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Dit project wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschaps-

informatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse Gemeen-

schap.  

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. Men betaalt een éénmalige waarborg van 25 euro, maar voor de leden is de uitleen zelf wel gratis. 

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 

 

• Auteur:  Plait, Philip  Titel: “Bad Astronomy” 

Uitgeverij: John Wiley & Sons., New York, 2002, ISBN: 0-471-40976-6  
 

De beste artikels uit de gelijknamige website (www.badastronomy.com). In een héél 

toegankelijke stijl weerlegt de auteur een heleboel “zekerheden” en “algemene kennis” 

omtrent sterrenkunde en ruimtevaart die leven bij het grote publiek. Hier en daar doet 

het wel nogal Amerikaans aan: waarom een ei niet blijft rechtstaan op de eerste dag 

van de lente, of dat de Volle Maan toch niet zo groot lijkt als een Pizza,.. Maar voor de 

rest is dit een absolute aanrader, waarin de auteur trouwens vaak op verschillende 

“niveaus” uitleg geeft 

 

• Auteur:  Jones, Barrie W.  Titel: “Discovering the Solar System” 

Uitgeverij: John Wiley & Sons., New York, 2007 (tweede editie), ISBN: 978-0-470-

01831-6  
 

Totaal bijgewerkte editie, met de laatste onderzoeksresultaten. Geen klassiek werk over 

het zonnestelsel waarbij object per object bestudeerd wordt, maar eerder een poging om 

de diverse aspecten ervan onderling te vergelijken. Vandaar dus hoofdstukken als „de 

atmosferen van de planeten‟, „de oppervlakten van de planeten‟,... 

 

• Auteur:  Harrington, Philip S.  Titel: “Star Ware” 

Uitgeverij: John Wiley & Sons., New York, 2007 (vierde editie), ISBN: 978-0-471-

75063-5  
 

Een bijgewerkte versie van een klassieker: Phil Harrington‟s overzicht van wat er op de 

markt is qua telescopen en accessoires voor de amateur-sterrenkundige. De auteur is 

een amateur-astronoom met een enorme ervaring en kan dan ook met veel kennis van 

zaken én kritische zin de toestellen beschrijven. Iedereen die een nieuwe astronomische 

aankoop overweegt zou op zijn minst dit boek even moeten doorbladeren. 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Zaterdag 7 september was een 

belangrijke dag in de 40-jarige 

geschiedenis van MIRA: na 

maanden hard zwoegen werd 

die vrijdagavond het vernieuw-

de tentoonstellingscomplex offi-

cieel geopend. 

Meer dan 120 genodigden kwa-

men opdagen voor de plechtig-

heid. Weerman Frank Deboose-

re verzorgde in zijn vlotte stijl 

de inleiding bij de gastsprekers. 

 

Onze voorzitter Felix Verbelen 

schetste even kort de geschiede-

nis van MIRA maar vooral de 

filosofie achter de volkssterren-

wacht, maar profiteerde vooral 

van de gelegenheid om de vele 

vrijwilligers in de bloemetjes te 

zetten. 

 

Na hem benadrukte mevr. Rey-

naert (vertegenwoordigster van 

Fientje Moerman, Vlaams mi-

nister van Wetenschapsbeleid) 

het belang van de diverse instel-

lingen en initiatieven voor we-

tenschapsvoorlichting, gaande 

van Technopolis over het maken 

van documentaires tot de 

Vlaamse Volkssterrenwachten. 

 

Dé eregast was echter Vlaams 

minister van Toerisme Geert 

Bourgeois. De herinrichtings-

werken werden immers voor een 

groot deel gefinancierd door 

Toerisme Vlaanderen. In zijn 

meeslepende toespraak bena-

drukte de minister nog eens hoe-

zeer MIRA maar ook de andere 

volkssterrenwachten een belang-

rijke toeristische trekpleister 

zijn (wij hebben meer dan 

12.000 bezoekers per jaar!), en 

hoe MIRA bvb. één van de at-

tractiepunten vormt van de toe-

ristische regio “De Groene Gor-

del”.  

 

Na de lezingen konden de vele 

gasten onder begeleiding van 

een aantal enthousiaste al een 

eerste korte rondleiding in het 

vernieuwde complex meema-

ken, waarna de avond werd af-

gesloten met een receptie aange-

boden door de Gemeente Grim-

bergen. 

 

Op de foto‟s ziet u minister 

Bourgeois in het gezelschap van 

een deel van het MIRA-bestuur 

(boven), en een aantal andere 

eregasten (onder: Lode Dewitte, 

de provinciegouverneur, de bur-

gemeester van Grimbergen, de 

vertegenwoordigster van minis-

ter Moerman,…). 

 

Meer foto‟s op pagina 27. 

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, Geertrui 

Cornelis, Hans Coeckelberghs, 

Wim Stemgee, Lieve Meeus, Phi-

lippe 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. 

INHOUD 
Nieuws van de werkgroepen 4 

MIRA-publicaties en –verkoop 5 

Activiteitenkalender bij de collega‟s 6 

Activiteitenkalender van MIRA 7 

MIRA Ceti sprak met… Herman Henderickx 8 

Productbespreking: “El Cheapo” 12x80 verrekijker 13 

Te bezoeken: OFXB: L‟Observatoire François-Xavier Bagnoud 16 

Verslag waarnemingsweek: Grandchamp 2007 23 

Hemelkalender 28 

Uitneembare sterrenkaart in „t midden 

Beeldgalerij: losse kleurenpagina 
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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. 

Vrijdag 14 december om 20 

uur 

 

De Werkgroep Rondleidingen 

nodigt alle geïnteresseerden uit  

 

We evalueren hoe de vernieuw-

de inrichting van onze volksster-

renwacht best functioneert tij-

dens groepsbezoeken met gids. 

Wat zijn de positieve en negatie-

ve ervaringen tot dusver? Zijn er 

bepaalde onderdelen die nadere 

uitleg behoeven voor de perso-

nen die de rondleidingen geven? 

 

Bij helder weer bekijken we ook 

even het telescopengedeelte tij-

dens de rondleiding en overlo-

pen we de plannen die er op het 

vlak van de inrichting van het 

terras zijn. Indien de weergoden 

in een druilerige stemming zijn 

maken we kennis met planetari-

umsoftware die tijdens een rond-

leiding van pas kan komen. 

 

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 onder-

werpen delen met je collega‟s? 

Wees dan zeker present! 

Rondleidingen 

Jongerenwerkgroep 

Welkom aan alle sterrenfreaks 

van 9 tot 18 

 

Het programma voor de maan-

den oktober tot december 2007 

ziet er als volgt uit:  

 

13 oktober om 20 uur: Reizi-

gers in het zonnestelsel 

De kampioenen op het vlak van 

verre reizen zijn ongetwijfeld de 

ruimtesondes die de mens naar 

alle mogelijke delen van het 

zonnestelsel heeft gestuurd. Wat 

doen ruimtesondes eigenlijk? En 

is het vele geld dat men daaraan 

spendeert goed besteed? Na de 

pauze gaan we met schaar en 

lijm aan de slag om zelf papie-

ren modellen in mekaar te knut-

selen.  

 

10 november om 19 uur: Wie 

wordt de MIRA Sterrenkampi-

oen?   

Na de vorige twee succesvolle 

edities van de jaarlijkse najaars-

wedstrijd gaan we ook in 2007 

weer op zoek naar de MIRA 

Sterrenkampioen. Bedoeling is 

dat jonge deelnemers aan de 

wedstrijd een jury en het pu-

bliek overtuigen van hun astro-

nomisch en wetenschappelijk 

gehalte. Het wordt weer razend 

spannend! 

 

29 december om 20 uur: 

Wordt 2008 een fantastisch 

sterrenkundejaar?      

Traditioneel sluiten we het jaar 

af met een vooruitblik op de 

prangende vraag “Wat brengt 

2008 ons op het vlak van ster-

renkunde en ruimtevaart?”. En 

via een korte maar krachtige 

quiz gaan we na wie het afgelo-

pen jaar het best de sterrenkun-

dige actualiteit heeft gevolgd. 

 

De voorbije maanden stond alles 

natuurlijk in het teken van de 

herinrichting. Het “grof werk” 

gebeurde al in juni en begin juli, 

maar nadien was het nog keihard 

zwoegen om er een vlot werkend 

geheel van te maken. 

 

In totaal staan er bvb. 12 nieuwe 

beeldschermen: 9 gekoppeld aan 

een interactieve DVD-console, 3 

geven een computerbeeld weer. 

Daarnaast zijn er de optische 

banken en diverse experimenten. 

De grootste uitdaging bestond er 

uit om dit alles zodanig te instal-

leren dat het elke dag snel en 

foutloos kan gestart worden, 

maar tegelijk ook “foolproof” 

kan gebruikt worden door de 

bezoekers. We experimenteerden 

met schakelaars, we legden extra 

k a b e l s ,  e n  e i n d i g d e n 

(voorlopig?) met een systeem 

van radio-gestuurde afstandsbe-

dieningen. Vooral Guido heeft 

hier ettelijke uren werk ingesto-

ken. 

 

Een andere grote uitdaging be-

trof de verlichting. Enerzijds 

hebben we geprobeerd een grote 

energiebesparing te realiseren 

door middel van spaarlampen 

(niet evident om zoals te vinden 

in “spot-vorm”), anderzijds 

moesten vooral voor de optische 

banken totaal nieuwe verlich-

tingsbronnen bedacht en gepro-

beerd worden. Gelukkig staat er 

na al die jaren nog steeds geen 

rem op de creativiteit van Fran-

çois Thijs! 

 

Ondanks dit vele werk was er 

toch nog wat tijd om verder te 

werken aan de grote opdampin-

stallatie voor telescoopspiegels. 

O.a. de collega-telescoop-

bouwers uit Antwerpen kwamen 

eens langs om de stand van za-

ken te bekijken en ervaringen en 

ideeën uit te wisselen. Wordt 

zeker vervolgd dus... 

Instrumenten 
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De zomer is alweer voorbij, 

maar de werkgroep heeft tijdens 

de zomermaanden niet stilgeze-

ten. 

Vooreerst was er in juli de round

-up van Wim Stemgée in zijn 

Deep Sky Objects van 2007, 

deel 3. Diegenen die naar het 

zuiden zijn getrokken, hebben 

hier ongetwijfeld iets aan gehad. 

 

Verder was er in augustus de 

presentatie van Roland Oeyen 

over zijn thuissterrenwacht, ge-

volgd door het (geleide) thuisbe-

zoek aan de sterrenwacht van 

Philippe Mollet. Als conclusie 

Sterrenkunde kunnen we stellen dat er, hoewel 

er toch een nichemarkt aan het 

ontstaan is van 'astrotuinhuizen', 

je ook zelf relatief makkelijk 

aan de slag kan met een stan-

daardtuinhuis. 

Begin september ten slotte, en-

kele uren voor zijn vertrek naar 

de Provence, hield Wouter 

d 'Hoye  van Andromeda 

(Vereniging Voor Sterrenkunde 

van de Dendervallei) nog een 

uiteenzetting over het waarne-

men (visueel/fotografisch) van 

dubbelsterren. 

 

Voor het najaar hebben we nog 

volgende topics en sprekers in 

petto: 

• 3 oktober: Wim Stemgée: 

Deep Sky Objects 2007/4  

• 7 november: Bart Declercq: 

Schetsen (tekenen) van Deep 

Sky Objects 

• 5 december: Chris Van Den 

Bossche, Beeldbewerking  

Wij: Bart, Wim en mezelf zijn 

reeds bezig met het programma 

van 2008. Alle suggesties voor 

onderwerpen of sprekers die 

jullie graag aan bod zouden wil-

len zien komen zijn dus nog 

s t e e d s  w e l k o m  o p 

koen@decoster.eu. Uiteraard 

zijn alle andere reacties hierop 

meer dan welkom. 

Samenkomsten: elke eerste en 

derde woensdag van de maand, 

om 20h, voor alle MIRA-leden. 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 

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 

waarnemingsterras af, lees de 

instrumenten van het weerstati-

on af, bestudeer de hemelme-

chanica met behulp van de ar-

millairsfeer, de sterrenhemel 

met de interactieve sterrenkaart, 

bezoek de diverse tentoonstel-

l ingen en experimenten 

(waaronder natuurlijk het be-

faamde optische experimentari-

um)… En vergeet niet ook even 

binnen te springen in onze bi-

bliotheek. 

 

Bovendien kan u vanaf nu ook 

het ganse parcours verkennen 

m e t  e e n  z o g e n a a m d e 

“Audioguide”, waarmee u bij 

elke opstelling of instrument 

gesproken commentaar krijgt.  

De toegangsprijs bedraagt € 

2,50 maar is gratis voor leden 

van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 

MIRA op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 

sinds het voorjaar ook op zon-

dagnamiddag (14-18h) doorlo-

pend geopend voor bezoekers. 

Het succes is vaak afhankelijk 

van de weersomstandigheden en 

de actualiteit: soms maar enkele 

bezoekers, soms vele tientallen. 

Dit initiatief wordt volledig 

gedragen door de enthousiaste 

vrijwilligers: een steeds groter 

wordende groep staat paraat om 

minstens één zondag per maand 

van dienst te zijn. Maar nieuwe 

kandidaten zijn zeker welkom!  

Met deze formule mikken we 

dan voornamelijk op twee doel-

groepen: dagjestoeristen die 

Grimbergen bezoeken en dan 

ook even op MIRA binnen-

springen, en anderzijds families 

die speciaal voor MIRA komen.  

Dankzij onze audioguides en 

het enthousiasme van de vrij-

willigers krijgt u deskundige 

uitleg bij het volledig vernieuw-

de tentoonstellingsgedeelte. 

17 november: 

―50 jaar ruimtevaart‖ 

Herman Henderickx 

In oktober vieren we 50 jaar 

ruimtevaart: sinds de lancering 

van de kleine Spoetnik in okto-

ber 1957 is er heel wat gebeurd. 

Er wandelden mensen op de 

Maan, ruimtesondes verkenden 

zowat alle gebieden van ons 

zonnestelsel, de Ruimtetele-

scoop zorgde voor fantastische 

beelden,… 

Maar zelden of nooit wordt de 

vraag gesteld: “Wat kan de 

mens in de ruimte doen dat niet 

goedkoper en veiliger door ro-

bots kan worden uitgevoerd?”  

Herman Henderickx, weten-

schapsjournalist van de VRT-

radio zal tijdens zijn lezing vijf-

tig jaar ruimtevaart de revue 

laten passeren en een balans 

opmaken. Of die balans volgens 

de spreker positief is, zal aan 

het eind moe-

ten blijken. 

 

Om 15h00  

T o e g a n g s -

prijs: € 3,00 

(gratis voor 

leden) 
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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/ 

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/ 

• Inleidende cursus Sterrenkunde : start wo 10/10/2007, 20h 

• Cursus Waarnemen voor beginners : start za 13/10/2007, 20h 

• Cursus Geschiedenis van de Ruimtevaart : start vr 23/11/2007, 20h 

• Cursus Actuele onderwerpen sterrenkunde : start wo 14/11/2007, 20h 

• Cursus Actuele onderwerpen ruimtevaart : start wo 17/10/2007, 20h 

• Cursus Klimaatveranderingen op Aarde : start di 06/11/2007, 20h 

• Sterrenkunde en Ruimtevaart : start vr 05/10/2007, 20h 

 

• Planetariumshows : De geheimen van de zuidelijke sterrenhemel  ; 3D 

film Dawn of the Space Age ; 3D film Origins of Life ; De Spike Co-

dex (jeugdvoorstelling) ; Queen–Heaven  

• Za 06/10/2007 vanaf 13h00 : Filmfestival 50 jaar ruimtevaart  

• Cursus Optica : di 06 – 13 – 20 – 27 nov. - 04 dec. 2007  

• Cursus sterrenkunde voor beginners : Woe 17 - 24 - 31 okt. - 07 - 14 – 

21 – 28 nov. - 5 – 12 – 19 dec. 2007 

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

• Cursus Weerkunde : Di 10, 17, 24 oktober; 7 en 14 november  

• Zo 14 /102007 daguitstap naar Middelburg met bezoek aan Stichting 

Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen 

• Ma 29/10/2007 van 19h00 tot 21h00 : Kijkavond voor de jeugd 

• Za 17/11/2007 : 100 jaar Sterrenwacht: voorstelling publicatie 

• Vrij 7 tot Zo 9/12/2007 : Astro-weekend te Evelette 

• Woe 19/12/2007 van 20h00 tot 22h00 : Thema-avond: Mars 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Vrijdag 5/10/2007 om 20h : Speciale avond over Russische ruimtevaart 

• Iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand – 20h: waarne-

mingsavond  
• Iedere vrijdagavond van 19h tot 23h30: bibliotheek InfoLAB open 

• elke zondagnamiddag van 14h tot 17h: zonnewaarnemingen + biblio-

theek InfoLAB open 
• zaterdagnamiddag om 14h: activiteiten voor de jeugd   

• Zo 21/10/2007 van 0h00 tot 23h55 : Maximum Orioniden meteoren-

zwerm 

• Zo 18/11/2007 van 0h00 tot 23h55 : Maximum Leoniden meteoren-

zwerm 

• Ma 3 tot zo 16/12/2007 : Astroreis: Expeditie: Themareis naar Mali 

• Vrij 14/12/2007 van 0h00 tot 23h55 : Maximum Geminiden meteoren-

zwerm 

• Tot 1/07/2008 : 50 jaar ruimtevaart : film “Echo of Space”, rondleiding 

mini-expo over 50 jaar ruimtevaart en bezoek waarnemingstoren. 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
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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). 

Op 26 oktober luidt de titel van 

Frank zijn lezing simpelweg 

“Sterren". Op het eerste zicht 

zien alle sterren er aan de hemel 

nogal gelijkaardig uit, maar in 

werkelijkheid verschillen ze qua 

helderheid, massa, kleur, leeftijd 

en zelfs samenstelling. Daar-

naast zal Frank het ook hebben 

over de evolutie van sterren, en 

over de processen die zich af-

spelen binnenin de sterren. 

Op 30 november neemt Frank 

dan weer een grote stap vooruit,  

want dan handelt zijn lezing 

over “Melkwegen en het heelal”. 

Melkwegstelsels zijn verzame-

lingen van vaak honderden mil-

jarden sterren, terwijl er in het 

heelal op zijn beurt weer eens 

honderden miljarden van die 

melkwegstelsels bestaan. 

Op 28 december sluit Frank 

zoals steeds het jaar af met een 

vooruitblik op het astronomi-

sche nieuwe jaar. Wat staat ons 

in 2008 te wachten: een gedeel-

telijke zonsverduistering op 1 

augustus, een maansverduiste-

ring op 21 februari, de lancerin-

gen van de Planck, Herschel en 

Kepler-ruimtesondes,… 

En na afloop van de lezingen 

trekken we richting telescopen. 

Op 26/10 zal o.a. de Maan te 

bewonderen zijn, de twee ande-

re avonden is het de rode pla-

neet Mars die de show steelt. 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 

Filmfestival op MIRA 

In het kader van de viering “40 

jaar MIRA” organiseren we dit 

najaar een mini-filmfestival, met 

films die van ver of dichtbij te 

maken hebben met sterrenkunde 

en ruimtevaart.  

Alle voorstellingen gaan door 

op woensdagavond vanaf 20h. 

Toegangsprijs bedraagt 3 euro 

(gratis voor leden) 

- 10 oktober: “The right stuff” 

Epische en toch ook diepmense-

lijke film over de Amerikaanse 

droom om het luchtruim en de 

ruimte te veroveren. 

- 31 oktober: “Raket naar de 

Maan / Mannen op de Maan” 

In 1953 en 1954 verschenen 

beide albums van Kuifje, dus 

vóór het begin van het ruimte-

vaarttijdperk in 1957. Hergé 

toonde zich niet alleen een visi-

onair, maar ook een kenner van 

wetenschap en technologie.  

- 14 november: “Space Odys-

sey. Voyage to the Planets” 

De BBC staat garant voor kwa-

liteit in deze ontdekkingstocht 

door het zonnestelsel met o.a. 

een landing op Venus, een ge-

vaarlijke passage langs de Zon, 

een verblijf op Mars, en een 

afdaling op een komeetkern. 

- 28 november: “Contact” 

Bestaat er intelligent buiten-

aards leven? Een vraag die de 

mensheid al zo lang bezighoudt. 

In deze spectaculaire actiefilm 

krijgen we een mogelijk, weten-

schappelijk aanvaardbaar en 

verrassend antwoord.  

- 12 december: “The dish” 

In een uithoek van Australië 

bedient een groepje wetenschap-

pers een van de grootste radiote-

lescopen op Aarde. Intussen 

staat de bemanning van Apollo 

11 op het punt voet op de Maan 

te zetten. Door een samenloop 

van omstandigheden wordt deze 

telescoop de enige die de beel-

den van Armstrongs eerste stap-

pen op de Maan kan doorsturen. 

15 december: “De Aarde 

vanuit Cyberspace‖ 

―Herwig Ronsmans‖ 

Toen Google Inc. in juni 2005 

'Google Earth' lanceerde, kreeg 

dit computerprogramma meteen 

een wereldwijde belangstelling.  

Met 'Google Earth' kan men -

naast gluren bij de buren - van-

uit de ruimte inzoomen op on-

telbare boeiende en merkwaar-

dige plekken op Aarde. 

Tijdens deze presentatie bezoe-

ken we virtueel een resem spec-

taculaire locaties met een ver-

haal, plaatsen die raakpunten 

hebben met de sterrenkunde en 

aanverwanten, waarbij de mo-

gelijkheden van 'Google Earth' 

ten volle worden benut. 

En misschien brengt het u wel 

op ideeën voor uw vakantie... 

Om 15h00 

Toegangsprijs: € 3,00 

Opendeurdagen Plateau 

van Ukkel 6-7 oktober 

De Koninklijke Sterrenwacht 

van België, het Koninklijke 

Meteorologisch Instituut en het 

Belgisch Instituut voor Ruimte-

Aëronomie openen hun deuren 

op zaterdag 6 en zondag 7 okto-

ber 2007, telkens van 10 tot 18 

uur. 

Een deel van het domein en de 

gebouwen zullen open zijn voor 

het publiek. Men kan het hoofd-

gebouw, het museum en enkele 

telescopen, waaronder de zon-

netelescoop en de Schmidttele-

scoop, bezoeken. Verder wor-

den een aantal activiteiten op 

het gebied van dienstverlening 

en wetenschappelijk onderzoek 

(seismologie, tijddienst, GPS, 

geofysica, gravimetrie, astrofy-

sica, zonnefysica) voorgesteld. 

Het thema van de opendeurda-

gen is de Zon en de interactie 

van de Zon met de aarde in het 

kader van het Internationaal 

Heliofysisch Jaar. 
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Francis Meeus 

Herman Henderickx 

MIRA Ceti sprak met ... 

Mijnheer Henderickx, als we 

het sterrenkundig onderzoek 

van de afgelopen decennia be-

kijken, wat zijn dan volgens u 

de meest cruciale verwezenlij-

kingen? 

 

Er is natuurlijk heel veel wat ik 

zou kunnen vermelden, maar de 

ontdekking van de kosmische 

achtergrondstraling, de fossiele 

reststraling van de Big Bang, is 

uiteraard een grote doorbraak 

geweest. Het heeft wel even ge-

duurd vooraleer men de storin-

gen die Penzias en Wilson in 

1965 registreerden tijdens een 

aantal tests met hun radioanten-

ne juist wist te interpreteren. De 

hinderlijke ruis die op geen en-

kele manier kon worden wegge-

filterd en die gelijkmatig vanuit 

elk punt aan de hemel afkomstig 

bleek te zijn was niets minder 

dan de straling waar kosmolo-

gen naarstig naar aan het zoeken 

waren om het begin van het 

heelal te kunnen verklaren. En 

sinds de satelliet COBE in 1992 

die achtergrondstraling ook ef-

fectief in beeld wist te brengen 

is het onderzoek naar de oor-

sprong en evolutie van het heel-

al echt  in een stroomversnelling 

terechtgekomen. We mogen de 

indrukwekkende resultaten van 

de WMAP hierbij zeker een 

voorlopig hoogtepunt noemen. 

Dankzij deze satelliet weten we 

sinds een viertal jaar dat ons 

heelal zo‟n 13,7 miljard jaar oud 

is en dat het qua geometrie eer-

der vlak dan wel gekromd is.  

Een andere belangrijke ontdek-

king van de voorbije jaren is het 

bestaan van planeten bij andere 

sterren, de zogenaamde exopla-

neten. Niet dat dit totaal onver-

wacht gebeurde want astrono-

men vermoedden al heel lang 

dat die exoplaneten er waren: 

geen mens die weet hoeveel 

sterren er zijn, waarom zou nu 

uitgerekend de Zon de enige ster 

zijn met planeten? De doorbraak 

is dat men via bepaalde technie-

ken heeft kunnen aantonen dat 

rond sommige sterren inderdaad 

planeten bewegen. Dat kon indi-

rect door de schommelingen van 

bepaalde sterren die veroorzaakt 

worden door planeten in een 

baan eromheen op te meten, 

maar ook direct via foto‟s waar-

bij planeten vanaf de Aarde ge-

zien voor hun ster voorbijschui-

ven. 

De exoplaneten die men totnog-

toe ontdekt heeft zijn bijna alle-

Het was een mooie dag en de gast voor het volgende interview in MIRA Ceti bleek ongemeen boeiend te 

kunnen vertellen. Net zoals Candide meende ik even in de beste van alle mogelijke werelden te vertoeven. 

Helaas zou de realiteit zich nadien onverbiddelijk tonen, en diende ongemeen hard gesnoeid te worden in 

de twaalf pagina‟s uitgetikte tekst om die binnen de toegewezen ruimte te kunnen persen. 

Herman Henderickx is kort geleden 65 geworden en sinds 1 september ambtshalve op rust gesteld. Wij ken-

nen allemaal die duidelijke stem van hem die jarenlang op de VRT-radio berichtte over wetenschap en tech-

nologie, en het daarbij uiteraard vaak had over sterrenkunde en ruimtevaart. 

Omdat zijn vrouw voor Buitenlandse Zaken op het consulaat in Houston, Texas werkte en hijzelf als regent 

wiskunde/fysica in ons land niet meteen een gepaste betrekking vond, kwam hij in de Verenigde Staten te-

recht, dit net in de periode dat de Maanvluchten wereldnieuws waren en Houston als vluchtleidingscentrum 

fungeerde. Bij de toenmalige BRT waren ze dus wat blij om een lokale correspondent te hebben die voor het 

journaal steeds nieuws heet van de naald kon brengen over het project Apollo en de Maanlandingen. In 

1977 is de familie Henderickx teruggekeerd naar België en sinds die tijd werkte hij als journalist op de ra-

dionieuwsdienst.  

Het internationale ruimtestation is misschien wel een mooi samen-

werkingsproject in de ruimte, maar volgens wetenschapsjournalist 

Herman Henderickx, hier bij de maquette van het ISS op MIRA, die-

nen er toch wel de nodige kritische kanttekeningen geplaatst te wor-

den bij het sturen van mensen in de ruimte. 
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maal gasreuzen zoals onze pla-

neet Jupiter, maar er bestaan on-

getwijfeld ook heel veel aard-

achtige planeten. En in april van 

dit jaar werd de ontdekking van 

een eerste „Nieuwe Aarde‟ door 

een Europees team van astrono-

men bekend gemaakt. Er zijn al 

enkele projecten actief zoals 

COROT en er staan er nog een 

aantal op stapel om binnen dit 

onderzoeksdomein nog veel 

meer vooruitgang te boeken. 

Dan ontdekt men wellicht teke-

nen die erop zouden kunnen 

wijzen dat er leven zou kunnen 

zijn. Een doorbraak zou b.v. zijn 

het waarnemen van vrije zuur-

stof bij een aardachtige exopla-

neet. Zuurstof is van nature een 

reactief gas dat meteen verbin-

dingen aangaat wanneer het vrij-

komt. Vrije zuurstof is een zeld-

zaamheid. Hier op Aarde vinden 

we die toch omdat er zoveel 

planten zijn, en die produceren 

zuurstof. Als er dus bij een of 

andere exoplaneet vrije zuurstof 

zou ontdekt worden is het vrij 

onwaarschijnlijk dat die daar 

zou zijn zonder een soort vege-

tatief leven om die aan te ma-

ken. Misschien komt zuurstof 

ook vrij door een natuurlijk che-

misch proces, maar hier op Aar-

de is zoiets in ieder geval onbe-

kend. 

Ik vermoed dat we de komende 

tien jaar wel zullen stoten op 

dergelijke sporen die zouden 

kunnen wijzen op leven elders 

in het heelal. 

 

Dan komt onze grote droom 

om in contact te komen met 

intelligent buitenaards leven 

een hele stap dichterbij? 

 

Daar heb ik wel heel grote twij-

fels bij. Hoe kunnen buitenaard-

se wezens om te beginnen weten 

dat er intelligent leven is op 

Aarde? Ze gebruiken misschien 

telescopen, zoals wij dat doen. 

Of ze vangen radiosignalen op 

die wij uitzenden. Maar onze ra-

diosignalen planten zich niet 

sneller voort dan met de snel-

heid van het licht, dus die zijn 

nog maar zeventig lichtjaar ver 

geraakt sinds het begin van het 

radiotijdperk. Binnen een bol 

met een straal van zeventig 

lichtjaar rond de Aarde zijn er 

niet zo heel veel sterren. Is er 

daar ergens intelligent leven? 

Gaat men onze signalen ook op-

vangen en interpreteren als te-

ken van ons intelligent leven? 

Stel dat men zin heeft om ant-

woord te geven en meteen een 

boodschap terugstuurt zijn we 

weer zeventig jaar verder. Zo 

communiceren lijkt me zeer on-

waarschijnlijk. De restricties die 

de fysica oplegt zijn zodanig dat 

ik me niet kan voorstellen dat 

dit zou lukken. Mocht men ooit 

een middel vinden om informa-

tie sneller te versturen dan het 

licht, dan krijgen we natuurlijk 

een ander verhaal. Maar de rela-

tiviteitstheorie van Einstein is na 

meer dan een eeuw en vele po-

gingen om haar voetje te lichten 

nog steeds springlevend en cor-

rect, en dus blijft de snelheid 

van het licht voor elektromagne-

tische golven vooralsnog de ab-

solute bovengrens.  

 

Hoe ziet u de toekomst van de 

ruimtevaart? Kunnen we bin-

nen enkele decennia verwach-

ten dat een vloot bemande 

ruimteschepen rondreist tus-

sen de planeten van ons zon-

nestelsel? 

 

Verder dan Mars zie ik het niet 

gebeuren. Het grote probleem is 

niet zozeer een welbepaald ob-

ject  in het zonnestelsel te kun-

nen bereiken, maar wel in een 

baan rond de Aarde te komen. 

Daarvoor moet je een snelheid 

van 8 km per seconde halen of 

ruim 28.000 km per uur. En dat 

kost enorm veel moeite, energie 

en geld. In het beste geval kan 

de Space Shuttle 25 ton in een 

baan om de Aarde brengen. Een 

optimistische raming gaat uit 

van 500 miljoen dollar voor één 

lancering van de Space Shuttle, 

als we dat bedrag delen door 

25.000 kg, dan komen we uit bij 

een bedrag van 20.000 dollar 

per kilogram. Stel dat je een fles 

water van één liter in een baan 

rond de Aarde wil brengen kost 

je dat dus 20.000 dollar. Dat is 

toch wel een enorm hoog be-

drag. En momenteel is er geen 

enkele technologie voorhanden 

of zelfs niet in het vooruitzicht 

om die prijs honderd keer goed-

koper te maken, want dan zou-

Een van de grote verwezenlijkingen van het sterrenkundige onderzoek in 

de loop van de afgelopen decennia is het ontdekken van de kosmische 

achtergrondstraling. De waarnemingen van Penzias en Wilson in 1965 

waren de aanzet tot succesvolle projecten als COBE en WMAP waardoor 

ons beeld van een uitdijend universum aanzienlijk werd verfijnd.     



MIRA Ceti - oktober - december 2007 10 

den interplanetaire vluchten al 

wel een stuk betaalbaarder wor-

den. 

Maar met de technologie die nu 

beschikbaar is blijft het een hele 

onderneming om een andere 

planeet te bereiken. Voor kleine 

lichtgewicht ruimtesondes be-

staat er al wel een ionenmotor 

waarmee de reis veel sneller kan 

verlopen, maar dit type aandrijf-

kracht is voorlopig nog niet ge-

schikt voor bemande vluchten 

met ruimtetuigen van honderden 

ton zwaar. 

Een zestal mensen met de huidi-

ge stand van de technologie naar 

Mars sturen is waarschijnlijk 

mogelijk, wetende dat je zes 

maanden onderweg bent om on-

ze buurplaneet te bereiken. Dan 

heb je de keuze tussen tien da-

gen op Mars verblijven ofwel 

anderhalf jaar, en ten slotte heb 

je ook nog de terugreis van op-

nieuw zes maanden. Tien dagen 

op Mars lijkt me wel wat weinig 

als je zoveel moeite gedaan hebt 

om er te geraken. 

Voor het verblijf op Mars heb je 

een ietwat ruime, comfortabele 

en veilige leefruimte nodig, 

maar die kan men eventueel 

vooraf via onbemande vluchten 

en in modules naar ginds trans-

porteren. 

Maar wat men zeker tijdens de 

bemande vlucht moet meene-

men zijn alle materiele dingen 

die men tijdens de reis en het 

verblijf op Mars nodig heeft. 

Defecte onderdelen van het 

ruimteschip moeten meteen her-

steld en desnoods vervangen 

kunnen worden, want even de 

pechdienst erbij roepen of terug-

keren naar de Aarde is geen op-

tie. En ook op medisch gebied 

moet men op alles voorzien zijn. 

Een verblijf in de ruimte houdt 

zeker risico‟s in voor de ge-

zondheid van een mens. Licha-

melijk is het vooral de hoo-

genergetische straling die ons 

organisme bedreigt, maar ook 

psychologisch zijn lange ruimte-

reizen zeker geen plezierreisjes: 

je zit voor een hele periode met 

een beperkt aantal en altijd de-

zelfde mensen in een zeer kleine 

ruimte opgesloten voor een hoe 

dan ook risicovolle onderne-

ming, dat kan zeker spanningen 

doen ontstaan. 

En of je als Marsreiziger lang 

door een enthousiast thuisfront 

moreel ondersteund zal worden 

is ook zeer de vraag. Voor, tij-

dens en kort na de lancering zal 

er veel interesse zijn bij het gro-

te publiek. Die interesse zal het 

grootst zijn vanaf het moment 

dat de eerste mensen op Mars 

zullen rondlopen, en dat zo een 

week lang. Daarna zal de be-

langstelling heel snel wegebben. 

En een maand later weet haast 

niemand meer dat er mensen op 

Mars zitten. Tenzij er iets mis-

loopt natuurlijk. Tijdens mijn 

periode in Houston zag ik hoe 

heel Amerika enthousiast mee-

leefde met Apollo 11 en de eer-

ste stappen op de Maan, Apollo 

12 vond men o.k., voor Apollo 

13 was er al veel minder belang-

stelling tot die fameuze 

“Houston, we have a problem” 

weerklonk. Tijdens de vlucht 

van Apollo 14 zat de perszaal 

afgeladen vol, eigenlijk in de 

hoop dat er opnieuw iets zou 

mislopen. Tja, perslui hebben 

niet allemaal nobele bedoelin-

gen… 

Om terug te komen op de be-

mande vlucht naar Mars, ik vind 

dat de essentiële vraag niet is of 

een dergelijke onderneming al 

dan niet kan lukken, maar wel 

of een mens iets kan gaan doen 

op een planeet wanneer een ro-

bot dat op diezelfde planeet ook 

kan doen en bovendien veel 

goedkoper. Op dit ogenblik rij-

den de wagentjes Spirit en Op-

portunity nog altijd rond op 

Mars. Die beide toestellen wa-

ren ontworpen om drie maand te 

functioneren maar doen het in-

tussen al meer dan veertig 

maanden. Dat hele project inclu-

sief het maken van die wagen-

tjes, de lancering, de landing, 

enzovoort heeft 0,8 miljard dol-

lar gekost. De goedkoopste ra-

ming voor een bemande vlucht 

naar Mars komt op 80 miljard 

dollar, dat is honderd keer meer.  

 

En wat te denken van de Ame-

rikaanse plannen om binnen 

niet al te lange termijn een be-

mande basis op de Maan te 

vestigen?  

 

Ik vermoed dat het gewoon een 

truuk van de NASA is om inte-

resse op te wekken bij het grote 

publiek. 

De Pioneers 10 en 11 die in het begin van de jaren 1970 gelanceerd 

werden naar de buitenste delen van het zonnestelsel hebben bijna de 

interstellaire ruimte bereikt. Aan boord hebben ze een vergulde alu-

minium plaat met o.a. informatie over wie wij zijn en waar we vertoe-

ven in de misschien wat naïeve hoop om ooit buitenaards intelligent 

leven tegen te komen.   
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Er kunnen natuurlijk wel een 

aantal projecten gerealiseerd 

worden op de Maan die echt de 

moeite waard zijn. Een radiote-

lescoop aan de voor ons on-

zichtbare kant van de Maan 

wordt niet gestoord door straling 

afkomstig van de Aarde. Prima 

idee, maar moet je daar perma-

nent mensen bij hebben? De 

Hubble-ruimtetelescoop werkt 

toch ook automatisch? 

Een ander argument om naar de 

Maan te gaan is dat er daar 

overvloedig helium-3 voorkomt, 

en deze heliumisotoop zou een 

ideale brandstof zijn voor het re-

aliseren van schone kernfusie op 

Aarde zonder radioactief gevaar. 

Probleem is wel dat er momen-

teel geen enkele kernfusiereac-

tor in ontwikkeling is die met 

helium-3 kan werken. Of dat 

binnen afzienbare tijd wel het 

geval zal zijn valt nog te bezien. 

Bovendien rekent men uit wat 

kernfusie op basis van helium-3 

allemaal zal opbrengen zonder 

mee in te calculeren wat het zal 

kosten om het goedje op de 

Maan te gaan ontginnen en ver-

volgens naar de Aarde te trans-

porteren. Want voorlopig is daar 

nog absoluut niets van infra-

structuur en zoals eerder ge-

zegd, elke kilo die we naar de 

Maan brengen kost op zich een 

fortuin. 

De NASA beweert ook dat er op 

de Maan wellicht veel water 

aanwezig is, voldoende voor een 

ruimtekolonie. Dat is een veron-

derstelling op basis van infor-

matie afkomstig van de satelliet 

Clementine uit 1994. Ik vind het 

merkwaardig dat sindsdien door 

geen enkel land of ruimtevaart-

organisatie een satelliet of robot 

werd gebouwd om heel doelge-

richt op de Maan te gaan onder-

zoeken of de waterstof die men 

er gevonden heeft effectief iets 

te maken heeft met water en ook 

exploiteerbaar is. 

Men schetst een aantal theoreti-

sche mogelijkheden als argu-

ment om naar de Maan te gaan 

maar zonder enige objectieve 

benadering om na te gaan hoe 

realistisch die plannen zijn.  

Bij een bemande basis moet er 

ook gedacht worden aan alle ge-

varen die het met zich mee-

brengt om langere tijd op het  

Maanoppervlak door te brengen. 

Er is op de Maan geen bescher-

mend magnetisch veld zoals bij 

ons op Aarde, zodat alle levens-

vormen daar blootgesteld wor-

den aan hoogenergetische en op 

termijn dus dodelijke kosmische 

straling. Op de Maan is geen at-

mosfeer, zodat je in bijna vacu-

ümomstandigheden terechtkomt. 

Dat impliceert ook dat meteorie-

ten niet opbranden in de lucht en 

ongehinderd inslaan op het 

Maanoppervlak. Bovendien heb 

je te maken met enorme tempe-

ratuurschommelingen op de 

Maan: tussen +150° als de Zon 

hoog aan de hemel staat en –

150° aan de nachtkant. De 

Maanbasis moet tegen al die po-

tentiele gevaren afdoende be-

scherming bieden, en dat zal 

mijns inziens niet zo eenvoudig 

te realiseren zijn. En dan ben ik 

weer daar met mijn pertinente 

vraag: wat gaat de mens daar 

doen dat niet veiliger en goed-

koper kan gedaan worden door 

een robot? 

 

Waarom stelt de NASA zich 

die vraag niet? 

 

Ik heb vooral de indruk dat de 

NASA het project om een basis 

te bouwen op de Maan gebruikt 

om een nieuwe raket te verant-

woorden die honderd ton kan 

vervoeren. De Space Shuttle is 

momenteel het enige ruimtetuig 

waarmee vrachten van tien ton 

vanuit de ruimte kunnen terug-

gebracht worden naar de Aarde, 

maar ten laatste tegen 2010 

stopt men met het Space Shuttle

-programma. En dan zou de op-

volger moeten klaar zijn. Het 

ambitieuze Maanavontuur legt 

de lat voldoende hoog om te ga-

randeren dat de opvolger van de 

Space Shuttle toch minstens een 

erg krachtig ruimtetuig zal ople-

veren. 

Het is bovendien ook de strate-

gie van de NASA om een web 

te weven binnen de VS en ook 

internationaal zodat ze vastzit-

ten aan een aantal verplichtin-

gen waar ze moeilijk onderuit 

kunnen. Als een of andere Ame-

rikaanse senator kritiek heeft op 

de hoge budgetten voor de NA-

SA, dan zegt men bij de NASA: 

goed, mijnheer de senator, dan 

zullen we een fabriek moeten 

sluiten die voor ons werkt en 

jammer, dat is toevallig in uw 

kieskring. Zo‟n argument ligt 

natuurlijk altijd heel gevoelig. 

Internationaal gaat het b.v. om 

Een bemande basis op de Maan is hetgeen de NASA wil verwezenlij-

ken tegen het eind van het volgende decennium. Volgens optimistische 

scenario‟s valt er op de Maan makkelijk water en andere bodemrijk-

dommen te ontginnen. Die Maanbasis zou dan een belangrijke en 

noodzakelijke stap zijn met het oog op een verdere kolonisatie van het 

zonnestelsel. 
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de samenwerking met de ESA. 

Die hebben een aantal onderde-

len klaar voor het internationale 

ruimtestation en verwachten dan 

ook van de NASA dat die met 

hun Space Shuttle voor het 

transport ervan zorgen. Die en-

gagementen niet nakomen zou 

een zwaar diplomatiek incident 

doen ontstaan. 

 

Bezondigt de ESA zich ook 

aan dit soort strategieën om 

kost wat kost bepaalde doel-

stellingen te verwezenlijken? 

 

De ESA heeft veel minder mid-

delen dan de NASA, maar wil 

wel graag meespelen met de 

grote jongens. Vandaar initiatie-

ven zoals het ruimtelaboratori-

um Columbus dat aan het ISS 

zal gekoppeld worden, de Cupo-

la met zes ramen voor een zicht 

naar buiten en de ATV of Auto-

mated Transfer Vehicle, een on-

bemand vrachtschip om voorra-

den naar het ISS te brengen. 

Maar fundamenteel werkt de 

ESA op een andere manier dan 

de NASA. De NASA probeert 

projecten te pousseren en centen 

los te krijgen, de ESA heeft cen-

ten en ziet dan wat met dat bud-

get wel of niet mogelijk is. Op 

die manier is b.v. het ruimte-

vliegtuig Hermes gekelderd 

want er was onvoldoende geld 

om dat te maken. Maar zo was 

er dan wel geld voor het ruimte-

laboratorium Columbus.  

 

Is het een goed idee om het 

ISS uit te breiden met Colum-

bus zodat men allerlei experi-

menten in een toestand van 

microzwaartekracht kan uit-

voeren? 

 

Ik herinner me dat op een pers-

conferentie van de ESA ooit de 

vraag werd gesteld of het niet 

beter zou zijn om te opteren 

voor kleine onbemande ruimte-

stations. Daar heb je immers een 

zwaartekracht die nog duizend 

keer zwakker is dan de micro-

zwaartekracht aan boord van die 

grote bemande stations. Zwaar-

tekracht nul geldt immers strikt 

genomen alleen voor het zwaar-

tepunt van het ruimtestation, en 

als je een tuig hebt van 400 ton 

ter grootte van een voetbalveld 

zoals het huidige ISS zitten vele 

onderdelen een eind verwijderd 

van dat zwaartepunt. De Engel-

sen hebben midden in de jaren 

tachtig een Man-Tended Free 

Flyer voorgesteld, een onbe-

mand ruimtelaboratorium waar 

een ruimtependel naartoe vliegt, 

instrumenten installeert en test-

resultaten en eventueel ook oude 

onderdelen mee terugbrengt 

naar de Aarde. Dat ding kan au-

tonoom zijn werk doen geduren-

de vele maanden. En aangezien 

er geen bemanning aan boord 

hoeft te overleven kan het een 

heel stuk kleiner en lichter, met 

veel betere micrograviteit als 

gevolg. Het antwoord op die 

vraag was dat zo‟n beperkte 

zwaartekracht niet echt noodza-

kelijk is voor de experimenten 

aan boord van het ISS. Terwijl 

ik net zou denken dat als je dan 

toch bezig bent met microgravi-

teit je toch zou opteren voor het 

beste resultaat dat je kan krij-

gen. 

Een belangrijke vraag is ook: 

wat doen die astronauten aan 

boord van het ISS? Normaal 

zijn er drie personen als perma-

nente bemanning aanwezig 

waarbij je er twee en een halve 

nodig hebt voor allerlei onder-

houdswerkzaamheden. Dus 

blijft er een halve over voor we-

tenschappelijk onderzoek. Heb 

je daarvoor zo‟n groot ruimte-

station nodig? Maar als alles 

volgens plan verloopt zullen er 

vanaf 2009 zes astronauten per-

manent aan boord kunnen zijn, 

en dan houd je toch al meer volk 

over om wetenschappelijk on-

derzoek te verrichten. Dus vanaf 

dan zal het ISS moeten bewijzen 

wat het waard is. En begrijpe 

wie kan, dat is ook het moment 

dat de Amerikanen uit het pro-

ject stappen... 

Wat mij echter het meest dwars-

zit bij dat hele ruimtestation is 

dat ik nog geen enkel rapport 

heb gezien van wat er daar de 

voorbije tien jaar gepresteerd is. 

Ik kan nergens zo‟n document 

vinden, ik denk dus dat het niet 

bestaat. Dat hoeft geen boeiende 

literatuur voor het grote publiek 

te zijn, maar als ik terugdenk 

aan Apollo, na elke Maanvlucht 

werd er een Preliminary Science 

Report gepubliceerd, dat waren 

telkens van die dikke joekels 

met een voorlopige balans van 

de wetenschappelijke opbrengst 

van elke missie. Bij het ISS 

niets van dat alles. 

 

Dus al bij al geen positieve ba-

lans wat betreft de bemande 

ruimtevaart? 

 

Er zijn volgens mij twee resulta-

ten die de bemande ruimtevaart 

heeft opgeleverd na 50 jaar: 

men heeft ten eerste bijna 400 

kg stenen mee teruggebracht 

van de Maan en er ook reflecto-

ren geïnstalleerd waarmee de af-

stand tussen Aarde en Maan ui-

terst nauwkeurig kan bepaald 

worden. Ten tweede weet men 

met zekerheid dat mensen effec-

tief in de ruimte kunnen overle-

ven, maar dat ze bij een langer 

verblijf dagelijks twee uur zwa-

re oefeningen moeten doen om 

hun gestel te onderhouden en 

botontkalking tegen te gaan. 

Maar die ervaring van de mens 

in bijna gewichtloze toestand 

geldt, met uitzondering van de 

Maanvluchten, enkel voor een 

verblijf binnen het beschermen-

de magnetische veld van de 

Aarde. 

Als we astronauten naar de 

Hubble-ruimtetelescoop sturen 

voor een onderhoudsbeurt, dan 

vind ik dat verantwoord, want 

het instrument is speciaal daar-

voor ontworpen. Met alle andere 

vormen van bemande ruimte-

vaart heb ik wel problemen om-

dat mensen nodeloos in gevaar 

gebracht worden en omdat er 

weinig resultaten uit voortsprui-

ten die we als echt nuttig kun-

nen bestempelen en die we niet 

eveneens door onbemande mis-

sies hadden kunnen bekomen.    

 

Hartelijk dank voor het inte-

ressante gesprek. 
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Productbespreking 

―El cheapo‖ 12x80 verrekijker 
Philippe Mollet 

te veel aarzelen werd in de geld-

buidel getast. 

 

Eerste indrukken: 

 

Het eerste wat opvalt is dat de 

verrekijker volledig is afgewerkt 

met een soort kunstrubber. Dus 

geen metalen kijkerbuizen, wat 

zeker bij lage temperaturen wel 

aangenamer is voor de handen. 

 

Maar direct valt ook de afmetin-

Toen ik 25 jaar geleden met praktische sterrenkunde begon stonden in de  

tijdschriften Heelal en Zenit regelmatig bijdragen van Leo Aerts –toen 

reeds een uiterst ervaren waarnemer– over het waarnemen met grote ver-

rekijkers: toestellen met lensdiameters van 80 of zelfs 100 mm. Vanop 

donkere waarnemingsplaatsen (de Alpen!) zag hij een weelde aan deep-

sky-objecten: nevels, donkere nevels, sterrenhopen, melkwegstelsels,... 

 

Zeker vanop een donkere locatie zijn het inderdaad dé ideale toestellen 

om de hemel te verkennen: een meer dan behoorlijke lichtsterkte gecom-

bineerd met een relatief kleine vergroting (en dus groot beeldveld), en dit 

alles in een compacte behuizing waardoor ze eventueel nog uit de losse 

hand te gebruiken zijn. Verwacht hiermee geen detailbeelden van Maan 

en planeten, maar bvb. wel héél veel plezier met het “zwiepen” langsheen 

de ontelbare objecten in de Zomermelkweg. 

12x80: 

 

Op MIRA staan er steevast en-

kele grotere verrekijkers ter 

beschikking van  het publiek: 

een 11x80, een 15x80 en zelfs 

een 14x100. In de jaren „80 en 

„90 betaalde je voor dergelijke 

toestellen makkelijk 500 euro of 

meer, dus niet zomaar voor 

iedereen weggelegd. 

 

Maar net zoals bij de telescopen 

heeft ook hier de “Chinese revo-

lutie” flink huis gehouden, en 

zijn de prijzen sterk beginnen 

dalen terwijl ook de kwaliteit 

langzaam maar zeker toeneemt. 

 

Op de voorbije StarNights-

happening bij onze Ieperse coll-

ega‟s stonden op de stand van 

Robtics (Nederland) een aantal 

12x80-verrekijkers voor de 

comfortabele prijs van 125 euro. 

Een snelle controle overdag op 

scherpte, coating van de lenzen 

en mechanische afwerking 

bracht alvast geen grote proble-

men aan het licht dus zonder al 

gen en de afwerking van de ocu-

lairen op (de “ooglenzen”). Bij 

oudere verrekijkers hadden die 

lenzen een diameter van ca. 15-

20 mm, maar bij deze uitvoering 

meten ze bijna 24 mm!  

Volgens de specificaties die je 

her en der vindt (maar zie het 

kaderstukje onderaan voor een 

kritische noot hierbij) zouden 

het trouwens Erfle-oculairen 

zijn: een optische configuratie 

die reeds gebruikt werd bij de 

grote militaire binoculairen uit 

WOII en die garant staat voor 

een ruim beeldveld. Bij 

telesco-

p e n 

z i j n 

d e 

E r f l e s 

a l s 

groothoek

-oculairen 

ondertussen al vervangen door 

mo d erne re  co nf igura t i e s 

(Nagler,…) maar bij verrekij-

kers klinken ze dus duidelijk 

nog steeds als het neusje van de 

zalm. 

 

Wel correct is het kijkgemak: 

niet alleen zorgen de brede ocu-

lairen ervoor dat het makkelijk 

is om het oog correct te positio-

neren, maar bovendien hebben 

ze ook een grote “oogafstand 

(“eye-relief”). De producent zet 

uitdrukkelijk de aanduiding 

“LE” op de bino, wat staat voor 

“Long eye-relief”: het oog zou 

tot 17-19 mm achter de oculair-

lenzen mogen staan, zodat ook 

brildragers perfect aan hun trek-

De bino wordt geleverd met een 

stel soepele dekseltjes voor de 

vier lenzen, en een 

stevige stoffen 

d r a a g -

tas. 

Kenmerken: 12x80, merk “Robtics” 

Gekocht bij: Robtics (Nederland), 125 euro  

Uitvoering: bekleedt met rubberachtige kunststof, voorzien van een soe-

pele stoffen draagtas, met draagriem 

Optiek:  objectieven: 80  mm dubbele lenzen (“doublet”), multicoated 

Afmetingen: lengte: 33 cm, gewicht: 1,550 kg 
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merken: de verrekijker ligt goed 

in de hand, en er zit weinig spe-

ling op de scherpstelling en op 

de instelling van de oogafstand 

(het “openplooien” van de ver-

rekijker). Integendeel: ik vond 

dat de oculairen misschien zelfs 

ietsje té stroef draaien. 

 

Het gewicht is nog net laag ge-

noeg om in -combinatie met de 

lage vergroting– de bino uit de 

losse pols te laten gebruiken. 

Maar al snel merkt men hoeveel 

meer sterren er zichtbaar wor-

den zodra het toestel extra on-

dersteund wordt: leunend tegen 

de wagen of vooral liggend in 

een veldbed kwamen opeens een 

pak meer hemelobjecten binnen 

bereik. Gemonteerd op een foto-

statief wordt het natuurlijk hele-

maal trillingsvrij, maar dan 

wordt het heel lastig om recht 

naar boven te kijken (terwijl 

juist in het zenit de hemel het 

best is). Ingenieuze amateurs 

hebben daartoe dan ook al de 

ken komen. De rubberen oog-

schelpjes zijn trouwens héél 

soepel om te klappen, in tegen-

stelling tot andere modellen 

waarbij dit véél stugger gebeurt. 

Zelf neem ik echter het liefst 

waar zonder bril, en ook dan is 

die grotere oogafstand een voor-

deel. De grote oculairlenzen zijn 

immers extra gevoelig voor aan-

dampen, en bij vochtig weer 

gebeurt dit bijna ogenblikkelijk 

zodra de (vochtige!) ogen er 

vlak achter gehouden worden. 

Daarom heb ik de gewoonte 

gekregen om de verrekijker iets 

verder van de ogen te houden 

indien ik zonder bril waarneem, 

waarbij ik de bino met de uitge-

klapte schelpjes stevig laat rus-

ten op de wenkbrauwboog. 

 

Kritische getest: 

Halverwege september trokken 

we een paar nachten naar de 

donkere Ardennen, waar we 

volop de kans kregen deze bino 

te testen.  

 

Mechanisch valt 

er weinig op 

aan te 

nodige constructies bedacht. 

 

Optisch is het natuurlijk geen 

Zeiss of andere Fujinon of 

Miyauchi. Centraal in beeld 

geen noemenswaardige proble-

men, maar zoals met de meeste 

verrekijkers merk je dat de bui-

tenste 25-30 % van het beeld-

veld toch wel merkelijk minder 

scherp zijn. 

En dat merk je bij het scherp-

stellen: bij een topmodel zie je 

bij het scherpstellen duidelijk 

hoe het beeld opeens haarscherp 

wordt. Bij deze bino blijf je een 

aantal keer heen-en-weer draai-

en tot je vermoed de exacte in-

stelling gevonden te hebben.  

Dramatisch is het niet, maar 

toch voldoende om de ook aan-

wezige kleurfout (een zwakke 

rode schijn rond de sterren) wat 

te doen vergeten… 

Ter referentie: een dubbelster 

als Albireo was maar nipt te 

scheiden, iets wat me nochtans 

al lukte bij kleinere vergrotin-

gen. 

 

80 mm, een kleine telescoop! 

Inderdaad, hiermee heb je ei-

genlijk een dubbele compacte 

rich-field telescoop in handen. 

Ideaal dus om grote stukken 

hemel te verkennen, én tegelijk 

toch al een hele rits zwakke 

objecten te zien. 

De zomermelkweg tussen  

Arend en Cassiopeia/Perseus 

was een ideaal testgebied hier-

voor (de Boogschutter stond in 

september helaas al net te laag). 

 

Open sterrenhopen als M39 en 

M29 in de Zwaan zijn met een 

kleinere verrekijker natuurlijk 

ook al te zien, maar met de 

12x80 zijn ze veel duidelijker 

oplosbaar in afzonderlijke ster-

retjes. De dubbele sterrenhoop 

h&Chi tussen Perseus en Cassi-

De uittreepupil is de heldere schijf in beeld als je de verrekijker naar de 

heldere daghemel richt en vanop afstand bekijkt. Bij een 12x80-bino is 

die lichtbundel bijna 7 mm breed (80mm/12= 6,7mm) en past dus netjes 

binnen de pupilopening van het aan het donker aangepaste oog. 

Bij veel verrekijkers is die schijf echter niet uniform verlicht: soms ziet hij 

er uit als een wit vierkant in een grijze cirkel. Dat wijst op té kleine pri-

sma‟s in de bino, of prisma‟s uit een minder geschikte glassoort (BK7 ipv 

Bak-4). Bij de geteste bino zijn de prisma‟s nipt groot genoeg. 

Rare jongens die Chinezen… 

Volgens de specificaties op de verrekijker zou hij op 1000 meter afstand 

een beeldveld van 69 meter hebben, wat overeenkomt met 4° aan de he-

mel. En dat blijkt in de praktijk ook exact te kloppen: iets meer dan de 

afstand tussen de sterren delta en gamma in Cassiopeia. 

Als we dat vertalen naar “schijnbaar beeldveld” zoals we dat plegen te 

doen met astronomische oculairen dan komt dit op 48° uit. Dus zeker geen groothoekoculairen (hoewel ze 

soms omschreven worden als Erfles, maar die hebben zowat 65° beeldveld).  
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revelatie zijn de donkere Bar-

nardnevels: zo’n beetje overal 

in de zomermelkweg zitten er 

donkere stofslierten die de ach-

terliggende sterren verbergen. 

Een heel mooie zit vlakbij M39 

in de Zwaan, en er is natuurlijk 

de bekende E-nebula naast Alta-

ïr, maar een geduldig waarne-

mer op een donkere locatie zal 

er nog een heleboel ontmoeten.  

 

Conclusie:  

deze Robtics 12x80 –die waar-

schijnlijk ook onder een dozijn 

andere benamingen te vinden is, 

want allemaal uit eenzelfde Chi-

nese fabriek– mag dan wel niet 

de scherpte vertonen van zijn 

duurdere collega‟s, maar voor 

deze prijs krijg je een instru-

ment dat letterlijk een nieuwe 

hemel zal tonen. 

En dat terwijl hij nog licht en 

compact genoeg is om eventueel 

nog zonder statief te kunnen 

gebrui-

ken. 

Bevestiging op een (foto)statief gebeurt 

dankzij een schroefdraad die verbor-

gen zit achter een afdekkapje 

(midden in beeld), mits gebruik van 

een speciaal tussenstuk (niet bijgele-

verd, onder). In beide gevallen 

(verrekijker en tussenstuk) gebeurt het 

vastschroeven via een niet-metrische 

schroefdraad (de zogenaamde 

“Kodak-schroef”) die stan-

daard is in de wereld 

opeia is hiermee een prachtig 

zicht: twee heel gestructureerde 

hoopjes sterren in het midden 

van het beeldveld. Maar ook in 

en rond Cassiopeia wemelt het 

van de grotere en kleinere ster-

renhoopjes. 

 

Maar zo‟n kleine vergroting 

komt eigenlijk nog het best tot 

zijn recht bij het bekijken van 

relatief grote maar zwakke en 

weinig contrastrijke nevels. 

Grote telescopen vangen wel 

meer licht, maar dit wordt vaak 

teniet gedaan doordat dit extra 

licht weer uitgesmeerd wordt 

door de extra vergroting. 

Een object als de Noord-

Amerikanevel (NGC7000) is 

een knalrode emissienevel die te 

boek staat als “enkel fotogra-

fisch”, maar met de grote bino 

was hij in de Ardennen wel de-

gelijk nipt zichtbaar. Je ziet hem 

vooral afsteken tegen de iets 

donkerder nevelcomplexen 

eromheen, maar dan nog… 

 

Maar het kan nog sterker: tot 

mijn verbazing zag ik zelfs 

“iets” staan op de locatie van het 

helderste deel van de Sluierne-

vel (NGC6992). Doordat het 

enkel lukte bij perifeer kijken 

(“uit de ooghoeken kijken”) kon 

het natuurlijk ook een toevallig 

rijtje van zwakkere sterren zijn, 

dus ter bevestiging werd een 

truukje toegepast: een zoge-

naamde O-III-filter werd tussen 

één oculair en het oog gehou-

den. Deze smalbandfilters 

schroeven normaal gezien op 

het oculair van een telescoop 

om het contrast op te drijven bij 

het waarnemen van planetaire 

nevels, maar kunnen dus ook 

“uit de losse pols” gebruikt wor-

den. Resultaat: de sterren en de 

achtergrond worden 10 keer 

zwakker, maar de nevel blijft 

even  helder en dus contrastrij-

ker. En inderdaad: niet alleen 

NGC6992 bleek zichtbaar te 

zijn, maar ook de zwakkere an-

dere kant van de Sluier 

(NGC6960). 

Hetzelfde truukje bevestigde 

ook de zichtbaarheid van de 

Ringnevel (M57, stervormig bij 

deze vergroting) en de veel gro-

tere Helixnevel (NGC7293). De 

Halternevel (M27) is dan weer 

geen uitdaging: dat lukt al op 

een donkere plaats. 

 

Ook melkwegstelsels komen 

binnen bereik: de Andromeda 

(M31) en zijn twee companen, 

de Draaikolk (M33), maar ook 

meerdere stelsels in de Grote 

Beer (M81, M82, M101) en op 

de beste momenten zelfs M77 in 

de Walvis. 

 

M a a r 

d é 

Grote oculairlenzen (nét ietsje groter dan een stuk van 1 euro!) en soepe-

le oogschelpen zorgen voor een groot kijkcomfort. 

Eigenaardig genoeg kunnen beide oculairen afzonderlijk verdraaid wor-

den bij het scherpstellen. Normaal gezien stelt men eerst scherp met de 

grote centrale regelknop, en dan kan men één van beide nog eens afzon-

derlijk afregelen (wat in principe maar één keer dient te gebeuren) aan-

gezien onze ogen onderling toch wel een beetje afwijken. Waarom ze in 

dit geval beide instelbaar zijn blijft me een raadsel... 
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OFXB: L’Observatoire François-Xavier Bagnoud 

Sterrenwacht en planetenwandeling 

Christophe Bogaert 

TE BEZOEKEN: 

Een donkere hemel, kraakhelde-

re nachten, een prachtig land-

schap en een heel telescopen-

park: wat moet een astronoom 

nog meer hebben om tevreden te 

zijn? Dat moeten de oprichters 

van L‟Observatoire François-

Xavier Bagnoud (kortweg 

OFXB) in St-Luc ook hebben 

gedacht toen ze besloten om een 

sterrenwacht te bouwen 2200 

meter hoog in de Zwitserse Al-

pen. 

  

François-Xavier Bagnoud? 

 

De bouw van het OFXB is gro-

tendeels mogelijk gemaakt 

dankzij een gulle schenking van 

La Fondation François-Xavier 

Bagnoud. Dit verklaart ook 

meteen de naam van de sterren-

wacht. De organisatie die de 

schenking deed werd in 1989 

opgericht door de moeder van 

François-Xavier Bagnoud, een 

helikopterpiloot bij Air Glaciers, 

in 1986 op 24-jarige leeftijd 

omgekomen tijdens een missie 

in Mali. De Fondation FXB 

helpt in de eerste plaats kinde-

ren en families met AIDS over 

de hele wereld, maar heeft dus 

ook voor het startkapitaal van de 

sterrenwacht gezorgd. 

 

Locatie 

 

Dat astronomen hun sterren-

wachten graag hoog in de ber-

gen plaatsen is geen geheim, 

denk maar aan de reusachtige 

sterrenwachten in Chili (ESO) 

en op Hawaï. Het OFXB ligt op 

een hoogte van ongeveer 2200 

meter, 600 meter boven het 

dorpje St-Luc. Op die hoogte 

groeien net geen bomen meer 

die het zicht op de sterrenhemel 

kunnen verstoren. 

Lichtvervuiling is – naast slecht 

weer – één van de grote stoor-

zenders voor astronomen. De 

enige wat vervelende lichtbron 

is het dorp Grimentz aan de 

overkant van de valei, maar dat 

blijft gelukkig beperkt tot enkele 

lantaarnpalen. De valei van de 

Rhône zelf is redelijk verlicht 

maar stoort weinig tijdens het 

waarnemen. Hoe ver lichtver-

vuiling kan dragen merk je bij 

helder weer door een zwak 

oranje gloed die zichtbaar is 

achter de Matterhorn, afkomstig 

van het dorp Breuil-Cervinia (in 

vogelvlucht meer dan 30 kilo-

meter afstand). Al bij al is er 

weinig lichthinder, waardoor 

waarnemers kunnen genieten 

van een indrukwekkende ster-

renhemel. 

Het OFXB werd in het midden 

van de jaren 90 gebouwd, onge-

veer tegelijkertijd met een nieu-

we funiculaire (een soort tand-

radbaan) die de toeristen vanuit 

St-Luc naar de skigebieden 

brengt. Om zoveel mogelijk 

bezoekers aan te kunnen trekken 

ligt de sterrenwacht dan ook 

maar op een 200tal meter van 

het eindstation. 

De sterrenwacht zelf herbergt 

een auditorium, voldoende voor 

een 30tal mensen, een kleine 

bibliotheek, een waarneemter-

ras, koepel en slaapgelegenheid 

voor 6 personen. Een opvallend 

kenmerk aan de noordzijde van 

het gebouw is een betonnen 

muur in de vorm van een recht-

hoekige driehoek. Wanneer men 

‟s nachts vanaf het waarneem-

terras langs de schuine zijde 

kijkt ziet men in het verlengde 

ervan de poolster. Overdag doet 

de muur dan weer dienst als 

zonnewijzer. Naarmate de Zon 

van oost naar west draait, 

schuift de schaduw van de muur 

als een wijzer tegen de berg-

flank waar de uren van de dag 

staan aangeduid. 

Het Observatoire François-Xavier Bagnoud: een fraai modern gebouw 

gelegen in een spectaculaire omgeving. Foto: OFXB 
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Overdag 

 

Volkssterrenwachten zoals in 

Vlaanderen kennen ze in Zwit-

serland misschien niet, maar 

ook bij het OFXB ligt de nadruk 

sterk op de bezoekers. Toeristen 

zijn er in grote getalen aanwe-

zig, zeker tijdens de winter-

maanden. Vandaar dat de ster-

renwacht 10 maanden per jaar 

(niet in mei en juni) meerdere 

dagen per week open is voor het 

publiek. 

Net zoals in MIRA hebben ze in 

St-Luc een heliostaat die de Zon 

direct kan projecteren in het 

auditorium, eventueel met een 

spectroscoop ertussen om ook 

het spectrum van onze ster te 

bekijken. Ook in H-alpha kun-

nen er zonnewaarnemingen ge-

daan worden. In het OFXB ge-

beurt dit met een 152mm refrac-

tor uitgerust met een 90mm fil-

ter van Coronado. Naast zonne-

waarnemingen is er ook de mo-

gelijkheid om voorstellingen bij 

te wonen, zoals een 3D-reis 

door het heelal (met een specia-

le 3D-bril). 

 

Nacht 

 

Een belangrijk onderdeel van de 

sterrenwacht is meestal wat zich 

in de koepel bevindt. Hierin 

staat namelijk de “T600”, een 

600mm telescoop die zowel als 

Cassegrain (f/16) als Newton 

(f/3.5) gebruikt kan worden. 

Deze kijker is van de hand van 

Valmeca (Serge Deconihout) uit 

Puimichel, Zuid-Frankrijk. 

Naast de hoofdtelescoop zijn er 

ook nog enkele kleinere kijkers 

aanwezig, waaronder een C8, 

een Takahashi FS152 en een 

150mm Maksutov. Bezoekers 

die geen genoegen nemen met 

een bezoek overdag kunnen 

enkele keren per week deelne-

men aan een waarneemavond 

(een tweetal uur) op de sterren-

wacht. Na een korte theoretische 

inleiding krijgen de bezoekers 

dan de mogelijkheid om zelf 

doorheen de verschillende tele-

scopen te kijken. Zelf heb ik 

enkele jaren geleden zo M13, 

M57 en enkele andere zomerse 

objecten doorheen de T600 mo-

gen aanschouwen, zelfs met 

volle Maan indrukwekkend te 

noemen! 

Wie het iets langer wil rekken 

kan de hele sterrenwacht een 

volledige nacht afhuren. De 

heldere nachten dat er geen be-

zoekers zijn worden voorname-

lijk gebruikt voor professioneel 

onderzoek. 

 

Planetenwandeling 

 

Het OFXB is echter niet het 

enige wat er op astronomisch 

vlak te beleven valt in St-Luc. 

Op enkele meters van de ster-

renwacht begint namelijk een 

planetenwandeling van iets 

meer dan 5 kilometer. Met deze 

planetenwandeling – en de ster-

renwacht natuurlijk – tracht St-

Luc zich te profileren als ster-

rendorp. Zo zal je in het dorp 

zelf hier en daar muurschilderin-

gen tegenkomen met artistieke 

interpretaties van de Zon en 

planeten. 

Het principe van de planeten-

wandeling is eenvoudig. Het 

zonnestelsel wordt zodanig ver-

kleind dat 1 meter overeenkomt 

met 1 miljoen kilometer. Voor 

de planeten zelf wordt een ande-

re schaal gebruikt waarbij 1 

meter 100.000 kilometer voor-

stelt. Eenmaal vertrokken kom 

je zo na 150 meter onze Aarde 

tegen, met op 30 centimeter 

ervan de Maan. Deze wandeling 

illustreert mooi de enorme af-

standen binnen ons zonnestelsel. 

Sommige wandelaars komen 

niet verder dan Mars, anderen 

geven het op bij Saturnus of 

Uranus. Diegenen die onderweg 

de moed niet hebben verloren 

stoppen meestal bij Neptunus 

De sterrenwacht bedolven onder een laagje sneeuw (links) en een zicht op het waarneemterras en de koe-

pel (rechts). Foto‟s: OFXB 

OFXB  praktisch: 

 http://www.ofxb.ch, Tel: +41 27.475.58.08, E-mail: info@ofxb.ch 

 Observatoire François-Xavier Bagnoud 3961 St-Luc (Zwitserland) 

 Openingdagen/uren, activiteiten en prijzen zijn terug te vinden op 

hun website. 

• Meer informatie over de regio: http://www.sierre-anniviers.ch 
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waar ze de verleiding niet kun-

nen weerstaan om op het terras 

van het oude Hotel Weisshorn 

hun dorst te lessen. Enkel de 

meest gedreven wandelaars (of 

astronomen) gaan verder tot bij 

Pluto, ook al is ze nu officieel 

geen planeet meer. Jammer dat 

de meesten de dwergplaneet niet 

te zien krijgen, ze is namelijk 

het mooiste weergegeven: een 

kruising tussen een schip en een 

enorme vogel, met in haar bek 

het kleine bolletje. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

 

Regelmatig wordt er op het 

OFXB ook professioneel onder-

zoek verricht naar ondermeer 

exoplaneten. Hierbij werken ze 

in St-Luc samen met astrono-

men van de universiteit van Ge-

nève. 

Onlangs onderzocht men zo de 

exoplaneet GJ436b (ontdekt in 

2004), die rond de rode dwerg 

GJ436 draait. Waarnemingen 

van het OFXB werden gecombi-

neerd met Israëlische en Chi-

leense gegevens om uiteindelijk 

de grootte en dichtheid van de 

planeet te kunnen bepalen. De 

planeet bleek een massa van 

minstens 22 keer onze Aarde te 

hebben en hoofdzakelijk uit 

water en “warm ijs” te bestaan. 

 

Conclusie 

 

Het OFXB is een relatief kleine 

maar mooie en goed uitgeruste 

sterrenwacht. Daarnaast is de 

planetenwandeling de ideale 

daguitstap voor jong en oud, 

zowel mooi als wetenschappe-

lijk correct. Tot slot zijn het 

landschap – met prachtige ver-

gezichten op enkele van de 

hoogste bergen van de Alpen – 

en de nachthemel allebei indruk-

wekkend. Zeker een bezoek of 

vakantie waard! 

Links de eerste planeet van ons zonnestelsel, Mercurius, met op de achtergrond de Weisshorn (4505m). Rechts 

de Aarde en Maan. 

Het infobord over Venus op de pla-

netenwandeling. 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 2392  Eskimonevel Plan.nevel 9.9 20”  

NGC 6934  Bolhoop  8.9  7.1’  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

M35-M36-M37

-M38 

 Open Sterren-

hopen 
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Auriga en Gemini 

Zoekkaart 1 

Zoekkaart 3 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 3 

Zoekkaart 4 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC1664  Open Sterrenhoop 7.2 18  

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep Opm. 

NGC 2281 Viscluster Open Sterren-

hoop 

 7.2 14”  
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GRAND CHAMP 2007, 

een uitzonderlijke millésime 

Tom Ameye 

WAARNEMINGSWEEK MIRA 2007 

Van 8 tot 16 september 2007 

trokken 17 enthousiaste ama-

teurastronomen naar hun gelief-

de oord aan de voet van de 

Montagne de Lure.  De plaats 

van het gebeuren (Grand Champ 

in de gemeente Montlaux in het 

Franse departement Alpes-de-

Hautes-Provence) en gastheer 

Philippe moeten bij velen niet 

meer voorgesteld worden.  De 

gîte blijft een van de beste waar-

neemplaatsen die ik ken.  Onge-

twijfeld bestaan er plaatsen in 

Frankrijk of elders in Europa die 

nog donkerder zijn en nog min-

der te lijden hebben onder de 

toenemende lichtpollutie, maar 

de charme van Grand Champ 

bestaat hierin dat er verschillen-

de factoren gecombineerd wor-

den tot een ideale, quasi onver-

vangbare mix van ingrediënten: 

zo is er geen last van directe 

straatverlichting, is er zicht op 

het zuiden, kan de gîte in zijn 

geheel afgehuurd worden, zijn 

de woon- en slaapgelegenheid in 

de onmiddellijke nabijheid van 

het waarnemingsplatform en is 

er een ruime schuur waar al het 

astro-materiaal veilig kan onder-

gebracht worden.  Er is stabiele 

(!) netvoeding voorhanden, de 

kans op heldere nachten is aan-

zienlijk en als het overdag net 

iets te warm wordt, is een frisse 

duik in het zwembad een aange-

name verkwikking, waarna we 

om 19h allerlei lekkere Proven-

çaalse gerechten voorgeschoteld 

krijgen onder de patio.  Het 

avondeten bestaat steeds uit een 

voorgerecht, hoofdgerecht, kaas, 

dessert en koffie.  Ik twijfel er 

niet aan dat Test Aankoop de 

titel van “beste prijs/kwalitiet” 

zou toekennen aan deze table 

d‟hôte.  Er zijn ook tal van be-

zienswaardigheden en mogelijk-

heden tot ontspanning in de on-

middellijke nabijheid: Sisteron, 

de Montagne de Lure, de abdij 

van Ganagobie om er maar en-

kele te noemen. 

 

Zoals de titel aangeeft was 2007 

een uitzonderlijk jaar.  Dat 

kwam uiteraard niet omdat voor 

het eerst in al die jaren Philippe 

en Geertrui helaas niet konden 

deelnemen, maar wel omdat het 

weer bijzonder is meegevallen: 

van de acht nachten die ons ter 

beschikking stonden, was er 

slechts 1 nacht waar we niet van 

‟s avonds laat tot het ochtend-

gloren hebben kunnen waarne-

men of fotograferen.  In al die 

jaren heb ik nog nooit een score 

van 7.5 op 8 meegemaakt en het 

moet gezegd worden: zoiets 

kruipt in de kleren, per slot van 

rekening zijn het “werkdagen” 

van minstens 10 uur per dag !  

Een andere primeur hadden we 

te danken aan informatica wizz-

kid Koen: in een mum van tijd 

had hij met een boostertje hier 

en een routerke daar internettoe-

gang bezorgd op de weide waar 

waargenomen wordt.  Erg han-

dig wanneer je op het laatste 

moment nog vlug eens een pro-

grammaatje moet downloaden 

of nagaan waarom die connectie 

tussen de PC en de volgmonte-

Sinds 1999 organiseert MIRA elk jaar een waarnemingsweek in Grandchamp (met slechts één uitzondering: in 

2005 trokken we naar Spanje omwille van de ringvormige eclips). 
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ring nu voor de zoveelste keer 

niet wil werken.  De gamers in 

de groep dachten al dadelijk aan 

allerhande andere toepassingen, 

maar zover is het nooit geko-

men.  De heldere hemel noopte 

ons ons toe te leggen op het 

serieuzere werk. 

 

Met veel enthousiasme namen 

Laïla en Koen dit jaar de organi-

satie van de week over van Phi-

lippe, die omwille van de inten-

se voorbereiding van de feeste-

lijkheden rond het 40-jarig be-

staan van Mira, niet kon deelne-

men.  Samen zorgden ze er voor 

dat alles zo gesmeerd liep als 

een LX200 vorkmontering en 

elke dag konden diegenen die 

het wensten en net niet te moe 

waren, deelnemen aan een ver-

zorgde uitstap: zo werd de 

markt in Forcalquier aangedaan 

op maandag en werden we op 

woensdag vergast op een heus 

partijtje raften op de Ubaye (een 

bergrivier die uitmondt in het 

Lac de Serre-Ponçon).   De 11 

moedige astronomen die het 

stuurkastje van hun volgmonte-

ring wisselden voor een peddel 

en het waagden plaats te nemen 

in één van de rubberen bootjes, 

hebben er enkele onvergetelijke 

momenten aan overgehouden.   

 

Onder de deelnemers aan het 

kamp, vonden we zowel de 

mensen die pas de cursus astro-

nomie op Mira hadden gevolgd 

en hun eerste stappen waagden 

in het observeren van sterrenho-

pen en verafgelegen melkweg-

stelsels, als de doorwinterde 

astronomen die zich toeleggen 

op astrofotografie.  Zo is het al 

elk jaar geweest en dat is nu net 

ook een van de charmes van het 

kamp: op die manier kan ieder-

een veel van elkaar leren.  Voor 

de beginners had Hans een mooi 

waarnemingsprogramma opge-

maakt met de hoogtepunten 

voor de week.  Dit jaar was er 

ook een welkome versterking 

van enkele leden van Urania en 

voor het avondeten kregen we 

steeds het gezelschap van Wou-

ter, Valère en Bart die in de 

nabijgelegen gîte Vita Verde 

verbleven. 

 

Ik wil Alphonsine, Annemie, 

Chris, David, Eddy, François, 

Gianni, Hans, Jeroen, Helene, 

Laïla, Lieve, Koen, Koen, Peter 

en Sven danken voor het welsla-

gen van deze astroweek en wie 

weet … tot volgend jaar ! 
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IN HET SPOOR VAN SPOETNIK 

Auteur: Piet Smolders 

Philippe Mollet 

BOEKBESPREKING: 

De eerste Spoetnik werd in ok-

tober 1957 gelanceerd, en dat 

zullen we geweten hebben. Die 

vijftigste verjaardag van het 

“officiële” begin van de ruimte-

vaart wordt ten alle kante her-

dacht: documentaires, artikels in 

de kranten en tijdschriften, ten-

toonstellingen en lezingen (ook 

op MIRA: zie onze activiteiten-

kalender) en natuurlijk ook heel 

wat boeken. 

En dan mocht Piet Smolders 

natuurlijk niet ontbreken: Piet 

moet zowat de meest productie-

ve auteur zijn in de categorie 

“Ruimtevaart”. In zijn inleiding 

vermeldt hij het trouwens zelf 

al: 50 jaar ruimtevaart, en dit is 

zijn 50ste boek… 

 

 Piet Smolders is dan ook 

“incontournable” als het over dit 

onderwerp gaat, en zeker dan 

betreffende de Russische kant 

van de zaak. Piet is trouwens 

getrouwd met een Russische , en 

spreekt dan ook vlekkeloos de 

taal (wat hem waarschijnlijk al 

heel wat deuren deed opengaan 

in het voor de rest nog vaak 

gesloten Rusland). 

 

Klassiek overzicht? 

 

Op het eerste zicht lijkt het boek 

op het zoveelste systematische 

overzichtswerk van de ruimte-

vaart. Inderdaad begint ook dit 

werk met het verhaal van de 

Chinese bamboe-raketten, het 

levensverhaal van Konstantin 

Tsiolkovsky (de “vader van de 

Russische ruimtevaart”), Spoet-

nik,… 

Maar tussen dit chronologisch 

verhaal staat op zowat elke pa-

gina een interessant kaderstukje. 

En dat is nu net waar dit boek 

het verschil maakt: hieruit blijkt 

de enorme kennis van de auteur: 

van kleine wetenswaardigheden 

tot de grote theorieën komen 

hierin aan bod. Vaak blijkt daar-

uit ook een groot gevoel voor 

humor, zowel van de kant van 

de auteur als vaak ook van de 

kosmonauten. Je merkt dat de 

auteur –zonder zelf beroepsma-

tig met ruimtevaart bezig te zijn

– van heel dichtbij betrokken 

was bij de zaak: in de loop van 

die 50 jaar interviewde hij tal 

van astronauten en andere 

“ruimtevaart-mensen”, en raakte 

hij persoonlijk bevriend met 

velen onder hen. 

 

Spannende race... 

 

De eerste helft van het boek 

wordt natuurlijk gedomineerd 

door de fameuze “maanrace”: in 

volle koude oorlog waren de 

ruimtevaartprestaties natuurlijk 

stuk voor stuk prestigekwesties. 

De eerste kunstmaan in de ruim-

te, het eerste levende wezen, de 

eerste mens in de ruimte, de 

eerste ruimtewandeling,… Tot 

het laatste echte hoogtepunt: de 

eerste Man op de Maan. De 

wedstrijd was 

voorbij. Mocht het een 

voetbalmatch betreffen, dan 

hadden de Russen de eerste 

wedstrijdhelft gedomineerd, was 

de tweede helft veel evenwichti-

ger verlopen, maar wonnen de 

Amerikanen uiteindelijk toch de 

wedstrijd… 

 

Boeiende schrijfstijl… 

 

Met een dorre schrijfstijl zou je 

natuurlijk geen 50 boeken kun-

nen publiceren. En dat blijkt ook 

hier: ik begon er op een avond 

aan, en voor ik het wist had ik 

de eerste 50 pagina‟s achter de 

kiezen (en was de nacht al ver 

gevorderd). De vlotte afwisse-

ling van onderwerpen en rubrie-

ken draagt daar natuurlijk ook 

sterk toe bij.  

 

Figuren… 

 

Een boek als dit (en een onder-

werp als het deze) barst natuur-

lijk van de fraaie afbeeldingen. 

Volledige titel:  In het spoor van Spoetnik. 50 jaar ruimtevaart, de 

complete geschiedenis 

Auteur:  Piet Smolders 

Uitgeverij:  House of Knowledge, i.s.m. Uitgeversmaatschappij 

De Telegraaf 

Jaartal: 2007 

ISBN-nummer: 978-90-8510-404-9 

Prijs:  ca. € 17,95  
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Maar opvallend genoeg gaat het 

hier niet alleen over spectaculai-

re en soms unieke foto‟s (de 

auteur heeft in de loop der jaren 

een schitterende collectie verza-

meld), maar ook vaak over 

schetsen en schilderijen. Niet 

alleen is Piet Smolders zelf een 

enthousiast kunstschilder, maar 

ook gebruikte hij een aantal 

werken van een Russische ex-

kosmonaut. In sommige geval-

len vormt dit wel degelijk een 

echte aanwinst: van bepaalde 

aspecten van de vroege Russi-

sche ruimtevaart is nauwelijks 

of geen fotomateriaal beschik-

baar en dan zorgen deze schilde-

rijen ervoor dat men er zich toch 

een levendige voorstelling kan 

maken. 

Maar bij een aantal andere schil-

derijen had een (nochtans be-

staande) foto toch weer fraaier 

geweest, zeker gezien de schit-

terende drukkwaliteit van het 

boek. 

 

Rusland boven? 

 

„t Is natuurlijk moeilijk (zowel 

voor de auteur als voor de lezer-

recensent) om helemaal objec-

tief te blijven bij een onderwerp 

dat toch vaak politiek en emoti-

oneel geladen was, maar ‟k had 

de indruk dat de Russische 

ruimtevaart toch net iets meer 

aan bod kwam dan de Ameri-

kaanse. Daarenboven is het 

boek natuurlijk wel geschreven 

door een Nederlandse auteur, 

waardoor sommige verwijzin-

gen of namen voor Vlaamse 

lezers minder herkenbaar zijn. 

Dat neemt echter niet weg dat 

“onze” twee astronauten –Dirk 

Frimout en Frank De Winne– 

toch ook uitvoerig aan bod ko-

men. 

 

De volgende 50 jaar? 

 

De auteur beperkt zich echter 

niet tot louter een terugblik. In 

het laatste hoofdstuk waagt hij 

ook een vooruitblik op wat de 

ruimtevaart de volgende decen-

nia zou kunnen realiseren. Van 

bescheiden wetenschappelijke 

missies tot ambitieuze plannen 

(permanente bewoonde basissen 

op de Maan, Mars of zelfs ver-

der). 

 

Conclusie… 

 

“In het spoor van Spoetnik” is 

een boeiend geschreven over-

zichtswerk over 50 jaar ruimte-

vaart, geschreven door iemand 

die het van in het begin van na-

bij heeft gevolgd en meege-

maakt. Het enige wat misschien 

te weinig aan bod komt zijn wat 

kritische kanttekeningen bij het 

nut van bemande ruimtevaart, 

maar daarvoor zal de auteur er 

zelf waarschijnlijk té enthousi-

ast voor zijn. 

Maar los daarvan is dit een boek 

dat eigenlijk niet mag ontbreken 

in uw en onze bibliotheek. 

Met dit dingetje begon het allemaal 50 jaar geleden: Spoetnik-1, een 

bolletje van zo‟n 84 kg met 4 antennes eraan, draaide vanaf 4 oktober 

1957 drie maand lang rondjes rond de Aarde. 

Win een exemplaar van ―In het spoor van Spoetnik‖ 

En dankzij de gulheid van de 

uitgeverij kan het misschien 

zelfs gratis op uw boekenplank 

belanden. We hebben immers 

twee exemplaren uit te delen. 

 

Al wat u moet doen is een ant-

woord doorbellen of doormailen 

(02/269.12.80 of info@mira.be) 

op de volgende vraag: 

• wat betekent “Spoetnik” in 

het Nederlands? 

 

En als schiftingsvraag graag 

ook nog het antwoord op de 

vraag 

• hoeveel  lanceringen  geslaag-

de zowel als mislukte) zullen er 

gebeurd zijn tussen 1 januari 

2007 en 20 oktober 2007? 

Graag uw antwoord voor 20 

oktober, datum van afsluiten 

van deze wedstrijd. 
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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). 
 

• De VVS-Hemelkalender 2008 is net uit. . Deze 

onmisbare almanak van de Vlaamse (amateur)-

sterrenkundige wordt elk jaar geschreven en voor-

al berekend door de bekende Jean Meeus. Kost-

prijs € 10,00 (+ € 2,50 verzendingskosten) 
 

Praktische astronomie: 

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

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

Theoretische  astronomie: 

• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €2,50) 

• 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) 

• Onze nieuwe kosmos €15,00  (+ € 3,50) 

• Sterrenkunde voor in je binnenzak €10 (+ € 2,00) 

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

• Welke ster is dat? €18,90 (+ € 3,50) 

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 (+ € 3,50) 

• 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) 

7 september, de officiële opening van het vernieuw-

de tentoonstellingscomplex. In wijzerszin: een en-

thousiaste vrijwilliger bij de opstelling over de Zon 

in de onherkenbaar geworden planetariumzaal, de 

speech van minister Bourgeois, en de verzamelde 

MIRA-assistenten die in de planetariumzaal de le-

zingen op groot scherm konden mee volgen. 
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Lieve Meeus—Philippe Mollet—Wim Stemgee 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2007 

Datum Begin astro-

nomische 

schemering 

Zonsop-

komst 

Zonson-

dergang 

Einde astro-

nomische 

schemering 

Declinatie 

Zon 

Afstand Aarde-Zon 

in AE(astronomische 

eenheden) 

1 okt. 5h46m 7h42m 21h16m 19h21m -3°18' 1,0011 

8 okt. 5h58m 7h53m 21h00m 19h06m -6°00' 0,9991 

15 okt. 6h10m 8h04m 20h45m 18h51m -8°37' 0,9971 

22 okt. 6h21m 8h16m 20h32m 18h36m -11°09' 0,9951 

29 okt. 5h31m 7h28m 19h19m 17h23m -13°33' 0,9932 

5 nov. 5h42m 7h40m 19h09m 17h11m -15°46' 0,9915 

12 nov. 5h52m 7h52m 19h00m 17h00m -17°46' 0,9898 

19 nov. 6h02m 8h04m 18h53m 16h51m -19°32' 0,9882 

26 nov. 6h10m 8h15m 18h48m 16h43m -21°00' 0,9868 

3 dec. 6h18m 8h24m 18h45m 16h39m -22°08' 0,9857 

10 dec. 6h25m 8h33m 18h44m 16h36m -22°56' 0,9848 

17 dec. 6h31m 8h39m 18h45m 16h37m -23°22' 0,9840 

24 dec. 6h35m 8h43m 18h48m 16h40m -23°25' 0,9835 

31 dec. 6h37m 8h45m 18h53m 16h45m -23°05' 0,9833 

Datum  Maanfase 

3 okt. Laatste kwartier 

11 okt. Nieuwe Maan 

19 okt. Eerste kwartier 

26 okt. Volle Maan 

1 nov. Laatste kwartier 

9 nov. Nieuwe Maan 

17 nov. Eerste kwartier 

24 nov. Volle Maan 

1 dec. Laatste kwartier 

9 dec. Nieuwe Maan 

17 dec. Eerste kwartier 

24 dec. Volle Maan 

31 dec. Laatste 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 hori-

zon staan. Dat is vanaf eind mei niet meer het geval. 

Oktober-december 2007: de sterrenhemel in „t kort: 

 Venus domineert dit najaar de ochtendhemel. Zonder enige twijfel 

het helderste object in het oosten. 

 Hetzelfde geldt voor Saturnus, die ook na een zomerse onderbre-

king terug van de partij is. 

 Voor Jupiter is het beste voorbij. De planeet is in oktober en begin 

november nog even te zien laag aan de zuidwestelijke avondhemel, 

maar verdwijnt dan in de schemering. 

 Maar dit najaar kijken we vooral uit naar Mars. De rode planeet 

staat in oppositie op 24 december en zal dan een opvallend object 

zijn dat de ganse nacht door te zien is. Ook doorheen de telescoop 

zal er dan héél wat aan te beleven zijn. 

 Op 24 december scheert de Maan rakelings langs Mars 

 Half december kijken we natuurlijk uit naar de meteorenzwerm der 

Geminiden. Verwacht omstreeks het maximum toch 30-40 niet al 

te snelle meteoren per uur, vanonder een donkere hemel tenminste. 

Het maximum is voorzien voor de namiddag van 14 december, dus 

voor ons zal vooral de ochtend en de vroege avond van de 14de 

interessant zijn. 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 

De zonneactiviteit 

is en zal nog een 

tijdje laag blijven. 

We gaan naar het 

minimum van de 

23ste zonnecyclus. 

Vergelijk een over-

zichtstekening van 29/10 2003 

met eentje van 28/08 2007 

(bovenaan deze pagina.). Wat 

een verschil in het aantal zonne-

vlekken! 

 

Als je weet dat het Wolfgetal 

tijdens het maximum van zonne-

cyclus (sc) 19 in nov. 1957 op-

liep tot 208,4; in febr. 1969 (sc 

20) tot 111,6; in nov. 1979 (sc 

21) tot 167,1; in okt. 1989 (sc 

22) tot 162,1; en tot 125,6 in 

juni 2000 (de huidige cyclus 

23) en dat het voorlopige 

maandgemiddelde voor juni 

2007 nog maar 12,0 is, wijst dit 

in de richting van een minimum 

of een periode van lage activi-

teit. 

Doch niet alleen het aantal zon-

nevlekken en –groepen, m.a.w. 

het Wolfgetal (R), is een indica-

tor voor zonneactiviteit, ook de 

10,7 cm Radioflux en de 

“zonneconstante” (TSI= Total 

Solar Irradiance) zijn indica-

toren.  

Eenvoudig gezegd is  

 

het Wolfgetal (R): een maat 

voor het aantal zonnevlekken,  

de Radioflux: een maat voor 

de activiteit die ze in de Coro-

na teweeg brengen,  

de zonneconstante (TSI): een 

maat voor de verandering in 

zonnestraling (meer hete fak-

kelvelden is meer straling). 

 

Dat deze indicatoren bijna ge-

lijklopend zijn, is duidelijk te 

zien in onderstaande grafiek. 

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 

De zomertijd (vanaf zondagoch-

tend 25 maart) loopt twee uur 

voor op de Universele Tijd (UT). 

Deze loopt dit jaar tot de ochtend 

van 28 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 

Deze grafiek toont de 27 daagse 

gemiddelden, een zonnerotatie 

gezien vanop aarde (synodische 

rotatie) van de 10,7 cm Radiof-

lux, het Wolfgetal en de 

"zonneconstante" (Total Solar 

Irradiance, TSI, uitgedrukt in 

Watt/m2) tijdens de 23ste zonne-

cyclus.  

 

Waar het Wolfgetal R piekt in 

2000, bereiken de Radioflux en 

TSI dat maximum eind 2001 en 

begin 2002 bij de tweede zonne-

vlekkenpiek. 

 

Zonnevlekken veroorzaken ra-

diostraling of radioflux, ook 

zonneflux genoemd. Deze radio-

flux ontstaat op ruim 2000 km 

boven het zonsoppervlak en 

wordt gemeten bij een golfleng-

te van 10,7 cm (frequenties rond 

2800 MHz). Hij wordt uitge-

drukt in “Solar flux units” (sfu) 
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en kan variëren van waarden 

tussen 65 sfu tot 250 sfu, dit is 

van zeer lage tot zeer hoge zon-

neactiviteit. Deze ongevaarlijke 

radiostralingen worden door on-

ze aardse dampkring doorgela-

ten en worden in Canada geme-

ten met twee volautomatische 

radiotelescopen, de „Flux Moni-

tors‟. 

  

De zonneconstante echter is 

het vermogen afkomstig van 

de zon per m² gemeten boven 

de atmosfeer van de aarde als 

de afstand aarde-zon 1 A.E. 

(astronomische eenheid) be-

draagt. 

Al op het einde van de 19de 

eeuw deed de Amerikaan Ab-

bott metingen van de zonnecon-

stante en kwam tot de conclusie 

dat de „zonneconstante‟ geen 

constante is. Zijn eigen waarne-

mingen hadden uitgewezen dat 

bij de passage van een grote 

zonnevlek de zonneconstante 

tijdelijk daalde. Eind de jaren 80 

ontdekte men dat de zon tijdens 

een vlekkenmaximum wel 

maximaal schijnt maar dat de 

koelere straling van zonne-

vlekken gecompenseerd en 

zelfs overtroffen wordt door 

de vele hetere fakkels die dan 

verschijnen. Opvallend is dan 

ook de dip in zonnestraling in 

oktober 2003 (zie grafiek) als 

gevolg van de actieve vlekken-

groepen op dat ogenblik (gezien 

het tijdstip „Halloween‟-groepen 

genoemd, zie schets 29/10). De-

ze actieve vlekkengroepen wa-

ren zo groot dat ze de extra stra-

ling van de hete fakkelvelden 

meer dan annuleerden.  

 

De gemiddelde waarde voor de 

zonneconstante bedraagt 1366 

W/m². 

Aangezien volgens NOAA het 

minimum pas in 2008 plaats zal 

hebben, is het niet uitgesloten 

da t  he t  27 -daags  TSI -

gemiddelde duikt onder de 1365 

W/m2. 

 

Referentie: 

http://users.telenet.be/j.janssens/

Index.html 

de zon zoals nooit tevoren waar-

nemen. 

 

Drie instrumenten 

Solar zal samen met Columbus 

gelanceerd worden op een apart 

platform. Na de succesvolle in-

stallatie en activering van de ei-

genlijke Columbusmodule 

wordt Solar op één van de exter-

ne platforms van het laboratori-

um geïnstalleerd. 

Met behulp van een beweegbaar 

frame, dat roteert via twee assen 

- een zogenaamd Coarse Poin-

ting Device - blijft Solar op de 

zon gericht terwijl het ISS zijn 

banen om de aarde aflegt. 

Solar bestaat uit drie weten-

schappelijke instrumenten, die 

samen het volledige spectrum 

van zonnestraling analyseren, 

van het extreem ultraviolet tot 

het infrarood. Het gaat om SO-

Nog meer recent nieuws i.v.m. 

zonnewaarnemingen maar 

dan vanuit de ruimte werd 

verspreid via B.USOC: 

 

20 augustus 2007 

 

Vorige week arriveerde Solar op 

het Kennedy Space Center van 

de NASA in Florida na een reis 

van zeven dagen vanuit Turijn 

in Italië. Het gaat om drie in-

strumenten voor het Europees 

ruimtelaboratorium Columbus, 

bedoeld om de zon waar te ne-

men. Via het Belgische B.USOC 

zullen de gegevens van Solar 

verspreid worden. 

  

De lancering van Columbus 

staat gepland voor december 

met vlucht STS 122 van de spa-

ceshuttle Atlantis. Het Europees 

ruimtelabo zal dan worden vast-

gemaakt aan het International 

Space Station (ISS). Solar wordt 

daarna aan de buitenzijde van 

Columbus gemonteerd en moet 

Solar zal geplaatst worden op het naar de hemel gerichte zenitplat-

form van de Columbus-module, aan boord van ISS. 

http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
http://users.telenet.be/j.janssens/Index.html
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VIM (Solar Variable and Irradi-

ance Monitor), SOLSPEC 

(SOLar SPECtral Irradiance 

measurements) en SolACES 

(SOLar Auto-Calibrating Extre-

me UV/UV Spectrophotome-

ters) . 

In het bijzonder met SOLSPEC 

zijn de ingenieurs en de onder-

zoekers van het Belgisch Insti-

tuut voor Ruimte-Aeronomie 

(BIRA) van de partij. Zie voor 

meer informatie hierover ook 

het artikel België aan boord van 

Columbus:  

ht tp : / / www.esa . in t / esaCP/

S E M 3 M J L J -

C0F_Belgium_du_0.html 

 

B.USOC 

Wanneer Solar eenmaal operati-

oneel is worden de waarne-

mingsgegevens in real time naar 

de aarde gestuurd, waar ze eerst 

verzameld worden in het Belgi-

an User Support and Operation 

Centre (B.USOC), gevestigd in 

het BIRA in Ukkel. Daarna wor-

den ze verder verspreid ter ana-

lyse onder onderzoekers. 

Solar werd gebouwd bij Thales 

Alenia Space facility in Turijn, 

Italië. In een speciale transport-

container ging het instrumenten-

trio eerst over de weg naar Am-

sterdam, daarna via de lucht 

naar Miami en vervolgens weer 

over de weg naar het Kennedy 

Space Center. 

De volgende weken zal Solar 

nog een aantal tests ondergaan. 

Daarna wordt het instrumenten-

pakket klaargemaakt voor in-

stallatie in het laadruim van de 

spaceshuttle. 

 

Referentie: 

 

http://www.esa.int/esaCP/

SEM314-

VL05F_Belgium_du_0.html 

 

 

2: DE PLANETEN 

 

Jupiter is nog enkele de eerste 

paar weken van oktober te zien, 

nadien verdwijnt de reuzenpla-

neet in de avondschemering. De 

planeet was de ganse zomer 

door te zien, maar „t was niet 

echt een spectaculair zicht: Jupi-

ter stond onderaan het sterren-

beeld Ophiuchus en dat staat 

helaas nogal laag boven de Bel-

gische horizon. 

En ook voor volgend jaar is er 

nog geen beterschap op komst: 

dan trekt de planeet doorheen 

het even laag staande Sagittari-

us . 

 

Saturnus staat gelukkig nog 

steeds in een noordelijker stuk 

van de ecliptica: dit jaar vertoeft 

de ringenplaneet onderaan in de 

Leeuw.  Geniet dit jaar nog eens 

van het uitzicht op de ringen, 

want eind volgend jaar zal daar 

quasi niets meer van te zien zijn: 

dan kijken we vanop Aarde 

recht in het ringvlak van de pla-

neet, zodat zelfs met de grootste 

kijkers dan enkel nog een smal 

lijntje te zien zal zijn. 

 

In oktober zal Saturnus trou-

wens makkelijk te vinden zijn: 

dan staat ze steevast op minder 

dan 10° van de uiterst heldere 

Venus. En Venus is momenteel 

“de Ochtendster”: zonder enige 

twijfel het helderste puntje aan 

de (oostelijke) ochtendhemel. 

Zelfs in september (toen ze nog 

maar nauwelijks uit de scheme-

ring tevoorschijn kwam) kregen 

we op MIRA al de nodige mails 

en telefoontjes van personen die 

zich afvroegen wat die heldere 

“ster” toch was… 

 

Dé grote publiekslokker dit na-

jaar zal echter Mars zijn, die 

zeker in december de ganse 

nacht door zal te zien zijn. De 

planeet staat immers in opposi-

tie met de Zon (dus diametraal 

tegenover de Zon aan de hemel) 

op 24 december. 

De kortste nadering tot de Aarde 

gebeurt echter al een weekje  

eerder: op 18 december staat de 

Datum 

Positie  

t.o.v. 

Maan 

Samenstand 

met ster of 

planeet 

2 okt. 2° onder Mars 

7 okt. 3° onder Venus 

7 okt. bedekking 
Regulus ( 

Leo) 

8 okt. 8° boven Saturnus 

27 okt. bedekking Plejaden 

30 okt. 3° onder Mars 

3 nov. 3,5° links 
Regulus ( 

Leo) 

4 nov. 3° boven Saturnus 

5 nov. 5° links Venus 

8 nov. 8° boven Mercurius 

27 nov. 1° links Mars 

30 nov. 3° boven 
Regulus ( 

Leo) 

1 dec. 8° onder Saturnus 

5 dec. 2° links 
Spica 

( Virginis) 

6 dec. 8° boven Venus 

21 dec. bedekking Plejaden 

24 dec. 

Bijna 

bedek-

king 

Mars 

28 dec. 
1,5° bo-

ven 
Regulus ( 

Leo) 

28 dec. 4° boven Saturnus 

Samenstanden van de Maan met 

een ster of planeet vormen een ide-

ale 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. 

http://www.esa.int/esaCP/SEM3MJLJC0F_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM3MJLJC0F_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM3MJLJC0F_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM314VL05F_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM314VL05F_Belgium_du_0.html
http://www.esa.int/esaCP/SEM314VL05F_Belgium_du_0.html
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SATURNUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 4h27m 

8 oktober 4h03m 

15 oktober 3h40m 

22 oktober 3h16m 

29 oktober 1h52m 

5 november 1h28m 

12 november 1h03m 

19 november 0h34m 

26 november 0h08m 

3 december 23h42m 

10 december 23h16m 

17 december 22h48m 

24 december 22h21m 

31 december 21h52m 

Venus en Saturnus verdwenen de voorbije maanden van de avondhemel, maar zijn ondertussen terug opgedoken aan 

de andere kant van de Zon en prijken nu aan de ochtendhemel. Venus is daarbij verweg het makkelijkst: het is zonder 

enige aarzeling het helderste puntje aan de ochtendhemel. 

Saturnus staat deze maanden onderaan het sterrenbeeld Leeuw, waar in oktober ook Venus staat. Deze laatste vliegt 

er echter vandoor: in november en de eerste helft van december doorkruist Venus het brede sterrenbeeld Maagd, en 

de tweede helft van december wordt dan de Weegschaal bezocht.  

 

Maar dit najaar kijken we vooral uit naar Mars: om de 26 maand ongeveer staan Aarde en Mars aan dezelfde kant 

van de Zon, en dus dicht bij elkaar. De dichtste nadering gebeurt op 18 december: dan staat de Rode Planeet op 

slechts 88,6 miljoen kilometer van ons. Dan haalt de planeet een diameter van bijna 16 boogseconden (wat nog 

steeds maar de helft is van de diameter van Jupiter). 

 

Jupiter kunnen we enkel nog de eerste weken van oktober proberen te verschalken in de avondschemering. De pla-

neet is zeker helder genoeg (magnitude –2,0) maar staat dit jaar helaas héél laag aan de hemel: het onderste deel van 

het sterrenbeeld Slangendrager (Ophiuchus). 

 

Probeer dit najaar echter ook eens Mercurius te vinden: de kleinste planeet (nu Pluto gedegradeerd werd) moet 

vooral midden november opgezocht worden, aan de ochtendhemel. Probeer zeker eens tijdens de ochtendschemering 

van 8 november (rond 7h30?): dan staat Mercurius één verrekijkerbeeld linksboven van het smalle maansikkeltje. 

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 (zomertijd tot 28 oktober, wintertijd vanaf dan). 

MARS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 22h54m 

8 oktober 22h38m 

15 oktober 22h21m 

22 oktober 22h02m 

29 oktober 20h41m 

5 november 20h17m 

12 november 19h51m 

19 november 19h20m 

26 november 18h46m 

3 december 18h09m 

10 december 17h29m 

17 december 16h47m 

24 december 16h05m 

31 december 15h24m 

Saturnus 1 oktober 

Mars 

1 juli 

Mars 

1 augustus 

Mars 

1 september 

Mars 

1 oktober 

JUPITER 

Datum Onder-

gang 

1 oktober 21h58m 

8 oktober 21h34m 

15 oktober 21h11m 

22 oktober 20h48m 

Jupiter 1 oktober 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 oktober 2007 en 1 januari 2008. Beide figuren zijn identiek 

georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 

Bemerk vooral hoe dit najaar de Aarde en Mars aan dezelfde kant van de Zon staan: elke twee jaar en enkele maan-

den is dit het geval, en dan staan beide planeten natuurlijk het dichtst bij elkaar. Op de figuur is echter ook duidelijk 

te zien hoe de omloopbaan van Mars sterk elliptisch is, waardoor die “dichtste naderingen” niet steeds even dicht 

zijn. Bij de historische dichtste nadering van 2003 bedroeg die afstand nauwelijks 55 miljoen kilometer, in 2012 zal 

het meer dan 100 miljoen kilometer zijn. 

MERCURIUS 

Datum Op-

komst 

28 oktober 6h36m 

4 november 5h53m 

11 november 5h58m 

18 november 6h26m 

25 november 7h01m 

2 december 7h38m 

Venus 1 oktober 

Venus 1 november 

Venus 1 januari 

VENUS 

Datum Op-

komst 

1 oktober 3h54m 

8 oktober 3h51m 

15 oktober 3h52m 

22 oktober 3h58m 

29 oktober 3h07m 

5 november 3h18m 

12 november 3h31m 

19 november 3h45m 

26 november 4h01m 

3 december 4h18m 

10 december 4h36m 

17 december 4h54m 

24 december 5h13m 

31 december 5h32m 

Mercurius 28 

oktober 

4 november 11 november 18 november 25 november 2 december 

Venus 1 december 



MIRA Ceti - oktober - december 2007 34 

planeet nauwelijks 88,6 miljoen 

kilometer van ons. Op dat ogen-

blik haalt het Mars-schijfje een 

diameter van bijna 16 boogse-

conden en is er dus behoorlijk 

wat te zien doorheen een tele-

scoop. Ter vergelijking: begin 

oktober bedroeg die diameter 

nog minder dan 10 boogsecon-

den. 

In tegenstelling tot de fameuze 

Mars-oppositie van augustus 

2003 (toen de afstand slechts 56 

miljoen kilometer bedroeg) staat 

Mars ditmaal behoorlijk hoog 

aan de Belgische hemel: de rode 

planeet zwerft dit najaar tussen 

de sterrenbeelden Stier en 

Tweelingen. Dat hoogteverschil 

zorgt voor een véél rustiger en 

dus scherper beeld door de tele-

scoop, en dat zal voor een groot 

deel het verschil in diameter 

compenseren (16 boogseconden 

nu, 25 toen). 

 

Diezelfde 24ste december is er 

een extra reden om Mars waar te 

nemen: die ochtend staat de 

Volle Maan er immers vlak bij! 

Vanuit Grimbergen zal er op het 

moment van de dichtste nade-

ring (omstreeks 5h54m winter-

tijd) nauwelijks één boogminuut 

afstand zijn tussen beide schijf-

jes, wat overeen komt met 4 

keer de Mars-diameter. Wie 

echter die dag  nog ietsje noor-

delijker zou reizen kan echter 

een rakelingse bedekking mee-

maken: daar zie je Mars dan af-

wisselend verdwijnen en ver-

schijnen achter de kraters aan de 

onderste maanrand. Een héél 

spectaculair schouwspel, en re-

delijk zeldzaam! 

De kaart hieronder toont het ge-

deelte van Nederland waar de 

Maanrand rakelings langs het 

Marsschijfje scheert. 

 

In november kan u ook nog eens 

proberen de snelvoetige Mercu-

rius te zien. De planeet is zeker 

helder genoeg om met het blote 

oog te zien, en was dan ook al 

gekend sinds de oudheid. Maar 

Doordat ze zo dicht bij de Zon 

staat verdwijnt ze meestal in de 

schemering. Profiteer dan ook 

van de tijdstippen waarop ze –

vanop aarde bekeken- het verst 

links of rechts van de Zon staat. 

Dit najaar is dit het geval tijdens 

de eerste weken van november, 

„s morgens vroeg in het oosten. 

Kijk zeker eens op de ochtend 

van 8 november: dan staat Mer-

curius 7° linksboven de Maan. 

Elke 2 jaar en 2 maand staan Aarde en Mars aan dezelfde kant van de 

Zon (Mars-oppositie). Maar door de uitgesproken ellipsvorm van de 

Marsbaan zijn die “dichtste naderingen” niet steeds even dicht. 

De rakende bedekking van Mars door de Maan, op de ochtend van 24 de-

cember, zichtbaar vanuit het noorden/midden van Nederland (grijze ge-

arceerde zone). 



MIRA Ceti - oktober - december 2007 
35 

- 15 Gem (6.5 - 8.8, 

201,24.7") Deze dubbelster 

bevindt zich tussen de voe-

ten van de Tweeling, ongeveer 

een halve graad te noorden van 

Nu Gem. Met een scheiding van 

25 boogseconden is 15 Gem ge-

makkelijk te splitsen, zelfs met 

een kleinere kijker. Ook de 

kleuren zijn bij deze objecten 

belangrijk en deze is een blauwe 

ster die draait rond een geelach-

tige. 

- 38 Gem (4.7 - 7.8, 347, 

5.1" - 10.3, 328, 111.5"). 

Zo'n dikke 2 graden ten 

Oosten van Xi Geminorum (of 

de tenen van Pollux) ligt er een 

drievoudige dubbelster met een 

gele hoofdster en de helderste 

begeleider is lichtblauw.  

- NGC2392 (Eskimonevel, 

9.9 - 20") Een kleine com-

pacte planetaire nevel die je 

reeds met een heel bescheiden 

kijker kan bekijken. Een aantal 

jaar terug bekeek ik deze met 

een 8cm spottingscope. Op ge-

bied van planetaire nevels een 

must, m.a.w. voor iedereen een 

verplicht nummertje. Om er 

naartoe te starhoppen begin je 

met het vinden van Delta Gemi-

norum. Op net geen 2 graden 

naar het Oosten zal je een aantal 

men op 1 januari 1801 (!) door  

de geestelijke en astronoom Gi-

useppe Piazzi van de sterren-

wacht in Palermo. 

Op zijn best kan de planetoïde 

een helderheid van magnitude 

6,7 halen, maar bij deze opposi-

tie wordt dat „slechts‟ 7,2 

(omstreeks 9 november). 

Enkele dagen geleden vertrok 

op Cape Canaveral trouwens de 

ruimtesonde “Dawn” die achter-

eenvolgens bij 4 Vesta (oktober 

2011) en 1 Ceres (februari 

2015) op bezoek zal gaan. 

 

 

5. DEEPSKY (zie middenflap) 

 

Gemini (Gem, Tweelingen) – 

Auriga (Aur, Voerman) 

 

Sterrenbeelden : 

  

We starten de verkenningstoer 

bij de 2 belangrijkste sterren van 

de Tweeling. Castor of Alfa Ge-

minorum is een complex 6-

voudig sterrensysteem waarvan 

je het A en B component kan 

scheiden met een iets grotere 

kijker. Pollux is daar-entegen 

een iets koudere alleenstaande 

ster, met een oranje-gele kleur. 

 

Het traject van planetoïde Ceres tussen 1 oktober en eind december. Ceres haalt tijdens deze periode mag-

nitude 8 en helderder (7,2 omstreeks 9 november) en is dus al haalbaar met een verrekijker. 

3: METEOREN 

 

Ook in de wintermaanden zijn 

er een paar actieve meteoor-

zwermen. De bekendste is na-

tuurlijk die der Geminiden, die 

samen met de Perseïden in au-

gustus de “top 2” de meteoor-

zwermen uitmaakt. Dit jaar zijn 

de waarnemingsomstandigheden 

bijna ideaal: een fijn maansik-

keltje gaat al vroeg op de avond 

onder en zal dus niet storen.  

Het verwachte maximum zullen 

we bij ons helaas wel moeten 

missen: dat wordt verwacht op 

14 december  omstreeks 

17h45m, dus wanneer het nog 

niet helemaal donker is bij ons. 

Je kijkt dus best die avond (kort 

na het maximum dus) of de och-

tend ervoor. 

 

Zie http://www.imo.net/ voor 

meer info over meteoorzwer-

men. 

 

4: PLANETOIDEN 

 

Deze winter is terug een gele-

genheid om planetoïde 1 Ceres 

waar te nemen. De allergrootste 

(en allereerst ontdekte) asteroïde 

meet zo‟n 950 kilometer, en 

werd voor het eerst waargeno-
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sterretjes zien in de vorm van 

een halve cirkel. Ongeveer 1 

graad ten zuidoosten van het 

centrum van de cirkel zal je 2 

zwakke sterretjes vinden, waar-

van je er eentje blijkbaar niet in 

focus kan krijgen, deze laatste is 

het klein neveltje. Je zal wel iets 

grotere apparatuur moeten heb-

ben om de centrale ster of struc-

tuur te zien, maar zelfs dit ligt 

binnen amateursbereik.  

- M 35 (5.6 - 28.0'). Een 

klassieker onder de open-

sterrenhopen ligt aan het 

uiteinde van de voet van Castor. 

Deze is trouwens het begin van 

een string van opensterrenhopen 

M37, M36 en M38, later daar-

over meer. Met de verrekijker 

goed zichtbaar als een fuzzy 

plekje, maar met een sterrenkij-

ker komt deze goed tot zijn 

recht. In een gebied zo groot als 

de maan kan je snel zo'n 70 vrij 

heldere sterretjes onderscheiden. 

In het bijzonder springen 2 ster-

renlijnen in het oog, een lange 

dwars door het centrum van 

West naar Oost en dan een klei-

nere in het noordelijk gedeelte 

van Noord naar West. Ook moet 

je eens de tijd nemen om iets 

zuidelijk de kleinere, doch meer 

contrastrijkere, opensterrenhoop 

te zoeken, namelijk NGC2158.  

- NGC2129 (7.0 - 6.0'). Op 

nog geen graad ten Westen 

van 1 Gem, het uiterste tip-

je van de voet van Castor, ligt er 

nog zo'n klein sterrenhoopje. 

Deze keer zie je een tiental ster-

retjes rond 2 heldere. 

- NGC2331 (8.5 - 18.0'). 

Soms kunnen open sterren-

hopen een heel los verband 

zijn van enkele tientallen ster-

ren. Deze, ook Colinder 126 ge-

noemd, is er zo eentje. Als je 

veel zin hebt om niets speciaals 

te zien, dan moet je deze gaan 

zoeken in het midden van de lijn 

Alfa-Epsilon Geminorum. Als je 

ontgoocheld bent zeg dan niet 

dat ik je niet gewaarschuwd 

heb… maar ook dit is een DSO. 

  

Delphinus – Dolfijn 

 

- AE Aur (5.4-6.1 On-

reg.). Deze onregelmatige 

O-type variabele ster is 

omringd door een emmisienevel 

die door de ster verlicht wordt. 

De nevel IC405 of beter de Fla-

ming star nebula is onder goede 

omstandigheden te zien, maar 

vereist toch wat enige ervaring 

en een heldere nacht. Je kan de-

ze vinden op één derde van de 

lijn Iota-Theta Aurigae. 

- 14 Aur (5.0 - 11.1, 352, 

11.1" - 7.86, 225, 14.3"). 

Vier graden ten Oosten van 

Iota Aurigae ligt er een drievou-

dige ster, waarvan de 2 helderste 

bleekgeel en blauw lijken. 

- 41 Aur (5.8 - 7.1, 357, 

7.6") .Voor deze dubbel-

ster, met een witte hoofd-

ster en blauw-witte begeleider, 

zullen we even moeten starhop-

pen. We beginnen bij Beta Auri-

gae en 1 graad ten noorden Pi 

Aurigae. We trekken de lijn 

door naar het Noorden tot we 3 

graden verder 3 sterretjes van 

magnitude 6 op een rij vinden. 

Als we nu een gelijkbenige drie-

hoek naar het Oosten maken, 

met die 3 laatste sterretje als ba-

sis, dan zit de dubbelster in de 

Oostelijke hoek. 

 

Auriga – Voerman 
 

Bij de beschrijving van M35 zei 

ik dat er nog enkele openster-

renhopen in de buurt te zien wa-

ren. 

Als je de voet van Castor ofwel 

M35 in beeld neemt met de ver-

rekijker en je gaat naar het cen-

trum van Auriga, 

dan zal je onderstaande open-

sterrenhopen in die volgorde 

kunnen zien M37, M36 en M38. 

- M37 (6.2 - 23.0'). Net 

voor je de lijn Theta Auri-

gae Beta Tauri kruist vindt 

je de direct de mooiste van de 

drie, deze is de helderste, de 

grootste en heeft het beste con-

trast. Hij bestaat uit wel 150 

sterretjes met in het centrum een 

duidelijke concentratie. 

- M36 (6.5 - 12.0'). Net 

voorbij dezelfde lijn vindt 

je de kleinste, maar toch 

ook nog een aantrekkijk zicht. 

Sommigen zien er zelfs een 

krabvorm in. 

- M38 (6.8 - 21.0'). 2 gra-

den verder ligt dan de 

laatste van de drie. Deze 

heeft net in het Zuiden 

nog een kleine buurman, name-

lijk NGC1907. Voor deze laat-

ste heb je iets zwaarder ma-

teriaal nodig. Trouwens gans het 

gebied ten westen van M36 en 

M38 ligt bezaaid met neveltjes, 

sterrenkettingen en andere ob-

jecten, genoeg om er een ganse 

nacht aan te besteden. 

- NGC1664 (7.2 - 18.0'). 

Neem Epsilon Aurigae in 

Op deze prachtige opname van Karel Teuwen ziet men duidelijk 

waarom NGC2392 de bijnaam “Eskimonevel” kreeg: de buitenste 

schillen van de planetaire nevel doen denken aan de kap van een 

bontjas, terwijl het centrale gedeelte vaag op een gezicht lijkt. 
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BRONNEN: 
• Hemelkalender 2007, 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 

de kruisdraad van de zoeker en 

ga 2 graden naar het Westen. 

Een losse en niet geconcentreer-

de opensterrenhoop met zon 30 

à 50 sterren, met 2 mooie ster-

kettingen.   

- NGC1893 (7.8 - 11.0') 

Dit is een kleinere open-

sterrenhoop met de bijzon-

derheid dat er een emissienevel, 

NGC410, in verweven zit. Ge-

bruik een OIII of UHC-filter om 

de heldere delen ervan te doen 

oplichten. Deze maakt een per-

fecte gelijkbenige driehoek met 

M36 en M37 naar het zuidwes-

ten . 

- NGC2281 (7.2 - 14.0'). 

Ook nog de “viscluster” 

genoemd is het zoekertje 

van dit kwartaal. Alhoewel het 

vrij gemakkelijk waar te nemen 

is met bescheiden materiaal is 

het terugvinden niet zo gemak-

kelijk, omdat er geen heldere 

sterren in de buurt liggen die 

kunnen dienen als referentie. Er 

is een simpel truckje, je neemt 

een lijn naar het noorden vanuit 

Theta Geminorum en de middel-

loodlijn op de lijn Theta-Beta 

Aurigae, op het snijpunt vind je 

de opensterrenhoop waar je de 

vorm van een spartelende vis in 

kan zien, met wat verbeelding 

natuurlijk. Met de kop in het 

noorden, het lichaam naar het 

zuiden en de staart gekruld naar 

het Oosten. Dit noemen de ster-

renkundigen een asterisme. 

  

Leken vragen me soms hoe je 

nu in het oculair kan zien waar 

het Noorden is. 

Daar bestaat een eenvoudige 

methode voor. Zet de motor af 

van de equatoriale montering of 

als je een Dobson hebt, blijf je 

er gewoon van af, dan zie de 

sterren bewegen in het oculair. 

Als je nu weet dat de sterren be-

wegen (eigenlijk de aarde) van 

Oost naar West, dan heb je 

haaks daarop het Noorden en 

het Zuiden. Maar dan moet je 

het type telescoop in acht ne-

men, namelijk heb je een New-

ton of een refractor zonder dia-

gonaalprisma dan staat het 

Noorden 90° in tegen wijzerzin, 

heb je een Refractor met diago-

naal dan is het Noorden 90° in 

wijzerzin. 

Voila nu zal je het Noorden niet 

snel meer verliezen. 

Vier in één klap… In de Voerman wemelt het duidelijk van de deepsky-

objecten: op deze opname van Jeroen De Vleesschauwer tijdens de voor-

bije MIRA-waarnemingsweek zijn te zien (van linksboven tot rechtson-

der): de grote open sterrenhoop M38, zijn kleinere broertje NGC 1907, 

de combinatie van sterrenhoop en nevel IC 417, en de kleine nevel rond 

NGC 1931. 

M37 is de meest “linkse” van de drie grote sterrenhopen in Auriga. Net 

zoals zijn broertjes M36 en M38 is het al met een gewone verrekijker 

makkelijk zichtbaar én herkenbaar als een open sterrenhoop.  
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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,... 

Mars 1
5/11 

15/10 
15/12 
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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,... 

Mars 15/11 

15/10 
15/12 
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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,... 
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MIRA Ceti - juli - september 2007 

Links: zoals u elders in 

dit tijdschrift kan lezen 

was het MIRA waarne-

mingskamp in de Proven-

ce (september) een onge-

looflijk succes: nagenoeg 

elke nacht doorlopend 

helder. We werden dan 

ook overstelpt met schit-

terende foto‟s… 

Dit exemplaar van Chris 

Van den Bossche toont de 

bekende Paardekopnevel, 

vlakbij de heldere ster 

Zeta in de gordel van 

Orion. Behalve deze don-

kere Barnard-nevel (B33) 

is links in beeld ook de 

Vlamnevel  te  zien 

(NGC2024 ). 

Alles samen 95 minuten 

belicht met een Canon 

350D op een Vixen 

800mm f/4 newton. 

Onder: nog meer Provence-werk van Jeroen De Vlees-

schauwer. Met een nieuwe 8 inch Ritchey-Chretien en 

weerom een Canon 350D schoot hij NGC 891, een melk-

wegstelsel in Andromeda dat we exact van opzij bekijken 

(“Edge on” heet dit in vaktaal). In totaal waren 14 be-

lichtingen van 9 minuten nodig om tot dit resultaat te 

komen. 

Rechts: maar ook vanuit de Brusselse rand zijn nog 

fraaie opnames te maken. Janos Barabas zorgde voor 

deze opname van de bekende Ringnevel (M57, sterren-

beeld Lier). Tien opnames van elk 60 seconden met een 

SAC10-CCD-camera achter een 20 cm Newton zorgden 

voor dit resultaat.  

Merk op hoe ook de centrale ster reeds zichtbaar wordt 

bij deze relatief korte belichtingstijd. 
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BEELDGALERIJBEELDGALERIJ  

MIRA Ceti - juli - september 2007 

Links: ook in onze Belgi-

sche Ardennen wordt het 

behoorlijk donker, zoals 

deze compositie van de 

Sluiernevel in de Zwaan 

bewijst. Zowel van het 

rechtse deel (met o.a. 

NGC 6960) als het linkse 

deel (NGC 6992, 6995) 

werden aparte opnames 

gemaakt: telkens één uur 

belicht met een gemodifi-

ceerde Canon 350D-

camera en een 80 mm ED

-lenzenkijker. Beide op-

names werden dan in 

Photoshop samengevoegd 

tot dit overzichtsbeeld). 

Rechts: een goede tele-

scoop, een snelle came-

ra, en dan maar wachten 

op een nacht met weinig 

luchtturbulentie. Dat is 

het geheim tot maanfoto-

grafie bij hoge resolutie. 

Voor dit detailbeeld van 

krater Clavius gebruikte 

Bart Declercq achter 

zijn C9.25-telescoop een 

DMK3 1 AF- f i rewire -

camera. Deze kan 30 

beeldjes per seconde 

schieten én kan boven-

dien meer contrasten 

weergeven dan een 

“gewone” webcam. 

Clavius zelf meet 225 km 

in diameter, maar is zelf 

bezaaid met ontelbare 

kleine kratertjes. 

Links: zwart-wit heeft natuurlijk ook nog zijn charmes. 

Voor deze foto van de Lagunenevel (M8) belichtte Tom 

Severs 19x30 seconden met een SXV-H9-CCD-camera, 

vanuit een vakantielocatie in de Franse Gard. 


