 2,2 miljoen km! 

Genoeg aandacht in de media in 

elk geval om stilaan ook politici 

bewust te maken. De huidige pro-

jecten (enkele in de VS, maar ook 

bvb. in Groot-Brittannië) zijn er 

dan ook op gericht om “zo snel 

mogelijk alle objecten van 

behoorlijke afmetingen die zich 

in een potentieel gevaarlijke baan 

bevinden” in kaart te brengen. 

Het is immers van het grootste 

belang deze objecten lange tijd op 

voorhand te ontdekken, hun baan 

nauwkeurig te bepalen, en dan op 

tijd maatregelen te treffen. 

Daarvoor gebruikt men relatief 

krachtige telescopen, met een 

redelijk groot beeldveld en met 

grote en gevoelige CCD-

camera‟s, waaraan men snelle 

computers koppelt om die 

stortvloed van gegevens vlot te 

kunnen verwerken. 

Meer info: 

- Lees het boek “Doelwit Aarde” 

van Duncan Steel uit de MIRA-

bib. (uitgegeven in 2001) 

Gekende objecten in ons zonnestelsel, op 10 juni 2002: 

Soort object: Aantal: 

Sterren: Zon 1  

Planeten: 9 (8 + Pluto) 

Manen van planeten (in volgorde, van 

Mercurius tot Pluto) 

0+0+1+2+39+30+2

1+8+1=102 

Planetoïden (groter dan 50m) tot aan de 

baan van Jupiter 
368.084 

Waarvan potentiële dichte naderingen 

(vooral Apollo-, Aten-, Amor-klasse): 
411 

Centauren (verder van de Zon dan Jupiter): 116 

Transneptunianen (TNO): 561 

Kometen: >1000 

Meteoroïden (kleiner dan 50m): ontelbaar 
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Kim Van Huynegem 

RUIMTEVAART IN CHINA EN JAPAN 

Wanneer er over Japan en China 

gesproken wordt, zullen slechts 

weinigen spontaan beginnen 

denken aan ruimtevaart.   

De Chinezen hebben dan 

misschien wel het vuurwerk 

uitgevonden, zo op het eerste 

zicht staan ze nog niet erg ver als 

het op het lanceren van echte 

raketten aankomt. En de recente 

mislukkingen met de H-2A raket 

hebben duidelijk aangetoond dat 

ook de Japanners op dat vlak nog 

met heel wat problemen te 

kampen hebben. 

Hebben deze twee industriële 

grootmachten überhaupt wel een 

eigen ruimtevaarttoekomst? Of is 

hetgeen de buitenwereld op het 

eerste zicht te zien krijgt slechts 

schijn, en staat de eigenlijke 

ontwikkeling in beide landen veel 

verder dan over het algemeen 

aangenomen wordt?  

 

Verwoede pogingen 

Onder de naam NASDA zijn de 

Japanners al jarenlang actief op 

het gebied van ruimtevaart. Er 

zijn al verschillende succesvolle 

vluchten geweest met de H-2A 

raket, en toch blijft er nog steeds 

een waas van geheimzinnigheid 

en wantrouwen hangen rond 

NASDA.  

Begin februari van dit jaar vond 

er andermaal een belangrijke test 

plaats in het ruimtevaartcentrum 

van Tanegashima, een klein 

eilandje op zowat duizend km 

van Tokio. Tanegashima is het 

belangrijkste lanceercomplex van 

NASDA, waar zowel de  H-2A 

als de J-I raketten kunnen 

gelanceerd worden.  

De test van begin februari 

b e s t o n d  e r i n  d r i e 

onderzoekssatellieten in een baan 

rond de Aarde te brengen. De 

lancering zelf van de reusachtige 

H-2A raket gebeurde vlekkeloos. 

Maar bij het uitzetten van één van 

de satellieten liep er wat mis, met 

als uiteindelijke gevolg dat net de 

kostbaarste van de drie satellieten 

verloren ging.  

NASDA lijkt steeds minder een 

echte concurrent te zijn voor de 

ESA en de NASA. Eerder 

dienden er al een serie 

lanceringen geschrapt te worden, 

toen de vluchtleiding een H-2A 

tot ontploffing moest brengen 

nadat men de controle erover 

kwijt gespeeld was. Afgeschrikt 

door dit incident, besloot het 

Amerikaanse bedrijf Hughes SCI 

geen beroep te zullen doen op het 

Japanse ruimtevaartagentschap 

voor de lancering van tien 

commerciële satellieten. Zo dreigt 

NASDA natuurlijk definitief 

achterop te raken ten opzichte 

van de concurrenten. De H-2A 

mag dan wel een krachtige raket 

zijn die vrachten tot 4,5 ton in een 

baan om de Aarde kan brengen, 

hetgeen vergelijkbaar is met de 

Europese Ariane en Amerikaanse 

Delta raketten. In tegenstelling tot 

de Ariane en de Delta is de H-2A 

een relatief onbetrouwbare raket, 

met bovendien een erg beperkt 

lanceervenster. Er dienden 

immers akkoorden gesloten te 

worden met de vissers van het 

eiland Tanegashima, waarbij 

bepaald werd dat het aantal 

lanceerdagen beperkt zou blijven 

tot 190 per jaar. Voor bedrijven 

die onder het motto „Time is 

Money‟ hun satelliet liefst zo snel 

mogelijk gelanceerd zien worden, 

is dit uiteraard een belangrijke 

hinderpaal.   

 

Woelig verleden, succesvol 

heden 

Gezien de goede reputatie van 

Japan inzake hoogkwalitatieve en 

betrouwbare technologie, leek 

e e n  J a p a n s 

ruimtevaartprogramma haast op 

voorhand een groot succes te 

worden. Er zou een eigen 

ruimteveer ontworpen worden en 

er was zelfs sprake van een basis 

op de Maan.  

Sinds de eerste stappen op dat 

vlak gezet werden, zijn er 

ongeveer zeven jaar verlopen, en 

tijdens die jaren is het Japanse 

ruimtevaartprogramma een 

aaneenschakeling geweest van 

technische mislukkingen en een 

steeds krimpend budget. De 

meest ambitieuze plannen werden 

intussen reeds opgeborgen, 

terwijl men het in de media 

herhaaldelijk heeft over een heuse 

c r i s i s  i n  d e  J a p a n s e 

ruimtevaartsector. 

Toch vallen er voor de Japanse 

ruimtevaart ook heel positieve 

dingen te vermelden. De Japanse 

experimentenmodule “Kibo” is 

de bijdrage van NASDA aan het 

internationale ruimtestation ISS. 

Het is de enige module waarbij 

alles correct volgens het geplande 

tijdschema verloopt. “Kibo” zou 

normalerwijze in de loop van 

2004 aan het ISS gekoppeld 

worden. En ook al slorpt deze 

bijdrage aan het ISS een groot 

De Shenzou-capsule (bovenop 

een Lange- Mars-raket) klaar 

voor lancering, op de Jiuquan-

lanceerbasis 
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deel van het budget van NASDA 

op, het is in ieder geval tot dusver 

een erg succesvol project. Ook 

h e e l  s u c c e s v o l  w a r e n 

v e r s c h i l l e n d e  J a p a n s e 

experimenten die aan boord van 

het Amerikaanse ruimteveer 

werden uitgevoerd.  

 

Dodelijke inferno’s 

In China is men intussen volop 

bezig de eerste taikonauten 

(Chinese astronauten dus) klaar te 

stomen voor een ruimtereis. Het 

jaar 2000 was in dat verband 

v e e l b e l o v e n d ,  t o e n  e e n 

onbemande testcapsule de 

vuurproef doorstond. Maar 

o n d a n k s  h e t  C h i n e s e 

e n t h o u s i a s m e ,  z a l  h e t 

ongetwijfeld nog ettelijke jaren 

duren vooraleer men effectief 

ruimtevaarders zal kunnen 

lanceren.  

Reeds in 1958 verklaarde Mao, 

de charismatische voorzitter van 

de communistische partij, dat 

China niet zou onderdoen voor de 

Russen en de Amerikanen, en zelf 

ook atoombommen, raketten en 

satellieten zou fabriceren. En een 

jaar later werd een eerste Chinese 

raket gelanceerd. Elf jaar later 

werd een eerste Chinese 

kunstmaan in een baan om de 

Aarde gebracht. En in 1992 werd 

bekend gemaakt dat China ook 

plannen had voor een bemand 

ruimtevaartprogramma. 

Maar net toen begon het mis te 

gaan met de Lange-Mars 2E 

raketten. In 1992 ontplofte een 

eerste en in 1995 een tweede. 

Deze laatste bevond zich nog op 

het lanceerplatform en had een 

telecommunicatiesatelliet aan 

boord. Er vielen bij die explosie 

zes doden en drieëntwintig 

gewonden. Een jaar later 

ontplofte opnieuw een raket kort 

na de lancering. Officieel vielen 

er geen slachtoffers, maar uit 

o f f i c i e u z e  b r o n n e n  k o n 

opgemaakt worden dat er vier 

doden en een twaalftal gewonden 

waren. En een half jaar later komt 

een Lange-Mars 2E raket in een 

verkeerde baan om de Aarde 

terecht, waarbij een peperdure 

satelliet ter waarde van honderd 

twintig miljoen dollar verloren 

gaat.   

 

De wil om te slagen 
Deze mislukkingen hebben de 

reputatie van de Lange-Mars 2E 

raket uiteraard geen goed gedaan. 

Bij het bedrijfsleven en het grote 

publiek was er maar weinig 

vertrouwen meer in het Chinese 

ruimtevaartprogramma.  

Maar toch ging de overheid 

ijverig door, onder het motto 

“Waar een wil is, is een weg”. 

Ideologisch gezien is het immers 

van groot belang dat het Chinese 

communistisch regime een eigen 

project heeft om het heelal te 

verkennen. Zo startten in 

december 1996 twee Chinese 

k o s m o n a u t e n  e e n 

ruimtevaarttraining in het 

Russische Sterrendorp.  

In november 1999 werd dan een 

eerste onbemande testcapsule, 

“Shenzou” (Gods Schip) , 

succesvol gelanceerd.  Na 

eenentwintig uur in de ruimte en 

veertien omwentelingen rond de 

Aarde kwam “Shenzou” veilig en 

wel terug op de aardbodem 

terecht in de noordelijke 

provincie Mongolië.  

Dit succes werd uitgebreid in de 

verf gezet, waarbij meteen ook 

een basis op de Maan en een 

missie naar Mars in het 

vooruitzicht werd gesteld. 

Afwachten of er van al die mooie 

plannen binnen enkele jaren nog 

veel overblijft.  

 

Balans en toekomstplannen 

Of er een toekomst is voor 

commerciële lanceringen in 

China en Japan zal nog moeten 

blijken.  

China had het geluk dat de 

Amerikaanse president George 

Bush Sr hen de toestemming had 

gegeven westerse satellieten te 

lanceren met hun Lange-Mars 2E 

raketten. Zo heeft China tot op 

heden in totaal 45 satellieten 

gelanceerd, waaronder elf 

communicatiesatellieten, vier 

meteorologische satellieten en 

één  aardobservatiesatelliet. Wat 

h u n  b e m a n d e 

ruimtevaartprogramma betreft, 

dat zal er met de nodige hulp ooit 

wel komen. 

De Japanners hebben zich 

intussen toegespitst op een nieuw 

s u p e r s o n i s c h  v l i e g t u i g , 

vergelijkbaar met de Concorde. 

Het toestel zou driehonderd 

passagiers kunnen vervoeren en 

tweemaal zo snel vliegen als het 

geluid. In april 2001 werd er een 

Japans-Australisch akkoord 

getekend, waarbij er begin juni 

van dit jaar in het Australische 

Woomera een aantal lanceringen 

zullen worden uitgevoerd. 

Hopelijk zal dit project nieuw 

leven brengen in het Japanse 

ruimtevaartprogramma. 

H e t  J a p a n s e 

T a n e g a s h i m a 

Space Center, op 

één  van  d e 

z u i d e l i j k s t e 

Japanse eilanden.  

Ook deze basis ligt 

vlak aan de kust, 

zodat de raketten 

na lancering direct 

over de zee 

vliegen. Zo loopt 

men geen enkel 

risico dat ze bij 

e v e n t u e l e 

prob lemen  in 

b e w o o n d e 

g e b i e d e n 

terechtkomen. 
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Hugo Van de Velde 

BESPREKING 
DVD-rom: “The Complete Cosmos - Reis door de ruimte” 

Op de testbank: The Complete Cosmos - Reis door de ruimte  

Uitgeverij: York Films of England; coproducent VDM Video  
http://www.yorkfilms.com/ 

Prijs: € 29,95 afzonderlijk, beide samen € 49,95 

Systeemvereisten: DVD-speler  

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

rom, Windows 98 SE 

Ditmaal voor de verandering geen 

astronomische software op de 

testbank, maar twee bij elkaar 

horende educatieve DVD's over 

astronomie. Gezien de opmars 

van de DVD-speler - in de 

h u i s k a m e r  e n  a l s 

standaarduitrusting op nieuwere 

PC's -  een product dat 

ongetwijfeld de aandacht zal 

trekken van iedereen die in 

astronomie geïnteresseerd is. 

 

De DVD's zijn gebaseerd op de 

gelijknamige reeks die door York 

Films of England geproduceerd 

werd als educatieve reeks voor tv, 

en nog steeds als dusdanig 

gebruikt wordt door meerdere 

televisiezenders. De reeks werd 

dan in samenwerking met 

Beckmann Visual Publishing en 

lokale uitgevers in verschillende 

landen herwerkt. Dit resulteerde 

in twee DVD's met in totaal 

o n g e v e e r  2 5 0  m i n . 

beeldmateriaal. Voor commentaar 

en ondertiteling staan zeven talen 

ter beschikking (Nederlands, 

Brits en Amerikaans Engels, 

Duits, Frans, Spaans en Japans). 

De  DVD's  hebben geen 

regiobeperking en zijn voorzien 

van Dolby Digital voor de 

effecten en de muziek. 

 

Terwijl het eerste schijfje 

volledig gewijd is aan ons 

Zonnestelsel, gaat het tweede 

dieper in op de verovering van de 

ruimte en de geheimen van het 

universum. Op beide DVD's kan 

men na een taalkeuze gemaakt te 

hebben kiezen voor 'De complete 

rondleiding', 'Selecteer een thema' 

of 'Selecteer een hoofdstuk'. 

 

DVD 1 biedt als thema's: Het 

centrum van de planeten - De 

Aardruimte - Mars, leven en 

botsingen - De verste planeten. 

Op het tweede deel vindt men: De 

mens in de ruimte - Pioniers - 

Focus op de cosmos (sic) - Diep 

in de ruimte. Elk thema is 

onderverdeeld in verschillende 

h o o f d s t u k k e n ,  e n  d e 

hoofdstukken kunnen desgewenst 

ook rechtstreeks benaderd 

worden via 'Selecteer een 

hoofdstuk'. Onder elk hoofdstuk 

vindt men dan een lijst met 

onderwerpen, alsook een aantal 

verwante onderwerpen. Via het 

menu is alles vlot bereikbaar en 

tevens overzichtelijk en logisch 

geordend. 

 

Deze DVD's dateren uit 2000, 

wat maakt dat ze nog actueel 

genoeg zijn. Alle informatie op 

deze DVD's controleren op de 

juistheid ervan zou wat teveel 

werk geweest zijn, maar nergens 

had ik de indruk dat er flagrante 

onjuistheden verkocht werden. 

Dat laatste zou trouwens ook 

verwonderlijk zijn daar de tv-

serie, zoals reeds gezegd, voor 

educatieve doeleinden gebruikt 

wordt. Gezien de snelheid 

waarmee sommige ontdekkingen 

de laatste jaren geschieden zal 

hier en daar wel iets niet meer 

kloppen, denk b.v. aan het aantal 

manen van Jupiter en Saturnus. 

Maar dit geldt natuurlijk voor elk 

astronomisch product, of het nu 

een video/DVD, een boek of 

software betreft. 

 

Op de DVD wordt trouwens ook 

verwezen naar een pagina op de 

website van York Films waar 

men meer achtergrondinformatie 

kan krijgen en downloaden. Deze 

is  ingedeeld volgens  de 

hoofdstukken op de DVD's maar 

Zoals bij de meeste DVD‟s krijg je ook hier de nodige menuutjes 

voorgeschoteld: gewenste taal, ondertiteling, hoofdstuk,… Vlot genoeg 

te doorlopen zodat het niet enkel op een PC kan afgespeeld worden, 

maar ook op een DVD-speler gekoppeld aan uw TV 

http://www.yorkfilms.com/
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Naam Sterrenbeeld Type 

Chi Cyg  

( Cyg) 

Cygnus (Zwaan) MIRA-

variabele 

Periode Helderheids-

variatie 

Maximum? 

406,9 dagen m 5,2 - 13,4  Maart 2002 

Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M27 (Halternevel) Vulpecula (Vosje) Planetaire nevel m 7,6 5,8 boogminuten 1200 lichtjaar 

M71 Sagitta (Pijl) Bolhoop? m 8,2 6,1 boogminuten 13.000 lichtjaar? 

Kapstok Vulpecula (Vosje) Asterisme m 3,6 1 graad 420 lichtjaar? 
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Naam Sterrenbeeld Type Helderheid Afmetingen Afstand 

M11 (Wilde ganzen) Scutum (Schild) Open sterrenhoop m 5,8 14 boogminuten 6000 lichtjaar 

M26 idem idem m 8,0 15 boogminuten 5000 lichtjaar 

Naam Sterrenbeeld Type Periode Helderheidsvariatie Maximum? 

R Sct (R Scuti) Scutum (Schild) RVa (RV Tauri type a) onregelmatig M 4,5 - 8,8 ? 
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Astronomy Picture Of the Day 

(kortweg APOD) is stilaan een 

gevestigde waarde geworden. Elke 

dag (sinds 1995!) verschijnt hier 

een al dan niet recent beeld (zowel 

amateurfoto‟s of -tekeningen als de 

laatste Hubble-opname) met 

b e g e l e i d e n d e  - n a t u u r l i j k 

Engelstalige- commentaar door 

gespecialiseerde auteurs. 

De tekst is bondig maar helder ge-

schreven, en bevat vooral ook heel 

veel verwijzingen naar locaties 

waar u nog meer uitleg krijgt over 

het bewuste onderwerp.  

En kijkt u vooral eens naar het 

beeldje van 15 maart 2001: een 

g e d e t a i l l e e r d e 

zonnevlekkentekening door één 

van onze leden. 

Webtip: APOD 

wel alleen in het (Brits) Engels 

beschikbaar. Iets waar men zich 

op de website trouwens voor 

excuseert. Verder worden telkens 

relevante verwijzingen naar 

andere websites gegeven, maar 

een aantal van die sites is wel niet 

meer bereikbaar. 

 

Naast de kwaliteit van de 

informatie en de overzichtelijke 

manier waarop deze gebracht 

wordt, valt de kwaliteit van de 

beelden op alsook de goede 

montage ervan. Of het nu om 

a rc h ie fb ee ld e n ,  n i e u were 

f i l m f r a g m e n t e n ,  o f 

computergegenereerde animaties 

gaat, telkens zit men gefascineerd 

naar het scherm te kijken. De 

b e e l d e n  b e t r e k k e n  d e 

toeschouwer niet alleen bij het 

gebeuren, maar ze zijn ook heel 

aanschouwelijk. En dat is nu 

misschien wel de grootste 

verdienste van deze DVD's. Want 

net dat maakt ze ook uitermate 

geschikt voor iedereen die meer 

te weten wil komen over de 

belangrijkste onderwerpen der 

sterrenkunde en ruimtevaart. 

Voorkennis is dus in het geheel 

niet nodig. 

Voor wie geïnteresseerd is in de 

aankoop van deze DVD's nog 

even een opsomming van de 

hoofdstukken die aan bod komen. 

Op DVD 1 vindt men: Zon - 

Mercurius - Venus - Aarde - 

Maan - Mars - Jupiter - Saturnus - 

Uranus en Neptunus - Aurorae en 

eclipsen - Zoektocht naar leven - 

Botsing! - De wereld van de 

kometen. En op DVD 2: De 

grenzen van de ruimte - Het 

ruimteleven - Waar nu naartoe? - 

Doorbraak! - Aardpatrouille - 

Robotten - Hubble's oog - 

Fantastisch licht - Melkweg - 

Oneindigheid - Big Bang, Big 

Crunch - Zwarte gaten, Donkere 

materie. 

Afzonderl ijk kosten deze 

producten € 29.95, maar wanneer 

je ze gezamenlijk aankoopt slecht 

€ 49.95. Een meer dan eerlijke 

prijs dus. Wie meer informatie 

wil over een verkooppunt in zijn 

buurt kan terecht bij: 

 

VDM Video, Houten Schoen 24 

te 9100 Sint-Niklaas. 

Tel 03 / 766.48.00 

e-mail: VDM-VIDEO@GLO.BE 

 

Met dank aan VDM Video die 

"DVD 2 - Ontdekking" schonk 

aan Volkssterrenwacht Mira. 

Zoals elk jaar organiseert MIRA 

terug een waarnemingskamp voor 

b e g i n n e n d e  a m a t e u r -

sterrenkundigen. Ditmaal gaat het 

door van 31 augustus tot 8 

september, op onze stilaan vaste 

stek in Cruis (Alpes de Haute 

Provence). 

Op het ogenblik van dit schrijven 

zijn er nog een paar plaatsen 

vrij, dus belangstellenden nemen 

best zo snel mogelijk contact op 

m e t  P h i l i p p e  M o l l e t 

( p h i l i p p e @ m i r a . b e  o f 

02/269.12.80). De kostprijs zal 

ongeveer € 310 bedragen: logis, 

ontbijt en avondmaal inbegrepen. 

De verplaatsing naar Cruis 

gebeurt met eigen middelen, maar 

er kan eventueel voor carpooling 

gezorgd worden. 

Overdag worden een paar 

f a c u l t a t i e v e  u i t s t a p p e n 

georganiseerd, maar ook lessen, 

de voorbereiding voor de 

v o l g e n d e  n a c h t ,  e n 

vanzelfsprekend volop de 

gelegenheid om de Zon waar te 

nemen. 

„s Avonds na de copieuze 

maaltijd gaan we dan over naar 

het “echte werk”. Dat varieert van 

verkenning van de sterrenhemel 

met het blote oog, het leren 

opzoeken van objecten met de 

v e r r e k i j k e r ,  k u n s t m a n e n 

waarnemen, tot het gebruik van 

de telescopen (er gaan trouwens 

MIRA-waarnemingskamp voor beginners, 

31 augustus tot 8 september 
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BEELDGALERIJ 

• Links: de Noord-Amerikanevel is een 

grote maar heel zwakke emissienevel 

(waterstof-alfa-licht, dus knalrood) 

in het sterrenbeeld  Zwaan. 

Belichtingstijd 25 minuten, met een 

200 mm f/3.5 telelens op Ektachrome 

200 diafilm, vanuit Transinne 

(Ardennen) 

• Onder rechts: de samenstand van 

komeet Ikeya-Zhang met de 

Andromedanevel (M31) op 5 april 

laatstleden. Belichtingstijd 8 

minuten, verder zelfde gegevens als 

hierboven. 

Beide opnames van Philippe Mollet 

• Onder links een CCD-opname van 

de bolhoop M3 (in Boötes) door Luc 

Debeck, met een MX7C-Starlight 

Xpress-camera en een 203 mm f/4.4 

newtonkijker. 
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• Links en onder: nog twee mooie Maantekeningen van Muriel 

Wetz (zie ook voorpagina). Het linkerbeeld toont de 

Schrötervallei en krater Herodotus (35 km Ø) die in het 

verlengde ervan ligt. Het is een soort lunaire Grand Canyon, 

met een lengte van 160 km en een maximale breedte van 10 

km. Best te zien zo‟n 4 dagen na Eerste of Laatste Kwartier.  

• Rechtsonder: nog meer Maanbeelden. Deze opnames werden 

gemaakt door Willy Muys, met een Philips ToUcam-webcam 

en een zelfgebouwde 350mm-newtonkijker 

• Linksonder: nog een magnifieke opname van Luc Debeck, 

ditmaal van de bekende Ringnevel (zie kaart middenflap). 

• Onder: ook de Zon blijft nog behoorlijk actief, zoals te zien op 

deze opname van Gunther Groenez (één van onze 

zonnespecialisten). De opname dateert van 3 april, en toont 

zonnevlekkengroep NOAA9887. 



MIRA Ceti - juli - september 2002 22 

Philippe Mollet - Francis Meeus 

1: DE ZON EN DE MAAN 
 

De zomermaanden zijn natuurlijk 

ideaal om zonnewaarnemingen te 

v e r r i c h t e n .  H o e w e l  d e 

zonnevlekkenactiviteit nu toch 

stilaan aan het zakken is, blijft er 

nog genoeg activiteit om het 

schouwspel indrukwekkend te 

maken, ook voor wie slechts met 

een verrekijker of kleine 

telescoop werkt. Let wel: de 

veiligste methode blijft steeds de 

projectiemethode: gebruik (één 

helft van) de  verrekijker als 

projector om een scherp beeld 

van de Zon te projecteren op een 

blad papier op zo‟n halve meter 

achter de verrekijker. 

 

Ter herinnering voor wie 

systematisch zonnevlekken wil 

waarnemen: het eenvoudigste 

m a a t g e t a l  v o o r  d e 

zonnevlekkenactiviteit is het 

Wolfgetal. Men bekomt dit door 

het aantal zonnevlekkengroepen 

met 10 te vermenigvuldigen, en 

daarbij het totaal aantal vlekken 

op te tellen. In formulevorm:  

R = f + 10 g 
 

Tijdens deze maanden zien we de 

Zon steeds lager komen te staan 

(de hoogste declinatie bereikte ze 

bij het begin van de zomer, 21 

juni), om dan bij het begin van de 

herfst de hemelevenaar te 

kruisen: op 23 september om 

6h54m. 

Op dat ogenblik zijn dag en nacht 

even lang, als we tenminste geen 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2002 

Datum Begin 

astronomisch

e schemering 

Zonsopko

mst 

Zonsonder

gang 

Einde 

astronomisc

he 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE (astronomische 

eenheden) 

 1 juli - 5h32m 21h59m - +23°08'  1,017 

 8 juli - 5h38m 21h56m - +22°31'  1,017 

15 juli - 5h45m 21h50m - +21°35'  1,016 

22 juli 2h34 5h54m 21h42m 0h21m +20°22'  1,016 

29 juli 3h07 6h03m 21h33m 0h07m +18°51'  1,015 

 5 aug. 3h33 6h14m 21h21m 23h53m +17°06'  1,014 

12 aug. 3h55 6h24m 21h09m 23h38m +15°07'  1,013 

19 aug. 4h15 6h35m 20h55m 23h15m +12°56'  1,012 

26 aug. 4h33 6h46m 20h41m 22h53m +10°35'  1,011 

 2 sep. 4h50 6h57m 20h26m 22h33m +8°05'  1,009 

 9 sep. 5h05 7h08m 20h10m 22h13m +5°30'  1,007 

16 sep. 5h19 7h18m 19h54m 21h54m +2°50'  1,005 

23 sep. 5h32 7h29m 19h39m 21h35m +0°07'  1,004 

30 sep. 5h45 7h40m 19h23m 21h18m -2°36'  1,002 

Datum  Maanfase 

2 juli Laatste kwartier 

10 juli Nieuwe Maan 

17 juli Eerste kwartier 

24 juli Volle Maan 

1 aug. Laatste kwartier 

8 aug. Nieuwe Maan 

15 aug. Eerste kwartier 

23 aug. Volle Maan 

31 aug. Laatste kwartier 

7 sep. Nieuwe Maan 

13 sep. Eerste kwartier 

21 sep. Volle Maan 

29 sep. Laatste kwartier 

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 horizon 

• Nautische schemering: de Zon staat 

meer dan 12° onder de horizon 

• Astronomische schemering: de Zon 

moet meer dan 18° onder de 

horizon staan. Dat is vanaf eind 

mei niet meer het geval. 



MIRA Ceti - juli - september 2002 23 

rekening houden met de effecten 

van de Aardse dampkring 

(straalbreking e.d.). 

 

De astronomische schemering 

omvat die periode waarin de Zon 

minder dan 18° onder de horizon 

zit. Er is een gedeelte van de 

zomer waarin de Zon nooit dieper 

komt te staan: we heten dit de 

“grijze nachten”. Ze duren op 

onze noorderbreedte tot half juli. 

Naarmate we zuidelijker op 

vakantie gaan zal deze periode 

korter duren, en vanaf ongeveer 

46° noorderbreedte (Lyon, 

Milaan, Slovenië,…) hebben we 

er zelfs helemaal geen last meer 

van. 

 

 

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. 

Let vooral op 13 september: dan 

bedekt de Maan de matig heldere 

ster theta Ophiuchi.  Dit 

verschijnsel zal al met een héél 

klein kijkertje zichtbaar zijn: de 

ster is immers redelijk helder, en 

de Maan slechts voor 50% 

verlicht (Eerste Kwartier). 

Bovendien verdwijnt de ster aan 

de donkere kant van de Maan, 

wat het makkelijker zichtbaar 

maakt. 

De ster verdwijnt om 21h16m 

zomertijd achter de Maan, om er 

een uur later (22h19m) terug 

vanachter te voorschijn te komen. 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

De situatie is nu helemaal 

veranderd. In de winter en het 

voorjaar prijkten de twee 

reuzenplaneten Jupiter en 

Saturnus prominent aan de 

avondhemel, terwijl ook de veel 

zwakkere Mars al meer dan een 

jaar doorlopend zichtbaar was. 

De laatste anderhalve maand 

kwam echter ook Venus het 

gezelschap vervoegen. 

Welnu: Venus zal de volgende 

maanden de enige zijn die nog 

aan de avondhemel staat.  

Haar zichtbaarheidperiode neemt 

wel langzaam af: begin juli gaat 

ze nog meer dan twee uur na de 

Zon onder, begin september is dat 

al afgenomen tot één uur, en eind 

september zal ze niet meer 

haalbaar zijn omdat ze dan 

nauwelijks 20 minuten na de Zon 

komt. 

Maar tegelijk neemt wel 

langzaam haar helderheid toe, 

terwijl door een telescoop ook 

duidelijk te zien is hoe ze van een 

klein half verlicht bolletje 

evolueert naar een drie maal 

groter fijn sikkeltje. 

 

Jupiter en Saturnus beginnen 

e e n  n i e u w e 

zichtbaarheidsperiode: de eerste 

maanden zijn ze „s morgens te 

zien, maar elke dag komen ze een 

beetje vroeger op zodat ze tegen 

de winter terug prominent aan de 

avond zullen te zien zijn. 

Jupiter staat nu reeds in het 

sterrenbeeld Kreeft, terwijl de 

planeet vorig jaar doorlopend in 

de Tweelingen vertoefde. 

Kijk vooral eens omstreeks 5 

september: dan staat de planeet 

op minder dan een graad van 

M44,  de prachtige open 

sterrenhoop centraal in de Kreeft. 

Saturnus daarentegen staat nog 

steeds in de Stier, hoewel ze in 

september eventjes de noordkant 

van Orion aandoet. 

 

 

3 :  K O M E T E N  E N 

METEOREN 

 

In het voorbije voorjaar mochten 

we ons natuurlijk vergapen aan 

komeet Ikeya-Zhang, die op een 

r e d e l i j k  d o n k e r e 

waarnemingsplaats zelfs een 

tijdlang een makkelijk blote-oog-

object was. Foto‟s hiervan zijn te 

zien in de rubriek beeldgalerij. 

 

Wie over een iets grotere 

telescoop beschikt kan de 

volgende maanden eens op zoek 

gaan naar komeet 46P/Wirtanen, 

of later op het jaar naar C/2001 

RX14 (LINEAR), maar beiden 

zullen ze op zijn best magnitude 

Datum Positie  

t.o.v. Maan 

Samenstan

d met ster 

of planeet 

7 juli 5° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

8 juli 2° onder Saturnus 

9 juli 1° onder Mercurius 

13 juli 5° onder 
Regulus ( 

Leonis) 

13 juli 3° onder Venus 

16 juli 6° onder 
Spica ( 

Virginis) 

20 juli 5° onder 
Antares (a 

Scorpio) 

4 aug. 4° onder Aldebaran 

5 aug. 1° onder Saturnus 

11 aug. 6° onder Venus 

13 aug. 7° onder Spica 

16 aug. 5° onder Antares 

31 aug. 5° onder Aldebaran 

1 sep. 2,5° onder Saturnus 

4 sep. 4° onder Jupiter 

10 sep. 8° onder Venus 

12 sep. 5° onder Antares 

13 sep. BEDEKKING 
 (theta) 

Ophiuchi 

27 sep. 5° onder Aldebaran 

29 sep. 2° onder Saturnus 

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 

dezelfde heldere sterren zijn die 

opduiken: diegene die binnen een zone 

van  6° boven en onder de ecliptica 

staan. 

 

Denk eraan: de samenstanden met 

Mercurius, Jupiter, Saturnus, en 

Aldebaran gebeuren in deze periode „s 
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Datum Opkomst 

Zon 

Opkomst 

Jupiter 

Opkomst 

Saturnus 

1 juli 5h32m 6h43m 4h26m 

8 juli 5h38m 6h24m 4h01m 

15 juli 5h45m 6h05m 3h37m 

22 juli 5h54m 5h46m 3h13m 

29 juli 6h03m 5h27m 2h48m 

5 aug. 6h14m 5h08m 2h24m 

12 aug. 6h24m 4h49m 1h59m 

19 aug. 6h35m 4h29m 1h34m 

26 aug. 6h46m 4h10m 1h09m 

2 sep. 6h57m 3h51m 0h44m 

9 sep. 7h08m 3h31m 0h18m 

16 sep. 7h18m 3h11m 23h49m 

23 sep. 7h29m 2h51m 23h22m 

30 sep. 7h40m 2h30m 22h56m 

Mercurius is enkel de eerste 

week van juli nipt te zien aan 

de ochtendhemel, maar het is 

een  we in ig  gun s t ige 

gelegenheid. 

 

Venus is daarentegen veel 

beter geplaatst: de planeet is 

de ganse zomer door aan de 

avondhemel te zien (hoewel 

het de laatste week van 

september wel héél krap 

wordt). 

Begin juli is het nog een 

relatief klein bolletje (15 

boogseconden, 65% verlicht) 

maar tegen eind september 

i s  d a t  a l  b i j n a 

verdrievoudigd (een smal 

sikkeltje dat 22% verlicht is, 

met een diameter van 42 

boogseconden). Om dit “spel 

der fasen” te zien volstaat 

een klein telescoopje, bij een 

vergroting van nauwelijks 20

-30 keer. 

Alle planeetafbeeldingen op deze twee pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de 

planeetschijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

VENUS 

Datum Ondergang 

Zon 

Ondergan

g Venus 

1 juli 21h59m 0h06m 

8 juli 21h56m 23h51m 

15 juli 21h50m 23h36m 

22 juli 21h42m 23h20m 

29 juli 21h33m 23h03m 

5 aug. 21h21m 22h45m 

12 aug. 21h09m 22h26m 

19 aug. 20h55m 22h06m 

26 aug. 20h41m 21h46m 

2 sep. 20h26m 21h24m 

9 sep. 20h10m 21h02m 

16 sep. 19h54m 20h39m 

23 sep. 19h39m 20h14m 

30 sep. 19h23m 19h47m 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli en 1 oktober 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. Bekijk ook eens de onderlinge standen van Venus, 

Aarde en Zon en dan wordt het duidelijk waarom Venus de volgende maanden steeds zichtbaar blijft. 

Vorige winter en lente waren de twee grootste planeten prominent 

aanwezig aan de avondhemel. Ondertussen zijn ze echter achter 

de Zon langs getrokken, en bevolken ze stilaan terug de 

ochtendhemel. 

Saturnus zal zichtbaar zijn vanaf de tweede week van juli (de 

planeet staat nog steeds in het sterrenbeeld Stier), terwijl we voor 

Jupiter (in de Kreeft aanbelandt ondertussen) moeten wachten tot 

half augustus. Een mooi zicht krijgen we omstreeks 5 september: 

dan staat Jupiter in M44 (de “Bijenkorf”), één der mooiste open 

sterrenhopen aan de noordelijke hemel. Dit vormt een mooie foto-

gelegenheid. 
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10,5 halen, dus dat valt buiten de 

doelgroep van deze rubriek. 

Kijk voor eventuele updates naar 

de Comet Observation Home 

Page bij de NASA: 

(http://encke.jpl.nasa.gov/). 

 

Vo o r  me teo o r waar ne mer s 

d a a r e n t e g e n  z i j n  d e 

zomermaanden ideaal: het begint 

l angzaam me t  d e  de l ta 

Aquariden eind juli-begin 

augustus, maar de grote show 

komt er natuurlijk elk jaar met de 

Perseïden omstreeks 12-13 

augustus.  

De delta Aquariden zijn de 

belangrijkste van een hele reeks 

zomerse meteoorzwermen die 

allemaal hun radiant (vluchtpunt) 

hebben in de Waterman. Voor de 

delta Aquariden verwacht men 

een maximale activiteit omstreeks 

8 augustus, maar eigenlijk kan 

men in juli en de eerste helft van 

augustus zowat doorlopend 

meteoren zien die lijken weg te 

flitsen uit dat deel van de hemel: 

10 à 20  per nacht is zeker niet 

uitzonderlijk.   

De Perseïden vormen een 

mo e i l i j k e r  v e r h a a l .  H e t 

traditionele maximum toont 

enkele tientallen meteoren per 

uur, maar begin de jaren ‟90 

k w a m  h i e r  e e n  e x t r a 

activiteitspiek bij die in ‟91 en 

‟92 kon oplopen tot verschillende 

honderden meteoren per uur. 

Naar alle waarschijnlijkheid is 

deze nu stilaan uitgewerkt, maar 

het blijft de moeite om ook 

hiervoor op de uitkijk te staan (12 

augustus, vroeg op de avond). 

De traditionele piek valt dan 

enkele uren later: tijdens de nacht 

van 12 op 13 augustus, omstreeks 

0h30. Installeer u op een liefst 

donkere waarnemingsplaats, met 

een veldbed/luchtmatras en een 

goede slaapzak, en bij helder 

weer moeten er die nacht toch 

weer enkele honderden meteoren 

haalbaar zijn. 

 

 

 

4: VARIABELEN 

 

Chi Cygni ( Cygni) is één der 

bekendste variabelen. Het is een 

veranderlijke ster van het MIRA-

type, die eens in de 407 dagen 

fluctueert tussen magnitude 4 à 5 

en 13,4. Daardoor kan ze een 

groot deel van de tijd met een 

gewone verrekijker gezien én 

geschat worden.  

De ster opzoeken is trouwens 

relatief makkelijk: de Zwaan 

vormt een immens kruis aan de 

hemel, waarbij de sterren  (alfa), 

 (gamma),  (eta),  (phi) en  

(beta) de verticale structuur 

v o r me n .  O n d e r  n o r ma l e 

omstandigheden zijn al deze 

sterren met het blote oog 

zichtbaar. Halfweg tussen  en 

komen we bij de variabele uit.  In 

haar maximum vormt ze 

t r o u we n s  e e n  o p v a l l e n d 

driehoekje met twee sterretjes van 

magnitude 6,4 en 6,1. 

Met de verrekijker is duidelijk te 

zien dat we hier middenin de 

Melkweg kijken: het aantal 

sterren in de buurt is verwarrend 

groot. Let wel: het laatste 

maximum van Chi Cygni dateert 

van maart laatstleden, waarna 

haar helderheid gezapig afnam. 

Ze zal dus enkel begin deze 

zomer nog nipt haalbaar zal met 

de verrekijker, om dan in oktober 

haal minimum te bereiken. Neem 

haar dus vooral volgende winter 

en lente aan de ochtendhemel 

waar. 

 

R Scuti is heel makkelijk op te 

zoeken: één graad onder de ster  

Scuti, en iets meer dan één graad 

rechtsboven de bekende open 

sterrenhoop M11 (zie verder). 

De ster behoort tot het RV Tauri-

typ e ,  waa r sch i j n l i j k  een 

kortdurende fase (nauwelijks 

enkele duizenden jaren) in de 

evolutie van bepaalde types 

sterren, kort voor het witte 

dwergstadium. Omdat dit een nog 

weinig gekende overgangsfase is, 

hebben professionele astronomen 

dan ook veel belangstelling voor 

deze variabelen. 

R Scuti fluctueert globaal tussen 

magnitude 4,5 en 8,8 en is dus 

nagenoeg doorlopend haalbaar 

met een gewone verrekijker. De 

variabiliteit is echter veel groter 

dan bij de meer klassieke MIRA-

sterren (zoals Chi Cygni), zodat 

deze waarnemingen zo mogelijk 

nog belangrijker zijn. Een ideaal 

object dus voor beginnende 

va r i ab i l i s t en ,  en  p er fec t 

ges i tueerd  voor  zo merse 

waarnemingen. 

V e r g e e t  o o k  n i e t  u w 

waarnemingen door te sturen naar 

de Werkgroep Variabelen van de 

VVS (Eric.Broens@skynet.be). 

De lichtcurve van Chi Cygni, tussen oktober 2000 en eind mei 2002. 

Bemerk de duidelijke variatie die er toch nog zit op de maxima. Meestal 

haalt ze dan magnitude 5,2, maar het voorbije maximum was bijvoorbeeld 

uitzonderlijk helder (m 3,9).  © AAVSO 
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Een algemeen zoekkaartje én een 

omgevingskaartje met AAVSO-

vergelijkingssterren voor beide 

variabelen is te vinden op de 

uitneembare sterenkaart middenin 

deze MIRA Ceti. Op de 

detailkaartjes staat bij een 

heleboel sterren een getal: de 

exacte helderheid (magnitude) 

waarmee de helderheid van de 

variabele kan vergeleken worden. 

Telkens werd de decimale punt of 

k o m m a  w e g g e l a t e n  o m 

verwarring met zwakke sterretjes 

te vermijden (66 betekent dus 

magnitude 6,6).  

 

 

5: DEEP-SKY 

 

Het gebied dat we deze keer 

bespreken kan voor alle gemak 

omschreven worden als “de 

Zomerdriehoek en omgeving”. 

De zomerdriehoek bestaat 

natuurlijk uit de sterren Wega 

(alfa in de Lier), Deneb (alfa in 

de Zwaan) en Altair (alfa in de 

Arend). De naam is eigenlijk een 

beetje té strikt gekozen, want 

deze gigantische figuur domineert 

de hemel vanaf het eind van de 

lente tot een heel stuk in de 

herfst. 

 

De Zwaan staat in één van de 

d ichts t  bezaa ide s tukken 

melkweg, dus het hoeft niet te 

verbazen dat daar ook heel wat 

interessante objecten staan. 

Met de verrekijker zijn het vooral 

de vele open sterrenhopen die 

opvallen. 

 

De bekendste ervan (een beetje 

ten onrechte overigens) is M29, 

in één der “oksels” van de 

Zwaan, dus vlakbij  Cygni 

(Sadr).  Met een gewone 

verrekijker is hij te zien als een 

klein “diamantvormig” groepje, 

een kwart beeldveld ten ZZO van 

, en 1/10 beeldveld ten westen 

van een ster van magnitude 6. 

Met een 7x50 zijn er zo‟n 6 à 8 

sterretjes die nèt wel of nèt niet 

afzonderlijk te zien zijn. Let wel: 

dit gebied staat zo vol met sterren 

d a t  o n d e r  s l e c h t e r e 

omstandigheden de cluster niet of 

nauwelijks te onderscheiden is 

van de achtergrond. 

Het mooiste zicht krijgt men wel 

met een 10 cm lenzenkijker of 

een 150 mm spiegel: een tiental 

sterretjes van magnitude 10 of 

beter in een sterrenhoopje van 

zo‟n 7 boogminuten groot.   

 

Om NGC 6871 te vinden volgt 

men vanaf  de “nek van de 

Zwaan” richting . Zo’n 2° voor 

je bij die ster uitkomt, net opzij 

van de verbindinglijn , valt 

deze sterrenhoop mooi op in de 

verrekijker. Het is een klein 

c o m p a c t  m a a r  h e l d e r 

sterrenhoopje.  

 

Albireo ( Cygni, de kop van de 

Zwaan) is een klassieker onder de 

d u b b e l s t e r r e n .  D e  t w e e 

c o m p o n e n t e n  s t a a n  3 4 

boogseconden uit elkaar, en zijn 

dus al bij kleine vergroting (15x?) 

duidelijk te scheiden. 

De dubbelster staat zo‟n 380 

lichtjaar van ons verwijderd, en 

men schat dat ze eens in de 7300 

jaar rond elkaar draaien. 

Wat hen zo interessant maakt zijn 

hun duidelijk contrasterende 

kleuren: de helderste component 

is oranje, zijn iets zwakkere broer 

is opvallend blauw en dus relatief 

heet. 

In de praktijk blijkt echter dat de 

kleurgevoeligheid sterk varieert 

van persoon tot persoon, en dat 

de meeste waarnemers vooral 

duidelijk de blauwe kleur 

herkennen, terwijl een kleine 

minderheid (10%?) eerder 

gevoelig is voor het zwakke 

oranje licht. Zeker in kleine tot 

middelgrote kijkers zullen de 

meeste waarnemers slechts bij 

één component kleur herkennen, 

terwijl de andere als neutraal wit 

omschreven wordt. 

 

De Sluiernevel is vooral 

fotografisch een mooi object. Het 

is een restant van een supernova-

explosie, verspreid over meer dan 

3° aan de hemel. 

Op héél donkere plaatsen kunnen 

enkele slierten reeds nipt met een 

verrekijker gezien worden: vooral 

NGC 6992 (het “linkerdeel” van 

de Sluier). 

Met grotere telescopen (zeker 

vanaf 150 mm) lukt ook het 

rechterdeel met zekerheid: NGC 

6960 is vooral makkelijker te 

vinden, aangezien het vlakbij de 

heldere ster 52 Cygni aanleunt. 

Het mooiste zicht ooit kreeg de 

auteur vorig jaar tijdens het 

september-waarnemingskamp in 

de Provence: doorheen een 

gigantische 450 mm én met 

gebruik van een speciale OIII-

Een heel andere grafiek bij R Scuti (januari 2001 tot eind mei 2002). 

Vooral het helderheidsverloop is bijzonder chaotisch, terwijl de periodes 

zelf wel min of meer voorspelbaar zijn. © AAVSO 
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In en nabij het sterrenbeeld Pijl 

(Sagitta) staan een drietal 

in teressante objecten:  de 

Halternevel, M71 en de Kapstok. 

 

De Halternevel (M27, Dumbbel 

nebula) is één de duidelijkste 

planetaire nevels, en is onder de 

meeste omstandigheden al 

makkelijk te vinden met een 7x50

-verrekijker. Hij is dan te zien als 

een zwak maar onmiskenbaar 

vlekje. Met een 114 mm 

telescoop is onder redelijke 

omstandigheden al duidelijk de 

karakteristieke haltervorm te zien, 

zeker wanneer hiervoor nog een 

speciale filter (OIII of UHC) 

gebruikt wordt. De centrale ster 

waaruit de nevel ontstond is op 

zijn best te zien met een 300 mm 

kijker. 

Opzoeken is makkelijk, eens het 

sterrenbeeld Pijl gevonden is (zie 

de detailkaarten bij de grote 

sterrenkaart). Het driehoekje -

 vormt het gevorkte uiteinde 

van de pijl, terwijl - de punt 

voorstelt. Trek nu in  een lijn 

loodrecht op de richting van de 

pijl, en via een drietal tussen 

sterretjes komt met bij M27 uit. 

 

M71 is zo mogelijk nog 

makkelijker te vinden, maar wel 

veel zwakker. Men twijfelt nog 

aan de aard van het object: een 

compacte open sterrenhoop of 

eerder een losse bolvormige 

hoop? 

O n d e r  u i t s t e k e n d e 

omstandigheden zou M71 met 

een verrekijker moeten te zien 

zijn, maar voor de meeste 

waarnemers zal een telescoop 

noodzakelijk zijn. 

Het is een relatief kleine 

sterrenhoop (6 boogminuten), 

hoewel wegens zijn ligging 

middenin een druk stuk Melkweg 

niet duidelijk te zien is waar de 

eigenlijke cluster eindigt. 

 

De Kapstok (Brocchi’s cluster, 

Collinder 399, Coathanger) zou 

volgens de laatste gegevens geen 

echte sterrenhoop zijn, maar een 

simpel asterisme (dus enkel een 

schijnbaar groepje aan de hemel, 

een soort gezichtsbedrog). Goede 

ogen zien het hoopje al zonder 

hulpmiddelen. 

Door een verrekijker wordt 

meteen duidelijk waaraan dit 

hoopje sterren zijn naam te dan-

ken heeft: een tiental sterretjes in 

de vorm van een ondersteboven 

hangende  kleerhanger :  6 

sterretjes op één lijn, met onder 

het midden nog eens vier 

sterretjes in een krul. Het zijn alle 

sterren van magnitude 6-7, met 

één uitschieter van 5. 

 

Gamma Delphini ( Dolfijn) 

doet wat denken aan Albireo. De 

componenten zijn immers 

vergelijkbaar van helderheid 

(magnitude 4 en 5) en tonen ook 

sterk contrasterende kleuren (in 

dit geval geel en groenachtig). 

Alleen staan ze duidelijk dichter 

bij elkaar (10 boogseconden) 

zodat ze iets moeilijker te 

scheiden zijn. 

Leuk detail: de twee helderste 

sterren van de Dolfijn (a en b) 

dragen nogal vreemd klinkende 

namen: Sualocin en Rotanev. 

Wie ze echter achterstevoren leest 

ontdekt het geheim ervan: 

Nicolaus Venator is de Latijnse 

vorm voor Niccolo Cacciatore. 

Dit was een astronoom aan de 

sterrenwacht van Palermo, die zo 

stiekem zijn naam vereeuwigd 

heeft. 

Tussen de staart van de Arend en 

het sterrenbeeld Schild (Scutum) 

staan een heleboel interessante 

objecten op een klein stukje 

hemel: M11, M26 en de Scutum-

sterrenwolk.  

De Scutum-sterrenwolk is 

eigenlijk een heel geconcentreerd 

stukje Melkweg, middenin een 

opvallend zwakker gedeelte 

ervan. Op donkere plaatsen valt 

hij dan ook probleemloos op met 

het blote oog. Maar het mooiste 

zicht krijgt men wel met een 

verrekijker: het volledige 

beeldveld wordt dan gevuld met 

een “gewemel van sterretjes”. 

Bovenaan de wolk staat M11, 

b i j g e n a a m d  d e  “ W i l d e 

ganzen” (Wild duck cluster). 

filter waren niet alleen die twee 

gebieden duidelijk zichtbaar, 

maar was ook het volledige 

tussenliggende stuk hemel 

doorkruist met ragfijne sliertjes 

nevel. Het gebruik van een 

dergelijke filter (van de firma 

Lumicon) maakt  trouwens een 

enorm verschil op dit soort 

nevels.  

 

Nog veel zwakker is de fameuze 

Noord-Amerika-nevel, waarvan 

een foto te zie is in de rubriek 

“Beeldgalerij”. De nevel zelf (en 

de vlakbij gelegen Pelikaannevel) 

straalt enkel in rood licht, en is 

heel uniform verlicht. Daardoor 

k o mt  h e t  d a t  s o m m i g e 

waarnemers hem op donkere 

locaties reeds met een verrekijker 

of zelfs met het blote oog kunnen 

zien, terwijl hij op andere 

plaatsen zelfs met de allergrootste 

kijkers onzichtbaar blijft. 

Fotografisch lukt dan weer 

makkelijker, op voorwaarde dat 

de film roodgevoelig genoeg is. 

Een opname van de Zwaan met 

een belichtingstijd van zo‟n 10 

minuten, door een gewone 

standaardlens (genre 50 mm f/2) 

op bvb. Ektachrome 200 diafilm 

is voldoende om deze en nog een 

resem andere rode nevels op film 

vast te leggen. Een volgsysteem 

om de beweging van de hemel te 

compenseren is dan wel een must. 

De Sluiernevel in de Zwaan is een 

groot maar uitermate zwak object, 

voorbehouden voor donkere locaties. 
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Onder goede omstandigheden 

valt al met het blote oog op dat 

hier “iets” staat. Met de 

verrekijker is aan de rand één 

sterretje te onderscheiden, 

omgeven door een wazige vlek 

(de rest van de sterren is immers 

niet afzonderlijk te zien). Met de 

bino is de sterrenhoop trouwens 

makkelijk te vinden: hij staat in 

hetzelfde beeldveld als de heldere 

sterren  Scuti en 12 Aquilae. 

In een middelgrote telescoop bij 

redelijke vergroting (100-150x) 

vormt het een magnifiek zicht: 

een honderd tal  zwakkere 

s t e r r e t j e s  m e t  a a n  d e 

linkeronderrand een duidelijk 

helderder paar (magnitude 9). 

Maar er is toch héél wat fantasie 

nodig om hierin een vlucht wilde 

ganzen te herkennen...  

 

Aan de andere kant van de 

Scutum Sterrenwolk staat M26, 

het kleinere broertje van M11. 

Deze is al duidelijk zwakker, en 

dus zeker niet te verwarren met 

voorgaande cluster. Met de 

verrekijker moet hij al zichtbaar 

zijn, en zou vooral aan de 

rechteronderkant één afzonderlijk 

sterretje moeten te onderscheiden 

zijn.  

 

 

6: PLANETOÏDEN 

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 Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

 

Deze zomer moet u eens proberen 

planetoïde 7 Iris te verschalken. 

Deze werd reeds in 1847 ontdekt 

door J.R. Hind vanuit Londen, en 

meet ongeveer 203 kilometer. 

Deze zomer beweegt ze zich 

doorheen het bovenste deel van 

de Waterman, en staat dus 

nagenoeg de ganse nacht boven 

de Belgische horizon. Iris zal het 

helderst zijn eind augustus: dan 

haalt het kleine planeetje 

magnitude 7,8 en moet dus 

makkelijk haalbaar zijn met een 

gewone verrekijker. En op de 

koop toe staat ze dan vlakbij de 

he ld e re  s t e r    Aq u a r i i 

(Sadalmelik, magnitude 2,9). 

Maar ook de weken ervoor en 

erna moet het zeker doenbaar 

zijn: tussen 15 juli en 10 

november blijft ze immers 

helderder dan magnitude 9. 

Planetoïde 7 Iris is in oppositie 

op 27 augustus. 

Ze staat dan in de buurt van de 

ster  in de Waterman 

(Aquarius), en is dan de ganse 

nacht door te zien. Het 

planeetje haalt magnitude 7,7 

en is daardoor perfect zichtbaar 

met een gewone verrekijker.  

Probeer in de periode van 15 

augustus tot 15 september het 

kleine planeetje te volgen, en 

maak om de paar dagen een 

detailtekening van de omgeving 

ervan. Na enkele dagen is 

immers heel mooi haar 

beweging tussen de sterren te 

zien. 

Het sterrenbeeld Waterman is 

natuurlijk ook terug te vinden 

op de overzichtskaartjes 

achteraan MIRA Ceti. 
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De sterrenhemel in september 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 22h zomertijd. 
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De sterrenhemel in augustus 

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

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

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 23h, op 1 augustus om 21h zomertijd,... 
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