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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 DE BIBILIOTHEEK 
 

Voor wie het nog niet mocht weten: MIRA is ook de trotse bezitter van een heus “Informatie– en documenta-

tiecentrum”: één ruime leeszaal en één collectiezaal. De collectie omvat ondertussen meer dan 1500 uitleenbare 

werken (boeken vooral, maar ook video, cd-rom, dvd,…) en vele honderden ingebonden jaargangen van tijd-

schriften. Er staat ook een pc ter beschikking waarop u niet enkel de collectie kan doorzoeken, dvd‟s raadple-

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

De MIRA-bib. is geopend elke woensdag (14-18h) en vrijdag (19-22h). Andere dagen kunnen ook, maar dan 

op afspraak. Uitleen is gratis voor de leden, maar men betaalt wel een éénmalige waarborg van 25 euro. 

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 

 

• Boek; nr. 1588, categorie 200,  

Auteur:  Penston, Margaret; Morison, Ian 

“Astronomy” 

Uitgeverij: New Holland., London, 2004, ISBN: 1-84330-451-1 

 

Een groot-formaat overzichtswerk van de sterrenkunde, waar toch ook de moeilijker onderwerpen niet ge-

schuwd worden. Van dit soort werken bestaan er natuurlijk tientallen, maar deze steekt er toch wel duidelijk 

bovenuit door de kwaliteit van de illustraties en vooral door de heel actuele informatie die erin verwerkt is. 

Behalve dit theoretische deel zit achteraan –zoals zo vaak bij dit soort werken– ook een afdeling “sterrenatlas”. 

 

• Boek; nr. 1582, categorie 200 

Auteur: Berry, Dana, vertaald door Schilling, Govert 

“Onze nieuwe kosmos. Een nieuwe kijk op het heelal” 

Uitgeverij: Lannoo NV, Tielt, 2005, ISBN: 90-209-6025-3 
 

Op het eerste zicht lijkt dit op de zoveelste sterrenkundepublicatie voor beginners, maar de aanpak blijkt toch 

merkelijk anders te zijn. Aandacht voor minder voor de hand liggende onderwerpen (exobiologie), voor de toe-

komst van ruimtevaart en sterrenkunde (en van hun technieken). Bovendien is het ook opgevat als een vlot 

leesbaar geheel, terwijl dit soort werken vaak hoofdstuk per hoofdstuk gelezen dient te worden. 

 

• DVD+boek, nr. 1476 en verder, categorie diverse 

Auteur: diverse 

“Het Heelal: ontdekkingsreis door de ruimte en de ruimtevaart” 

Uitgeverij: De Agostini., Amsterdam, 2005-2006,  

Een indrukwekkende reeks DVD‟s (met telkens een bondig boekje erbij) over alle mogelijke onderwerpen uit 

sterrenkunde en ruimtevaart. Ondertussen zijn er al meer dan 40 delen uit, en de reeks loopt nog verder. Fraaie 

filmpjes, mooi beeldmateriaal, en alles behoorlijk samenhangend. De laatste schijfjes behandelen stilaan wel 

wat onderwerpen die er een beetje bij de haren bijgesleurd zijn, maar nietemin heb je met deze reeks kijk– en 

studieplezier voor héél wat (bewolkte) avonden. 
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INHOUD 

OP DE VOORPAGINA 

 

De week van 16-24 september 

(Nieuwe Maan!) was héél pro-

ductief: een grote groep MIRA-

leden verbleef naar jaarlijkse 

gewoonte in Grandchamps 

(Cru i s ,  A lp es -d e -H aut e -

Provence), een tweede groep 

verbleef een 80-tal km noorde-

lijker (Les Jurrans, nabij Gap) 

en enkelen zaten op de ITT-

astro-happening in Oostenrijk.  

Alle drie de locaties waren ge-

zegend met helder weer die 

week, dus u mag zich in dit en 

volgend nummer aan het nodige 

fraaie beeldmateriaal verwach-

ten.  

Op de voorpagina alvast een 

voorsmaakje: een opname van 

de Orionnevel (jawel, de winter 

komt er aan!) gemaakt door 

Paul Van Santvoort met relatief 

kleine maar haarscherpe 76 mm 

Borg-lenzenkijker (f=500 mm). 

Om zowel de heldere kern als de 

veel zwakkere buitengebieden 

toch op één en hetzelfde beeld 

goed zichtbaar te maken, wer-

den belichtingstijden van res-

pectievelijk 1, 3 en 5 minuten 

gebruikt (alles samen 36 minu-

ten belicht bij 400 ASA met een 

Canon 300D). 

Let ook op het zwakkere nevel-

tje links in beeld, waarvan de 

bijnaam luidt “the Running 

Man”: de donkere gebieden erin 

zouden op een hardloper lijken! 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

MIRA Ceti sprak met… Peter De Cat 7 

Het moderniseren van een elfje 12 

De Caldwell-catalogus 15 

MIRA-publicaties en verkoop 22 

Hemelkalender 23 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Beeldgalerij: losse kleurenpagina 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-

ve van Volkssterrenwacht MIRA 

vzw. 
 

Redactie: 

Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Tom Se-

vers, Hans Coeckelberghs, Wim 

Stemgee, Lieve Meeus, Philippe 

Mollet.  

Nazicht: Martine De Wit 
 

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 € 10,00. Gelieve dit bedrag te 

storten op rekeningnummer 000-

0772207-87 met vermelding van 

naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 

Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 

en krijgt u bovenop het tijdschrift 

50% korting op de bezoekersactivi-

teiten op MIRA. 

Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 

komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 

Wil u met de ganse familie lid wor-

den dan betaalt u respectievelijk 30 

of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 

Als vzw heeft MIRA natuurlijk 

meer dan ooit uw steun nodig om 

onze werking te kunnen verder 

zetten en uit te breiden. Helaas 

komen we sinds kort niet meer in 

aanmerking om hiervoor fiscale 

attesten uit te schrijven. Hopelijk 

weerhoudt dit U er niet van om 

ons (bovenop het abonnement of 

lidmaatschap) nog een schenking 

te doen. 

Introductiecursus 

Behalve de tweejaarlijkse 

“grote” cursusreeksen (dit jaar 

de  cursus beschrijvende sterren-

kunde, volgend jaar de cursus 

praktische sterrenkunde) organi-

seren we sinds enkele jaren ook 

een korte cursusreeks in het na-

jaar.  

Deze cursus is bedoeld voor wie 

de “grote” reeks toch iets té veel 

van het goede vindt, maar ook 

als introductie tot het zwaardere 

werk. 

De vijf lessen geven een mooie 

mengeling van theoretische en 

meer praktische onderwerpen: 

het zonnestelsel komt aan bod 

(mèt de nieuwe indelingen), 

sterren en sterrenstelsels, kos-

mologie, maar even goed ook 

hemelkennis en het gebruik van 

telescopen en ander materiaal. 

 

De lessen gaan telkens door op 

donderdagavond (vanaf 19h). 

12/10: het zonnestelsel 

19/10: het diepere heelal 

26/10: begrippen v. kosmologie 

9/11: hemelkennis 

16/11: astronomische praktijk 

 

De prijs bedraagt 30 euro (met 

inbegrip van de cursustekst), te 

storten op PCR 000-0772207-87  

met vermelding van “Introduc-

tiecursus”. 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Sinds enkele jaren functioneert 

op MIRA een systeem van 

werkgroepen voor de leden en 

vrijwilligers. Hiermee willen we 

niet enkel het werk op MIRA 

efficiënter verdelen, maar ook 

de dienstverlening van de volks-

sterrenwacht beter organiseren. 

En last-but-not-least bieden be-

paalde werkgroepen ook de kans 

om iedereen actiever te betrek-

ken bij het reilen en zeilen van 

de volkssterrenwacht. 

De voorbije maanden werd er 

vooral gewerkt aan de meteoor-

detectie-opstelling in de planeta-

riumzaal. Er werd een nieuwe 

netwerkaansluiting gelegd, en 

een laptop werd geconfigureerd 

om het geluidssignaal van de 

antenne+ontvanger om te zetten 

naar een digitaal signaal, en dat 

signaal dan weer op zijn beurt 

om te zetten naar een grafiek 

waarop de meteoren te bewon-

deren zijn.  

In de marge daarvan moesten 

Informatietechnologie 

Sterrenkunde 

Rondleidingen 

Jongerenwerkgroep 

Sinds een tweetal jaar heeft MI-

RA ook een heuse jongeren-

werkgroep, waarin alle enthou-

siastelingen van 9 jaar en ouder 

terechtkunnen. 

Ideaal voor de jongeren die al 

deelnamen aan de jongerencur-

sus en actief willen blijven op 

MIRA en in de sterrenkunde, 

maar iedereen met interesse 

voor sterrenkunde is welkom. 

Programma voor de komende 

maanden: 
 

Zaterdag 14 oktober om 20h 

Digitale astronomie 

   

Zaterdag 18 november om 20h 

Spannende sterrenkundewed-

strijd: Wie wordt de  

   MIRAketjes-kampioen 2006  
  
Zaterdag 9 december om 20h 

Een vooruitblik op 2007 in com-

binatie met een gepaste quiz 
 

We beginnen steeds om 20h en 

eindigen rond 22h. Als het weer 

het toelaat, zullen we zeker ook 

waarnemen. 

Een nieuwe wind waait door de 

werkgroep waarnemen. De bij-

eenkomsten waren tot nu toe 

vooral héél gemoedelijk: een 

babbeltje, wat resultaten tonen, 

voorbije waarnemingen bespre-

ken, bij helder weer een blik 

door de telescopen werpen,… 

Zeker voor nieuwe leden was 

het soms moeilijk om “hun draai 

te vinden”. Daarom wil men 

proberen om één samenkomst 

op de twee een lezing te laten 

houden door leden of zelfs ama-

teurs van buitenaf. In „t vervolg 

zal u hier de onderwerpen kun-

nen vinden. 

Samenkomsten: 4 en 17/10, 1 en 

15/11, 6 en 20/12. Meer info bij 

Bart Declercq (bart@mira.be) of 

Koen Decoster 

Dé grootste nieuwigheid van de 

laatste maanden is natuurlijk het 

meteoordetectiesysteem. Onder 

impuls van onze voorzitter 

plaatsten Guido en Roger een 

Yagi-antenne op het dak en een 

gespecialiseerde ontvanger in de 

planetariumzaal. De ontvanger 

staat afgesteld op 49.990 kHz, 

de frequentie van het zendbaken 

van de Vereniging voor Sterren-

kunde (opgesteld op de Ieperse 

volkssterrenwacht). Telkens er 

een meteoor door het luchtruim 

scheert geeft dit een kortstondi-

ge reflectie die hoorbaar en 

zichtbaar wordt (op het bijbeho-

rende pc-scherm). Hiermee kun-

nen de bezoekers nu ook over-

dag én bij bewolking meteoren 

waarnemen! 

In dezelfde periode werd ook 

het dak van de Kutterkoepel 

vernieuwd: de golfplaten waren 

na een kleine 20 jaar dienst he-

lemaal vergeeld en aan de rand 

begonnen er stilaan lekken te 

ontstaan. Bij het eerstvolgende 

bezoek overdag zal je wel mer-

ken hoe klaar het is in de koe-

pel.  

Ondertussen ligt voor de deur 

van de sterrenwacht ook een 

gigantische schotelantenne (met 

dank aan Eddy Jacobs), die 

eerstdaags tegen de buitenmuur 

zal bevestigd worden. Niet om 

astronomische waarnemingen te 

verrichten, maar om dienst te 

doen als “fluisterantenne” en zo 

de bezoekers maar ook alle toe-

vallige passanten heel proefon-

dervindelijk te laten kennis ma-

ken met het begrip “brandpunt”. 

Instrumenten 

Vrijdag 1 december 2006 om 

20h: Waarnemen met telescopen 

(vervolg) 

 Bij helder weer maken we ge-

bruik van de verschillende tele-

scopen op MIRA en overlopen 

we het ganse protocol: hoe de 

instrumenten klaarzetten, hoe ze 

gebruiken en hoe ze nadien te-

rug opbergen. Wanneer het be-

wolkt is, hebben we het over 

een aantal nieuwe en geplande 

opstellingen en over hoe ze te 

integreren in een rondleiding op 

MIRA. 

Heb jij ook zin om af en toe een 

handje toe te steken tijdens het 

rondleiden van groepen op MI-

RA? Of wil je graag jouw erva-

ringen over bovenstaande on-

derwerpen delen met collega‟s? 

Wees dan zeker present!  

we ook enkele oudere beeld-

schermen op de bovenverdie-

ping van MIRA vervangen door 

platte schermen, omdat CRT‟s 

té veel elektronische ruis produ-

ceerden. Het zwakke signaal 

van de meteoren  verdronk dan 

immers volledig in deze ruis. 
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Elke laatste vrijdag van de 

maand –met uitzondering van 

juli en augustus– komt weerman 

Frank Deboosere een voordracht 

houden op MIRA. 

Zijn voordracht start steeds om 

19h30, en duurt ongeveer een 

uur. Bij helder weer trekken we 

dan naar de telescopen voor de 

waarnemingen, zoniet volgt een 

rondleiding op de sterrenwacht. 

De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 

voor MIRA-LedenPlus). 

- Vrijdag 27 oktober: Sterren-

kunde op het Internet. Voor 

diegenen die betrouwbare ster-

renkundige informatie zoeken, 

is het Internet een  informatieka-

naal waar een onvoorstelbare 

schat aan informatie te vinden 

is: prachtige plaatjes, spectacu-

laire animaties en filmpjes, gra-

tis software i.v.m. sterrenkunde 

en ruimtevaart, en nog zo veel 

meer.  

- Vrijdag 24 november. Deze 

maand kan Frank Deboosere 

zich uitleven in zijn multimedia-

voorstelling: het onderwerp is 

immers "Weerweetjes". Een 

ideale gelegenheid voor onze 

weerman om uit te pakken met 

straffe verhalen, leuke anekdo-

tes en hele reeks boeiende feiten 

en gegevens over het weer dat 

ons allen elke dag opnieuw in de 

ban houdt.  

- Vrijdag 29 december: 2007 

astronomisch bekeken. Tijdens 

de laatste Astroclub van het jaar 

kijkt Frank steeds even vooruit 

naar wat het komende jaar op 

het gebied van sterrenkunde en 

ruimtevaart voor speciaals te 

bieden heeft. Behalve de on-

voorziene zaken is er de maans-

verduistering van 3 maart, de 

nieuwe Vega-raket van ESA, de 

toekomst van het Amerikaanse 

ruimteveer,... 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER–DECEMBER 2006 

Elke woensdagnamiddag (van 

14h-18h) is MIRA geopend 

voor individuele bezoekers. 

Het is de bedoeling dat elkeen 

aan zijn eigen tempo de sterren-

wacht verkent: gluur eens in de 

telescoopkoepels, loop het waar-

nemingsterras af, lees de instru-

menten van het weerstation af, 

bestudeer de hemelmechanica 

met behulp van de armillair-

sfeer, de sterrenhemel met de 

interactieve sterrenkaart, bezoek 

de diverse tentoonstellingen en 

experimenten (waaronder na-

tuurlijk het befaamde optische 

experimentarium)… En vergeet 

niet ook even binnen te springen 

in onze bibliotheek. 

Bovendien kan u vanaf nu ook 

het ganse parcours verkennen 

met een zogenaamde “Audio-

guide”, waarmee u bij elke op-

stelling of instrument gesproken 

commentaar krijgt. 

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

30 september: 

Lezing Jan Van Dooren 

In het grote ruimtevaartavontuur 

dat bijna vijftig jaar geleden van 

start ging met de lancering van 

Spoetnik 1 is de bijdrage van de 

Europese ruimtevaartorganisatie 

ESA intussen aanzienlijk: Mars 

Express is een adembenemend 

succesverhaal, en ook de projec-

ten Venus Express, Integral, 

Rosetta en SMART-1 verlopen 

voorspoedig.   

 

Tijdens de lezing die Jan Van 

Dooren op MIRA komt houden, 

gaat het niet zozeer over de we-

tenschappelijke kant van de 

zaak, maar wel over de techniek 

en technologie i.v.m. drie ruim-

teprojecten van ESA waaraan 

hij persoonlijk heeft meege-

werkt (XMM/Newton, SMART-

1 en de James Webb Space Te-

lescope). We krijgen m.a.w. 

informatie gepresenteerd uit de 

eerste bron. De spreker was 

immers tot zijn pensioen in 

maart 2006 als Product Assu-

rance Manager bij ESA betrok-

ken bij haast alle projecten van 

de afgelopen jaren, en als zoda-

nig verantwoordelijk voor de 

kwaliteit en betrouwbaarheid 

van het satellietsysteem, de soft-

ware, de materialen en compo-

nenten, het oplossen en voorko-

men van technische problemen, 

enz. 

 

Om 15h00, toegangsprijs € 3,00 

14 oktober: 

Lezing Felix Verbelen 

Radio-astronomie 

Radio-astronomie is een belang-

rijke maar bij het grote publiek 

eerder onbekende tak van de 

sterrenkunde. Felix Verbelen is 

voorzitter van MIRA en al sinds 

jaar en dag als amateur actief in 

de radio-sterrenkunde. Onder 

zijn impuls werken we op dit 

ogenblik aan een systeem voor 

de registratie van meteoren 

("vallende sterren") met behulp 

van radiogolven. Logisch dus 

dat Felix het één en ander eens 

uit de doeken komt doen. 

Volgende aspecten zullen aan 

bod komen: een kort historisch 

overzicht, enkele basisbegrippen 

i.v.m. radiogolven, de ionosfeer, 

antennes en elementaire radio-

techniek, interferometrie, radar 

en enkele ontdekkingen van de 

radioastronomie. En na de pauze 

spreekt Felix dan over radio-

waarnemingen van meteoren en 

andere fenomenen door de ama-

teur. 

Om 15h00. Toegangsprijs: € 

3,00 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 

Zeeweg  96 

8200 Brugge 

Tel.: 050/39 05 66 

e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessenstraat  60 

2540 Hove 

Tel.: 03/455 24 93 

e-mail: info@urania.be 

http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 

Planetariumweg 19 

3600 Genk 

tel.: 089/30 79 90 
planetarium@europlanetarium.com 

http://www.europlanetarium.com/ 

• Elke vrijdagavond vanaf 20h en woensdagnamiddag vanaf 14h is Ura-

nia geopend voor het publiek. 

• Za 11/11/06 van 10h tot 23h : Astrofotografiedag der Lage Landen  

• 3-11/11/06 : Astroreis: Waarnemen van Mercuriusovergang in Arizona 

• 9-16/12/06: Geminiden waarnemingsreis naar Egypte (Sinaï)  

•  Jongerencursussen : Sterrenstofjes (7 tot 9 j.) op za. van 14h - 16h (sep 

06 - mei 07) ; Cursus Sterrenplukkers (10 tot 11 j.) op za. van 14h - 16h 

(sep 06 - mei 07) ; cursus sterrenkunde (12 tot 16 j) op za van 10h - 12h 

of 20h - 22h 

• Volwassencursussen van 20h-22h10  : Basis sterrenkunde op do ; Se-

minaries sterrenkunde op di ; Kijkerbouw op ma ; ATM+ op di en/of vr 

RUG Volkssterrenwacht A. Pien 

Rozier 44 

9000 Gent 

tel. 09/264.41.68 

e-mail: info@rug-a-pien.be  
http://www.rug-a-pien.be 

• Vaste planetariumvoorstellingen op woensdag om 15h: 1ste, 3de en 5de 

woensdag : Donker Afrika ; 2de en 4de woensdag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) - op vrijdag om 20.30 h: 1ste, 3de en 5de 

vrijdag: Verhalen van mensen en sterren ; 2de en 4de vrijdag : Donker 

Afrika - op zondag om 15h: 1ste, 3de en 5de zondag : De redding van 

sterrenfee Mira (6 tot 9 j.) ; 2de en 4de zondag : Verhalen van mensen 

en sterren ; op zondag om 16.30 h: Donker Afrika 

• Cursussen : Inleidende Sterrenkunde op woe om 20h ; Waarnemen 

voor beginners op di of za om 20 h ; inleidende cursus Ruimtevaart op 

vrij om 20h ; Sterrenkunde en kerk in dec. op zo om 10h  

• Jeugdcursus Sterrenkunde en Ruimtevaart op vrij om 20h 

• Voorstellingen: De Spike Codex : jeugdvoorstelling waarbij men pro-

beert de irreële wereld van "Star Trek", "Star Wars" en "ET", waarmee 

kinderen dagelijks geconfronteerd worden een meer reële achtergrond 

te geven ; Deep Impact : over het ruimtetuig Deep Impact en de Impac-

tor die op 4 juli 05 ingeslagen is op komeet Tempel I; Missie Saturnus : 

een verre reis naar Saturnus; 3D-FILM Origins of life : ontstaan van het 

leven op Aarde,  ontstaan van het Heelal, leven in universum 

• Cursussen : Praktische Hemelmechanica : 3 lessen vanaf woensdag 25 

oktober van 19h30 tot 22h ; Cursus astronavigatie op ma van 19h45 tot 

22h45 vanaf nov. ; Cursus ‘Telescopen’ bestaat uit 3 lessen vanaf woe 

15 nov. van 19u30 tot 22u. ; Cursus Voorbereiden van een Waarne-

ming 3 lessen vanaf woensdag 6 december van 19h30 tot 22h  

• Elke woensdagavond kijkavond voor het publiek van 20h tot 22h. 

• Documentatiecentrum en Bibliotheek : open op maandag van 19h-22h 

en op woensdag van 13h-16h en van 20h-22h.   

• Za 7/10/06 14h30-16h30 Voordracht: Het einde van het heelal 

• Za 28/10/06 14h30-16h30 Voordracht: De motor van ons weer; onze 

westelijke circulatie onder de loep genomen. 

• Ma 30/10/06 van 19h tot 21h : Sterrenkijkavond voor de jeugd tot 12j. 

• Vrijdag 8/11/06 20h-22h00 Voordracht: Deep Impact 

• Cursussen : Kennismaking met de sterrenhemel op do; Weerkunde op 

di;  Ruimtevaart op ma van 20h-22h 

mailto:info@rug-a-pien.be
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Francis Meeus 

PETER DE CAT 

MIRA Ceti sprak met ... 

Peter, tijdens je studies en je 

doctoraat heb jij je voorname-

lijk toegelegd op pulserende 

sterren? 

 

Zo is het. Mijn licentiaatsthesis 

ging over bèta Crucis, de tweede 

helderste ster van het Zuider-

kruis, en dat is een bèta Cephei 

ster. Sterren van het type bèta 

Cephei zijn trillende sterren die 

o.a. helderheidsvariaties onder-

gaan met periodes van de orde 

van enkele uren. Nadien heb ik 

een doctoraat gemaakt over 

traag pulserende B sterren, die 

een ander trillingspatroon verto-

nen dan bèta Cephei sterren. Het 

ging om een observationele stu-

die die kaderde binnen een pro-

ject dat al een jaar eerder begon-

nen was. Van een twintigtal 

sterren heb ik de variaties bestu-

deerd en getracht hun respectie-

ve trillingsmodi te achterhalen. 

Eigenlijk zijn er twee grote klas-

sen van mogelijke stertrillingen: 

de p-modi en de g-modi. De p 

staat voor pressure, dat wil zeg-

gen dat het gaat om drukgolven, 

en de g staat voor gravity, dat 

zijn dus trillingen die veroor-

zaakt worden door de zwaarte-

kracht. Het grote verschil tussen 

die twee klassen is dat de p-

modi voornamelijk informatie 

verstrekken over de buitenste la-

gen van de ster, terwijl de g-

modi het mogelijk maken meer 

te weten te komen over diepere 

lagen naar de sterkern toe. In het 

geval van bèta Crucis betrof 

mijn onderzoek een ster die trilt 

in p-modi, de sterren uit mijn 

doctoraat daarentegen waren er 

die trillen in g-modi. 

De g-modi van traag pulserende 

B sterren zijn moeilijk te bestu-

deren omdat ze trillen met peri-

odes van de orde van dagen. Bij 

waarnemingen vanaf het aard-

oppervlak hebben we uiteraard 

te maken met het dag/nacht rit-

me, en in het geval van sterren 

die trillen met een periode van 

Peter De Cat, verbonden aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, 

nam eind augustus deel aan de Algemene Vergadering van de IAU in 

Praag. Tijdens een bewogen slotzitting kon hij dus meebeslissen over het 

lot van Pluto  

Pluto is geen planeet meer! Toen de aanwezige astronomen op de slotzitting van de Algemene Vergadering 

van de Internationale Astronomische Unie (IAU) in Praag op donderdag 24 augustus over dit heikele punt 

een beslissing namen, werd er toch wel geschiedenis geschreven. Zijn wij immers niet allen opgegroeid met 

de kennis dat ons zonnestelsel negen planeten telt? Voortaan dus acht planeten, het gekende lijstje minus 

Pluto. Onzes inziens heeft de astronomische wereld in deze kwestie een doordachte beslissing genomen, 

maar in Amerika denkt men daar in brede kringen anders over, getuige de vele petities en acties pro Pluto 

die er momenteel aan de andere kant van de Atlantische Oceaan lopen. 

Iemand die in Praag het hele debat over de planeten van dichtbij mocht meemaken en zelf ook meegestemd 

heeft, is Peter De Cat (°1974).  Hij is als stafmedewerker verbonden aan de Koninklijke Sterrenwacht van 

België in Ukkel, maar zijn sterrenkundige roots liggen in Leuven. Hij studeerde er natuurkunde en is al vele 

jaren actief bij de Leuvense sterrenkundeclub Wega.  
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ongeveer een dag is zulke perio-

de dus moeilijk te detecteren. 

Via satellietwaarnemingen valt 

dat makkelijker te ontdekken, en 

de meeste sterren die ik in mijn 

doctoraat bestudeerd heb, waren 

er waarvan de variaties ontdekt 

zijn geworden dankzij de Hip-

parchos-satelliet. Deze had als 

hoofddoel om nauwkeurige pa-

rallaxmetingen te doen, maar 

heeft ook veel helderheidswaar-

nemingen verricht. En zodoende 

heeft Hipparchos veel nieuwe 

variabele sterren ontdekt waar-

onder heel wat sterren die trillen 

met g-modi.  

 

Heb jij voor jouw project ook 

zelf waarnemingen verricht? 

 

Inderdaad, voornamelijk in Chili 

op La Silla. Naast fotometrie 

met de oude Zwitserse tele-

scoop, werden ook nog spectro-

scopische opnamen gemaakt 

met een hoge resolutie. Derge-

lijke stertrillingen veroorzaken 

immers niet alleen lichtvariaties, 

maar doen t.g.v. het Doppleref-

fect ook de vorm van de absorp-

tielijnen in het sterspectrum ver-

anderen. Als je een tijdreeks 

verzamelt van dergelijke veran-

derende lijnprofielen, kan je op 

die wijze dus ook een en ander 

over die ster te weten komen. 

Het uiteindelijke doel van zo‟n 

onderzoek is dus om via de tril-

lingen die zich manifesteren aan 

het steroppervlak dingen te ont-

dekken over het inwendige van 

de ster, hetgeen niet rechtstreeks 

waarneembaar is.   

 

Ben je momenteel nog steeds 

bezig met gelijkaardig onder-

zoek?  

 

Zeker. Ik ga nog regelmatig naar 

Leuven om er samen te werken 

met collega‟s van het Instituut 

voor Sterrenkunde, maar het 

grootste deel van de tijd breng 

ik door aan de Koninklijke Ster-

renwacht. Pulserende sterren is 

dus nog altijd één van mijn on-

derzoeksdomeinen. Hier op de 

KSB werk ik in dat verband sa-

men met o.a. Patricia Lampens 

die gespecialiseerd is in meer-

voudige stersystemen. Als je 

een systeem hebt met één of 

meerdere pulserende componen-

ten, is dat natuurlijk erg interes-

sant: in het beste geval kan je 

voor een meervoudig systeem 

extra informatie afleiden over 

stellaire parameters zoals de in-

clinatiehoek of massa van de 

verschillende objecten. 

Het andere deel van mijn onder-

zoek aan de KSB bestaat uit het 

waarnemen van asteroïden met 

de Schmidt-telescoop in Ukkel. 

We doen aan positiebepaling 

van gekende kleine objecten uit  

ons zonnestelsel, met als extra 

doel om ook zelf nieuwe objec-

ten te ontdekken en die vervol-

gens zo goed mogelijk op te vol-

gen zodat ze vanwege het Minor 

Planet Center een officieel num-

mer kunnen krijgen.  

 

Heb je zelf al succes gekend 

bij die speurtocht naar nieuwe 

asteroïden? 

 

Onlangs heb ik voor het eerst 

bericht gekregen dat een asteroï-

de die ik „ontdekt‟ heb een offi-

cieel nummer heeft gekregen. 

Dus ja, ik heb toch al wel een 

succes geboekt mag. Normaal 

duurt zoiets wel een tijdje, want 

zo‟n nieuw ontdekte asteroïde 

moet tijdens een aantal opposi-

ties waargenomen worden voor-

aleer de baangegevens ervan 

voldoende nauwkeurig gekend 

zijn en het object dus niet on-

middellijk weer verloren kan 

gaan. Na de toekenning van een 

officieel nummer krijgt de ont-

dekker het voorrecht om een 

naam voor te stellen.  

 

Mag ik nieuwsgierig zijn: wel-

ke naam heb jij voorgesteld? 

 

Ik heb voorgesteld om ze Aina 

te noemen ter nagedachtenis van 

een nichtje van mij dat amper 

zes maanden na haar geboorte 

aan de gevolgen van leukemie is 

Zoals geologen gebruik maken van aardbevingen om zicht te krijgen op 

de inwendige structuur van de Aarde, zo bestuderen astronomen stertril-

lingen om de werking van sterren te achterhalen. In het geval van de 

Zon spreekt men van helioseismologie, bij andere sterren noemt men dit 

onderzoek asteroseismologie. 
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overleden. Maar een dergelijk 

voorstel moet aanvaard worden 

door een speciale commissie 

van het Minor planet Center die 

ongeveer om de twee maanden 

samenkomt, en één van de re-

gels is dat de voorgestelde naam 

niet al te zeer mag lijken op een 

asteroïdennaam die al bestaat. 

Afwachten dus of mijn voorstel 

aanvaard zal worden of niet. 

 

Bij dat speuren naar en opvol-

gen van asteroïden werk je sa-

men met Thierry Pauwels? 

 

Ja, wij zijn voornamelijk met 

twee om dat werk te verrichten. 

Het feit dat we maar met twee 

zijn heeft natuurlijk wel enkele 

nadelen. In ons land is het niet 

altijd gemakkelijk om op voor-

hand te weten of het goed weer 

zal zijn of niet. Je gaat dus over-

dag werken terwijl het dan vaak 

nog niet duidelijk is of je ook ‟s 

nachts zal moeten werken. Ook 

je familiale leven heeft daar dus 

mee te maken. We houden zo-

veel mogelijk het weerbericht in 

het oog en beslissen dan ‟s 

avonds of we zullen waarnemen 

of niet. En soms nemen we al 

eens een verkeerde beslissing, 

maar dat is het risico van het 

vak. Voorts wisselen we mekaar 

af, de ene nacht is Thierry de 

waarnemer van dienst, de vol-

gende keer is het mijn beurt. 

Ook Eric Elst en Henri De-

behogne zijn nog steeds actief 

ondanks het feit dat zij al enkele 

jaren met pensioen zijn. Zij ne-

men normaal gezien de nacht 

van donderdag op vrijdag voor 

hun rekening en stellen hun ei-

gen waarnemingsprogramma sa-

men. Ik zou best wel eens een 

nacht met hen willen doorbren-

gen om te zien hoe zij op hun 

aparte manier tewerk gaan. 

 

Hoe gaan jij en Thierry te-

werk? 
 

Eerst wordt een stuk hemel ge-

selecteerd waarvan we vermoe-

den dat er zich een interessant 

object bevindt, en van dat veld 

maken we dan een aantal opeen-

volgende beelden. Thierry heeft 

enkele computerprogramma‟s 

geschreven die het mogelijk ma-

ken van die opeenvolgende 

beelden een samengesteld beeld 

te maken waarbij alle sterren 

mooi over elkaar gezet worden. 

Als er een asteroïde op het beeld 

staat, zie je die zich verplaatsen 

tussen de vaste achtergrondster-

ren. Thierry heeft een kleurcode 

ingevoerd waarbij elke opname 

in het samengesteld beeld een 

aparte kleur krijgt. Objecten die 

op meer dan één opname staan, 

worden grijs gekleurd. Alle ster-

ren zijn dus te zien als grijze 

stippen, terwijl een asteroïde 

zich makkelijk laat herkennen 

als een streepje met de verschil-

lende kleuren van de regenboog.  

We hebben op de KSB een lijst 

met objecten die vanuit Ukkel 

ontdekt zijn maar nog geen 

nummer hebben omdat hun baan 

nog niet nauwkeurig genoeg ge-

kend is. Thierry rekent elke dag 

uit welke objecten waarneem-

baar zijn, en dan kiezen we 

daaruit de meest geschikte 

exemplaren. We houden daarbij 

voornamelijk rekening met de 

snelheid én de helderheid. Als 

de snelheid van een asteroïde te 

hoog is voor z‟n helderheid, dan 

kan je de CCD niet lang genoeg 

belichten om tot een bruikbaar 

resultaat te komen. Ook als we 

zien dat de kwaliteit van de he-

mel niet optimaal is, dan heeft 

het geen zin om een object van 

magnitude 20 of zo proberen te 

fotograferen, want dan weet je 

op voorhand dat het er niet zal 

opstaan. Normaal gezien bekij-

ken we allebei de beelden die 

we gemaakt hebben om te voor-

komen dat er objecten over het 

hoofd gezien worden. Er zijn 

soms twijfelgevallen waarbij het 

signaal van een asteroïde slechts 

nauwelijks boven de achter-

grondruis uitkomt. Maar het is 

zeker wel boeiend als je vast-

stelt dat er een ongekend object 

op je beeld staat. En dan is het 

de bedoeling om die nieuwko-

mer op te volgen en ervoor te 

zorgen dat het object niet verlo-

ren gaat.  

 

Zoeken jullie ook naar Near 

Earth Objects? 

  

Ja, wij zitten met de KSB ook in 

dat zoek- en opvolgprogramma 

van Near Earth Objects of NE-

Os. Als er nieuw ontdekte aste-

roïden of kometen zijn waarvan 

men denkt dat het een NEO zou 

kunnen zijn, dan wordt dat op 

een website aangekondigd, de 

Samen met Thierry Pauwels ver-

richt Peter De Cat onderzoek naar 

asteroïden. Op de illustratie is 1999 

TY2 te zien als een grijze streep. 

Het object, in september 1999 door 

de Ukkel Schmidt-telescoop gefoto-

grafeerd, behoort tot de Apollo-

groep. Dit zijn aardscheerders die 

de baan van onze planeet kruisen 

en m.a.w. een gevaar kunnen bete-

kenen voor het leven op Aarde.  
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NEO Confirmation Page. Zo er 

een nacht is waarin we weinig 

asteroïden van ons eigen lijstje 

kunnen waarnemen, dan kijken 

we op die webstek om te zien of 

er objecten op hun lijst staan die 

wij kunnen waarnemen. 

 

En dan was er eind augustus 

die spraakmakende IAU-

conferentie in Praag. Had jij 

zelf het gevoel op 24 augustus 

een historische vergadering 

bij te wonen, of werd dit alles 

toch vooral door de buiten-

wacht erg opgeklopt? 

 

De media deden het voorkomen 

alsof de internationale astrono-

mische wereld twee weken lang 

alleen maar gediscussieerd heeft 

over de definitie van een pla-

neet, terwijl het congres in 

Praag een bijeenkomst was van 

wetenschappers uit de meest 

verscheiden onderzoeksgebie-

den van de sterrenkunde. Er wa-

ren voortdurend symposia, dis-

cussies en werkvergaderingen 

over allerlei soorten onderwer-

pen, en de discussies over het 

statuut van Pluto en de definitie 

van een planeet waren maar één 

van de vele topics die aan bod 

zijn gekomen. 

Tijdens de slotzitting werd er 

over zes resoluties gestemd, en 

dat gebeurde zonder veel com-

motie, met uitzondering van het 

deel over de planeten, en ja, ik 

vond het best fijn om mee te 

kunnen stemmen, want het was 

zoals je zegt toch wel een histo-

risch moment om mee te maken 

hoe ons zonnestelsel die namid-

dag een planeet kwijtspeelde.    

 

De definitie is wel niet hele-

maal waterdicht, dat moet 

toch onvermijdelijk tot nieuwe 

discussies leiden? 

 

Inderdaad. Met behulp van de 

definitie zou je ondubbelzinnig 

moeten kunnen bepalen of een 

object een planeet is of niet, en 

dat is nu niet altijd het geval. Ik 

vermoed dat men tijdens de vol-

gende Algemene Vergadering 

van de IAU nog wel even wat 

puntjes op de i zal moeten zet-

ten. Wat nu als definitie uit de 

bus gekomen is, luidt als volgt: 

een planeet is een hemellichaam 

dat (a) in een baan zit rond de 

Zon, (b) voldoende massa heeft 

om door de eigen zwaartekracht 

de natuurlijke starheid te over-

winnen zodat het een (bijna ron-

de) vorm aanneemt in hydrosta-

tisch evenwicht, en (c) de zone 

waarin het rond de Zon beweegt 

heeft vrijgemaakt. Criteria (b) 

en (c) zijn toch wel discutabel: 

wat met objecten die heel snel 

rond hun as draaien en bijgevolg 

in hoge mate afgeplat zijn? Die 

voldoen niet aan de vereiste bij-

na ronde vorm die nu expliciet 

vermeld staat. En wat wordt er 

juist bedoeld met het vrijmaken 

van een zone rond de Zon? Zelfs 

een reuzenplaneet als Jupiter 

deelt z‟n baan met heel veel as-

teroïden, de bekende categorie 

der Trojanen. Is Jupiter dan ook 

geen planeet meer? Dergelijke 

dubbelzinnigheden zouden in-

derdaad onmogelijk moeten zijn 

als de definitie sluitend is.   

 

Is het voorstel dat het uitein-

delijk gehaald heeft volgens 

jou beter dan het voorstel dat 

eerst op tafel lag en waarin 

sprake was van 12 planeten? 

 

In dat geval werden ook Ceres, 

Charon en 2003UB313 als pla-

neten beschouwd, met Pluto en 

Charon als dubbelplaneet. Voor 

dat voorstel konden natuurlijk 

ook wel degelijke argumenten 

op tafel gelegd worden. 

Maar wat me toch wel opviel tij-

dens het hele debat over de 

nieuwe planeetdefinitie, althans 

naar mijn subjectief aanvoelen, 

is dat men blijkbaar Pluto graag 

als planeet wilde behouden en 

dat vanuit dit idee de ontwerpre-

soluties waren opgesteld. Er was 

bovendien niet al te veel tijd uit-

getrokken om uitgebreid over 

dit delicate onderwerp te debat-

teren en men leek in eerste in-

stantie niet erg bereid om met 

argumenten uit de discussies re-

kening te houden. Maar uitein-

delijk is men toch met een for-

mulering van resolutie 5 voor de 

dag gekomen die veel nauwer 

aansloot bij de alternatieve for-

muleringen die tijdens de dis-

cussies voorgesteld werden en 

waar de meerderheid van de 

deelnemers zich duidelijk beter 

bij voelde dan hetgeen er oor-

spronkelijk voorgesteld was. 

Persoonlijk vind ik het een goe-

de zaak dat Pluto niet meer in 

dezelfde categorie zit als de acht 

echte planeten, omdat Pluto als 

planeet niet meer echt in over-

eenstemming is met onze mo-

derne opvattingen over hoe het 

zonnestelsel gestructureerd is. 

Resolutie 6A waarin Pluto het 

Een grote dame in actie tijdens de finale stemming over de nieuwe defini-

tie voor planeten: Jocelyn Bell (de ontdekster van de pulsars) illustreert 

het – verworpen – voorstel om naast de acht klassieke ook de categorie 

der dwergplaneten onder de paraplu der planeten te plaatsen.  
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Interessante websites in verband met dit interview en het onderzoek van Peter De Cat: 

 PhD Thesis Peter De Cat: An observational study of bright southern slowly pulsating B-stars 

http://www.ster.kuleuven.be/pub/decat_phd/ 

 Pulserende sterren 

http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/pulseren.html 

http://www.ster.kuleuven.be/~peter/Bstars/ 

http://www.ster.kuleuven.be/pub/deridder_phd/samenvatting.pdf 

 Asteroseismologie 

http://www.ster.kuleuven.be/outreach/articles/Aerts_asteroseismologie.pdf 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=87943 

 Ontdekking en waarneming van kometen en asteroïden op de KSB: 

http://www.observatoire.be/D2/MINOR/depII.htm 

 Near Earth Objects:  http://neo.jpl.nasa.gov/neo/ 

 Near Earth Objects, our Celestial Neighbors : Opportunity and Risk: http://adams.dm.unipi.it/iaus236/ 

 Minor Planet Center: Various Lists and Plots: http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Lists.html 

 XXVIth General Assembly IAU: http://www.astronomy2006.com/ 

prototype wordt genoemd van 

een nieuwe categorie Transnep-

tunusobjecten lijkt me trouwens 

een verkapte poging om Pluto 

toch nog steeds als een geval 

apart te beschouwen. Waarom 

noemde men dan ook niet in één 

moeite Ceres als prototype van 

een categorie dwergplaneten in 

de asteroïdengordel?  

 

Misschien omdat Pluto de eni-

ge planeet is/was die door een 

Amerikaan is ontdekt? 

 

Dat speelt ongetwijfeld een gro-

te rol in heel die heisa rond Plu-

to. Ik had wel eens de resultaten 

van de stemming in Praag opge-

deeld per werelddeel willen 

zien. Zou het dan echt Amerika 

tegen de rest van de wereld ge-

weest zijn? Ik weet het niet... 

Wat ik ook niet goed begrijp is 

dat men een definitie heeft ge-

kozen die wel bruikbaar is voor 

ons eigen zonnestelsel, maar die 

niets zegt over zowel planeten 

bij andere sterren, de zogenaam-

de exo-planeten, als over de 

overgangszone tussen planeten 

en bruine dwergen.    

Maar goed, met de definitie zo-

als ze nu goedgekeurd is, zal 

men toch al enige problemen 

kunnen aanpakken. Zo meende 

ik te begrijpen dat het tot voor 

de conferentie in Praag niet al-

tijd eenvoudig was na de ont-

dekking van alweer een groot 

object in de Kuipergordel om na 

te gaan wie een naam mocht ge-

ven aan de nieuwkomer. Met de 

huidige definitie bij de hand kan 

nu door een bevoegde commis-

sie bepaald worden of het nieuw 

ontdekte object op basis van de 

gegevens die beschikbaar zijn al 

dan niet een dwergplaneet mag 

genoemd worden en wie er bij-

gevolg bevoegd is om een naam 

te geven. 

 

En uiteraard volgen wij dat 

allemaal met grote belangstel-

ling. Alleszins bedankt, Peter, 

voor het interview. 

Tot donderdag 24 augustus 2006 telde ons zonnestelsel officieel negen planeten, maar tijdens de slotzitting van 

de Algemene Vergadering van de Internationale Astronomische Unie in Praag werd beslist om Pluto voortaan 

onder te brengen in de nieuwe categorie der dwergplaneten. Het zonnestelsel telt dus voortaan acht planeten, 

Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, en voorlopig drie dwergplaneten: Ce-

res, Pluto en Eris (voordien 2003UB313, vaak ook Xena genoemd).  

http://www.ster.kuleuven.be/pub/decat_phd/
http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/pulseren.html
http://www.ster.kuleuven.be/~peter/Bstars/
http://www.ster.kuleuven.be/pub/deridder_phd/samenvatting.pdf
http://www.ster.kuleuven.be/outreach/articles/Aerts_asteroseismologie.pdf
http://www.kennislink.nl/web/show?id=87943
http://www.observatoire.be/D2/MINOR/depII.htm
http://neo.jpl.nasa.gov/neo/
http://adams.dm.unipi.it/iaus236/
http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Lists.html
http://www.astronomy2006.com/


MIRA Ceti - oktober - november 2006 12 

Tom Severs, Mercurius Halle 

HET MODERNISEREN VAN EEN ELFJE 

Of: de werkgroep telescoopbouw aan het werk 

Sinds begin 2006 is op de 

Volkssterrenwacht Mira een 

werkgroep „telescoopbouw‟ ac-

tief. Deze werkgroep komt op 

Mira samen op de eerste en der-

de woensdagavond van de 

maand, samen met de werk-

groep waarnemen. De drijvende 

kracht achter de werkgroep 

„telescoopbouw‟ is Roger Se-

gers.   

 

Een belangrijke doelstelling van 

de werkgroep is het operationeel 

maken en houden van de op-

dampklok.  Daarnaast wil deze 

werkgroep ook spiegels slijpen 

en telescopen bouwen en ver-

bouwen.     

 

Mercurius Halle stelde de werk-

groep dan ook voor om een ou-

de reflector te restaureren om ze 

nadien te kunnen uitlenen aan 

jonge leden. Deze reflector van 

het merk Viking is een gift van 

de familie Stuyts uit Halle. De 

diameter van de spiegel meet 

114 mm (onder amateurs spre-

ken we gezellig over een “elfje”, 

wegens 11 cm spiegeldiameter). 

De brandpuntsafstand is 900 

Foto 1 en 2: 

 

Eerst werd de spiegel vakkundig 

losgemaakt. De zes vijsjes van 

de drie bevestigingsklemmen 

werden voorzichtig los gevezen 

waarna de verweerde rubberen  

bescherming ter hoogte van de-

ze klemmen werd verwijderd. 

 

 

Foto 3: 

 

De spiegel werd gereinigd met 

gedistilleerd water en een wat-

ten propje. Met het watten prop-

je werd zachtjes over de spiegel 

gewreven in cirkelvormige be-

wegingen. De spiegel droogde 

vanzelf op.   

 

 

Foto 4: 

 

Nadien werd de rubberen be-

scherming vervangen door nieu-

we stukjes rubber.       

 

 

mm. De tubus rust op een hou-

ten equatoriale montering en is 

voorzien van buigzame staven 

voor de fijnregeling. 

De leden van de werkgroep zelf-

bouw stelden hun ervaring en 

kennis ter beschikking. Mercuri-

us Halle financierde een nieuwe 

focusseerinrichting en zoeker. 

Roger Segers en Bart Declercq 

namen het voortouw bij de res-

tauratie van de telescoop. 

Foto 1  

Foto  2 
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Foto 5: 

 

De achterzijde van de spiegel 

werd verder bijkomend onder-

steund door een dun kartonnen 

schijfje.    

  

 

Foto 6: 

 

De oculairopening van de be-

staande focusseerinrichting was 

nog 0,96 inch of 24,5 mm. Er 

waren geen oculairen voorhan-

den. Daarom werd de focusseer-

inrichting vervangen door een 

focusseerinrichting van 1,25 

inch. Bij onze zoektocht naar dit 

vervangstuk viel ons oog op een 

tweedehandse focusseerinrich-

ting van 1,25 inch van het merk 

Dark Star. Deze focusseerinrich-

ting had het voordeel dat de 

oculairvatting bij het scherpstel-

len niet te diep in de tubus ver-

dween waardoor de obstructie 

minimaal was. Om de vangspie-

gel niet te beschadigen, werd 

deze eerste verwijderd. Dan 

werden vier nieuwe gaatjes ge-

boord om de tweedehandse fo-

cusseerinrichting te kunnen be-

vestigen. Om het spleetje tussen 

de focusseerinrichting en de tu-

bus te dichten werd gebruikt ge-

maakt van zwarte mousse.   

 

Foto 7 en 8: 

 

Vervolgens werden in de tubus 

twee nieuwe gaatjes geboord om 

er een nieuwe starpointer aan te 

bevestigen. 

 

Ten slotte werd de telescoop ge-

collimeerd. Om de collimatie te 

vergemakkelijken, werd een 

klein papieren ringetje gekleefd 

in het midden van de spiegel.    

 

 

De mechaniek van de houten 

equatoriale montering kreeg ten 

slotte nog een smeerbeurt.   

Foto 5  

Foto 3 

Foto 4 
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Foto 6 

Foto 7 

Foto 8 
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Hans Coeckelberghs 

Uitgekeken op de Messier-objecten? 
DE CALDWELL-CATALOGUS 

In 1758 begon de Franse kome-

tenjager Charles Messier met 

het opstellen van de eerste cata-

logus van deep-sky objecten. 

Het was hierbij zijn bedoeling 

om een lijst op te stellen van ob-

jecten die verkeerdelijk als ko-

meet aangezien konden worden. 

Messier was immers een kome-

tenwaarnemer. Zijn uiteindelijke 

lijst werd in 1784 gepubliceerd 

en bevatte 103 objecten. Later 

werden er nog 7 aan toegevoegd 

en 1 verwijderd, zodat de offici-

ele Messiercatalogus 109 objec-

ten telt. 

Alle objecten uit Messiers lijst 

zijn zichbaar vanuit onze gebie-

den. Heel wat amateurastrono-

men zien er een uitdaging in om 

zoveel mogelijk Messiers waar 

te nemen. Vaak worden er zelfs 

heuse Messiermarathons geor-

ganiseerd op starparty´s. 

Het waarnemen van al deze ob-

jecten is heel boeiend, maar 

vroeg of laat geraak je er wel 

wat op uitgekeken. Tegenwoor-

dig zijn de amateurtelescopen 

ook veel groter en lichtsterker 

dan vroeger, waardoor alsmaar 

meer objecten binnen het bereik 

liggen. 

 

 Daarom stelde Patrick Moore 

zijn eigen lijst op. Deze Cald-

well-lijst bestaat eveneens uit 

109 objecten. Het was Moores 

bedoeling om een zo groot mo-

gelijke verscheidenheid aan ob-

jecten in zijn lijst op te nemen, 

en dit verspreid over de hele he-

melbol. De objecten zijn dus vrij 

evenredig verdeeld over de hele 

hemel, en bijgevolg zijn niet alle 

Caldwells te zien vanuit ons 

land. Moore nummerde zijn ob-

jecten gewoon volgens declina-

tie: C1, is het meest noordelijke 

object, C109 het meest zuidelij-

ke. 

Patrick Moore heet voluit Pat-

rick Alfred Caldwell-Moore. 

Vandaar de naam Caldwell… 

De M was immers al bezet door 

Messier. 

De Caldwell catalogus werd 

voor het eerst gepubliceerd in 

het decembernummer van 

Sky&Telescope in 1995. Sinds-

dien is de lijst zowat zijn eigen 

leven gaan leiden. Heel wat 

amateurs proberen nu, naast alle 

Messiers, ook alle Caldwells te 

zien, al moet je je er wel voor 

verplaatsen… 

Alle Caldwell-objecten zouden 

in principe met een gemiddelde 

amateurtelescoop te zien moeten 

zijn. De catalogus bevat zowel 

gemakkelijke als moeilijke ob-

jecten. Zo is bijvoorbeeld de ge-

kende dubbele sterrenhoop 

h&Chi in Perseus een Caldwell-

object. Deze is heel gemakkelijk 

te vinden en het is eigenlijk een 

wonder dat deze nooit door 

Messier is opgenomen in zijn 

catalogus. Anderzijds bevat de 

Caldwell-list ook moeilijke ob-

jecten zoals de Sluiernevel, 

waarvoor je vanuit ons land toch 

wel een OIII-filter nodig hebt. 

Hierna vind je een lijst van alle 

objecten die door Moore in zijn 

lijst zijn opgenomen. Aan de ac-

tieve waarnemers zou ik willen 

vragen om zoveel mogelijk van 

deze objecten waar te nemen. 

Verslagen, tekeningen en foto‟s 

zijn altijd welkom bij ondergete-

kende… 

Sir Patrick Moore –

de man met de onaf-

scheidelijke mono-

cle– moet zowat de 

bekendste (amateur)-

sterrenkundige ter 

wereld zijn.  

Z i j n  B B C -

programma “The Sky 

at Night” is volgens 

het Guinness Book of 

Records het langstlo-

pende tv-programma 

wereldwijd. 

NGC 253, een melkwegstelsel in 

Sculptor. 

Foto Karel Teuwen 
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Legende: 

• OC = open sterrenhoop (Open Cluster) 

• GC = bolhoop (globular cluster) 

• PN = planetaire nevel 

• GAL = melkwegstelsel (galaxy) 

• BN = emissienevel (bright nebula) 

• SN = supernovarestant 

Caldwell Nummer in Type Alternatieve 

nummer andere object Naam of 

C catalogi  omschrijving 

1  NGC 188 OC Heel oude cluster 

2  NGC 40 PN   

3  NGC 4236 GAL   

4  NGC 7023 BN   

5  IC 342 GAL   

6  NGC 6543 PN  Kattenoognevel 

7  NGC 2403 GAL   

8  NGC 559 OC   

9  Sh2-155 BN  Cave Nebula 

10  NGC 663 OC   

11  NGC 7635 BN  Bubble Nebula 

12  NGC 6946 GAL   

13  NGC 457 OC 
De Uilcluster of de 
Phi Cass Cluster 

14  NGC 869/884 OC 
Dubbele sterrenhoop 

h en Chi Persei 
15  NGC 6826 PN De Blinking Nebula 

16  NGC 7243 OC   

17  NGC 147 GAL 
Satellietstelsel van 

M31 

18  NGC 185 GAL 
Satellietstelsel van 

M31 

19  IC 5146 BN  Cocoonnevel 

20  NGC 7000 BN Noord-Amerikanevel 

21  NGC 4449 GAL   

22  NGC 7662 PN   

23  NGC 891 GAL   

24  NGC 1275 GAL  Perseus A 

25  NGC 2419 GC Verste bolhoop 

26  NGC 4244 GAL   

27  NGC 6888 BN  Crescent Nebula 

28  NGC 752 OC   

29  NGC 5005 GAL   

30  NGC 7331 GAL   

31  IC 405 BN  Flaming Star 

32  NGC 4631 GAL Whale Galaxy 

33  NGC 6992/5 SN  oostelijke sluiernevel 

34  NGC 6960 SN  westelijke sluiernevel 

35  NGC 4889 GAL  in Coma Cluster 

36  NGC 4559 GAL   

37  NGC 6885 OC   

38  NGC 4565 GAL Naaldmelkwegstelsel 

39  NGC 2392 PN  Eskimonevel 

40  NGC 3626 GAL   

41  Melotte 25 OC  Hyaden 

42  NGC 7006 GC Verre bolhoop 

43  NGC 7814 GAL   

44  NGC 7479 GAL   

45  NGC 5248 GAL   

46  NGC 2261 BN 
 Hubble's  

veranderlijke nevel 

47  NGC 6934 GC   

48  NGC 2775 GAL   

49  NGC 2237-9 BN  Rosettenevel 

50  NGC 2244 OC   

51  IC 1613 GAL   

52  NGC 4697 GAL   

53  NGC 3115 GAL  Spindle Galaxy 

NGC 7000, de Noord-Amerikanevel 

Foto Philippe Mollet 

NGC 6826, the Blinking Planetary 

Foto Karel Teuwen 

NGC 4631, het Walvismelkwegstelsel 

Foto Luc Debeck 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

Kemble's Cascade  Ster-ketting    Rij Sterretjes  

NGC1502  Open sterrenhoop 5.7  7’  

29 Cam  Dubbelster 6.5 - 9.5  25.1”  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M34  Open sterren-

hop 

  5.2  Diam. 35’  

NGC1499 Californianevel Diffuse nevel    160' x 40' H-Beta filter 
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Cassiopeia, Perseus & Camelopardalis 

Zoekkaart 1 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M76 Kleine Dumbell Planetaire nevel    10.1   Diam 65”  

NGC869  

NGC884 

Dubbel cluster Open sterren-

hoop 

    5.3 

    6.1 

  Diam 29’ 

  Diam 29’ 

Groothoek 

oculair 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M52  Open sterrenhoop    6.9    Diam 12’  

M103  Open sterrenhoop    7.4    Diam 6’  
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Caldwell Nummer in Type Alternatieve 

nummer andere object Naam of 

C catalogi  omschrijving 

54  NGC 2506 OC   

55  NGC 7009 PN  Saturnus nevel 

56  NGC 246 PN   

57  NGC 6822 GAL  Barnard's Galaxy 

58  NGC 2360 OC   

59  NGC 3242 PN  Ghost of Jupiter 

60  NGC 4038 GAL   

61  NGC 4039 GAL   

62  NGC 247 GAL   

63  NGC 7293 PN  Helix nevel 

64  NGC 2362 OC  Tau CMa Cluster 

65  NGC 253 GAL  Sculptor Galaxy 

66  NGC 5694 GC   

67  NGC 1097 GAL   

68  NGC 6729 BN  R CrA Nebula 

69  NGC 6302 PN  Bug Nebula 

70  NGC 300 GAL   

71  NGC 2477 OC   

72  NGC 55 GAL 
 melkwegstelsel in de 

Sculptor Groep 

73  NGC 1851 GC   

74  NGC 3132 PN   

75  NGC 6124 OC   

76  NGC 6231 OC   

77  NGC 5128 GAL  Centaurus A 

78  NGC 6541 GC   

79  NGC 3201 GC   

80  NGC 5139 GC  Omega Centauri 

81  NGC 6352 GC   

82  NGC 6193 OC   

83  NGC 4945 GAL   

84  NGC 5286 GC   

85  IC 2391 OC  Omicron Vel Cluster 

86  NGC 6397 GC   

87  NGC 1261 GC   

88  NGC 5823 OC   

89  NGC 6087 OC  S Normae Cluster 

90  NGC 2867 PN   

91  NGC 3532 OC   

92  NGC 3372 BN  Eta Car Nebula 

93  NGC 6752 GC   

94  NGC 4755 OC Het Juwelenkistje 

95  NGC 6025 OC   

96  NGC 2516 OC   

97  NGC 3766 OC   

98  NGC 4609 OC   

99   DN 
De Kolenzak donkere 

nevel 

100  (IC 2944) OC  Lambda Cen Cluster 

101  NGC 6744 GAL   

102  IC 2602 OC  Theta Car Cluster 

103  NGC 2070 BN  de Tarantula nevel 

104  NGC 362 GC   

105  NGC 4833 GC   

106  NGC 104 GC  47 Tucanae 

107  NGC 6101 GC   

108  NGC 4372 GC   

109  NGC 3195 PN   

NGC 7293, de Helixnevel.  

Foto Philippe Mollet 

NGC 5128, Omega Centauri  

Foto Herman Demey 

NGC 3372, Eta Carina nevel  

Foto Herman Demey 

In tegenstelling tot de cataloog van Messier 

(die enkel waarnam vanuit Frankrijk) bevat 

de Caldwell-list objecten verspreid over de 

volledige hemel. 

Voor objecten als Omega Centauri of de 

Eta Carina-nevel trekt u dus best eens op 

vakantie naar het zuidelijk halfrond. 
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MIRA-publicaties en -verkoop 

Stilaan groeit onze verkoopsstand, maar de nadruk 

blijft liggen op de eigen publicaties.  Daarnaast zijn 

er de nodige basiswerken over sterrenkunde, sterren-

kaarten, eclipsbrilletjes,... 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, 

maar ook via overschrijving op PCR 000-0772207-

87 (tussen haakjes de verzendingskosten). 

 

• NIEUW: de VVS-Hemelkalender 2007 is vanaf 

nu beschikbaar. Deze onmisbare almanak van de 

Vlaamse (amateur)-sterrenkundige wordt elk jaar 

geschreven en vooral berekend door de bekende 

Jean Meeus. Kostprijs € 10,00 (+ € 2,50 ) 

 

Praktische astronomie: 

• Infopakket "Telescoop kopen" € 1,25 (+ € 1,00) 

• Telescopen en hun gebruik € 6,50 (+ € 2,50) 

• Sterrenkunde met de verrekijker € 6,50 (+ € 2,50) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Sterrenkunde voor beginners € 5,00 (+ € 2,00) 

• Kometen € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mars, een fascinerende planeet € 6,50 (+ € 2,50) 

• Mensen op de Maan € 1,25 (+ € 1,00) 

• Wandeling door het Zonnestelsel € 6,50 (+ € 3,00) 

• Zon en Aarde, een unieke relatie € 32,50 (+ € 3,00) 

• Welke ster is dat? € 18,90 (+ € 3,00) 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 

 

Sterrenkaarten: 

• Draaibare sterrenkaart  NL (nieuw, met MIRA-

logo!) € 10,00 (+ € 2,00) 

• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 

• VVS-sterrenkaart-poster (Nl of F) € 5,00 (+ € 3,50) 

• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,00) 

 

Weerkunde: 

• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 3,00) 

• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 3,50) 

 

Posters: 

• Crescent Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Earth € 7,50 (+ € 3,50) 

• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 3,50) 

• Eclips € 5,00 (+ € 3,50) 

• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 3,50) 

• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 3,50) 

• Saturn € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 3,50) 

• Solar System € 7,50 (+ € 3,50) 

• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 3,50) 

Het gloednieuwe meteoor-

detectiesysteem via radio 

begint stilaan op koers te 

komen (zie “nieuws van de 

werkgroepen” op pagina 4).  

In de proeffase werden 

vooral een aantal storende 

interferentiebronnen uitge-

schakeld (pc-monitor, trans-

fo van halogeenspotjes,…), 

en experimenteerden we met 

diverse ontvangers. 

In de planetariumzaal kan u 

steeds live de laatste vijf 

minuten bekijken, en we 

hopen dit ook rechtstreeks 

op de website te kunnen 

plaatsen. 

Op het beeld hiernaast (25 

september, 6h50-6h55 in de 

ochtend) zijn mooi de be-

langrijkste fenomenen te 

zien: vliegtuigen (kromme 

strepen), de draaggolf van 

de zender (horizontale 

streep) en vooral tientallen 

uiterst zwakke meteoortjes 

(verticale strepen). 
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Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2006 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 oktober 5h47m 7h42m 19h21m 21h16m -3°16' 1.001 

8 oktober 5h59m 7h53m 19h05m 21h00m -5°58' 0.999 

15 oktober 6h10m 8h05m 18h50m 20h45m -8°36' 0.997 

22 oktober 6h21m 8h16m 18h36m 20h31m -11°07' 0.995 

29 oktober 5h32m 7h28m 17h22m 19h19m -13°31' 0.993 

5 nov. 5h42m 7h40m 17h10m 19h08m -15°44' 0.991 

12 nov. 5h52m 7h52m 16h59m 18h59m -17°45' 0.990 

19 nov. 6h02m 8h04m 16h50m 18h52m -19°30' 0.988 

26 nov. 6h11m 8h15m 16h43m 18h47m -20°59' 0.987 

3 dec. 6h19m 8h25m 16h38m 18h45m -22°08' 0.986 

10 dec. 6h26m 8h33m 16h36m 18h44m -22°56' 0.985 

17 dec. 6h31m 8h39m 16h37m 18h45m -23°22' 0.984 

24 dec. 6h35m 8h43m 16h40m 18h48m -23°25' 0.984 

31 dec. 6h37m 8h45m 16h45m 18h53m -23°05' 0.983 

Datum  Maanfase 

30 september Eerste kwartier 

7 oktober Volle Maan 

14 oktober Laatste kwartier 

22 oktober Nieuwe Maan 

29 oktober Eerste kwartier 

5 november Volle Maan 

12 november Laatste kwartier 

20 november Nieuwe Maan 

28 november Eerste kwartier 

5 december Volle Maan 

12 december Laatste kwartier 

20 december Nieuwe Maan 

27 december Eerste Kwartier 

Tabellen: de Zon en de Maan in 

oktober, november en decem-

ber. Alle uren zijn gegeven in 

zomertijd . 

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. 

Oktober-december 2006: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus zal dit seizoen niet zichtbaar zijn: ‘t is wachten geblazen tot 

begin januari vooraleer ze terug opduikt aan de ochtendhemel. 

 Hetzelfde geldt voor Mars, hoewel de rode planeet reeds vanaf de-

cember stilaan terug te vinden is aan de ochtendhemel. 

 Daar krijgt hij in die periode trouwens gezelschap van de merkelijk 

opvallendere Jupiter. Kijk hiervoor laag in het zuidoosten 

 Dé attractie van die seizoen is echter Saturnus: eerst nog enkel aan 

de ochtendhemel, maar steeds vroeger opkomend. De ringenplaneet 

beweegt zich nu in de richting van Regulus in de Leeuw, terwijl ze 

vorig jaar nog in de Kreeft stond. 

 Rond 14 december is het uitkijken naar Geminiden, één van de 

actiefste meteoorzwermen elk jaar. Het maximum wordt verwacht 

op de ochtend van 14 december. 

 22 december: wintersolsticium. Laagste stand van de Zon aan de 

hemel, vanaf dan klimt ze weer elke dag wat hoger. Da‟s natuurlijk 

ook het begin van de astronomische winter. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

Z o n n e v l e k k e n 

met omgekeerde 

polariteit! 

 

We zijn nu half 

september en de 

zonneactiviteit blijft laag tot 

zeer laag.  

Laten we terugblikken op de 

voorbije maand: 

Het voorlopig gemiddelde 

Wolfgetal (aantal groepen x 10 

+ aantal vlekken) voor augustus 

is 12,9.   

Begin augustus konden we op 

de fotosfeer enkele kleine vlek-

jes waarnemen, vanaf 3 augus-

tus was ze totaal vlekkeloos. 

Maar op 9 augustus waren we 

getuige van een nieuwe redelijk 

grote groep nl. NOAA 0904. 

Vooraleer op 21 augustus te ver-

dwijnen naar de achterzijde van 

de zon had deze groep toch een 

tiental flares of zonnevlammen 

van klasse C (zie Mira Ceti: 

jaargang 9 nr. 4 blz. 30) gepro-

duceerd. Groep 0904 was nog 

maar net verdwenen of er ver-

scheen al een nieuwe groep 

aan de oostrand van de zui-

delijke hemisfeer: NOAA 

0905 die ook verantwoorde-

lijk was voor meerdere C-

klasse uitbarstingen. Deze 

groep bleef zichtbaar tot 2 

september.  

 

Maar NOAA 0905 was een 

goed gevolgde en veel be-

sproken zonnevlekkengroep: 

Zou de nieuwe zonnecyclus 

(cyclus 24) dan toch begon-

nen zijn? Wie zou er als zonne-

waarnemer niet naar uitkijken! 

Enkele weken daarvoor had een 

ander groepje op de zuidelijke 

zonnehemisfeer ook al van zich 

doen spreken, hoewel het zo 

klein en onopvallend was dat 

het zelfs geen nummer had ge-

kregen van NOAA! In feite 

werd het slechts door een vijftal 

waarnemers gezien, waaronder 

SOHO, het Specola Observatory 

en… onze werkgroepleider 

Franky Dubois! 

Waarom veroorzaakten deze 

twee groepen zoveel heisa? 

Wel, omdat er op het magneto-

gram te zien was dat deze twee 

zonnevlekkengroepen een om-

gekeerde polariteit hadden. De 

verschijning van dit soort groe-

pen kon een teken zijn dat de 

nieuwe zonnecyclus begonnen 

is. Maar zo simpel is het niet! 

 

Zoals de aarde heeft ook de zon 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd loopt twee uur voor 

op de Universele Tijd (UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 29 oktober: vanaf dan stappen 

we weer over op wintertijd (dus 

één uur voorlopend op UT). 

 

Het verschil met de in sterrenkun-

dige middens gangbare UT 

(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 

Zomertijd = UT + 2h 

een magnetisch veld, maar dan 

een zeer ingewikkeld waarvan 

de richting en sterkte voortdu-

rend veranderen. Zo hebben we 

elke 11 jaar een nieuwe magne-

tische zonnevlekkencyclus. Tot 

deze vaststelling werd gekomen 

door vele jaren van waarnemin-

gen met speciale apparatuur, zo-

als magnetografen.  

Zonnevlekken zijn gebieden met 

een magnetisch veld dat vele 

duizenden malen sterker kan 

zijn dan dat van de aarde. De 

sterkste magnetische velden 

worden dan ook in de hoofd-

vlekken gevonden, die een te-

gengestelde polariteit hebben 

(vandaar bipolair).  

 

Dankzij het gebruik van de 

magnetograaf konden astrono-

men vaststellen dat de polariteit 

bij groepen op het noordelijke 

zonnehalfrond of hemisfeer te-

gengesteld was aan die van de 

zuidelijke hemisfeer. Dit bete-

kent voor de huidige cyclus 23 

dat alle zonnevlekkengroepen 

op de noordelijke hemisfeer 

zuid-noord (zwart-wit) geori-

ënteerd zijn en alle groepen op 

de zuidelijke hemisfeer noord-

zuid (wit-zwart). Zie schets bo-

venaan deze pagina. 

 

Zij stelden ook vast dat tijdens 

elk zonnevlekkenminimum 

noord en zuid van de vlekken-

groepen van plaats verwisselden 

en dit op beide hemisferen (de 

wet van Hale)! („Zon en aarde 

Een unieke relatie‟ blz. 83 - 84) 

 

En dat is het nu wat de twee 

zonnevlekkengroepen op de zui-
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delijke hemisfeer zo speciaal 

maakten: zij verschenen met 

een omgekeerde magnetische 

polariteit en zijn dus tegenge-

steld aan de andere vlekken. Zie 

het SOHO magnetogram 

(onderaan vorige pagina) van de 

zuidelijke hemisfeer op 31 juli 

2006 : NOORD is wit en ZUID 

is zwart, de groep met omge-

keerde polariteit is omcirkeld.  

 

Ook het bovenstaande magneto-

gram toont dat zonnevlek 0905 

(Z-N) een polariteit heeft die 

omgekeerd is aan die van de an-

dere groepen van cyclus 23 op 

het zuidelijk zonnehalfrond (N-

Z). 

 

Om te verduidelijken hoe dit 

alles mogelijk is, haal ik een re-

cent schrijven van Jan Janssens 

aan: 

 

“Al deze fenomenen worden 

verklaard door het zonnedyna-

daar de eerste kleine vlekjes op 

hoge breedte te vormen. Het is 

net zoals met een fiets: Je moet 

eerst een paar pedaalslagen le-

veren vooraleer de dynamo van 

je fiets ook daadwerkelijk ge-

noeg elektriciteit levert opdat je 

fietslicht gaat branden. Dit mo-

del verklaart ook mooi waarom 

de meeste zonnevlekkengroepen 

bipolair zijn en de leidende vlek 

naar de zonne-evenaar is toege-

keerd. Van dan af gebeuren er 

twee dingen tegelijkertijd. 

 

Enerzijds worden de magneti-

sche veldlijnen verder opgewon-

den en komen deze lijnen ook 

dichter bij de evenaar te lig-

gen.(4) Er verschijnen dus meer 

en actievere zonnevlekkengroe-

pen (cyclusmaximum). Door de 

talrijke reconnecties tussen de 

tegengestelde magnetische vel-

den (de fameuze "zonnevlam-

men") neemt de sterkte van het 

magnetische veld echter gelei-

delijk af (= de bobijn garen ra-

felt zichzelf gewoon uit). Wan-

neer de veldlijnen aan de zonne-

evenaar komen, zijn ze te zwak 

geworden om nog zonnevlekken 

te vormen en zijn we in het mini-

mum aanbeland.             

 

Anderzijds drijft het magnetisch 

veld van de volger in elke vlek-

kengroep langzaam af naar de 

zonnepolen waar het enkele ja-

ren later een nieuwe omkering 

van het magnetisch veld zal ver-

oorzaken. Op dat moment begint 

de magnetische cyclus opnieuw, 

maar nu met een omgekeerd 

magnetisch veld aan de po-

len.(5) Vandaar ook dat wordt 

gezegd dat de magnetische zon-

necyclus ongeveer 22 jaar duurt 

(Hale cyclus).  

 

Dit eenvoudig model verklaart 

een hoop waarnemingen, maar 

mo-model van Babcock. Wan-

neer het magnetisch veld aan de 

zonnepolen is omgeslagen, is 

het een eenvoudig en zwak polo-

ïdaal veld (dwz de magnetische 

veldlijnen lopen van de ene zon-

nepool naar de andere)(1). 

Door de differentiële rotatie (het 

verschijnsel dat de zon bij de 

evenaar sneller ronddraait dan 

bij de polen)(2) van de zon wor-

den deze velden langzaam mee-

gedraaid rond de zon. Een der-

gelijke rotatie zou ongeveer 8 

maanden duren. De magneti-

sche veldlijnen komen zo dichter 

bij elkaar te liggen en het mag-

netisch veld wordt sterker. Ze 

worden dus eigenlijk opgewon-

den zoals een bobijn garen.(3)  

 

Als de veldlijnen dan enkele ja-

ren en vele zonnerotaties later 

(dus rond het cyclusminimum) 

dicht genoeg bij elkaar gekomen 

zijn, zijn ze sterk genoeg om 

door de fotosfeer te breken en 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina‟s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-

schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken.  

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (wintertijd vanaf 29 oktober, daarvoor zomertijd). 

Boven: de veranderende kanteling 

van de Saturnusringen, gezien 

vanaf de Aarde. De ringen stonden 

het wijdst uiteen in maart-april 

2003. In december 2008 daarente-

gen (en nog eens in augustus 

2009) zal de kanteling het kleinst 

zijn: dan zullen ze zelfs enkele we-

ken onzichtbaar worden voor ama-

teur-telescopen. 

SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 3h18m 

8 oktober 2h54m 

15 oktober 2h31m 

22 oktober 2h06m 

29 oktober 0h38m 

5 nov. 0h13m 

12 nov. 23h47m 

19 nov. 23h21m 

26 nov. 22h54m 

3 dec. 22h27m 

10 dec. 21h59m 

17 dec. 21h31m 

24 dec. 21h02m 

31 dec. 20h33m 

Saturnus 1 november 2006 

1 november 2007 

1 november 2008 

1 november 2009 

1 november 2010 

Datum Samenstand 

met ster of 

planeet 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

11 okt. 
Aldebaran  

( Tauri) 

10° on-

der 

14 okt. 
Pollux  

( Gemini) 
2° boven 

16 okt. Saturnus 2° onder 

17 okt. 
Regulus  

( Leonis) 

1,5° on-

der 

7 nov. 
Aldebaran  

( Tauri) 
11° links 

13 nov. Saturnus 1° onder 

13 nov. 
Regulus  

( Leonis) 
2° onder 

18 nov. 
Spica  

( Virginis) 
2° boven 

19 nov. Mercurius 6° links 

4 dec. Plejaden 
BEDEK-

KING 

7 dec. 
Pollux  

( Gemini) 
3° boven 

10 dec. Saturnus 3° links 

10 dec. 
Regulus  

( Leonis) 
1° onder 

15 dec. 
Spica  

( Virginis) 
2° links 

Links: 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. 

- Weinig planeten te zien dezer dagen: enkel Saturnus is doorlopend van de partij. Begin oktober enkel nog maar 

aan de ochtendhemel, maar dan steeds vroeger opkomend. Begin volgend jaar is de ringenplaneet dan in opposi-

tie met de Zon, en dus de ganse nacht te zien. De planeet staat halfweg tussen Kreeft en Leeuw, en beweegt zich 

in de richting van Regulus (de ster alfa in de Leeuw). 

- Voor de andere drie grote is het wachten tot eind december –maar beter nog begin volgend jaar– vooraleer ze 

terug op te pikken zijn. Jupiter en de zwakkere Mars staan dan aan de oostelijke ochtendhemel, Venus zoek je 

dan kort na zonsondergang aan de westelijke avondhemel. 

- Maar probeer vooral ook Mercurius eens te vinden: de “snelle” planeet geeft ons eind november-begin decem-

ber een ideale gelegenheid. Enkele weken lang komt ze dan ‟s morgens nèt lang genoeg voor de Zon op om in de 

schemering zichtbaar te zijn. 
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Venus 1 januari 

De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli en 1 oktober. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto (tja, de macht der gewoonte?) 

 

Merk op hoe we stilaan aan dezelfde kant van de Zon komen te staan als de buitenplaneet Saturnus, waardoor de 

planeet de volgende maanden steeds vroeger opkomt. 

Mars (een andere buitenplaneet) staat dan weer aan de andere kant van de Zon, en is dus zeker de eerste maanden 

onzichtbaar. Bij Venus is het dan weer andersom: de planeet staat dan wel aan dezelfde kant van de Zon als de Aar-

de, maar doordat het een binnenplaneet is betekent dit dan juist dat ze niet zichtbaar is. 

MERCURIUS 

Datum Op-

komst 

12 nov. 7h08m 

19 nov. 6h18m 

26 nov. 6h18m 

3 dec. 6h41m 

10 dec. 7h12m 

17 dec. 7h45m 

Jupiter 1 januari 

12/11 

19/11 

26/11 

3/12 

10/12 

17/12 

De veranderende afme-

tingen en schijngestaltes 

van Mercurius, tijdens 

zijn periode van ochtend 

zichtbaarheid eind no-

vember-begin december 

JUPITER 

Datum Op-

komst 

10 dec. 7h17m 

17 dec. 6h57m 

24 dec. 6h38m 

31 dec. 6h18m 

MARS 

Datum Op-

komst 

3 dec. 7h17m 

10 dec. 7h17m 

17 dec. 7h16m 

24 dec. 7h15m 

31 dec. 7h14m 

Mars 1 december 
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het spreekt voor zich dat er nog 

andere factoren zijn die een rol 

spelen zoals het inwendige van 

de zon. ” 

Nog veel meer hierover kan je 

o.a. lezen in eerder vernoemd 

boek. 

 

Het is echter nog niet zeker dat 

de hiervoor genoemde groepen 

ook daadwerkelijk de eerste 

groepen van de nieuwe zonne-

cyclus zouden zijn. De reden 

hiervoor is dat de breedte waar-

op ze verschenen, veel lager was 

dan in de voorgaande zonnecy-

cli. De normale breedte is im-

mers 25 à 30°, terwijl deze groe-

pen op resp. 13° en 10° versche-

nen, en zich dus eigenlijk tussen 

de groepen van de “oude” cy-

clus bevonden. Vandaar dat we-

tenschappers heel voorzichtig 

blijven in hun uitspraken. Bo-

vendien verscheen bij het begin 

van SC23 de eerste groep op 

hoge breedte de maand van het 

zonneminimum zelf, terwijl dat 

bij de voorgaande cycli 1 tot 1,5 

jaar ervoor was. Het zal nog wel 

een tijdje duren vooraleer we 

het ware karakter van NOAA 

0905 en zijn vriendje zullen 

kennen. 

 

Referenties: 

 

- Science@Nasa 

- Solaemon Webpage:  

http://members.chello.be/j.janss

ens/ 

- http://www.sec.noaa.gov/  

- J. Janssens: “Zon en aarde, 

een unieke relatie” 

2: DE PLANETEN 

 

Een behoorlijk planeetloos na-

jaar, dus een goede gelegenheid 

om de moeilijke Mercurius 

eens op te speuren.  

Deze draait natuurlijk zo dicht 

om de Zon, dat hij zich ook aan 

de aardse hemel nooit echt ver 

van onze dagster verwijdert 

(maximaal zo’n 28°).  

Enkel rond die tijdstippen van 

“maximale elongatie” (dus 

grootste hoekafstand tot de Zon) 

is het doenbaar om de planeet 

op te zoeken. Maar evenzeer 

van belang is de hoek die de lijn 

Zon-Mercurius met de horizon 

maakt. Als die hoek klein is zal 

de planeet ook bij grootste elon-

gatie pas hoog genoeg boven de 

horizon komen als de Zon ook 

al opkomt (zie figuur hiernaast). 

 

Eind november-begin december 

krijgen we zo‟n gelegenheid om 

Mercurius aan de ochtendhemel 

te vinden. De planeet staat dan 

weliswaar “slechts” op 20° van 

de Zon (25 november), maar 

aangezien die hoek met de hori-

zon redelijk groot is (52° bij 

zonsopkomst) moet het dan ze-

ker lukken om planeet n° 1 te 

vinden. Best speur je eerst dat 

deel van de hemel af met de ver-

rekijker, maar eens gevonden 

moet het ook met het blote oog 

wel lukken. 

Probeer zeker ook al eens op de 

ochtend van 19 november: de 

planeet is dan wel nog niet op 

zijn best, maar staat wel vlakbij 

het ragfijne maansikkeltje (6° 

linksboven van de Maan) dus 

da‟s een handig oriëntatiepunt. 

Op pagina 29 is trouwens weer-

gegeven hoe de afmetingen en 

vooral de fase (het “sikkeltje”) 

van de planeet héél snel veran-

deren op die paar weken. 

 

De Mercuriusovergang van 8-9 

november is helaas niet zicht-

baar vanuit onze streken: daar-

voor moet men richting Ameri-

ka, Antarctica of de landen in de 

Stille Oceaan. Dus wie nog en-

kele vakantiedagen te goed 

heeft… 

http://members.chello.be/j.janssens/
http://members.chello.be/j.janssens/
http://www.sec.noaa.gov/
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Hopelijk zullen er her en der 

wel een paar sterrenkundevere-

nigingen en sterrenwachten zijn 

die de beelden rechtstreeks op 

het internet brengen, zodat ook 

wij kunnen volgen. 

De overgang begint om 20h12m 

onze tijd, en eindigt een uurtje 

na middernacht (1h10m). 

 

Bij ons is het wachten tot 9 mei 

2016 tot er nog een Mercurius-

transit zichtbaar is, maar dan 

staan we bij ons  wel op de eer-

ste rij. 

Een leuke astronomische 

“Spielerei” trouwens: de transits 

van Mercurius gebeuren tegen-

woordig steeds afwisselend in 

november en in mei (8 novem-

ber 2006, 9 mei 2016, 11 no-

vember 2019, 13 november 

2032, 7 november 2039, 7 mei 

2049,…). 

 

Venus zal pas vanaf eind de-

cember terug zichtbaar worden, 

ditmaal aan de avondhemel. Op 

20 december gaat ze nog maar 

52 minuten na de Zon onder, 

maar tegen 1 januari is dat al 

toegenomen tot 75 minuten. De 

planeet zal in het voorjaar 2007 

dan ook de avondhemel domine-

ren. 

 

De volgende Marsoppositie 

komt er pas over een jaar (24 

december 2007), maar vanaf 

eind dit jaar kunnen we de rode 

planeet terug verschalken aan de 

ochtendhemel. In december 

staat Mars in de Schorpioen, 

maar beweegt zich dan geleide-

lijk aan richting Boogschutter en 

zo verder. De volgende 12 

maand zullen we de planeet dan 

steeds vroeger zien opkomen, 

maar ook steeds helderder en 

groter zien worden. Een mooi 

projectje voor het volgend jaar? 

 

In dezelfde buurt (Schorpioen) 

staat dan ook Jupiter: ook de 

reuzenplaneet zal vooral vol-

gend voorjaar goed te zien zijn, 

maar vanaf midden december 

kan u hem al opsporen aan de 

ochtendhemel. Jupiter is dan 

trouwens véél helderder dan 

Mars (magnitude –1.7 versus 

+1.5). 

 

De enige planeet die in dit sei-

zoen wèl goed te zien is, is Sa-

turnus met zijn ringen. Noch-

tans beginnen die ringen er stil-

Positiekaartje met de beweging van Saturnus aan de sterrenhemel tussen 

1 oktober en 1 december. 

De overgang van Mercurius voor 

de Zon op 8-9 november zal zicht-

baar zijn vanuit het grootste deel 

van Noord– en Midden-Amerika, de 

westkant van Zuid-Amerika, An-

tarctica, Australië en Nieuw-

Zeeland en de Stille Oceaan. 

Let wel: het grijze gedeelte van 

deze kaart toont alle gebieden waar 

minstens een deel van de transit te 

zien is. Zo zal men aan de oostkant 

van de VS enkel het begin van de 

verduistering zien, en in het meren-

deel van Australië enkel het einde. 

De beweging van Saturnus door-

heen de sterrenhemel, tussen 1 ok-

tober en 1 januari. Waar ze vorig 

jaar nog in de Kreeft vertoefde (met 

enkele fraaie samenstanden met de 

sterrenhoop M44 tot gevolg), is ze 

nu al een ferm stuk opgeschoven 

richting de voorpoot van de Leeuw: 

de heldere ster Regulus (de 

“Koningsster”, een passende naam 

bij de helderste ster in de Leeuw).. 

In september 2007 zal ze daar trou-

wens minder dan een graad van-

daan staan. 
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aan minder spectaculair uit te 

zien: jaar na jaar verkleint de 

hoek waaronder we die zien va-

nop Aarde, en eind 2008 zal er 

enkel nog een flinterdun lijntje 

te zien zijn wanneer we er letter-

lijk van opzij op kijken (zie vo-

rige pagina). Op dit moment 

echter betekent die kleinere 

hoek vooral dat de doorsnee te-

lescoopgebruiker het moeilijker 

zal krijgen om die fameuze Cas-

sini-scheiding te zien: het don-

kere lijntje dat de ringen op-

splitst in twee concentrisch rond 

elkaar liggen helften (er zijn nog 

een resem van die scheidingen, 

maar die vallen eigenlijk buiten 

het bereik van de amateur). 

 

 

3: METEOREN 
 

Ook in het najaar is er redelijk 

wat meteoren-activiteit, maar dé 

zwerm waar we allen naar uit-

kijken zijn natuurlijk de Gemi-

niden. Deze zou dit jaar moeten 

pieken op de ochtend van don-

derdag 14 december. Misschien 

niet ideaal voor wie nadien moet 

gaan werken, maar astrono-

misch wel behoorlijk ideaal: de 

Maan komt pas op omstreeks 2h 

en zal ook nadien niet te veel 

storen (dit in tegenstelling bvb. 

tot de Perseïden vorige augus-

tus).  

Het tweede deel van de nacht is 

trouwens steevast een beter mo-

ment om meteoren te kijken, 

omdat “ons” deel van de Aarde 

dan naar voor staat (t.o.v. onze 

baan rond de Zon) en we dus als 

het ware alle meteoorgruis dat 

we tegenkomen zullen opbran-

den. Als we aan de achterkant 

staan zullen we daarentegen en-

kel de meteoren zien die ons let-

terlijk inhalen.  

 

De Geminiden zijn trouwens 

doorgaans iets tragere meteoren 

dan die Perseïden, maar de acti-

viteit ligt nagenoeg even hoog. 

Dus op een donkere locatie mag 

u die nacht toch al gauw enkele 

tientallen meteoren verwachten.   

5. STARS (zie middenflap) 

 

Cassiopeia - Perseus - Came-

lopardalis 

= Cassiopeia - Persues - Giraf 

 

Het verhaal van Cassiopea werd 

reeds aangesneden in Mira Ceti 

toen we het verhaal van Andro-

meda behandelden. Het gaat 

hier om de vrouw van Cepheus, 

de Ethiopische koning. Deze 

toch wel ijdele vrouw had het 

lef zich mooier te vinden dan de 

beeldschone zeenimfen, doch-

ters van de zeegod Nereus. 

Daarmee joeg ze de toorn van 

de god Poseidon op zich en 

moest ze als straf haar dochter 

Andromeda in kettingen slaan 

en offeren aan Cetus, het zee-

monster. Om Cassiopea een les-

je in nederigheid te geven moet 

ze tot op de dag van vandaag 

nog steeds de helft van de tijd 

met haar hoofd naar beneden 

hangen aan de sterrenhemel, de 

opmerkelijke W-vorm aan de 

hemel wordt dan een M-vorm. 

  

Maar aan alle verhalen komt een 

goed eind, zeker als Perseus, de 

held, met het afgehouwen hoofd 

van Medusa komt aangevlogen 

en dit op de rug van zijn trouwe 

gevleugelde paard Pegasus. Alle 

levende wezens die direct in de 

ogen van Medusa keken ver-

steenden ogenblikkelijk. Toen 

Perseus dat hoofd, met slangen-

haartooi toonde aan het zeemon-

ster versteende dit ook en ver-

gruizelde in de zee. Andromeda 

was gered door haar koene rid-

der. Nu nog heeft Perseus het 

medusahoofd in de hand aan de 

sterrenhemel en dit in de vorm 

van de “verdachte” ster Algol. 

Kijk dus niet te aandachtig naar 

dit prachtig object want je zal 

sowieso verstijfd zijn van zijn 

schoonheid. 

     

De Giraf is duidelijk van andere 

komaf, horend bij de Grote Beer 

- familie, gaat het hem hier ei-

genlijk om een stukje hemel 

waarvoor geruime tijd geen 

benaming bestond. Tot de carto-

gaaf Petrus Plancius, in de enke-

le 4° magnitude sterren en met 

een flinke dosis verbeelding, er 

een giraf inzag. 

Neem het gewoon aan en be-

spaar u de moeite om dit te gaan 

bekijken. 

  

Cassiopeia  

  

* Dubbel ster: eta Cas, Onge-

veer tussen Alfa en Gamma 

Cassiopeiae ligt deze contrastrij-

ke dubbelster met een heldere 

3.4 magnitude ster en een ster 

van 7.5 magnitude met een 

M34, een iet-

wat onder-

schatte mooie 

open sterren-

hoop halfweg 

t u s s e n  d e 

“uitgestrekte 

arm van Per-

s e u s ”  e n 

A n d r o m e d a . 

Net zoals bij de 

veel bekendere 

Plejaden gaat 

het ook hier om 

relatief jonge 

en merkelijk 

blauwe (dus 

hete) sterren. 

Opname Chris 

Van den Bos-

sche 
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een driehoekige structuur in 

zien. Ligt op 1° ten noordwesten 

van Delta Cas. 

 

NGC 129, (Diam.21', 6.5 mag.) 

Een V-vorm met een donker 

midden. Deze zit net in het mid-

den van Gamma Cas en Beta 

Cas. 

 

NGC 457, (Diam.13', 6.4 mag.) 

Heeft de dubbelster Phi Cas als 

voorgrond. 

 

NGC 654, (Diam.5', 6.5 mag.) 

Een klein sterrenhoopje in een 

quasi leeg sterrenveld. Ligt net 

onder het midden van de lijn 

Delta - Epsilon Cas. 

 

NGC 663, (Diam.16', 7.1 mag.) 

Deze lijkt wel doormidden ge-

kliefd door een donkere streep. 

Deze ligt 40' onder NGC654.  

 

NGC 7789, (Diam.15', 6.7 

mag.) Een rijke en uniforme 

open sterrenhoop. Om deze te  

vinden, neem je de helft van de 

afstand Kappa Cas - Beta Cas in 

dezelfde richting. 

  

 

deze ster op zo'n veilige 10.000 

lichtjaar van ons staat, vermoe-

den de geleerden dat de ster 

reeds ontploft is en dat de licht-

flits reeds onderweg is. Als het 

zover is zullen we Rho Cas dan 

ook overdag kunnen waarne-

men. De helderheid varieert tus-

sen magnitude 4,7 en 13,5 en dit 

in een periode van 430 dagen, 

maar deze ster heeft geen regel-

matige innerlijke klok. Deze 

staat op een dikke 3° ten westen 

van 18 And. 

 

* Open sterrenhoop: Dit stukje 

hemel is gepeperd met een groot 

aantal open sterrenhopen. Hier-

onder staat een opsomming van 

de mooiste.   

M52, (Diam.12', 6.9 mag.) de 

mooiste van allemaal, neem 

ietsje meer dan de afstand van 

Alfa Cas - Beta Cas in dezelfde 

richting.Op een halve graad ten 

Zuid-Oosten van de M52 staat 

de Belnevel (Bubble nebula, 

NGC 7635), maar deze is enkel 

fotografisch of met de grote ka-

nonnen waar te nemen. 

 

M103, (Diam.6', 7.4 mag.) Zelfs 

met een kleine kijker kan je er 

scheiding van net geen 13 boog-

seconden. 

 

* Meervoudige ster: iota Cas, 

Iota Cas is één van de pareltjes 

aan de hemel. Een heldere witte 

hoofdster (mag.4.6) met een 

geelachtige (mag.6.9 - sep.2.5") 

en een blauwachtige ster 

(mag.8.4 - sep.7.2"). Deze kan 

je vinden door de lijn Delta Cas 

en Epsilon Cas te verlengen met 

dezelfde afstand. 

 

Alfa Cas, dit is een optische 

meervoudige ster, m.a.w. het 

gaat hier om louter toeval dat de 

sterren dicht bij elkaar liggen, 

omdat ze gewoon vanuit ons 

standpunt op dezelfde lijn lig-

gen. Gewapend met een kleine 

kijker kan je de verschillende 

"begeleiders" reeds scheiden. 

 

* Variabele ster: Rho Cas, deze 

gele hyperreuzenster zou wel 

eens "binnenkort" een heel inte-

ressant object kunnen worden, 

daar deze zich in het laatste sta-

dium van zijn bestaan bevindt. 

Eens deze ster door zijn nucleai-

re brandstof heen is zal zij ex-

ploderen in een supernova. Daar 

M76 ofte de Kleine Halternevel. Zowel op de foto (Chris Van den Bossche met een Canon 350D achter een 

Vixen newtonkijker 200 mm f/4) als op de tekening (Bart Declercq, 300 mmGSO-dobson bij 160x vergroting en 

een héél nuttige O-III-filter) is duidelijk te zien dat de vorm ervan wat doet denken aan de veel gekendere en 

grotere Halternevel in Vulpecula. 

De nevel is wel relatief makkelijk te vinden: hij staat 1° boven de ster Phi Persei (magnitude 4), die zo op het 

zicht echter wel meer bij Andromeda lijkt te horen. 
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Perseus  

  

* Dubbelster:  

zeta Per, (mag.2.9, 9.5 - 

sep.12.9") Een helder blauwe 

hoofdster met een  zwakke witte 

begeleider zorgen voor een con-

trastrijke dubbelster 

 

eta Per, (mag.3.8, 8.5 - 

sep.28.3") Dit is het kleine 

broertje van Albireo en heeft 

een goudachtig-blauw contrast.  

 

tau Per, (mag.4.0, 10.6 - 

sep.51.7") Een wittte begeleider 

die toch wel vrij ver van de 

geelachtige hoofdster staat, 

zorgt ervoor dat deze wijde dub-

belster gemakkelijk te scheiden 

is met nederig materiaal.  

 

* Variabele ster:  

beta Per (period: 2,87 days, 

mag. 2.12 - 3.40) Algol of de 

duivelsster is een bedekkings-

veranderlijke ster. Al in de oud-

heid had men reeds opgemerkt 

dat deze ster een soort van eigen 

wil had i.v.m. zijn helderheid en 

dat stemde tot ontzag. Eigenlijk 

gaat het hier om een dubbelster 

met een donkere  begeleider die 

de hoofdster periodisch gaat be-

dekken (verduisteren), waardoor 

de gezamenlijke helderheid 

plots gaat zakken. Met wat oefe-

ning is dit zelfs met het blote 

oog waarneembaar. 

 

* Open sterrenhoop:  

M34, (Diam.35', 5.2 mag.) In 

deze grote opensterenhoop, 

waarneembaar met de verrekij-

ker, kan men gemakkelijk zo'n  

60 vrij heldere sterren onder-

scheiden. En met een grootte als 

de Maan moet je deze gaan zoe-

ken in het  "brandpunt" van een 

grote boog in Perseus, gevormd 

door de sterren Kappa - Beta - 

Sigma - 16 Per. 

 

NGC869 en NGC884, of de 

dubbelcluster (Diam.30‟, magn. 

5.3 - Diam. 30’, magn. 6.1). Om 

deze te vinden werp je je blik op 

Perseus en neem een graadje ten 

noordoosten van de bovenste 

ster (Eta Per). Je kan ze gewoon 

niet missen. Apart zijn ze op 

zich al bijoutjes, maar samen in 

één beeldveld van een grote  bi-

noculair of een rich-field tele-

scoop vormen ze één van de 

mooiste objecten aan de hemel. 

Bij het waarnemen maak je zo-

dus best gebruik van een groot-

hoek oculair en een lage vergro-

ting. 

 

NGC1342, (Diam.14', 6.7 mag.) 

Temidden van de lijn Epsilon en 

16 Per staan een aantal vrij hel-

dere sterren in een losse verza-

meling. 

 

NGC1444, (Diam.4', 6.6 mag.) 

Zeer compact groepje sterren 

dat rond een heldere meervoudi-

ge ster staat, deze vind je door 

de lijn nu Per - delta Per nog 

eens te nemen in dezelfde rich-

ting. 

 

NGC1528, (Diam.23', 6.4 mag.) 

Net boven een driehoekje zwak-

ke sterren op 40' ten westen van 

Ken uw geografie… NGC 1499 -de Californiënevel- is een grote diffuse 

nevel (een waterstof-alfa-complex dus essentieel knalrood) aan de voet 

van het sterrenbeeld Perseus, en lijkt inderdaad een beetje op de Ameri-

kaanse staat Californië. 

Opname Philippe Mollet, 4x5 minuten belicht met een Canon 300D en 

een 200 mm f/2.8 telelens. 

De lichtcurve van Algol: één cyclus op 2,87 dagen. Het gaat eigenlijk om 

twee sterren die om elkaar heen draaien. Staan beide naast elkaar, dan is 

de combinatie op zijn helderst. Als de helderste ster vanaf de Aarde beke-

ken bedekt wordt door de zwakkere, dan is de totale helderheid natuurlijk 

het kleinst. Maar tussenin is er nog een periode waarbij de zwakkere 

component bedekt wordt door de heldere: een secundair minimum. 
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Lambda Per heb je een  vrij hel-

dere groep van een 60-tal ster-

ren. Als je aandachtig kijkt zul-

len de meerdere boogvormige 

sterkettingen zeker opvallen.  

 

* Planetaire nevels:  

M76, Door de gelijkenis met de 

M27 wordt deze planetaire ne-

vel ook nog de "kleine Dumb-

bell" nevel genoemd. Reeds in 

een middelmatige telescoop kan 

men 2 heldere delen in de vorm 

van een pinda zien (Diam.65", 

10.1 mag.). Om deze te vinden 

begin je bij 51 And, een uitloper 

van Andromeda, als je de lijn 

Beta - 51 And verlengt voor iets 

meer dan 2° dan kom je  bij Phi 

Persei en dan 1° ten Noorden 

van deze 4 magnitude ster. 

                

* Diffuse nevels:  

NGC 1499 (Diam.160' x 40') 

Net boven Xi Per heb je de zeer 

fotogenieke Californiënevel. Op 

fotografische plaat een  fantas-

tisch en groot object met veel 

structuur, visueel is het spijtig 

genoeg één grote ontgoocheling. 

Als je toch probeert gebruik je 

het best een verrekijker in com-

binatie met een H-beta filter.  

 

 

Camelopardalis (Giraf)  
  

* Dubbelster:  

  

 Struve 390, Met een groot mag-

nitudeverschil (mag.5.1 - 9.5 en 

een scheiding 14.8") valt deze 

dubbelster op door zijn oneven-

wicht in helderheid. Hij staat net 

op de grens met  het sterren-

beeld Perseus, 5,5 graden te 

westen van Eta Persei. 

 

29 Cam, nog zo'n ongelijke dub-

belster (mag.6.5 - 9.5 en een 

scheiding 25.1"). Deze kan je 

gaan vinden op twee manie-

ren… ofwel begin aan Beta Ca-

melopardalis en loop je een rij-

tje sterretjes af namelijk 

11,15,16,18,24,26 Camelopar-

dalis. Eén graad ten noordwes-

ten van de laatste staat 29 Cam. 

Ofwel beginnend vanaf Delta 

Aurigae ga je 1.5 graden naar 

het noordnoordoosten om Xi 

Aurigae te vinden, als je  nu de-

zelfde afstand in dezelfde rich-

ting neemt kom je ook op 29 

Cam. Aan u de keuze om de 

route te kiezen. 

 

Kemble's Cascade (de “waterval 

van Kemble”) is gewoon een 

rijtje van niet gerelateerde ster-

ren die mooi op een lijntje staan. 

Dit lijntje van vijfde tot tiende 

magnitude sterren is het best te 

zien in een gewone 8 X 50 ver-

rekijker en kan je gemakkelijk 

vinden door de afstand Beta 

Cassiopeiae - Epsilon Cassi-

opeiae nog eens in dezelfde 

richting  te nemen. 

 

* Open sterrenhoop:  

NGC 1502, net boven het begin 

van Kemble's Cascade staat er 

een open sterrenhoop, die opvalt 

door de vele dubbelsterren die 

erin zitten. Met een grootte van 

7 boogminuten en een helder-

heid van 5.7, ligt deze binnen 

het bereik van een kleinere kij-

ker. 

 

* Planetaire nevels:  

NGC 1501, Voor de mensen 

met een iets grotere kijker is de-

ze planetaire nevel een mooi 

BRONNEN: 
• Hemelkalender 2006, Jean 

Meeus, VVS 2005. 

• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 

 

Software:  

• Guide 8.0. Project Pluto 

• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

rond blauwachtig neveltje 

(diam.52" en 11.5 mag). Het 

doet direct denken aan de eski-

mo nevel. Deze ligt iets over de 

helft van de afstand Beta Cam 

en SAO24054, een ster van 

magnitude 4.4 die het rechtse 

been van de Giraf voorstelt. 

 

* Galaxies:  

NGC 2403, Op een kwart van 

de lijn Muscida (Omicron Ursae 

Majoris) en Gamma Camelopar-

dalis staat een sterrenstelsel dat 

eigenlijk behoort tot de M81-

M82-galaxiegroep. Op  donkere 

plaatsen zou je deze galaxie 

(25.5'X 13', mag 8.5) al kunnen 

zien in een 50mm zoeker. In 

België gebruik je best iets groter 

apparatuur. Je zou een ovaal ne-

veltje moeten zien, dat bezaaid 

is met een aantal voorgrond 

sterretjes. 

H & Chi Persei (of NGC869 en NGC884), de befaamde dubbele sterren-

cluster halfweg tussen Cassiopeia en de kop van Perseus. Visueel valt 

trouwens op dat NGC884 (de bovenste cluster op de opname) merkelijk 

meer rode sterren bevat dan zijn buur.  

Foto Philippe Mollet, 200 mm tele 
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De sterrenhemel in december 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 
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De sterrenhemel in november 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 november om 22h, op 1 december om 20h wintertijd,... 



MIRA Ceti - oktober - november 2006 36 

De sterrenhemel in oktober 

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

Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 23h zomertijd, op 1 november om 20h wintertijd,... 


