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BEELDGALERIJ 
Zelfde protuberans, drie maal anders... 
 
Het voorbije seizoen was vaak mooi zonnig, tot grote vreug-
de van al wie zonnepanelen op zijn dak liggen heeft, én van 
onze zonnewaarnemers! 
We kregen de voorbije maanden dan ook héél wat fraai 
beeldmateriaal te zien van onze leden, waaronder zelfs –
opmerkelijk in deze digitale tijden– ook terug tekeningen. 
Een oud “ambacht” dat terug populair wordt mogen we ho-
pen! 
Links: Muriel Wetz is duidelijk van alle markten thuis: 
achter haar  35mm Lunt protuberansenkijker ius ze zowel 
met de webcam als het potlood actief. Deze fraaie protube-
rans was zichtbaar op de ochtend van 13 mei. 

Rechts: en ook Marc Willemoens 
gebruikte een dergelijke “double-
stack” 60mm Lunt, maar door licht-
jes verschillende opname– en bewer-
kingstechnieken (en een lichtjes ver-
schillend tijdstip) zijn er toch weer 
andere details die beter uitkomen. 
Zeker in H-alfa-licht toont de Zon 
een steeds wisselend schouwspel! 

Links: het “vlammetje” werd trouwens gelijk-
tijdig ook vastgelegd door Janos Barabas, met 
de “grote broer” van haar toestel (een 60mm 
Lunt met dubbele filter) en een snelle Basler 
Ace1300 GM camera. Bemerk hoe de protube-
rans aan de rechterkant ook over het oppervlak 
van de Zon loopt, wat aan dit beeld een licht 
3D-effect geeft. 
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Dit initiatief kwam tot stand dankzij de 
actieve steun van de Vlaamse minister 
van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding, tevens 
bevoegd voor Wetenschapsbeleid, in 
overleg met de Vlaamse minister van 
Onderwijs en Vorming. 

Uitleen-service telescopen en aanverwanten 
 

In het vorige nummer van ons tijdschrift hadden we het al even aangehaald, maar nu zijn we definitief van start 

gegaan!  

Het gaat ondertussen reeds over een reeks van 6 degelijke telescopen (gaande van een 102mm lenzenkijker tot 

2 krachtige 30cm dobsons), en ook enkele lichte, compacte volgmonteringen voor wie op (vlieg)vakantie toch 

wil profiteren van de vaak donkere hemel om wat aan astrofotografie te doen. 

Maar in de toekomst zullen er zeker nog andere instrumenten bijkomen, en eventueel ook bijkomende/betere 

accessoires die extra kunnen ontleend worden... 

 

De toestellen kunnen telkens uitgeleend worden voor één maand. Meer info over de toestellen, handleidingen, 

prijzen en natuurlijk ook de voorwaarden kunnen bekeken worden op onze website :  

=> http://www.mira.be/nl/verhuur 

Toestel: Brandpuntsaf-
stand 

Bijgeleverde oculairen Huur-
bedrag 

Waar
borg 

20cm Schmidt-
Cassegrain, EQ5-
montering 

2000 mm 40mm LV Vixen (50x, 0,84°) 
12mm LV Vixen (166x) 
Meade 2x barlow (=> 100x, 333x) 
  

60€ 240€ 

25 cm Skywatcher 
Skyliner 10" FlexTube 
Dobson 

1200 mm 24mm Baader Hyperion (50x, 1,36°) 
9mm LV Vixen (133x) 
Celestron 2x barlow (96x, 266x) 
  

50€ 200€ 

25cm Darkstar Dobson 1620 mm 25mm Plossl (65x, 0,8°) 
10mm LV Vixen (160x) 
  

40€ 160€ 

102mm Lenzenkijker, 
EQ5-montering 

1200 mm 26mm Plössl (46x, 1°) 
6mm TS Planetary (200x) 
Orion 2x Shorty Barlow (92x, 400x) 
  

40€ 160€ 

300mm GSO Dobson 
(2 exemplaren) 

1500 mm 50mm GSO Superview 2 inch vatting (30x vergroting, 
2° beeldveld) 
25mm Vixen NPL (60x vergroting; 0,83° beeldveld) 
6mm Vixen LV (250x vergroting; 0,20° beeldveld) 
Vixen 2x Barlow 
  

50€ 200€ 

Toestel: Bijgeleverde accessoires Huur-
bedrag 

Waar
borg 

Vixen Polarie compact volgsysteem 
  

Poolzoeker, bolkop, equatoriale wedge 40€ 160€ 

iOptron SkyTracker compact volgsysteem Poolzoeker, bolkop (wedge is onderdeel van het toe-
stel zelf) 

35€ 140€ 
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Links: de omstandig-
heden waren allerbe-
labberst (het waren 
de warmste dagen -
en nachten!- van het 
jaar, dus de lucht 
was extreem turbu-
lent) maar toch 
mocht deze opname 
niet ontbreken: eind 
juni stonden het Ve-
nussikkeltje en Jupi-
ter (mèt zijn maan-
tjes) zo dicht bij el-
kaar dat ze zelfs in de 
grootste telescopen 
op MIRA nog samen 
in beeld pasten (deze 
opname werd op 29 
juni gemaakt met de  
40cm ACF-telescoop 
en een Canon 6D). 

Boven: het Jupiter-seizoen is afge-
lopen, maar leverde weer héél wat 
fraaie beelden op. Deze Jupiterop-
name van Bart Declercq dateert van 
18 april, en toont o.a. het duidelijke 
verschil in afmetingen tussen de 
maantjes Ganymedes (de grootste) 
en Io. 
 
Rechts: een goede kijker, moderne 
camera én perfecte kennis van 
beeldbewerking is een eerste vereis-
te, maar een goede hemel is vaak 
moeilijker afdwingbaar. Luc Debeck 
en Luc Jaspers trokken ervoor naar 
Andorra in de Pyreneeën, om deze 
uitzonderlijke scherpe én contrast-
rijke beelden van het zonsoppervlak 
te verkrijgen. De gebruikte telescoop 
bestond uit een combinatie van een 
150mm lenzenkijker, een ERF-filter 
en het “hart” van een PST. 
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De sterrenhemel in juli 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 juli om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 juli om 01h, op 1 augustus om 23h zomertijd,... 

Saturnus 
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OP DE VOORPAGINA 

 

Voor één keer op de voorpagina 
geen prachtige opname gemaakt 
door een MIRA-lid, of een 
sfeerbeeldje van een MIRA-
activiteit.  

Maar wel een mooi uitgewerkte 
versie van één van de bekendste 
figuren uit de sterrenkunde, als 
begeleiding bij het interview 
met Ronny Blomme op pagina 8 
van dit tijdschrift! Het Hertz-
sprung-Russell-diagram is een 
ideaal werkinstrument om ver-
trouwd te raken met de verschil-
lende soorten sterren die er be-

staan. Op de as die van beneden 
naar boven loopt zetten we de 
lichtkracht van de sterren uit te-
genover de oppervlaktetempera-
tuur van de sterren die loopt op 
de as van rechts naar links. Uit 
dit classificatiemodel leren we 
ook veel over de massa, de 
grootte en de leeftijd van de an-
dere sterren in vergelijking met 
onze Zon. 

Copyright: ESO.  

MIRA Ceti is een periodieke uitgave 
van  

Redactie: 

Philippe Mollet 

Redactieadres MIRA Ceti: 

Volkssterrenwacht MIRA 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 

Teksten: Rik Blondeel, Geertrui Cor-
nelis, Raoul de Puydt, Philippe Mol-
let, Francis Meeus.  

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. Dit bedrag kan je 
storten op rekeningnummer BE67 
0000 7722 0787 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 meer dan 
ooit uw steun nodig om onze wer-
king te kunnen verder zetten en 
uit te breiden. Helaas komen we 
niet meer in aanmerking om fis-
cale attesten uit te schrijven. Ho-
pelijk weerhoudt dit U er niet 
van om ons (bovenop het abonne-
ment of lidmaatschap) nog een 
schenking te doen. 
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Uitneembare sterrenkaart op de middenpagina 

Sinds 1996 heeft MIRA een eigen website (www.mira.be natuurlijk), 
als eerste van alle astronomische verenigingen te lande. Maar om nog 
sneller informatie te kunnen verspreiden, hebben we ook al enkele 
jaren een Facebook-pagina en een Twitter-account. Daarmee kunnen 
we vaak nog sneller informatie verspreiden, zowel over onze activi-
teiten op MIRA (en soms eens een kijkje achter de schermen gunnen) 
als over de sterrenkundige actualiteit. 

Maar wilt u vooral ook nauwer betrokken blijven bij de werking van 
MIRA? Stuur ons dan een mailtje (info@mira.be) om in te schrijven 
op onze Yahoo-groep, het interne forum van de actieve MIRA-leden. 

En kijk ook eens op ons YouTube-kanaal, daar staan ondertussen al 
héél wat interessante filmpjes over activiteiten op en van MIRA, of 
over de geschiedenis van uw favoriete volkssterrenwacht,... 

Facebook—Twitter—Yahoo-groep 
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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. 

Waterraketjes lanceren is een 
populair bezigheid voor jong (en 
oud…): we doen dit tijdens de 
jongerencursus, met de jeugd-
werking, maar op vaak op ver-
plaatsing tijdens allerhande eve-
nementen. Jaren geleden reeds 
bouwden we daarvoor een 
“lanceerinstallatie”, maar die 
was nogal groot uitgevallen en 
begon ook wat defecten te ver-
tonen. 

Guido –één van onze actiefste 
vrijwilligers– realiseerde nu een 
compactere maar vooral effici-
ëntere nieuwe installatie. Nu 
kunnen we nog meer druk op de 
waterflessen-raketten zetten, en 
vliegen ze dus nog hoger. Bij 
het eerste gebruik was iedereen 
alvast héél erg onder de in-
druk… 

We installeerden de voorbije 
maanden ook een IP-camera van 
het merk Mobotix. Dat zijn héél 
robuuste en vooral onderhouds-
loze dubbele camera’s: één 
kleurenversie  voor overdag, en 

Instrumenten / onderhoud 

Waarnemen 

De werkgroep waarnemen 
komt elke eerste en derde 
woensdag van de maand sa-
men en licht maandelijks via 
deskundige sprekers en/of 
workshops een bepaald astro-
nomisch thema toe.  
 
De volgende samenkomsten 
zijn op 1 en 15 juli, 5 en 19 
augustus, 2 en 16 september, 
telkens vanaf 20h. 
Voorlopig staan volgende le-
zing al op het programma: 

• 15 juli “Sky at 
Night” (BBC4) 

• 5 augustus HistoRik over 
Leslie Peltier 

Die data vallen trouwens zo 
goed als mogelijk ook samen 
met de data van de cursusles-
sen, zodat de deelnemers aan 
de cursus nadien nog even ge-
zellig kunnen napraten. Mail 
naar <rik.blondeel@skynet.be> 
voor meer info. 

De Werkgroep Rondleidingen/
MIRA op zondag nodigt alle 
geïnteresseerden uit 
 
Jaarlijks krijgt MIRA ruim tien-
duizend bezoekers over de 
vloer, en om al die mensen een 
beetje wegwijs te maken i.v.m. 
sterrenkunde, ruimtevaart en 
weerkunde is de grootste troef 

één uiterst gevoelige zwart-wit-
versie voor ‘s nachts. Daarmee 
kan iedereen van thuis uit vol-
gen hoe de hemel er boven 
Grimbergen uitziet: handig 
voor de MIRA-medewerkers 
om van in de voordrachtzalen 
toch te zien of er onverwachts 
opklaringen zijn. Maar ook 
handig voor de leden en bezoe-
kers, om van thuis uit te beslis-
sen of het de moeite loont om 
naar MIRA trekken op waarne-
mingsavonden of andere kijk-
activiteiten. En u ziet boven-
dien hoe druk het is op ons 
waarnemingsterras :-). 

Rondleidingen 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks activiteiten voor 
jeugdige wetenschapsfanaten. 
Vanaf dit jaar maken we onder-
scheid tussen twee leeftijdscate-
gorieën.  
Voor jongeren van 9 tot en met 
14 jaar is er elke tweede zater-
dag een activiteit van 20:00 tot 
22:00.  
 
12 september : Reuzentelesco-
pen 
Op 28 november houden we 
voor de vierde keer de 'MIRA 
Jeugdkern Sterrenspecialist'. 
Deelnemers van de Jeugdkern 
brengen dit keer zelf een voor-
stelling. Zin om ook mee te 
doen? Kom eens langs tijdens 
één van de activiteiten voor 
meer informatie.  
Zin om te komen supporteren? 
We beginnen om 19h30! 
 
MIRA Jeugdkern [Supernova] 
 

Voor jongeren van 15 tot en met 
18 jaar is er elke derde zaterdag 
een activiteit van 20:30 tot 
22:30.  
 
19 september : Science Fiction 
of Science Fact? 

Jeugdkern 

van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
nemingsinstrumenten allerlei 
hemelobjecten te tonen en om 
aan de hand van de vele maquet-
tes, experimenten en het ten-
toonstellingsmateriaal de nodige 
uitleg te geven. 
 
Op vrijdag 4 september 2015 
om 20 u houden we een bijeen-
komst waarbij alle geïnteres-
seerden welkom zijn om eens te 
kijken hoe we te werk gaan bij 
het ontvangen en rondleiden van 
groepen en individuele bezoe-
kers. Bij helder weer voeren we 
samen enkele zoekopdrachten 
uit met de computergestuurde 
telescopen.  
 
We rekenen op jouw aanwezig-
heid! 
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De sterrenhemel in augustus 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 augustus om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 augustus om 01h, op 1 september om 23h zomertijd,... 

Saturnus 
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De sterrenhemel in september 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 september om 0h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 september om 01h, op 1 oktober om 23h zomertijd,... 
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ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 2015 

Woensdag 12 augustus, 22-01h: Nacht van de Vallende Sterren op de Koninklijke 

Sterrenwacht van België (KSB)! 

België is ondertussen 7 volkssterrenwachten en een 
heleboel clubsterrenwachten rijk, maar er is natuurlijk 
maar één Koninklijke Sterrenwacht! De instrumenten 
aldaar zijn echter bedoeld voor professionele waarne-
mingen (camera’s, PC’s,…) of té verouderd om nog 
gebruikt te kunnen worden. Dus voor het grote publiek 

zit waarnemen in Ukkel er normaal gezien niet 
in, en ook bezoeken kan enkel op de schaarse 
opendeurdagen!  
Maar deze zomer krijgt u daar hoogst uitzonder-
lijk wel de gelegenheid voor, dankzij de telesco-
pen van MIRA en enkele sterrenkundeclubs uit 
het Brusselse. De concrete aanleiding is de vie-
ring van 80 jaar Planetarium op de Heizel (de 
educatieve poot van de KSB, een verre voorlo-
per ervan bestond immers reeds in 1935), en de 
datum is natuurlijk gekozen naar aanleiding van 
het maximum van de meteorenzwerm der Perse-
ïden… 

 

Alle activiteiten (lezingen, bezoek een één der 
nog actieve telescoopkoepels, en natuurlijk de 
telescoopwaarnemingen) zijn gratis, maar u 
dient wel te reserveren via de website van het 
Planetarium (http://planetarium.be/). Het aantal 
plaatsen is immers beperkt… 

Hoe zou het intussen zijn met de 
LHC (Large Hadron Collider), 
de gigantische deeltjesversneller 
van het CERN die in de buurt 
van Genève ondergronds speurt 
naar de fundamentele structuren 
waaruit ons universum is opge-
bouwd? 

In 2009 gingen de eigenlijke 
experimenten van start en in 
2012 werd het lang gezochte 
Higgsboson ontdekt, een ware 
triomf voor de moderne weten-
schap. Omwille van die schitte-
rende ontdekking werd aan onze 
landgenoot François Englert 
samen met de Brit Peter Higgs 
in 2013 de Nobelprijs natuur-
kunde toegekend. 

Sinds het voorjaar 2013 lag de 
LHC stil voor een grote onder-
houdsbeurt en ook om het in-
strument klaar te stomen voor 
een periode van drie jaar activi-
teit op een bijna dubbel zo hoog 
energieniveau als voorheen. Op 
5 april werd er groen licht gege-
ven en zo was de LHC terug 
operationeel. Deeltjesfysici kij-

Zaterdag 26 september, 15h - Lezing Steven Lowette  

“Op zoek naar nieuwe deeltjes met de grote deeltjesversneller LHC” 

ken vol spanning uit naar deze 
nieuwe fase in de werking van 
het reusachtige instrument in de 
hoop dat er mogelijk binnen 
afzienbare tijd aan het CERN 
nieuwe belangwekkende ont-
dekkingen worden gedaan.  

Steven Lowette is onderzoeks-
professor aan het Interuniversi-
ty Institute for High Energies 
van de VUB-ULB en was half-
weg de jaren 1990 actieve me-

dewerker op onze volkssterren-
wacht. Begin 2007, toen hij nog 
aan het CERN zelf werkzaam 
was, kwam Steven al een lezing 
geven op MIRA.  

Toegangsprijs: € 3,00 (leden 
gratis) 

http://home.web.cern.ch/
http://www.iihe.ac.be/
http://www.iihe.ac.be/
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Zoals elk jaar doet MIRA mee 
aan het internationale sterren-
kijkinitiatief Nuits des Étoiles, 
bij ons worden dat drie 
"Midzomersterrennachten" op 
een rij... 

Bij helder weer kan je dan zo-
wel op vrijdagavond (07/08), 
zaterdagavond (08/08) als zon-
dagavond (09/08) de prachtige 
zomersterrenhemel komen ver-
kennen doorheen onze krachtige 
telescopen en verrekijkers. 

Geen storend maanlicht dit jaar, 
dus ideaal voor het waarnemen 
van de vele fascinerende (maar 
zwakke) “deepsky” objecten aan 
de zomerhemel: fraaie sterren-
hopen, bolhopen, nevels, dub-
belsterren allerhande, en zelfs 
een paar opvallend knalrode 
koolstofsterren. 

Daarnaast bewonderen we ook 
planeet Saturnus met zijn ringen 
en maantjes, en misschien gooi-
en we ook een blik op de verre 
planeten Uranus en Neptunus!  
Met de grote computergestuurde 
kijkers van MIRA is dat tegen-
woordig snel gepiept... 

Bovendien is dit natuurlijk dé 
periode van het jaar om vallende 
sterren waar te nemen (het 
maximum van de Perseïden-
zwerm valt op de ochtend van 
13 augustus), dus met wat geluk 
zie je wel een paar meteoren 
voorbijflitsen. Maar via ons 
radiodetectiesysteem krijg je er 
met zekerheid ook te horen, vele 
per minuut zelfs in de loop van 
die avonden! 

De toegang op MIRA is vrij, je 
kan dus gratis komen waarne-
men. 
Alleen degenen die een multi-
mediavoorstelling willen bijwo-
nen over meteoren en kometen 
betalen 3,00 euro.  

Midzomersterrennach-

ten: 7-8-9 augustus 

ACTIVITEITENKALENDER JULI – SEPTEMBER 2015 

Elke woensdag– en zondagna-
middag (van 14h-18h) is MIRA 
geopend voor individuele be-
zoekers. 
Het is de bedoeling dat elkeen 
aan zijn eigen tempo de sterren-
wacht verkent: gluur eens in de 
telescoopkoepels, loop het waar-
nemingsterras af, lees de instru-
menten van het weerstation af, 
bestudeer de hemelmechanica 
met behulp van de armillair-
sfeer, de sterrenhemel met de 
interactieve sterrenkaart, bezoek 
de diverse tentoonstellingen en 
experimenten (waaronder na-
tuurlijk het befaamde optische 
experimentarium)… En vergeet 
op woensdag ook niet even bin-

Individuele bezoeken aan MIRA:  

elke woensdag en zondag, 14-18h 

nen te springen in onze biblio-
theek. 
Je kan het ganse parcours ver-
kennen met een zogenaamde 
“Audio-guide”, waarmee je bij 
elke opstelling of instrument 
gesproken commentaar krijgt. 
Maar bovendien zijn er steevast 
een aantal enthousiaste vrijwil-
ligers, die her en der een woord-
je uitleg geven en vooral de 
instrumenten bedienen in geval 
van helder weer 
(zonnewaarnemingen!) 
De toegangsprijs bedraagt € 
3,00 maar is gratis voor leden 
van MIRA. 

Astroclub met  Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

Geen Astroclub-avonden in juli 
en augustus (het wordt in de 
vakantie véél te laat donker voor 
een sterrenkijkavond), maar op 
25 september star ten we –en 
Frank– terug vol goede moed 
aan een nieuwe cyclus.  
Het onderwerp van zijn lezing is 
ditmaal erg voor de hand lig-
gend, maar des te boeiender: 
“De sterrenhemel in herfst en 
winter”. 

 
Franks 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 sterren-
wacht. De prijs bedraagt € 6,00 
(gratis voor MIRA-LedenPlus; € 
3,00 voor kinderen tot 10 jaar). 

Totale maansverduistering 
28 september, 3-7h 

Zoals u verder in dit tijdschrift 
kan lezen, krijgen we op maan-
dagochtend 28 september einde-
lijk nog eens een totale maans-
verduistering te zien. 
Het fenomeen speelt zich af 
tussen 3h07m en 6h27m, waar-
bij de Maan volledig verduisterd 
zal zijn tussen 4h11m en 
5h23m. Niet bevorderlijk voor 
de nachtrust dus, maar dat ne-
men we er als amateur-
astronoom graag bij… Want 
behalve de verduisterde Maan 

zijn die ochtend ook Venus, 
Mars en Jupiter van de partij! 
 
Mira zal geopend zijn van 3h tot 
7h (6 euro inkom, gratis voor 
leden), waarbij u de kans krijgt 
om (mits reservatie) uw ontbijt 
te nuttigen bij ons… Reserveren 
hiervoor kan tot vrijdag 25 sep-
tember. Het ontbijt zelf zal ge-
serveerd worden tussen 6h30m 
en 9h. 
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Op deze recente opname van Karel Teuwen (www.karelteuwen.be) is 
mooi te zien hoe de bolhoop M10 een relatief geconcentreerde kern heeft. 

Met een iets grotere telescoop is 
duidelijk hoe M10 geconcen-
treerder lijkt dan zijn broertje, 
maar toch zijn beide makkelijk 
op te lossen in afzonderlijke 
sterretjes. 
Met een kleine telescoop zijn 
trouwens aan de rand van M12 
drie opvallende sterren te zien 
(magnitude 10-10,5) die waar-
schijnlijk voorgrondsterren zijn. 
Vooral de westelijke en zuid-
westelijke kant van de sterren-
hoop is makkelijk op te lossen. 
  
Bolhoop M 14, m. 7.6; 6.7’ 
Bijna half zo klein als voorgaan-
de duo, en ook slechts half zo 
helder! Er is dan ook al een iet-
wat hogere vergroting nodig om 
hem te beginnen op te lossen in 
afzonderlijke sterretjes (én een 
grotere telescoop: 25cm of 
meer…). 
Net geen 5° exact noordelijk Mu 
Oph, dus met een equatoriale 
montering vlot te vinden 
(gewoon de telescoop naar 
“boven” bewegen tot de bolhoop 
in beeld komt). 
Een vrij kleine egale, ronde bol-
hoop, geen randsterren. 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2015, Jean 

Meeus, VVS 2014. 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 
• http://www.deepskylog.be 
Software:  
• Guide 9.0. Project Pluto 
• Astronomy Lab for Windows. 

Eric Bergmann-Terrell 

Op deze overzichtsfoto is duidelijk te zien waar de donkere Pijpnevel 
(links) zijn naam haalt. Visueel is het wat moeilijker om het als een geheel 
te zien, en zal de nevel vooral een reeks donkere vlekken tonen (maar 
daarvoor is wel een donkere hemel vereist, en een kleine vergroting om 
het beeld zo geconcentreerd mogelijk te houden). 
In verhouding daarmee lijkt Barnard 72 (de Slangnevel, inzet) piepklein!  
De foto beslaat dan ook een beeldveld van meer dan 20°, van de heldere 
ster Antares (rechts) in de Schorpioen tot het centrum van onze Melkweg 
in de “teut” van de Boogschutter (links).  
 Foto: Philippe Mollet, 42 minuten belicht met gemodificeerde Canon 
350D en een haarscherpe 50mm Planar-lens. 

http://www.afanet.fr/Nuits/Default.aspx
http://www.mira.be/sterrenwacht/meteorendetectie
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trouwens aan in het onderste 
deel van Ophiuchus, waar we 
stilaan in het mooiste deel van 
de Melkweg belanden (richting 
Schorpioen en Boogschutter). 
 
B72 is met een kleine kijker  
(of zelfs verrekijker) te zien als 
een donker lint in de vorm van 
de letter “S”, met een dikte van 
2 à 3 boogminuten en een lengte 
van zo’n 30 boogminuten (even 
groot als de Maan!) op een ach-
tergrond van licht van onze 
Melkweg. Op een donkere, hel-
dere nacht zal je moeten zoeken 
op zo’n 1.5° ten noorden van 
Theta Ophiuchi. 
 
De Pijpnevel daarentegen is ei-

genlijk een aaneenschakeling 
van kleinere donkere nevels, 
die pas op overzichtsfoto’s 
goed tonen waar de naam 
vandaan komt. Start mis-
schien best nbij de ster De 
nevel in zijn geheel is zo 
groot dat ie enkel met verre-

kijkers te zien is, en dan nog 
vallen eerder de afzonderlijke 
vlekken op.  
Maar misschien is dit een ideaal 
testobject voor een nieuwe 
“mode” in de sterrenkunde: in 
Japan verschijnen er de laatste 
maanden verrekijkers op de 
markt met een redelijke diame-
ter (40mm, 50mm) maar en ultra
-lage vergroting (2.7x, 3x,…). In 
alle handboeken wordt dit afge-
daan als nutteloos, omdat de  
uitkomende lichtbundel véél 
groter is als onze menselijke pu-
pildiameter, maar volgens ge-
bruikers zou dit niet opwegen 
tegen het gebruiksgemak en het 
“waaow-gevoel” van het enorme 
beeldveld en minuscule vergro-

iota en kappa, en in mindere ma-
te beta en gamma. 
 
 
Asterisme Rasalhague, Alfa 

Oph, m. 2.1 
Als er dan toch één herkenbare 
figuur is in Ophiuchus is het 
misschien wel deze: de sterren 
Delta, Zeta, Eta, Gamma, Alpha, 
Kappa en Lambda Ophiuchi 
vormen een  gigantisch asteris-
me met een weinig flatterende 
naam, namelijk “de doodskist”. 
Voor alle duidelijkheid: een as-
terisme is een groepering van 
sterren die een herkenbare fi-
guur vormen, en dus geen 
“officieel” sterrenbeeld. Sommi-
ge asterismen zijn héél bekend 
of héél herkenbaar (het 
“Pannetje” in de Grote Beer of 
de Kapstok -Collinder 399-). 
Maar meestal hebt je er ook een 

flinke dosis verbeelding bij 
nodig… 
 
Ster Barnard's star (HIP 

87937), m. 9.5 
Deze rode dwerg staat natuurlijk 
vooral bekend omwille van zijn 
grote eigenbeweging aan de he-
mel: op de kaart hiernaast ziet u 
de beweging van de ster per tien 
jaar. 
Elk jaar verschuift ze iets meer 
dan 10 boogseconden, na 10 jaar 
is dat dus al anderhalve boogmi-
nuut en duidelijk zichtbaar op 
foto’s! Op één mensenleven tijd 
zou dit trouwens al bijna een 
halve maandiameter zijn… 
Het gaat hier om de vijfde dicht-
ste ster t.o.v. de Zon (op 5.9 
lichtjaar van ons). De rode 
dwerg komt bovendien stilletjes  
onze kant op, en zal over 11.800 
jaar genaderd zijn tot amper 3.8 
lichtjaar (dichter dan Proxima 
Centauri nu, maar die zal op zijn 

beurt ook dichterbij gekomen 
zijn). Zijn helderheid zal 
daardoor ook verdubbelen, 
maar dan nog blijft een ver-
rekijker nodig om het sterre-

tje te zien. 
Ze werd overigens genoemd 
naar haar ontdekker: Edward 
Barnard, de man die vooral be-
kend staat door zijn cataloog van 
donkere nevels in onze Melk-
weg (stoffige, donkere banden in 
onze Melkweg). 
 
 
Donkere nevel B72 (Barnard 72, 
Slangnevel), m. 6.0 
Donkere nevels B78, B59, B65, 
B66, B67  (Pijpnevel),  
Een behoorlijk aantal van die 
donkere Barnard-nevels tref je 

ting.   
 
En dan beginnen we aan enkele 
exemplaren uit de grote waslijst 
bolhopen in Ophiuchus... 
 
Bolhoop M 10, m. 6.6; 12’ 
Bolhoop M 12, m. 6.7; 12’ 
Twee van de mooiste bolhopen 
aan onze noordelijke hemel, op 
nauwelijks 3° uit elkaar! Helaas 
staan ze wel in een relatief ster-
renarm gebied, wat het opzoe-
ken wat moeilijker maakt onder 
een minder donkere hemel 
(onder betere omstandigheden 
kan men gewoon starten van de 
ster 30 Ophiuchi, van magnitude 
4,8). 
Vertrekkende van het opvallen-
de koppel zoeken we de ster 
 (lambda Ophiuchus ofte 
Marfik). Loodrecht op deze ver-
bindingslijn (die nipt in het 
beeldveld van een verrekijker 
past) trekken we 4/5 beeldveld 
naar links en we belanden (via 
een sterretje van magnitude 6) 
bij M12. Verleng die richting 
nog een half beeldveld en ook 
M10 staat in beeld. 
Beide zijn normaal gezien al 
zichtbaar met een gewone verre-
kijker, als een klein vlekje dan 
(waarbij zelfs opvalt dat M10 
meer verheldert naar het cen-
trum toe dan zijn broertje…). 
 

M12 zou de zwakste van 
beiden zijn (hoewel het in 
veel catalogi anders lijkt): 
met een verrekijker op een 

modale plaats is M10 immers 
makkelijk te zien, terwijl M12 
vaak enkel perifeer waar te ne-
men is (dus “uit de ooghoeken 
kijkend”, een klassiek trucje om 
zwakkere objecten te zien). 

De positie van de “Ster van Barnard” tussen 2015 en 2035. 
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Volkssterrenwacht Urania 
Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 
Tel.: 03/455 24 93 
e-mail: info@urania.be 
http://www.urania.be/ 

Cosmodrome Genk 
Planetariumweg 19, 3600 Genk 
Tel.: 089/65 55 55 
cosmodrome@genk.be 
http://www.cosmodrome.be/ 

UGENT Volkssterrenwacht A. Pien 
Rozier 44, 9000 Gent 
Tel.: 09/264.36.74 
e-mail: info@rug-a-pien.be  
http://www.rug-a-pien.be/ 

• Nieuwe fulldome-voorstelling: Fascinerend sterlicht met Stijn Meuris 

• Za en zo 19 en 20/09:  Opendeurdagen 

• Ma 28/09: van 04 u tot 07 u: Maansverduistering 

• Elke woensdagnamiddag om 15 u en in juli en augustus ook op maan-

dag, dinsdag en donderdag: planetariumvoorstelling  

• Elke vrijdagavond om 20.30 u: planetariumvoorstelling en vanaf 15 

augustus ook toegang tot de telescopen 

• Elke zondagnamiddag om 15 u en 16.30 u: planetariumvoorstelling  

• Van 4/04 tot 6/01/16: tentoonstelling: Beam me up 

• Elke woensdagnamiddag in juli en augustus: workshops voor kids van 

8 tot 12 jaar: Buitenaards leuk voor kids 

• Cosmodroomvoorstellingen op woensdagnamiddag, zaterdag en zon-

dag: We Are Aliens; Astronaut; Dawn of the Space Age; Dinosaurs at 
Dusk; Dream to Fly; Earth, Moon & Sun; Galileo, power of the Tele-
scope; Ice Worlds; Kaluoka’Hina, The Enchanted Reef; Natural Selec-
tion; Origins of Life; Our Living Climate; Secrets of the Sun; Two 
Small Pieces of Glass; ... 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• Elke eerste vrijdagavond van de maand om 20 u: ledenavond 

• Elke vrijdagavond van 19 u tot 23.30 u: bibliotheek en InfoLAB open 

• Elke zondagnamiddag van 14.30 u tot 17.30 u: zonnewaarnemingen 

• 1ste en 3de vrijdagavond 20 u - 23 u: activiteiten voor de jeugd (gr 1) 

• 2de en 4de vrijdagavond 20 u - 22 u: activiteiten voor de jeugd (gr 2) 

• Iedere vrijdagavond 19 u - 23.30 u: bibliotheek InfoLAB open  

• 21, 22 en 23/08: starparty StarNights 

• 29 en 30/08: Rando zonder Grenzen: wandelen en sterrenkijken 

• Van 2/07 tot 27/08 elke donderdag: Kijkavond op het dak van het MAS 

• Di 7/07 van 19.30 u tot 22.30 u: AED studios-Urania avondcombi    

• Vr 24/07 van 20.30 u tot 22.30 u: Kijkavond 

• Van 11/09 tot 13/09: opendeurdagen 

• Do 17/09 van 20 u tot 22 u: EHBO (Eerste Hulp Bij Observeren)   

• Do 17/09 van 20 u tot 22 u:  Basiscursus: totaalbeeld van het heelal  

• Do 24/09 van 20 u tot 22 u: Basiscursus: De hemel in beweging  

•  Zo 27/09: poollichtdag 

• Wo 15/07 van 19 u tot 22 u: Eerste Foto's van Pluto - Live 

• Wo 22/07 van 19 u tot 22 u: lesmarathon Jupiter  

• Wo 22/07 van 20 u tot 22.30 u: Kijkavond voor het publiek 

• Wo 12/08 van 20 u tot 22.30 u: Kijkavond voor het publiek 

• Wo 12/08 van 20.30 u tot 22.30 u:  Voordracht: Vallende sterren  

• Wo 26/08 van 20 u tot 22.30 u: Kijkavond voor het publiek 

• Za 26/09 van 14.30 u tot 16.30 u: Voordracht: Prof. Walter Van Rens-

bergen: "Inleiding tot de Spectroscopie" 

Volkssterrenwacht Beisbroek / 
Cozmix 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.cozmix.be/ 

mailto:info@rug-a-pien.be
mailto:info@astrolab.be
http://www.astrolab.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=oT6CexouV4Fv6M&tbnid=lemus1RdLidAIM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.wetenschapsinformatienetwerk.be%2Forganisaties%2Fvolkssterrenwacht-beisbroek-vzw&ei=j9pRUaTEBOX30gXRwoCgAw&bvm=bv.4434278
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Francis Meeus 

Ilse De Looze (UGent) 

MIRA Ceti sprak met ... 

Op een mooie lentedag in het 
jaar 2009 werd de Europese 
ruimtetelescoop Herschel ge-
lanceerd. Die lancering, Ilse, 
heb jij met meer dan gewone 
belangstelling gevolgd? 

 

Dat klopt. Na mijn masteroplei-
ding kon ik in 2009 aan een 
doctoraat beginnen en zo voor 
een periode van drie jaar verder 
blijven werken aan de Gentse 
vakgroep sterrenkunde. De 
fondsen die de universiteit daar-
voor kreeg hadden te maken met 
het feit dat ons land had meege-
holpen aan het testen van het 
PACS instrument, eén van de 
instrumenten aan boord van 
Herschel, het was dus niet alleen 
voor de wetenschappelijke we-
reld maar ook voor mij persoon-
lijk van belang dat de lancering 
succesvol zou verlopen. Ik her-
inner me nog zeer goed dat we 
hier met onze hele groep van de 
sterrenkunde samen in een klas-
lokaal zaten om samen op groot 
scherm de lancering van de Ari-
ane 5-raket live te volgen. Het 
was half mei, ik was toen nog 
masterthesisstudent. Na afloop 
waren we allen heel enthousiast 
dat het hele gebeuren daar in 
Frans-Guyana vlot verlopen was 
en dat zowel de Planck-satelliet 
als de Herschel-ruimtetelescoop 
kort nadien met hun waarnemin-
gen vanuit de ruimte konden be-
ginnen. Die twee tuigen waren 
immers met dezelfde raket ge-
lanceerd. 

Het was dus zeker het ideale 
moment om aan mijn doctoraat 
te beginnen, want de waarne-
mingen met behulp van Her-
schel zorgden voor een massa 
data die dienden verwerkt te 
worden. Herschel was trouwens 
een heel succesvol project dat 
zoals gepland in 2013 beëindigd 
werd. De ruimtetelescoop was 
uitgerust met een enkelvoudige 
spiegel van 3,5 m diameter, wat 
hem maakte tot de grootste in-
fraroodtelescoop die ooit gelan-
ceerd werd. Met behulp van 

hoogtechnologische instrumen-
ten aan boord kreeg men zo 
zicht op het ver-infrarode en 
submillimeter deel van het elek-
tromagnetische spectrum. Daar-
toe diende men de instrumenten 
van Herschel te koelen tot -271 
graden Celsius om te beletten 
dat hun warmte zelf infrarode 
straling zou afgeven, hetgeen de 
waarnemingen in hoge mate zou 
verstoren. Bovendien moest het 
ruimtetuig in een stabiele baan 
geparkeerd worden, het zoge-
naamde Lagrangepunt L2, waar 

Vanaf ons veilige knusse hoekje in het zonnestelsel, in een rustig gebied van ons reusachtige Melkwegstel-
sel, kijken mensen vol verwondering naar de ons omringende sterrenhemel. Sinds het begin van het telesco-
pentijdperk in de 17de eeuw is ons beeld van het universum danig veranderd, maar een nieuwe revolutie wat 
betreft onze kijk op het heelal brak aan toen het ruimtevaarttijdperk van start ging. Dankzij observatoria in 
de ruimte kregen astronomen zicht op het volledige lichtspectrum, van duizenden kilometerslange radiogol-
ven tot gammastraling met golflengten van minder dan een biljoenste meter. Zodoende werden objecten 
waarneembaar die voordien onbekend of onontdekt waren. 
Een belangrijke speler in die ontdekkingstocht is de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. MIRA Ceti trok 
naar de universiteit in Gent om te spreken met een jonge astronome, Ilse De Looze (°1986), die onderzoek 
doet naar het interstellaire medium, waar veel gas en stof te vinden is. Dit materiaal is belangrijk met het 
oog op de vorming van nieuwe sterren, en dankzij de infrarood-ruimtetelescoop Herschel beschikken we 
over voldoende data om het aanwezige gas en stof tussen de sterren in kaart te brengen. 
Ilse is verbonden aan de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde van de Universiteit Gent, maar werkt momenteel 
als postdoc aan de gerenommeerde universiteit van Cambridge – waar in de 17de eeuw ook ene Isaac New-
ton actief was… 

Ilse De Looze is verbonden aan de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde van 
de Universiteit Gent, maar werkt momenteel als postdoc aan het gere-
nommeerde Institute of Astronomy van de universiteit van Cambridge.  
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centrum van de bolhoop laat 
zich helemaal oplossen in afzon-
derlijke sterretjes... 
M13 zou naar verluidt zo’n half 
miljoen sterren bevatten. In-
drukwekkend! 
 
Melkwegstelsel NGC 6207 (m. 
12,1; 3x1’) 
Voor waarnemers met iets gro-
tere telescopen (vanaf 15-20cm 
moet het lukken, mits een iets 
donkerder hemel) is dit een uit-
daging: een halve graad 
“linksboven” van die populaire 
M13 staat nog een langwerpig 
spiraalmelkwegstelseltje.  
Halfweg tussen M13 en NGC 
6207 staat er trouwens nog een 
héél zwak melkwegstelseltje (IC 
4617), maar om dit te zien is 

héél wat groter materiaal 
nodig (zelfs met een 40cm 
dobson in de donkere Ar-
dennen kon ik ‘m niet 

zien…). 
 
Bolhoop 92 (m. 6,4; 12’) 
In hetzelfde sterrenbeeld staat 
ook de fel verwaarloosde M92. 
Op zich is dit een héél knappe 
sterrenhoop, die een tamelijk 
populair waarnemingsobject zou 
zijn mocht het in een ander ster-
renbeeld staan… Nu gaat alle 
aandacht immers uit naar grote 
broer M13. 
M92 schijnt zo’n 2 magnitudes 
zwakker dan M13: hij is dus wel 
zichtbaar in de verrekijker, maar 
springt hiermee zeker niet in het 
oog.  

Opzoeken is ietsje moeilijker: 

vertrek best vanaf de ster  
Herculi (de linkerbovenhoek 
van de “Kassei”). Deze vormt 

wel de mooiste en helderste bol-
hoop aan onze noordelijke he-
mel (wie echter ooit Omega 
Centauri of 47 Tucanae zag in 

het zuidelijk halfrond weet 
dat deze nog in een gans 
andere categorie vallen…). 
M13 opzoeken is relatief 
eenvoudig: het “bovenlijf” 
van Hercules staat gekend 
als de Kasseisteen, vier ster-

ren van magnitudes 3-4 in een 
wat plompe vierhoek. Neem 
daarvan de linkerzijde (de ster-
ren Eta en Zeta), en verdeel die 
lijn in drie stukken => aan het 
einde van het bovenste derde 
ziet men met de verrekijker of 
de zoeker al een opvallend drie-
hoekje waarvan de stompe punt 
wazig blijft: da’s vanzelfspre-
kend onze bolhoop… 
Onder een goede donkere hemel 
en met goede ogen is overigens 
al te merken dat hier “iets” te 
zien is. Met een kleine telescoop 
(en lage vergroting) of een goe-
de verrekijker zal men al zien 
dat dit vlekje een duidelijke cen-
trale verheldering toont, zonder 
echter al afzonderlijke sterretjes 
te zien. Voor dat laatste is een 
hogere vergroting vereist: vanaf 
pakweg 120-150x lost zeker de 
rand van de bolhoop helemaal 
op in afzonderlijke puntjes. 
Met nog grotere instrumenten 
(vanaf pakweg 200-250 mm dia-
meter) begint de cluster ook 
heel wat structuur te vertonen: 
ervaren waarnemers hebben het 
dan over de “spinnenpoten” van 
M13: donkere “lanen” die door-
heen de bolhoop lopen. 
Zet dan een iets grotere vergro-
ting op (200-250x) en ook het 

een opvallend trio (een kromme 

lijn) met de sterren  en 69 Her-

culi. Ga vanuit  loodrecht naar 
boven en 4° verder staat terug 
een opvallend duo sterren 
(waarvan de helderste lichtjes 
oranje is). Deze wijzen dan min 
of meer naar een  nieuw rijtje 
van 3-4 sterretjes, en ongeveer 
in het verlengde daarvan staat 
dan M92. 
Een andere mogelijkheid is ver-
trekken vanaf de karakteristieke 
kop van het sterrenbeeld Draak, 
maar die afstand is iets groter. 
Met een telescoop lijkt de kern 
van M92 opvallend meer gecon-
centreerd dan die van M13, 
maar ook hier zijn het vooral de 
buitengebieden die zich makke-
lijkst laten oplossen in afzonder-
lijke sterretjes. Wegens de klei-
nere afmetingen is hiervoor wel 
een grotere vergroting nodig 
(150-200X). 
 
Bolhoop NGC 6229; m 9.4; 
4.5' 
Onder het motto "wie het kleine 
niet eert…": deze is nog eens 
kleiner dan M92. Een klein, heel 
compact bolhoopje dat je bij la-
ge vergroting zou verwarren met 
een ster. Voor deze moet je zoe-
ken naar 42 en 52 Herculi, net 
boven het midden van die lijn 
zal je twee sterretjes dicht bijeen 
zien. De bolhoop maakt met de-
ze twee een gelijkvormige drie-
hoek (in de richting van 52 
Her).  
Ophiuchus - Slangendrager 
 
Ophiuchus is een héél groot en 

ietwat “plomp” sterrenbeeld 
aal de zomer– en herfsthe-
mel, zonder opvallende 
vorm, structuur of heldere 

sterren. Het is dan ook één van 
die sterrenbeelden die u niet 
spontaan zal memoriseren (laat 
staan dat ze opvallen), maar die 
u sterretje per sterretje moet le-
ren kennen. 
Mijzelf valt altijd op dat hier 
een aantal “duo’s” staan: sterren 
van min of meer gelijke helder-
heid op 1-2 graden uit elkaar, en 
onder dezelfde hoek ten opzich-
te van elkaar: delta en epsilon, 

De befaamde bolhoop M13 
(Hercules) gefotografeerd met de 
120mm ED-refractor op MIRA 
(parallel gemonteerd op de nieuwe 
Matthis-montering van de Kutter). 
Kan je de fameuze “spinnepoten” 
zien? 
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phi.  
Maar bekender is de Romeinse 
versie: elke dokter of apotheker 
gebruikt hem immers als sym-
bool, een staf waarrond een 
slang gekronkeld zit. Het sym-
boliseert de genezer Aesculapi-
us die het geheim van het eeu-
wig leven gevonden had (en dus 
uiteindelijk toch maar doodge-
bliksemd werd door oppergod 
Jupiter…). 
 
Over Hercules hoeven we na-
tuurlijk minder uitleg te geven: 
Hercules/Heracles is waar-
schijnlijk de bekendste held/
halfgod uit de Romeins/Griekse 
mythologie. Zoon van oppergod 
Zeus en prinses Alkmene, staat 
hij vooral bekend omwille van 
de 12 werken die hij verrichtte. 
 
 
Hercules - Hercules 
 
Asterisme "De sluitsteen" (The 
Keystone) of de Kasseisteen. 
Als je de vier sterren epsilon, 
zeta, eta en pi Herculi verbindt 
dan krijg je de vorm van een 

sluitsteen (de bovenste 
steen in een boogwelfsel dat 
er voor zorgt dat de boog 
niet in elkaar stort). In het 

Nederlands wordt dit asterisme 
soms ook wel "de Kassei van 
Hercules" geheten.  
 
Bolhoop M13 (m. 5,8; 23’) 
Dit is natuurlijk dé grote blik-
vanger in Hercules, misschien 

5. DEEPSKY (zie middenflap) 
 

Ophiuchus (Oph) - Hercules 
(Her) 

Slangendrager - Hercules 
 

Sterrenbeelden: 
Ditmaal bespreken we enkele 
sterrenbeelden die uitdrukkelijk 
NIET in het centrum van de 
Melkweg liggen, maar aan de 
rand (Ophiuchus) of helemaal 
erbuiten (Hercules). Dus hier 
geen overweldigend aanbod aan 
open sterrenhopen en nevels 
meer zoals centraal in de Melk-
weg, maar ook nog niet de weel-
de aan melkwegstelsels wanneer 
we helemaal wegkijken van de 
centrale schijf van ons eigen 
melkwegstelsel. 
Wat blijft er dan over? Bolho-
pen, tal van bolhopen! Want die 
vormen een soort “wolk” of ha-
lo rond dat centrum van ons ei-
gen stelsel... 
 
Ophiuchus (de Slangendrager) 
werd ook wel eens 
“Serpentarius” geheten. Het 
staat gekend als het “dertiende 
sterrenbeeld van de horoscoop”, 
omdat de Zon daar daadwerke-
lijk een kleine drie weken ver-
toeft, wat natuurlijk voor héél 
wat verwarring zorgt bij de ster-
renwichelaars en hun aanhan-
gers… 
De Slangendrager werd bij de 
Grieken geassocieerd met de 
god Apollo, die een reuzenslang 
bevocht bij het orakel van Del-

begin november haalt ze magni-
tude 7.0 of beter, en is dus een 
makkelijke prooi voor de verre-
kijker (zie zoekkaartje hier-
naast).  
 
 
4: METEOREN 
 
Ook voor het grote publiek 
staan de zomermaanden gelijk 
aan “meteoren waarnemen”. In 
deze periode zijn er inderdaad 
opvallend veel kleine zwerm-
pjes actief, maar vooral ook de 
bekende Perseïden omstreeks 12
-13 augustus. 
Dit jaar zijn de omstandigheden 
nagenoeg ideaal: men verwacht 
de maximale activiteit op de 
ochtend/voormiddag van don-
derdag 13 augustus, terwijl het 
‘s anderendaags nieuwe maan 
is! Dus voor één keer geen sto-
rend maanlicht… 
Het beste tijdstip om de zwerm 
waar te nemen zal dan ook op 
de vroege ochtend van de 13de 
zijn, vooraleer de ochtendsche-
mering aanbreekt. 
Maar er zijn ook aanwijzingen 
dat er (héél misschien) nog een 
extra piek zou kunnen optreden 
de avond ervoor, dus het kan 
zeker geen kwaad om dan ook 
eventjes een uurtje waar te ne-
men… 
 
Mocht het echter bewolkt zijn 
die dagen, kan u nog steeds de 
meteoren-activiteit live meevol-
gen via ons radio-detectie-
systeem:  
 
http://www.mira.be/
sterrenwacht/meteorendetectie 

Zoekkaartje voor planetoïde 4 Vesta, van 1 augustus tot midden oktober. 
Al die tijd is het kleine planeetje helderder dan magnitude 7.0 en dus 
makkelijk met een verrekijker te zien. Vesta vertoeft nu in de “staart” 
van het sterrenbeeld Walvis, een eerder sterrenarm gebied aan de hemel. 
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het zich in een evenwichtstoe-
stand bevond ten opzichte van 
de aantrekkingskracht van Zon 
en Aarde en afgeschermd is van 
de straling van de Zon. Best een 
hele klus om dat allemaal voor 
mekaar te krijgen, maar de in-
spanningen loonden, want dank-
zij deze ruimtetelescoop werd 
het mogelijk om de meest koele 
en stofrijke objecten in het heel-
al waar te nemen, opeens kregen 
we een inkijk in grote gas- en 
stofwolken waar sterren ge-
vormd worden. Met de Hubble-
ruimtetelescoop konden we en-
kel de sterren waarnemen die 
niet verhuld zijn in dichte wol-
ken van gas en stof. En zo was 
het voor mij en mijn collega’s 
die ook op de data van Herschel 
werkten heel boeiend om onder-
zoek te kunnen doen naar gas en 
stof in het interstellaire medium 
in een golflengtegebied dat 
nooit eerder in kaart was ge-
bracht. Op kortere golflengten 
in het infrarood was het iets 
warmere stof en gas al wel 
waargenomen, maar nu kregen 
we dankzij Herschel ook zicht 
op het koudere stof en gas tus-
sen de sterren. 
 
Herschel was niet de eerste in-
frarood-ruimte-telescoop? 

 

Neen, je had in de jaren 1980 al 

IRAS gehad, een Amerikaans-
Nederlands-Brits samenwer-
kingsproject, en in de jaren 1990 
was er ISO van de ESA waar 
ook Japan en de VS bij betrok-
ken waren. En voor deze eeuw 
moeten we zeker ook de Spitzer 
Space Telescope van de NASA 
vermelden en de Japanse Akari. 
In vergelijking met de 3,5 m 
spiegelopening van Herschel 
waren alle voorgangers eerder 
bescheiden instrumenten, maar 
toch hebben ze alle bijgedragen 
tot een beter begrip van het in-
frarode universum.  
 
De Hubble-ruimtetelescoop 
kan een deel van het infrarode 
spectrum waarnemen, maar 
die beelden zijn niet geschikt 
voor wat jullie onderzoeken? 
 

De Hubble-beelden zijn comple-

mentair aan de Herschel-

waarnemingen, en geven donke-

re plekken weer op plaatsen 

waar het stof verhindert dat het 

sterlicht ons bereikt. De Hubble 

waarnemingen laten zo toe om 

de stofeigenschappen op een an-

dere manier te bestuderen aan 

de hand van de absorptie van de 

sterlicht door stofdeeltjes. Ook 

de opvolger van Hubble zal heel 

nuttige waarnemingen voor ons 

kunnen maken. Als alles vol-

gens plan loopt zal in oktober 

2018 de James Webb Space Te-

lescope gelanceerd worden, die 

zal over een gesegmenteerde 

spiegel van 6,5 m diameter be-

schikken en waarnemingen tot 

in het midden-infrarood moge-

lijk maken. Met de JWST zullen 

we ondermeer kunnen terugkij-

ken naar de eerste stervorming 

in de beginperiode van het heel-

al. We zullen er ook de kortere 

golflengten van het stof mee 

kunnen detecteren en zo mole-

culaire wolken en stervormings-

gebieden in sterrenstelsels te 

zien krijgen, en voor de meeste 

nabijgelegen stelsels wordt het 

mogelijk om stofschijven rond 

sterren en de atmosferen van 

planeten te bestuderen.  

Dat klinkt veelbelovend, maar 
het is nog wel even wachten 
tot het project van start gaat. 
Intussen hebben we in Chili al 
wel het prachtige ALMA-
complex. 

 

ALMA heeft door de grote 
hoogte waarop het observatori-
um is gebouwd niet zoveel last 
van het water en de zuurstof in 
de aardatmosfeer en kan door de 
gecombineerde kracht van de 
zesenzestig schotelantennes een 
enorm hoge resolutie bereiken, 
maar het is toch vooral een in-
strument om waarnemingen te 
doen op langere golflengten, het 
zogenaamde submillimeterge-
bied tot een tiental millimeter. 
Door het feit dat je zo een goede 
resolutie hebt, zijn vooral de 
waarnemingen op hoge roodver-
schuiving – dus heel ver verwij-
derde objecten – het doelwit van 
ALMA. Het probleem met het 
nabije universum voor ALMA is 
dat je door de hoge resolutie tel-
kens maar een heel klein stukje 
van een nabijgelegen sterren-
stelsel in beeld kan brengen. 
Maar op hoge roodverschuiving 
kan dan weer wel in detail waar-
genomen worden hoe stervor-
ming plaatsvindt en hoe de dis-
tributie is van het gas is in die 
verafgelegen sterrenstelsels. Als 
we met ALMA veel dichterbij 
naar de overblijfselen van een 

Het Herschel Space Observatory was een infrarood-ruimtetelescoop van 
de ESA die opereerde van 2009 tot 2013. De spiegel met een diameter 
van 3,5 meter is de grootste die tot op heden in de ruimte is gebracht. 
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supernova kijken, krijgen we 
mooi te zien waar al het wegge-
blazen gas en stof rondom de 
ontplofte ster zich bevindt. In de 
overblijfselen van zo een super-
nova zijn een heleboel metalen 
aanwezig waaruit nieuwe stof-
korrels kunnen gevormd wor-
den. Zo zijn supernova een be-
langrijke bron van nieuwe stof 
in het interstellaire medium. An-
derzijds heb je ook geëvolueer-
de sterren die in hun rode reu-
zenfase enorm expanderen. Hun 
buitenste gaslagen worden naar-
mate het einde van hun leven 
nadert door krachtige stellaire 
winden weggeblazen, en zo ko-
men er grote massa’s gas en stof 
in de ruimte tussen de sterren te-
recht. Dit zijn twee van de voor-
naamste productiemechanismen 
van stof in sterrenstelsels, maar 
we hebben momenteel onvol-
doende inzicht om precies te 
weten hoe efficiënt dat gebeurt. 
En in dit verband is ALMA al 
heel nuttig geweest, zo hebben 
sterrenkundigen een grote hoe-
veelheid koud stof kunnen waar-
nemen dat vers gevormd werd 
in de overblijfselen van een su-
pernova die in 1987 tot ontplof-
fing kwam. Een ander revolutio-
nair resultaat met ALMA zijn de 
eerste waarnemingen van de 
stofschijf rond de jonge ster HL 
Tauri waarbij de eerste begin-
sels van planeetvorming waar te 

nemen zijn. Zoiets is echt wel 
‘hot news’ in het hedendaagse 
sterrenkundig onderzoek. 
 
Zou donkere materie een rol 
kunnen spelen bij het gedrag 
van stof tussen de sterren en 
bij de vorming van planeten? 

 

Zelf doe ik geen onderzoek naar 
planetaire schijven, maar op 
dergelijke kleine schaal brengt 
men de donkere materie niet 
echt in rekening. Ze speelt voor-
al een rol op het vlak van de al-
gemene structuurvorming van 
het heelal en bij de vorming van 
sterrenstelsels. Na de Big Bang 
was het heelal een redelijk uni-
form medium, door de zwaarte-
kracht zijn kleine fluctuaties in 
dat medium beginnen samen-
klonteren, en als de dichtheid 
van het gas dan uiteindelijk 
hoog genoeg was, zijn de eerste 
sterren en sterrenstelsels kunnen 
ontstaan. In die context is don-
kere materie zeker een belang-
rijke factor, maar zoals je weet 
is over het hoe en wat van don-
kere materie momenteel nog 
veel niet geweten in de sterren-
kunde. 
 
Aan jullie Vakgroep Sterren-
kunde werd een softwarepak-
ket ontwikkeld waarmee het 
mogelijk wordt om het stof 
tussen de sterren en in accre-
tieschijven, d.w.z. de stof- en 

gasschijven rond jonge of ou-
de sterren, in detail te bestu-
deren? 

  

Inderdaad, die software heet 
SKIRT, het is een code die pro-
fessor Maarten Baes ergens be-
gin jaren 2000 ontwikkeld heeft. 
SKIRT is software die door ster-
renkundigen vrij mag gebruikt 
worden en die ook constant evo-
lueert en op die manier altijd 
maar performanter en veelzijdi-
ger wordt. De software had aan-
vankelijk tot doel om de kine-
matica van sterren te bestude-
ren, en is geleidelijk geëvolu-
eerd tot een stralingsoverdracht-
code waarmee het mogelijk 
wordt om de verstrooiing, ab-
sorptie en emissie van sterlicht 
door stofdeeltjes te simuleren en 
te vergelijken met reële waarne-
mingen. Het is een numerieke 
code die de interactie tussen 
sterlicht en stof volledig simu-
leert. We hebben zicht op de 
toestand in ons eigen sterrenstel-
sel, maar we willen dat vergelij-
ken met wat er plaatsvindt in an-
dere sterrenstelsels. Als we kij-
ken naar extinctiecurves bij ver-
schillende sterrenstelsels – een 
weergave van hoeveel sterlicht 
het stof op elke golflengte gaat 
absorberen, zien we curven met 
heel verschillende vormen, en 
dat wijst erop dat stof zich in 
verschillende sterrenstelsels heel 
anders gedraagt en ook evolu-
eert.  
Het belang van dit soort onder-
zoek ligt erin dat als je naar het 
universum kijkt, ongeveer de 
helft van al het sterlicht eerst 
door stof geabsorbeerd wordt en 
vervolgens opnieuw wordt uit-
gezonden. En dat is vooral het 
geval bij jonge sterren. Die wor-
den in stervormingswolken ge-
boren, en tijdens de eerste tien 
miljoen jaar van hun bestaan 
blijven ze grotendeels verborgen 
omwille van die omhullende 
wolk van gas en stof, en dus 
kunnen we vanop Aarde hun 
sterlicht niet rechtstreeks waar-
nemen. De enige manier om 
meer over de aard van die ver-
borgen sterren te weten te ko-
men is om bepaalde eigenschap-
pen voor het omringende stof te 
veronderstellen. Als we erin sla-
gen de emissiestraling van het 
stof waar te nemen, kunnen we 
zo achterhalen welke soorten 

Vergelijkende collage van enkele honderden sterrenstelsels, gekend on-
der de naam ‘Herschel Reference Survey’. Aan de linkerkant beelden in 
het infrarood, gemaakt door Herschel, terwijl aan de rechterkant beel-
den in zichtbaar licht te zien zijn, gemaakt door het Amerikaanse pro-
ject Sloan Digital Sky Survey. In kleur (zie interessante websites bij dit 
artikel) komen alle verschillen pas duidelijk tot hun recht. Copyright 
afbeelding: ESA/SDSS. 
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twee gelegenheden om de wis-
selende schijngestaltes van de 
planeet te bewonderen! Begin 
juli zien we avond na avond een 
steeds groter maar smaller wor-
dend sikkeltje, in september is 
het net omgekeerd én in spiegel-
beeld… 
Jupiter volgt zo’n beetje het 
zelfde parcours als Venus, maar 
verdwijnt al ietsje vroeger aan 
de avondhemel in juli, en ver-
schijnt bovendien ook weer wat 
later (midden september) aan de 
ochtendhemel. 
De reuzenplaneet staat ook dit 
jaar nog behoorlijk hoog aan de 
hemel: nèt onder de “buik” van 

een beetje als de wervelingen 
die optreden in het spoor van 
een schip... 
 

Mars wordt vanaf augustus 
langzaam terug zichtbaar aan de 
ochtendhemel, maar het is nog 
maar héél bescheiden: zwak 
(magnitude 1,7) en klein 
(minder dan 4”). We hebben dan 
ook nog bijna 10 maand te gaan 
tot de volgende oppositie van de 
Rode Planeet: op 22 mei 2016. 
Zoek de planeet in augustus en 
september in de sterrenbeelden 
Kreeft en Leeuw (op 17 oktober 
zullen Mars en Jupiter trouwens 
op minder dan een halve graad 
uit elkaar staan, weer een héél 
dichte samenstand). 
 

En voor wie over een (héél) gro-
te telescoop beschikt: probeer 
deze zomer ook eens Pluto te 
verschalken, nu het planeetje 
voor het eerst bezoek krijgt van 
een Aards ruimtetuig. Zo’n 15 
jaar geleden lukte dat nog met 
de 25cm Kuttertelescoop op MI-
RA, maar ondertussen staat de 
planeet verder van de Aarde én 
lager aan de hemel. Dus een 
30cm zal nu wel de absolute mi-
nimumvereiste zijn… 
3: PLANETOIDEN 
 
Deze zomer (en het najaar) krij-
gen we een uitgelezen kans om 
4 Vesta waar te nemen, de hel-
derste planetoïde (Ceres is wel-
iswaar groter, maar ook ook be-
duidend donkerder van kleur). 
Het planeetje is op zijn helderst 
omstreeks 29 september (in op-
positie met de Zon dan): met 
een helderheid van 6.2 is ie dan 
nèt niet zichtbaar met het blote 
oog (tenzij voor wie uitzonder-
lijk goede ogen heeft). 
Maar vanaf midden augustus tot 

Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Samenstand 
met ster of 

planeet 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

13 juli (O) 
Aldebaran 

( Tauri) 
5° rechts-

boven 

23 juli (A) Spica ( 
Virginis) 

5° onder 

26 juli (A) Saturnus 7° rechts 

8 augustus 
(O) 

Plejaden 9° boven 

9 augustus 
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 

2° rechts-
boven 

19 augustus 
(A) 

Spica ( 
Virginis) 

3° linkson-
der 

22 augustus 
(A) 

Saturnus 2° onder 

23 augustus 
(A) 

Antares 

( Scorpii) 
9° onder 

5 september
(O) 

Aldebaran 

( Tauri) 
1° links!! 

10 september 
(O) 

Venus 2° onder 

11 september 
(O) 

Mars 6° boven 

19 september 
(A) 

Saturnus 
8° rechts-

onder 

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale 
gelegenheid voor de beginnende 
waarnemer om deze laatste terug te 
vinden. U zal wel merken dat het 
steeds dezelfde heldere sterren zijn 
die opduiken: diegene die binnen 
een zone van 6° boven en onder de 
ecliptica staan. 

 Venus  

Datum Afmeting Fase 

1 juli 32” 34% 

6 juli 35” 30% 

11 juli 38” 26% 

16 juli 41” 21,5% 

21 juli 44” 17% 

9 september 46” 16% 

14 september 43” 21% 

19 september 39” 25% 

24 september 37” 29% 

29 september 34” 33% 

het sterrenbeeld Leeuw, waar-
door hij maximaal 49° hoog 
klimt boven onze Belgische ho-
rizon. Dat zal de volgende jaren 
echter snel minder worden, 
wanneer hij richting Maagd 
trekt en nadien naar het zuidelij-
ker gelegen zomerse deel van de 
ecliptica (Weegschaal, Schorpi-
oen, Boogschutter,…).  

Telescoopbezitters zullen mis-
schien opgemerkt hebben dat de 
befaamde Rode Vlek de laatste 
jaren stilaan weer beter zicht-
baar wordt: er zijn jaren geweest 
dat men eerder de uitholling in 
de Zuid Equatoriale Band zag 
(de “Red Spot Hollow”) eerder 
dan de vlek zelf. Maar die tijd is 
gelukkig voorbij; ze steekt te-
genwoordig duidelijk af tegen 
de achtergrond, en is ook meer 
opvallend oranje van kleur (en 
niet meer zo flets bruin/beige!). 
Wat ook opvalt tegenwoordig 
(zie o.a. de foto van Bart 
Declercq onderaan deze pagina) 
is het héél turbulente uitzicht 
van die Zuid Equatoriale Band 
links (dus westelijk) van de Ro-
de Vlek, terwijl die rechts ervan 
eerder glad en effen is. Het is 

Jupiter mèt Rode Vlek, opname van Bart Declercq met een 30cm Newton
-kijker en een razendsnelle ASI174MM camera. 
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Wie over een krachtige 
telescoop beschikt 
(300mm opening lijkt 
me het minimum) moet 
deze zomer zeker eens 
proberen Pluto te ver-
schalken, nu de dwerg-
planeet voor het eerst 
een Aards ruimtetuig 
op bezoek krijgt… 
Deze drie zoekkaartjes 
kunnen u daarbij hel-
pen. Bedenk wel dat 
Pluto momenteel in de 
Boogschutter staat: 
laag aan onze horizon, 
én in één van de meest 
geconcentreerde gebie-
den van de Melkweg.  

Het zal dus een uitdaging zijn om 
het zwakke planeet te zien, maar 
vooral te herkennen tussen al die 
andere zwakke sterretjes! 
Start bij de sterren Xi2 (magnitude 
3.5) en Xi1 Sagitarii (magnitude 
5.1), de twee helderste sterren op 
de rechterkaart. De twee cirkels 
stemmen overeen met een beeldveld 
van respectievelijk 1° en 0,5°, dus 
wat zichtbaar is bij kleine (ca. 60x) 
en gematigde vergroting (ca. 120x). 
En zoek dan het planeetje op met 
onderstaande héél fijne zoekkaart: 
Pluto is iets helderder als de zwak-
ste sterretjes op de kaart. 
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sterren en hoeveel sterren er ei-
genlijk in die wolk van stof ver-
borgen zitten. En dat is niet al-
leen interessant voor sterren in 
het nabije universum, maar ze-
ker ook op hoge roodverschui-
ving en dus op zeer grote afstan-
den is het belangrijk om te we-
ten hoeveel sterren er gevormd 
worden, dit om ons een ade-
quaat beeld te kunnen vormen 
over de vorming en de evolutie 
van de eerste generaties sterren-
stelsels. En dankzij die speciale 
software die we op ons instituut 
gebruiken kunnen we via het si-
muleren in drie dimensies echt 
heel realistisch de distributie en 
dichtheid van het aanwezige stof 
in sterrenstelsels in rekening 
brengen. Het geeft ons een idee 
hoe klonterig het stof is dat aan-
wezig is, of dat het gaat om een 
meer uniforme verdeling of eer-
der een soort spiraalstructuur, en 
dergelijke meer. 
 
Momenteel werk jij als post-
doc-onderzoekster aan het be-
faamde Institute of Astro-
nomy van de universiteit van 
Cambridge. Dat lijkt me echt 
een unieke omgeving om aan 
sterrenkunde te doen?  

 

Dat mag je zeker wel zeggen. 
Het instituut staat niet alleen 
mee aan de top van de heden-
daagse sterrenkunde, maar er is 
natuurlijk ook de traditie, je 
voelt aan zovele dingen de gran-
deur van het verleden. Er zijn 
zovele grote namen die er ge-
werkt hebben, denk maar aan 
Arthur Eddington en Fred Hoy-
le. Momenteel kan je er bv. 
Martin Rees of Donald Lynden-
Bell tegen het lijf lopen. 
Sommige proffen met naam en 
faam hebben de pensioenge-
rechtigde leeftijd al bereikt, 
maar blijven actief bezig met 
hun werk en zijn dagelijks op 
het instituut te vinden. En wie 
universiteit van Cambridge zegt, 
denkt waarschijnlijk ook meteen 
aan Isaac Newton en Stephen 
Hawking, die twee namen zul-
len de lezers van jullie tijd-
schrift zeker niet onbekend zijn. 
 
Hoe ben je van Gent in Cam-
bridge terechtgekomen? 
 
Na mijn doctoraat heb ik bij het 
Fonds Wetenschappelijk Onder-

zoek een beurs aangevraagd 
voor een postdoc, daar is posi-
tief gevolg aan gegeven, en 
daarvan zit ik nu in mijn derde 
en laatste jaar. Voor zo een 
postdoc sporen ze je als jonge 
onderzoeker aan om ook erva-
ring op te doen in het buiten-
land, en zo heb ik gekozen om 
naar Cambridge te gaan. Het 
trok mij aan omdat het sterren-
kundig instituut van Cambridge 
veel troeven heeft: ik kon er sa-
menwerken met een voor mij to-
taal nieuwe onderzoeksgroep 
die bezig was met hetzelfde stu-
diedomein als waar ik me de 
voorbije jaren had op toegelegd, 
en bovendien kon ik er in con-
tact komen met sterrenkundigen 
die bezig zijn met heel ander on-
derzoek, en op die manier leer je 
ook bij over andere gebieden 
binnen de sterrenkunde.  
 
Maakt men in Cambridge ook 
gebruik van SKIRT? 

 

Met de onderzoeksgroep in 

Cambridge gebruiken we de 

stralingsoverdrachtcode SKIRT 

om de stofeigenschappen in een 

welbepaalde verzameling van 

nabijgelegen sterrenstelsels te 

bestuderen die werden waarge-

nomen met Herschel en met de 

SWIFT satelliet. De waarne-

mingsdata van die laatste 

SWIFT satelliet laat ons toe om 

een welbepaalde absorptielijn 

van een stofdeeltje met koolstof-

samenstelling (waarvan de pre-

cieze vorm en samenstelling van 

het stofdeeltje nog niet goed ge-

kend is) te analyseren. We pro-

beren aan de hand van SKIRT 

een model op te stellen geba-

seerd op de waargenomen ab-

sorptie en vergelijken onze 

voorspellingen van het SKIRT 

model met de waargenomen 

Herschel beelden om zo de ei-

genschappen van het stof beter 

te begrijpen. Zoals al eerder ge-

zegd: we kunnen het stof rond-

om en tussen de sterren op twee 

manieren bestuderen. We kun-

nen enerzijds kijken naar het ef-

fect dat het stof heeft op het 

sterlicht, m.a.w. hoeveel ster-

licht het wegneemt of absor-

beert, en op basis daarvan krij-

gen we een idee over onder an-

dere de distributie en de samen-

stelling van het stof. Anderzijds 

kunnen we kijken naar de stra-

ling die we van het stof waarne-

men, de emissie, en op basis 

daarvan een model maken over 

de hoeveelheid stof die er aan-

wezig is en de temperatuur er-

van. En uiteindelijk proberen we 

beide werkwijzen te combine-

ren. Als we zien dat een bepaal-

de hoeveelheid sterlicht door 

stof geabsorbeerd werd, kunnen 

we berekenen welke massa aan 

stofdeeltjes daarvoor vereist is 

in het sterrenstelsel in kwestie. 

Vervolgens kunnen we ook per-

fect voorspellen hoeveel straling 

we van die hoeveelheid stof mo-

gen verwachten, en dan zou je 

verwachten dat beide resultaten 

Logo van SKIRT, software die door Maarten Baas van de UGent ont-
wikkeld werd om de kinematica van sterren te bestuderen, en geleidelijk 
geëvolueerd is tot een stralingsoverdrachtcode waarmee de verstrooi-
ing, absorptie en emissie van sterlicht door stofdeeltjes kan gesimuleerd 
worden.  
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overeenkomen. Wat niet altijd 

het geval is. En dus weten we 

dat de actuele modellen die we 

gebruiken om stof te begrijpen 

in sterrenstelsels niet accuraat 

genoeg zijn. Soms zijn we uitge-

gaan van een te uniforme verde-

ling van het stof en is er in wer-

kelijkheid meer klontering aan 

de gang of is de stofsamenstel-

ling niet correct. En op dat vlak 

is SKIRT echt wel een prachtig 

werkinstrument omdat we de 

geometrie, samenstelling en 

grootte van de stofcomponent in 

ons model kunnen aanpassen 

om uiteindelijk te komen tot een 

simulatie die wel overeenkomt 

met de waarnemingen. 

Mocht William Herschel, de 
ontdekker van het infrarode 
licht, dit allemaal geweten 
hebben! 

 

Voor het ruimtevaarttijdperk 
was onze kennis over het infra-
rode universum quasi nihil. Als 
je dan inderdaad ziet wat we op 
dat vlak binnen het bestek van 
slechts enkele decennia aan ken-
nis hebben weten te vergaren, 
dat is enorm. Het was alleszins 
een mooi eerbetoon van de ESA 
aan William Herschel om pre-
cies die kanjer van een infrarood
-ruimtetelescoop naar hem te 
vernoemen. Dankzij de Her-
scheltelescoop krijgen we te 
zien hoe gas en stof zich in een 
sterrenstelsel manifesteren on-
der de vorm van klonterige fila-
mentstructuren. Met beelden in 
hoge resolutie krijgen we zicht 
op hoe de stofsamenstelling ver-
andert van de ene regio tot de 
andere. Zo zien we dat stofdeel-
tjes in dichtere moleculaire gas-
wolken groter zijn, wat erop 
wijst dat de kleinere stofdeeltjes 
daar kunnen samenklonteren tot 
grotere stofdeeltjes. Aan de an-
dere kant kunnen we in sterren-
stelsels waar zich een supernova
-uitbarsting heeft voorgedaan 
ook observeren dat door de ex-
treme kracht van de explosie lo-
kaal een deel van het stof ver-
nietigd wordt, dat grotere deel-
tjes uiteenvallen in kleinere 
deeltjes en dat ook de composi-
tie van de deeltjes zal verande-
ren. 
 

Zo zal de distributie van gas– 
en stofdeeltjes het mee moge-
lijk maken om de schokgolven 
ten gevolge van de supernova 
te visualiseren? 

 

Dat klopt, de energie die vrij-
komt bij een supernova duwt het 
omliggende stof en gas rondom 
de ontploffende ster als het ware 
weg. Meestal krijg je rondom 
een supernova een mooie schil-
structuur te zien die steeds ver-
der uitdijt, maar hoe de vorm 
precies evolueert, hangt af van 
de dichtheid van het gas en stof 
rondom de ster die juist is ont-
ploft. De uitbarsting zal zich het 
gemakkelijkst voortplanten in 
een meer diffuus medium, dus 
kan het zijn dat ze zich beter in 
een bepaalde richting uitbreidt 
dan in een andere richting. 
 
Zorgt de aanwezigheid van 
stof niet voor een vertekend 
beeld van het waargenomen 
universum, aangezien een niet 
onaanzienlijk deel van het 
sterlicht erdoor geabsorbeerd 
wordt? 

 

Dat is zeker een factor om terde-
ge rekening mee te houden bij 
hoge roodverschuiving, als we 
de stervormingsgeschiedenis 
vanaf het vroege heelal in kaart 
willen brengen. Om te kunnen 
schatten hoeveel sterren er toen 
gevormd werden, is het belang-
rijk of zelfs essentieel te weten 
hoeveel stof er toen aanwezig 
was. We beschikken over dege-
lijke modellen in verband met 

de vorming van sterrenstelsels. 
Maar als die een foute inschat-
ting maken van hoeveel jonge 
sterren er daarbij voorhanden 
waren en niet uitgaan van de 
juiste hoeveelheden aanwezig 
stof, zou men verkeerdelijk 
kunnen stellen dat een bepaald 
sterrenstelsel twee keer zoveel 
sterren aanmaakt dan het in 
werkelijkheid doet. 
Als we de samenstelling van 
het interstellair medium bekij-
ken, zien we dat stof voor am-
per één procent instaat, terwijl 
gas goed is voor de overige ne-
genennegentig procent. Niette-
min speelt stof een belangrijke 
rol in een reeks fysische pro-
cessen die plaatsvinden in het 
interstellaire medium. Zo 
speelt stof een belangrijke rol 
in het opwarmen van gas in 
sterrenstelsels. Stof vormt ook 
een ideale afschermer van har-
de straling van jonge sterren 
zodat een hele reeks complexe 
moleculen kunnen vormen in 
het interstellaire medium. Eén 
van de belangrijkste moleculen 
is moleculair waterstof. Dat is 
het materiaal waaruit nieuwe 
sterren gevormd worden. Het 
ontstaat op het oppervlak van 
stofdeeltjes waar twee water-
stofatomen makkelijker kunnen 
combineren tot een moleculair 
waterstofdeeltje. 
 
Welke nieuwe inzichten bin-
nen jouw onderzoeksdomein 
mogen we in de nabije toe-
komst verwachten? 

Beeld met de Hubble Space Telescope van een uitgestrekt stervormings-
gebied met rechts uitvergroot het gebied rond de jonge ster HL Tauri, 
waargenomen door ALMA. Op het beeld is duidelijk de schijf materie te 
zien die is overgebleven nadat de centrale ster is gevormd. Er zijn in de 
ringenstructuur gaten zichtbaar die typisch zijn voor het proces van pla-
neetvorming. Copyright afbeelding: NASA/ESA. 
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De posities van de planeten in het zonnestelsel tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015. Beide figuren zijn identiek geori-
ënteerd. 

 links: de aardse planeten (met de beweging van Aarde en Mars duidelijk aangegeven middels een “dégradé”). 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk (links) hoe de binnenplaneet Venus in augustus pal tussen Zon en Aarde door beweegt, daardoor komt het dat 
de heldere planeet dan een kleine twee maand niet zichtbaar is. Bij de buitenplaneet Jupiter (rechts) is datzelfde het 
geval omwille van de omgekeerde reden: hij zit in augustus pal achter de Zon, en is daardoor ook meer dan twee 
maand niet meer te zien. 
De buitenplaneet Saturnus staat dan weer optimaal in juli, wegens aan dezelfde kant van de Zon als de Aarde. 

Probeer deze zomer ook eens de verre planeten op te zoeken. Bovenstaand zoekkaartje toont de positie van Uranus in 
het sterrenbeeld Vissen. De planeet haalt dan magnitude 5,8 en zou in theorie dus nipt met het blote oog moeten te 
zien zijn (mits héél goede ogen én een perfect donkere hemel), maar een verrekijker zal meestal wel een vereiste zijn 
(de grote cirkel komt overeen met het beeldveld van een klassieke 7x50 verrekijker)… Uranus beweegt in deze perio-
de tussen twee sterren van vergelijkbare grootte door: Zeta Piscium (m 5.2) en 88 Piscium (m 6.0). Probeer dit stukje 
hemel om de paar weken eens waar te nemen: de beweging van de planeet zal dan duidelijk worden. 
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Alle planeetafbeeldingen op deze pagina’s werden op dezelfde schaal gedrukt. U kan de planeet-
schijfjes dus rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

Alle tijdstippen zijn gegeven in officiële tijd (zomertijd sinds 29 maart). 

Na de weelde van de voorbije maanden (de heldere planeten Jupiter en Venus die de avondhemel domineer-
den), zullen we het dit seizoen grotendeels moeten stellen met een Saturnus laag boven de horizon... 
•Juli begint nochtans spectaculair, met een héél nauwe samenstand tussen de heldere planeten Venus en Jupi-
ter, een héél spectaculair zicht aan de avondhemel (zie het vorig nummer van MIRA Ceti). Nadien verdwij-
nen beide planeten uit zicht, om respectievelijk eind augustus (Venus) of midden september (Jupiter) terug op 
te duiken aan de ochtendhemel. 
• Jupiter zal dan “onderaan” het sterrenbeeld Leeuw staan, véél helderder als eender welke ster in die buurt. 

• Enkel Venus is opvallender, en zal trouwens eind oktober terug in de buurt van Jupiter staan (het wordt wel 
niet zo’n nauwe samenstand als eind juni). 
• Saturnus is steevast dé blikvanger aan de hemel, zeker voor beginnende waarnemers. Alleen beweegt de 
“trage” planeet (we bedoelen dan zijn trage schijnbare beweging aan de hemel) deze jaren doorheen een héél 
zuidelijk deel van de ecliptica waardoor de ringenplaneet eerder laag aan de Belgische hemel staat. Dit jaar 
op te zoeken in de Weegschaal, nabij de “klauwen” van de Schorpioen. Doorheen een kleine telescoop is al 
mooi te zien hoe de ringen van de planeet stilaan wijd open komen te staan (maximale kanteling in 2017), ter-
wijl we in 2009 nog pal op de zijkant ervan keken… 
• Mars verdween uit beeld op het eind van de winter, maar zal tegen midden augustus langzaam terug op-
duiken aan de ochtendhemel. Helaas is het momenteel nog een onopvallend (magnitude +1.7!) en klein (3,6”!) 
objectje… Het is wachten op de lente van volgend jaar voor hij weer in volle glorie zal prijken… 
• En voor wie over een grote telescoop beschikt (of er één huurt op MIRA?): probeer deze zomer ook eens de 
dwergplaneet Pluto op te zoeken, die nu voor het eerst een Aards ruimtetuig op bezoek heeft (New Horizons). 
Zoekkaartjes staan enkele pagina’s verder. Maar begin er niet aan met telescopen van minder dan 30cm... 

Jupiter 1 september 

1 oktober 1 september 

Mars 

Saturnus 1 augustus 

Venus 

1 oktober 1 september 

SATURNUS 

Datum Onder-
gang 

1 juli 4h02m 

8 juli 3h34m 

15 juli 3h05m 

22 juli 2h37m 

29 juli 2h09m 

5 augustus 1h41m 

12 augustus 1h14m 

19 augustus 0h47m 

26 augustus 0h20m 

2 september 23h49m 

9 september 23h22m 

16 september 22h56m 

23 september 22h30m 

30 september 22h04m 

VENUS 

Datum Onder-
gang 

Op-
komst 

1 juli 0h39m  

8 juli 0h14m  

15 juli 23h41m  

22 juli 23h07m  

26 augustus  6h25m 

2 september  5h44m 

9 september  5h12m 

16 september  4h49m 

23 september  4h34m 

30 september  4h25m 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

Op-
komst 

1 juli 0h41m  

8 juli 0h16m  

15 juli 23h48m  

22 juli 23h23m  

9 september  6h45m 

16 september  6h26m 

23 september  6h07m 

30 september  5h47m 

30 september  5h47m 

MARS 

Datum Op-
komst 

5 augustus 5h22m 

12 augustus 5h20m 

19 augustus 5h17m 

26 augustus 5h15m 

2 september 5h13m 

9 september 5h11m 

16 september 5h09m 

23 september 5h06m 

30 september 5h04m 

1 juli 15 juli 
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Interessante websites in verband met voorgaand interview: 
 

• Vakgroep Fysica en Sterrenkunde - Universiteit Gent http://www.astro.ugent.be/ 

• Institute of Astronomy  - University of Cambridge http://www.ast.cam.ac.uk/  

• The official SKIRT homepage    www.skirt.ugent.be/ 

• Herschel Space Observatory http://sci.esa.int/herschel/ http://www.herschel.caltech.edu/ 

• Herschel Reference Survey http://sci.esa.int/herschel/53809-herschel-survey-in-visible-and-infrared/ 

 
Via het project Gaia zullen we 
een driedimensionale dynami-
sche kaart van onze Melkweg 
bekomen. Gaia zal immers in de 
loop van vijf jaar bijna elke ster 
uit ons sterrenstelsel ongeveer 
zeventig keer waarnemen, en zo 
kunnen we de sterren als het wa-
re zien bewegen en krijgen we 
een idee over hoe ons eigen stel-
sel doorheen de jaren evolueert, 
wat er ook zal toe bijdragen dat 
we meer inzicht krijgen over het 
ontstaan en de evolutie van an-
dere sterrenstelsels. Met ALMA 
kunnen we inmiddels objecten 
op hoge roodverschuiving gede-
tailleerd in beeld brengen. Vroe-
ger ging het om slechts een 
puntbron, met ALMA kunnen 
we meteen de hele schijf zien 
waarbij ook structuur en de rota-
tie van het gas kan waargeno-
men worden. We zullen dus veel 
beter begrijpen met welk soort 
sterrenstelsel we te maken heb-
ben en hoe de stervorming er 
plaatsvindt. En dan zullen we 
kunnen vergelijken met de din-
gen die we waarnemen in ons 
eigen nabije universum om te 
vergelijken of die structuren ge-
lijkaardig zijn en de evolutiege-
lijkaardig verloopt. We zullen 
hopelijk ook kunnen terugkijken 
naar de allereerste sterrenstel-
sels om te ontdekken hoe die 
waren. Ook met de toekomstige 
ruimtemissie JWST en de voor-
uitzichten van de bouw van de E
-ELT telescoop in Chili met een 
spiegel van 39 m groot, zullen 
we in de komende decennia veel 
bijleren over het ontstaan van 
het heelal, de vorming van de 
allereerste sterren en sterrenstel-
sels, en meer ontdekken over de 
vorming en aard van planeten 
rondom andere sterren. 
 
Jij bent zelf ook al in Chili ge-
weest, Ilse, in het kader van je 
onderzoek? 
Ja, dat was in mei 2014. We zijn 
waarnemingen gaan doen met 
de APEX-telescoop, die staat op 

hetzelfde plateau als de radio-
schotels van ALMA. APEX 
staat voor Atacama Pathfinder 
EXperiment. Het is eigenlijk 
één enkele antenne die een pro-
totype was voor het ALMA-
project, maar aangepast werd 
voor het bestuderen van koud 
gas en stof in onze Melkweg en 
ook in verre sterrenstelsels. Dat 
was een heel boeiende beleve-
nis, maar het is zeker niet evi-
dent om daar op die grote hoog-
te van meer dan vijfduizend me-
ter te vertoeven. De mensen die 
daar permanent werken hebben 
het echt wel zwaar[, je ziet trou-
wens aan hun uiterlijk dat ze 
verweerd zijn door weer en 
wind]. Toen wij er waren was 
het er erg koud met overdag 
zandstormen en ’s avonds 
sneeuwstormen, dus verre van 
herbergzaam. En bovendien heb 
je er voortdurend een tekort aan 
zuurstof. Dan is het een stuk 
comfortabeler in het bezoekers-
centrum dat op 2.900 meter 
hoogte ligt en van waaruit je als 
astronoom je waarnemingen kan 
doen zonder dat je ’s nachts die 
gevaarlijke trip naar boven moet 
doen. Maar afgezien van de 
weersomstandigheden was mijn 
bezoek daar een unieke beleve-
nis en was het geweldig om as-
tronomische waarnemingen te 
doen vanuit een prachtige omge-
ving in de Chileense woestijn. 
Ik zou zeker en vast willen te-
ruggaan bij een volgend waarne-
mingsproject. 
 
Alleszins veel succes bij je ver-

dere carrière, Ilse, en hartelij-

ke dank voor het boeiende ge-

sprek. 

 
Dat zou ik wel fijn vinden, maar 
het hangt af van een aantal fac-
toren. Als mijn termijn in Cam-
bridge erop zit, zou het kunnen 
dat mijn FWO-contract voor op-
nieuw drie jaar wordt verlengd, 
dan zou ik volgend academie-

jaar terug naar Gent komen. Ik 
heb ook een aantal aanvragen 
lopen in Engeland zelf om daar 
aan de slag te kunnen blijven, 
dat is dus ook een mogelijk-
heid. Ergens een vaste plaats 
krijgen is zeker niet evident, 
vaak gaat het om eerder korte 
projecten waarbij je van het 
ene buitenlandse instituut naar 
het andere reist, en dat is niet 
altijd gemakkelijk te combine-
ren met een gezinsleven. Het 
blijft dus afwachten, je hebt de 
nodige dosis geluk nodig en de 
juiste persoon op de juiste 
plaats tegenkomen op het juiste 
moment is ook belangrijk.  
 
We wensen jou daar alleszins 
veel geluk bij, Ilse, en harte-
lijke dank voor het boeiende 
gesprek. 

http://www.astro.ugent.be/
http://www.ast.cam.ac.uk/
http://www.skirt.ugent.be/
http://sci.esa.int/herschel/
http://www.herschel.caltech.edu/
http://sci.esa.int/herschel/53809-herschel-survey-in-visible-and-infrared/
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Mr. Raoul M. de Puydt 

De ruimte: een schroothoop (deel 3 van 3) 

kans dat een ruimtependel ver-
ongelukt door ruimtepuin is 
groter dan de kans dat er iets 
misloopt tijdens de lancering of 
de landing. De radarinstallaties 
die alles volgen wat rond de 
Aarde draait, kunnen slechts 
vijf procent van de potentieel 
gevaarlijke stukken afval detec-
teren. De overige 95 procent 
zijn te klein om gevolgd te wor-
den, maar wel groot genoeg om 
een ruimtependel zwaar te be-
schadigen. 
Nasa zelf schat de kans op een 
ernstige inslag van ruimteafval 
of meteorieten op één op twee-
honderd. Het GAO dringt erop 
aan dat de NASA meer maatre-
gelen neemt om het risico te 
verminderen. Zo zouden de as-
tronauten reparatiemateriaal 
kunnen meenemen om schade 
door inslagen in de ruimte te 
herstellen. 
De massa ruimteschroot zou 
duizenden ton totaliseren. Tien-
duizenden objecten, goed voor 

ten was aan wrakstukken van 
het Sovjet-Russische ruimtetuig 
Progress 24, die bij hun terug-
keer in de dampkring niet zijn 
opgebrand en met een hoge 
snelheid op het vliegtuig zijn te-
rechtgekomen.  

 

Na een aantal krantenkoppen in 
de aard van "NASA wil abso-
luut gestrande satellieten gaan 
redden" en "Kapotte satellieten 
naar aarde teruggehaald voor 
herverkoop" bloklettert De Stan-
daard van 30 oktober 1985 reeds 
op haar frontpagina: "Afval 
maakt ruimte steeds gevaar-
lijker". Het bericht meldt dat 
wrakstukken en afval van ruim-
testations, defecte satellieten en 
metalen hulzen van gebruikte 
rakettrappen in groten getale in 
de ruimte zweven. 
Botsingen met ruimteafval zijn 
het belangrijke gevaar dat de 
ruimtependel bedreigt. Dat staat 
in een rapport van het General 
Accounting Office (GAO). De 

D. De verontreiniging van de 
ruimte.  

 

11. Sinds Kosmos 954 is er niet 
veel veranderd 3. De Amerika-
nen en de Russen kunnen be-
paalde koerswijzigingen aan-
brengen om een wereldramp te 
vermijden, mits er zich geen 
onvoorzienbare feiten voor-
doen. Zo moest het ruimteveer 
Discovery in september 1991 
uitwijken voor de lanceertrap 
van de Kosmos 955, terwijl At-
lantis in november van datzelf-
de jaar een brok ruimteafval 
van meer dan een ton moest 
ontwijken. De vele tienduizen-
den voorwerpen die nog rond-
zwerven in de kosmische ruim-
te zullen, met deze gevaren 
voor ogen, allemaal op een dag 
op aarde terechtkomen, zonder 
dat de getroffen staat of burger 
terdege gevrijwaard wordt.  
Het slachtoffer staat in een on-
gunstige positie. Het heeft geen 
vat op de ruimteactiviteit en kan 
ook geen maatregelen nemen 
voor zijn bescherming. Ten 
slotte, in geval van schade, is 
het in de onmogelijkheid een 
fout te bewijzen. Dat is dan ook 
de reden waarom de traditionele 
begrippen fout - schade - oorza-
kelijk verband redelijkerwijze 
niet aangewend kunnen wor-
den. De ruimtestaat creëert door 
zijn ruimteactiviteit een derge-
lijk groot risico dat hij ook voor 
de gevolgen ervan moet instaan.  
De vraag blijft, is de grens van 
het toelaatbare niet overschre-
den, wanneer de Daily Mail de 
verbazingwekkende theorie van 
Indiase ontdekkers de wereld 
instuurt, die beweren dat de 
ramp met de Air-India Boeing, 
die op 23 juni 1985 het leven 
kostte aan 329 mensen, te wij-

Dat de ruimte, met alle satellieten en de erbij horende afval, stilaan een verzadigingspunt bereikt beseft ie-
dereen. Wat indien er ooit een ongeluk gebeurt? Welke rechtsregels zullen dan van kracht zijn? Meester 
Raoul M. de Puydt, die tevens een licentie behaalde in internationaal recht, gaf ons de toestemming om een 
artikel te publiceren dat hij over dit onderwerp schreef. MIRA Ceti dankt hem hiervoor.  

 

Gezien de lengte van het artikel publiceerden we het in verschillende nummers. 

3 Reinhard Müller (1988), The scope of validity and effectiveness of environment related norms in outer space 
law pp. 135-141, in: Tanja L. Zwaan (ed) Space Law: Views of the Future, Kluwer  

Zou de ramp met vlucht AI 182 van Air India (198)5 veroorzaakt ge-
weest zijn door wrakstukken van een Progress 24, en geen aanslag 
door Sikh-activisten zoals algemeen aangenomen werd? 
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1: ZON ! 
 
Ook het voorbije seizoen bleef 
de zonneactiviteit als een jojo 
op en neer gaan: zo waren er 
eind mei-begin juni enkele we-
ken met opvallend weinig zon-
nevlekken, maar zowel ervoor 
als erna kregen we dan weer en-
kele behoorlijk grote én actieve 
groepen te zien… 
 

Zo bedroeg het officiële         
zonnevlekkengetal op 28 mei 
slechts 8: de kleine vlekjes van 
de voorbije week waren toen net 
aan de westrand verdwenen, ter-
wijl er aan de oostrand nog maar 
net weer een klein groepje 
kwam piepen (AR2356)… 
Maar twee weekjes vroeger (13 
mei) klom het zonnevlekkenge-
tal tot 113: toen waren er twee 
héél grote en actieve vlekken-
groepen (AR 2345 en vooral AR 
2399) héél dicht bij elkaar, en 
nog een zevental kleinere exem-
plaren. AR2339 zorgde trou-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (twéé uur voorlo-
pend op UT) begon dit jaar op de 
ochtend van 29 maart.  
De wintertijd (vanaf zondagoch-
tend 25 oktober 2015) loopt dan 
één uur voor op de Universele 
Tijd (UT). 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

Wintertijd = UT + 1h 
Zomertijd = UT + 2h 

wens voor een aantal fraaie uit-
barstingen (vooral omstreeks 5 
mei), die echter niet bepaald 
richting Aarde gericht waren 
(dus bvb. ook geen poollicht 
veroorzaakten). 
 

En ook vanaf midden juni kre-
gen we terug enkele grotere 
zonnevlekken te zien: AR2367 
en 2371.  
Dus voorlopig gaan we nog niet 
té snel richting zonnevlekken-
minimum... 
 
2: PLANETEN 
 
Tijdens deze zomermaanden 
krijgen we vooral Saturnus te 
zien aan de avondhemel (maar 
relatief laag boven de horizon),  
terwijl Venus en Jupiter begin 
juli nog even te zien zijn ‘s 
avonds, en vanaf eind augustus 
of midden september terug aan 
de ochtendhemel. En ook Mars 
duikt dan stilaan weer op, maar 
voorlopig nog héél bescheiden... 
 

Dit jaar staat Saturnus weer een 
beetje lager boven onze Belgi-
sche horizon: de planeet ver-
toeft nu in het grensgebied tus-
sen Weegschaal en (de klauwen 
van de) Schorpioen, en dat zijn 
beide relatief zuidelijke sterren-
beelden. Op zijn hoogst klimt 
de planeet zo’n 21° boven onze 
horizon, slecht nieuws dus in-
dien er hoge gebouwen of bo-
men uw zuidelijke horizon be-
lemmeren! 
En vooral ook slecht nieuws 
voor de telescoopwaarnemers: 

zo laag boven de horizon is de 
lucht meestal nog héél turbu-
lent, dus goede gedetailleerde 
beelden zullen eerder zeldzaam 
zijn. 
En dat wordt de volgende jaren 
enkel slechter, naarmate Satur-
nus verder zuidelijk trekt door-
heen de Schorpioen naar de 
Boogschutter! 
Anderzijds wordt het uitzicht  
(door de telescoop althans) wel 
“herkenbaarder”, aangezien de 
ringen jaar na jaar verder wijd 
open komen te staan. Dit jaar 
komt het schijfje van de planeet 
nog nèt onder en boven de rin-
gen uit piepen, maar de volgen-
de 3-4 jaar zal zelfs dat niet 
meer het geval zijn. Bij zo’n 
sterk gekantelde ringen wordt 
het natuurlijk ook makkelijker 
om de donkere Cassini-
scheiding te zien, die de ringen 
verdeeld in twee concentrische 
ringen. En met grotere telesco-
pen bij een uitzonderlijk stabie-
le lucht moet het ook mogelijk 
zijn om de veel zwakkere Encke
-scheiding te bespeuren… 
 

Venus domineer t de eer ste da-
gen van juli nog de westelijke 
avondhemel (met o.a. een héél 
dichte samenstand met Jupiter 
op 31 juni en 1 juli), maar ver-
drinkt dan stilaan in de gloed 
van de ondergaande Zon. Maar 
geen nood: nauwelijks anderhal-
ve maand later duikt ze terug op 
aan de andere kant van de Zon, 
dus aan de oostelijke ochtend-
hemel! 
Dat geeft ons dit seizoen dus 

De twee uitersten op nauwelijks 2 weken tijd: links de meest actieve Zon van de voorbije maanden, met 2 héél 
grote  en een zevental kleinere vlekkengroepen (13 mei), rechts nauwelijks enkele minuscule vlekjes aan de lin-
kerrand (28 mei).  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.newsgram.com%2Firish-village-commemorates-1985-air-india-bombing%2F&ei=cFmgVcedIYbwUr-qhOAH&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNELEXvyi6zbp21VPQS8orGZQND2nw&u
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Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN JULI TOT SEPTEMBER 2015 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 juli ----- 5h33m 22h00m ----- +23° 09' 1.0166 

8 juli ----- 5h38m 21h56m ----- +22° 33' 1.0167 

15 juli ----- 5h46m 21h51m ----- +21° 38' 1.0165 

22 juli 2h34m 5h54m 21h43m ----- +20° 25' 1.0161 

29 juli 3h07m 6h04m 21h33m ----- +18° 55' 1.0154 

5 augustus 3h33m 6h14m 21h22m ----- +17° 10' 1.0145 

12 augustus 3h55m 6h25m 21h10m 23h39m +15° 11' 1.0135 

19 augustus 4h15m 6h35m 20h56m 23h16m +13° 01' 1.0122 

26 augustus 4h33m 6h46m 20h42m 22h54m +10° 40' 1.0107 

2 september 4h50m 6h57m 20h27m 22h34m +08° 11' 1.0091 

9 september 5h05m 7h08m 20h11m 22h14m +05° 36' 1.0074 

16 september 5h20m 7h19m 19h55m 21h55m +02° 56' 1.0056 

23 september 5h33m 7h30m 19h40m 21h36m +00° 13' 1.0037 

30 september 5h45m 7h41m 19h24m 21h19m -02° 30' 1.0017 

Datum  Maanfase 

2 juli Volle Maan 

8 juli Laatste kwartier 

16 juli Nieuwe Maan 

24 juli Eerste kwartier 

31 juli Volle Maan 

7 augustus Laatste kwartier 

14 augustus Nieuwe Maan 

22 augustus Eerste Kwartier 

29 augustus Volle Maan 

5 september Laatste kwartier 

13 september Nieuwe Maan 

21 september Eerste Kwartier 

28 september Volle Maan 

4 oktober Laatste kwartier 

Schemering: 
We onderscheiden drie soorten schemering:  
• Burgerlijke schemering: de Zon staat minder dan 6° onder de horizon 
• Nautische schemering: wanneer de Zon 6-12° onder de horizon staat 
• Astronomische schemering: wanneer de Zon 12-18° onder de horizon zit  

Juli-september 2015: de sterrenhemel in ‘t kort: 

Dit seizoen kijken we vooral naar Saturnus. De ringenplaneet zal nog 
zichtbaar zijn tot de tweede helft van september, helaas nogal laag aan 
de horizon. 

Venus is nog héél eventjes te zien begin juli aan de westelijke 
avondhemel (vlakbij Jupiter trouwens), maar verdwijnt dan enkele 
maanden in de gloed van de Zon. Maar vanaf de laatste dagen van au-
gustus kan u de heldere planeet terug opzoeken aan de oostelijke och-
tendhemel. 

Een vergelijkbare situatie voor Jupiter dus: verdwijnt begin juli aan de 
avondhemel, maar duikt pas midden september terug op aan de ooste-
lijke ochtendhemel. 

Mars verdween enkele maanden geleden uit zicht, maar  vanaf au-
gustus kan de rode planeet stilaan terug opgezocht worden aan de oos-
telijke ochtendhemel. Begin september staat hij trouwens min of meer 
in de buurt van de véél opvallender Venus. 

En natuurlijk kijken we elke zomer uit naar de Perseïden, dé bekendste 
meteorenzwerm van het jaar. Dit jaar lijken de omstandigheden alvast 
ideaal: het maximum wordt voorzien voor de ochtend van donderdag 
13 augustus (vlak voor Nieuwe  Maan, dus geen storend maanlicht). 

Maar de zomermaanden zijn ook dé periode bij uitstek om satellieten 
waar te nemen. Doordat de Zon slechts héél ondiep onder onze horizon 
duikt, worden de meeste satellieten nog optimaal door haar verlicht 
wanneer ze onze contreien overvliegen... 

Tabellen: de Zon en de Maan 
van juli tot oktober 2015. Alle 
uren zijn gegeven in plaatselijke 
tijd (zomertijd sinds 29 maart). 
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den totaal vernield en een wolk 
van razendsnel bewegende 
brokstukken verspreidde zich 
over de banen van de beide sa-
tellieten. 
De ‘vervuiling’ van de ruimte 
rond de aarde roept al enkele ja-
ren een groeiende bezorgdheid 
op. Naast brokstukken van on-
gelukken zijn er oude, versleten 
satellieten, uitgebrande raket-
trappen en wat afval van be-
mande ruimtemissies. 
De grote ruimtemogendheden 
hebben de voorbije jaren aarze-
lend initiatieven genomen om 
de ruimte enigszins proper te 
houden, zoals versleten satellie-
ten met hun laatste krachten 
weg bewegen van de geostatio-
naire baan naar een zogeheten 
‘ruimtekerkhof’. Maar er blijft 
puin bijkomen, per ongeluk, 
maar ook opzettelijk, zoals door 
de Chinese demonstratie van 
een antisatellietwapen in 2007, 
waarbij een oude Chinese satel-
liet aan flarden werd geschoten. 
Ook in 2007 stuurde Rusland 
als experiment een leeg ruimte-
pak de ruimte in om te onder-
zoeken of afgedankte spullen 
tijdelijk dienst kunnen doen als 
satelliet. 
Besluit: “De ruimte rond de aar-
de slibt langzaam dicht. Vijftig 
jaar geleden bij het begin van de 
ruimtevaart was de omgeving 
van de aarde compleet leeg. Nu 

leven is aanbeland, van het 
ruimtetuig losgekoppeld en in 
een hogere baan gebracht waar 
hij zou moeten blijven. Er zijn 
echter gevallen bekend waarin 
de raketmotoren die de reactor 
in een hogere baan moesten 
brengen, het lieten afweten. Zo 
kwam in 1978 de reactor van de 
Cosmos 974 samen met de sa-
telliet in de atmosfeer terecht.  
Er zijn ook nog andere bedrei-
gingen. De experten hebben be-
rekend dat de Hubbleruimtetele-
scoop (HST), op 24 april 1990 
door het ruimteveer Discovery 
in een baan om de aarde ge-
bracht, tijdens zijn levensloop, 
die op 17 jaar geschat werd~, 
één kans op honderd loopt ern-
stig beschadigd te worden bij 
een botsing met een zwaar stuk 
ruimteafval. Dat is een nauwe-
lijks aanvaardbaar risico als 
men weet dat de ruimtetele-
scoop 1,5 miljard dollar gekost 
heeft en het duurste weten-
schappelijke instrument is dat 
de mens ooit heeft gebouwd. 
In 2009 was het bijna zover: 
Op 10 februari knalde een oude, 
niet meer functionerende Russi-
sche militaire satelliet, de Cos-
mos 2251, met een snelheid van 
meer dan 40.000 kilometer per 
uur tegen een Amerikaanse sa-
telliet van het Iridiumnetwerk 
voor satelliettelefonie. De Iridi-
umsatelliet en de Cosmos wer-

het merendeel van die massa, 
zijn minstens tien centimeter 
groot en komen van duizenden 
rakettrappen en inactieve satel-
lieten. Die honderdduizend 
kleinere objecten, slechts één 
tot tien centimeter groot, vor-
men een groter risico omdat ze, 
in tegenstelling tot de grote 
brokstukken met de huidige 
technologie niet te traceren zijn.  
De aarde loopt bijgevolg ernstig 
gevaar om binnenkort omgeven 
te worden door een gordel van 
ruimtevaartrommel. 
Zelfs de idee van een defensie-
schild zoals destijds uitgewerkt 
in het Star Warsprogramma zou 
bedreigd worden door rondvlie-
gende resten van ruimtevoor-
werpen.  
Als voorbeelden uit het verle-
den worden aangehaald: het 
verlies door de SU van twee sa-
tellieten, respectievelijk in janu-
ari 1978 en in juli 1983 hoogst-
waarschijnlijk ten gevolge van 
botsing met afval, en de bescha-
diging van een venster van het 
Amerikaanse ruimteveer 
"Challenger" in juli 1983. Door 
de enorme snelheden in de 
ruimte kan een minuscuul voor-
werp in de ruimte dodelijke ge-
volgen hebben voor een astro-
naut.  
Zelfs een klein stukje rommel 
dat zich met een snelheid van 
meerdere kilometers per uur 
door de ruimte beweegt, kan 
een ruimtetuig grote schade be-
rokkenen. De NASA becijfert 
dat een stukje ruimteafval van 
een centimeter doorsnede dat 
met een snelheid van tien kilo-
meter per seconde door het 
luchtledige raast, hetzelfde ef-
fect heeft wanneer het ergens 
tegenaan botst als een brandkast 
van 180 kilogram die tegen zes-
honderd kilometer per uur door 
de lucht klieft.  
Satellieten in een lage baan om 
de aarde met radarsystemen die 
door kernreactoren worden aan-
gedreven, zoals de Russische 
Rorsat (Radar Ocean Recon-
naissance Satellite), vertegen-
woordigen een ander gevaar. 
Hun lage baan om de aarde be-
tekent dat deze satellieten door 
de weerstand van de bovenste 
lagen van de atmosfeer en door 
de zwaartekracht uiteindelijk op 
aarde zullen belanden.  
In theorie wordt de reactor, als 
de satelliet op het einde van zijn 

Specialisten berekenden dat een toestel ter grootte van de Hubble 
Space Telescope één kans op honderd had om ernstig beschadigd te 
worden door een impact met ruimteschroot.  Gelukkig bleef hij tot nu 
toe gevrijwaard van grote botsingen, maar kleine fragmentjes 
(ruimteschroot of meteorieten) zorgden toch voor héél wat kratertjes 
op deze eerste generatie zonnepanelen (die in 2002 vervangen wer-
den tijdens een Space Shuttle-missie. 
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gemaakt er een opruimingsbe-
leid wordt gevoerd met vaste ti-
ming, huiswerk voor het com-
mittee on Peaceful uses of Ou-
ter Space. 
Want wat heeft de kosmische 
ruimte anders nog te maken met 
de mooie idealen neergeschre-
ven in het Ruimteverdag, dat de 
ruimte uitroept tot een “res 
communis” geschikt om de le-
vensbronnen van de mens tot 
ontwikkeling te brengen ? 

schade. 
 
Maatregelen dienen uitgevaar-
digd te worden op drieërlei ge-
bied: 1) verbod van verdere ver-
ontreiniging; 2) herstel in de vo-
rige toestand op kosten van de 
verantwoordelijke staat; 3) for-
faitaire vergoeding om de admi-
nistratiekosten en kosten van 
onderzoek van de controlecom-
missie te dekken.  
De studieplannen om de veront-
reiniging van de ruimte tegen te 
gaan kunnen niet vlug genoeg 
uitgewerkt worden om te komen 
tot een verdrag ter zake, dat het 
principe ontwikkelt dat even in 
het Maanverdrag wordt aange-
raakt, namelijk dat maatregelen 
dienen te worden genomen ter 
voorkoming van het verstoren 
van het bestaande evenwicht in 
het milieu (art. 7). 
 

Ook art. 7 par. 2 van het K.B. 
van 19 maart 2008 zou een in-
spiratiebron kunnen worden, 
waar gesteld wordt: “de ruimte-
activiteiten en hun milieugevol-
gen worden ingeschat in het 
licht van het risico in geval van 
het neerkomen van het ruimte-
voorwerp op aarde en van de 
conformiteit van de activiteiten 
ten aanzien van de internationa-
le standaarden uitgevaardigd in-
zake beperking van het ruimte-
schroot.” 

 

Met deze werkelijkheid voor 
ogen moet ernstig de vraag ge-
steld worden of het niet beter is 
voor de mensheid vooraleer dat 
verdere ruimteplannen worden 

draait om en bij de vijf miljoen 
kilo schroot boven ons hoofd, 
gaande van verfsplinters tot sa-
tellieten.” 
Alle landen die objecten in de 
ruimte brengen, zouden 
‘gepaste stappen moeten zetten 
om het risico op botsingen zo 
klein mogelijk te maken’, vindt 
de Europese Unie. ‘Staten die 
activiteiten ontplooien in de 
ruimte, zouden zich moeten 
onthouden van elke opzettelijke 
actie die mogelijk zou kunnen 
leiden tot schade aan, of de ver-
nieling van objecten in de ruim-
te’, aldus het Tsjechische voor-
zitterschap van de Unie. 

 

Als dit afval in aanraking komt 
met de laserwapens, die deel 
uitmaken van het VS Star 
Warsprogramma kan de wereld 
slechts uitkijken naar zijn totale 
zelfvernietiging.  

 
 

E. Besluit 

 

12. Zoals bij de water- en de 
luchtverontreiniging wordt er te 
weinig aandacht geschonken 
aan de biologische gevolgen 
van de verontreiniging van de 
ruimte.  
Luidens de solidariteitstheorie 
is een staat verplicht te onder-
handelen met zijn buurstaat 
wanneer hij op een waterloop 
werken wil uitvoeren of er ge-
bruik van wil maken, met scha-
de voor die buurstaat als ge-
volg. Wordt geen overeenstem-
ming bereikt, dan dient een be-
roep gedaan te worden op een 
gerechtelijk orgaan om de be-
twisting te beslechten. Pas na 
deze procedure te hebben aan-
gewend kan de staat in kwestie 
tot de uitvoering van de beoog-
de werken overgaan. Eventueel 
kan hij aan de benadeelde buur-
staat schadeloosstelling of een 
aandeel in de behaalde voorde-
len dienen te verlenen.  
We kunnen ons op deze rege-
ling inspireren om een regle-
mentering uit te werken voor de 
verontreiniging van de ruimte. 
Alleen moet abstractie gemaakt 
worden van het territoriaal per-
spectief. De ruimteverontreini-
ging is geen schade toegebracht 
aan het grondgebied van een 
staat: het is een schade toege-
bracht aan de biologische le-
venskracht van de menselijke 
ruimte, in wezen humanitaire 

Bij wijze van demonstratie (en dus vooral met geopolitieke bedoelin-
gen) gebruikte China in 2007 een militaire SC-19 raket om een niet 
meer gebruikte weersatelliet te vernietigen. Op slag kwamen er naar 
schatting 150.000 stukken ruimteschroot bij, in de zo belangrijke lage 
banen (in dit geval vloog ze op 865 km hoogte).  
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Naam/merk Prijs 
(inclusief 

poolzoeker) 

Gewicht Maximale  
Draag-
kracht 

Voeding Volgnauw-
keurigheid 

Auto-
guider 
poort? 

Nog extra aan te 
schaffen 

Astrotrac 
TT320X-AG 

715 € 1100 + 130g  15 kg 12V 5” ? X Wedge, bolkop 

Polarie 545 € 740 + 250g 2 kg USB of 
2xAA 

< 10” / Wedge, bolkop 

iOptron Sky-
Tracker 

449 € 1350g 3 kg 12V of 
4xAA 

< 25” / Enkel bolkop 

Skywatcher 
Star Adventurer 

282 € 1030g 5 kg USB of 
4xAA 

< 20” X Wedge, bolkop 

Een poging tot vergelijking tussen een aantal moderne compacte volgmonteringen. De meeste bestaan dus eigen-
lijk uit één as, en moeten dus nog voorzien worden van een kop (dat kan gewoon een fotografische bolkop zijn) om 
de camera te kunnen richten, en een onderstel (“wedge”) om het geheel parallel te zetten aan de aardas (enkel bij 
de iOptron is dat reeds voorzien).  
Bemerk ook dat de Astrotrac een zogenaamde “sectormontering” is, die slechts 2 uur kan volgen waarna hij te-
ruggespoeld moet worden.  

Voordelen Star Adventurer:  

• duidelijk goedkoper dan concurrerende modellen 

• geïntegreerde kwalitatieve poolzoeker 

• autoguider-aansluiting 

• stroomvoorziening via USB 

• DSLR-camera’s kunnen rechtstreeks aangestuurd worden 

• mogelijkheid om de motor (licht) versneld vooruit/
achteruit te spoelen (handig om opname te kadreren) 

• “L-bracket” heeft fijnregeling in declinatie 

• héél zuinige motor 

Nadelen Star Adventurer:  

• door de compacte constructie moet men 
goed oppassen dat bredere camera’s/langere 
lenzen niet tegen statief of andere stukken 
botsen tijdens het volgen (maar dat geldt 
voor al die monteringen) 

• het aantal voorgeprogrammeerde belich-
tingstijden is té beperkend 

• iets minder compact als Polarie of SkyTrac-
ker 

De Astrotrac, een zogenaamde 
“sectormontering” (dus een verre 
nakomeling van de zelfbouw-
volgplankjes van vroeger). Na twee 
uur volgen moet het systeem terug-
gespoeld worden. 
Zwakste punt: de poolzoeker is snel 
ontregeld en staat niet echt 
spelingsvrij gemonteerd. 

De Vixen Polarie heeft een pak 
minder draagvermogen (dus enkel 
bruikbaar tot korte telelenzen), 
maar is dan weer  merkelijk com-
pacter en lichter. Zijn poolzoeker is 
van uitzonderlijk goede kwaliteit, 
maar kan niet meer gebruikt wor-
den eens de camera geplaatst (dus 
zorg dat alles onwrikbaar vaststaat 
eens de poolas uitgelijnd!) 

Bij de SkyTracker van iOptron staat 
de degelijke poolzoeker excentrisch 
gemonteerd, en kan dus ook ge-
bruikt worden ook als de camera 
gemonteerd staat. Een extra voor-
deel is de ingebouwde wedge, wat 
weer extra gewicht en kosten uit-
spaart. Maar de volgnauwkeurig-
heid schijnt bij sommige exempla-
ren behoorlijk ondermaats te zijn. 
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hier de poolzoeker letterlijk in 
de rechte klimming-as gemon-
teerd, maar bij de Star Adventu-
rer kan hij wel definitief blijven 
zitten (bij de Polarie moet ie er 
terug uit wanneer de camera ge-
plaatst wordt). 
En afhankelijk van de onderde-
len die gemonteerd worden kan 
u de poolzoeker zelfs blijven ge-
bruiken als de camera gemon-
teerd staat: handig om nog eens 
gauw alles te controleren voor-
aleer die lange opnames te star-
ten! Daarvoor heeft men bij 
Skywatcher een zwaluwstaart 
voorzien waar centraal een sleuf 
uitgefreesd is… 

 

Conclusie: 

 

Enkele kleine afwerkingsfoutjes 
kunnen misschien in de toe-
komst nog vermeden worden:  

• de bevestiging van de zwaluw-
staart onder de Star Adventurer 
is voor verbetering vatbaar (er 
zit nog wat speling op wanneer 
het met de hand vastgevezen 
wordt)... 

•  aan het L-profiel komt een 
stuk rubber nogal makkelijk 
los, wat niet zou mogen omdat 
dit essentieel is om de camera 
klemvast te zetten...  

 
Maar dat neemt niet weg dat  

Skywatcher zichzelf hiermee  
echt wel overtroffen heeft!  Een 
toestel dat makkelijk in gebruik 
is, mooi en functioneel vormge-
geven (en dan dat kleur: knal-
rood dat doet denken aan Itali-
aans design…), én nauwkeurig 
werkt! Genoeg om de alternatie-
ven grotendeels overbodig te 
maken… en uit de markt te du-
wen? 

Oog voor detail!  

•de kleine zwaluwstaart is aan bei-
de kanten voorzien van een 
“putje”, waar de klemschroef van 
de Star Adventurer in past. Alles 
zit dus extra stevig vast, een hele 
geruststelling voor wie dure came-
ra’s gebruikt… 

•de grote zwaluwstaart is dan weer 
over bijna de ganse lengte uitge-
freesd, zodat de poolzoeker er 
door kan kijken! 

•bemerk ook de regelschroef voor 
de declinatie-as, dat vergemakke-
lijkt het richten van de camera...  

Autoguiding: 
Elke volgmontering vertoont een zekere mate van volgfout: zelfs de beste 
mechaniek heeft zijn beperkingen. De sterren op de foto blijven dan geen 
mooie puntjes, maar vertonen korte streepjes. 
De oplossingen? Korter belichten (vooraleer de puntjes langwerpig wor-
den), een kortere brandpuntsafstand gebruiken (dan is de tolerantie gro-
ter), of… actief ingrijpen vooraleer de fout zichtbaar wordt! Dat laatste 
noemt men “guiding”, en zorgt dat er theoretisch geen limiet meer staat 
op de belichtingstijden! 

 

Traditioneel deed de fotograaf dit zelf: terwijl de opname liep, keek hij  in 
volle concentratie doorheen een parallelle telescoop en corrigeerde de 
fouten van de motor vooraleer ze ook op de opname zichtbaar worden... 

 

Tegenwoordig wordt deze saaie job overgelaten aan de elektronica, en 
spreekt men van “autoguiding”. Er bestaan stand-alone toestellen 
(cameraatje met bijhorende sturing), maar meestal zal er een laptop ge-
bruikt worden om de beelden van de guiding-camera te verwerken en 
correctie-signalen door te geven aan de montering (PHD is een uitmun-
tend én gratis programma hiervoor).  

 

Maar dat vereist dan weer dat men een laptop meesleurt op reis, met een 
dikke batterij of stroomvoorziening ter plaatse. Niet altijd evident voor 
wie héél erg afgelegen (en dus donkere) locaties opzoekt... Maar ook 
hiervoor komen stilaan oplossingen beschikbaar: tablets zijn lichter én 
zuiniger. Enkele amateurs in de VS ontdekten er de (goedkope) tablets 
van het merk WinBook: voorzien van een volwaardige USB-poort (voor 
de guiding-camera), draaiend onder Windows 8.1 (dus alle beproefde 
software is bruikbaar) en ook op te laden via USB-standaard.  
Ook onze eigen eerste testen hiermee zijn alvast veelbelovend... 

Een ruw beeld zoals het uit de ca-
mera kwam (de welbekende Orion-
nevel, met de Paardekopnevel bo-
venaan): dankzij autoguiding  ble-
ven de sterren absoluut puntvormig 
bij 300mm brandpuntsafstand. 
De combinatie van camera en lens 
woog bijna 4 kilo, maar toch gaf de 
opstelling geen krimp... 
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De totale maansverduistering van 28 september 

Philippe Mollet 

Maan trekt door bijschaduw 2h11m zomertijd 39° hoogte 

Maan raakt hoofdschaduw  3h06m  36° 

Begin totaliteit 4h10m 30° 

Maximum verduistering 4h47m 25° 

Einde totaliteit 5h25m 20° 

Maan verlaat hoofdschaduw 6h28m 11° 

Maan verlaat bijschaduw 7h24m 3° 

Danjonschaal voor  de bepaling van de “donkerte” van de eclips. 
0: Zeer duistere eclips. De Maan is nauwelijks zichtbaar tijdens het maximum.  
1: Duistere, grijze of bruinachtige eclips. De details op het maanoppervlak zijn nauwelijks te onderscheiden. 
2: Donkerrode of rossige eclips. Het centrum van de totaliteit is meestal zeer duister, de buitenste regionen zijn 
redelijk helder. 
3: Baksteenrode elips. De schaduw wordt meestal afgelijnd door een grijze of gele zone. 

4: Koperrode of oranjekleurige eclips. Zeer helder. De buitenste regionen zijn zeer helder en meestal blauwachtig. 

Het is ondertussen al weer héél 
wat jaren geleden dat we in Bel-
gië nog een totale maansver-
duistering mochten meemaken: 
21 februari 2008 om precies te 
zijn! En ook ditmaal is het er 
ééntje die in de vroege ochtend-
uren zal te zien zijn, op maan-
dagochtend, begin van de werk-
week (/schoolweek)... 

 

Dat nadeel wordt dan wel ge-
compenseerd door een redelijk 
hoge maanstand: tijdens de tota-
liteit van de verduistering zakt 
de Maan in België van 30° tot 
20° boven de horizon. Dus zelfs 
indien er veel huizen of bomen 
in de weg staan zal u toch wei-
nig moeite hebben om het feno-
meen te volgen. Zelfs bij het 
einde van de eclips, wanneer de 
Maan terug uit de aardschaduw 
trekt, staat ze nog altijd meer 
dan 10° hoog... 

 

Donkere of heldere eclips? 
Zelfs tijdens een totale maans-
verduistering is de Maan meest-
al nog min of meer duidelijk 
zichtbaar, hoewel de Aarde op 
dat ogenblik wel degelijk tussen 
Zon en Maan staat en dus het 
rechtstreekse zonlicht blokkeert. 
Dat komt omdat het zonlicht dat 
rakelings langs de Aarde scheert 
door onze dampkring  lichtjes 
wordt afgebogen, waardoor toch 
nog het nodige zonlicht de 
Maan onrechtstreeks bereikt. 
Rood licht wordt meer afgebo-
gen, blauw licht wordt meer ge-
absorbeerd. Daarom is de totaal 
verduisterde Maan vaak opval-
lend rosbruin van kleur. 
De juiste hoeveelheid afbui-
ging/absorptie en dus de donker-
te van de eclips hangt sterk af 
van de samenstelling van de at-
mosfeer op dat ogenblik. Het 
blijft dan ook steeds een verras-
sing om te zien hoe sterk of hoe 

zwak de Maan te zien is tijdens 
de eclips, en hoe de kleur juist 
is. 
Onderaan de pagina treft u de 
Danjonschaal aan, waarmee u 
een schatting kan maken van de-
ze gegevens. Doe ons een ple-
zier en bezorg ons nadien mas-
saal uw bevindingen… 

 

Hoofdschaduw? 
Vanaf 3h06m trekt de Maan 
door de hoofdschaduw van de 
Aarde, en dat is na een paar mi-
nuutjes al duidelijk zichtbaar als 
een verdonkering aan de linker-
kant van het beeld. Stilaan 
wordt dit donkere gebied groter, 
en van 4h10m tot 5h25m is de 
eclips totaal. Toch valt op hoe er 
ook tijdens dat half uur totaliteit 
nog een duidelijke verdonkering 
optreedt naarmate de Maan naar 
het centrum van de aardschaduw 
trekt. Aangezien de Maan door 
de onderste helft van de aard-
schaduw trekt, verwachten we 
dat de onderkant van de verduis-
tering ietsje minder donker zal 
zijn als de bovenkant... 

 

Bijschaduw? 
Maar eigenlijk zou u al veel 
vroeger moeten beginnen kij-
ken. Rond de hoofdschaduw van 
de Aarde strekt zich een veel 
grotere bij– of halfschaduw uit, 
waarvan de begrenzing echter 
veel vager is. De zogenaamde 
“eclips in de bijschaduw” begint 

reeds omstreeks 2h11m, maar 
dan is de verdonkering nog zo-
danig subtiel dat het onmogelijk 
zichtbaar is. Tijdens voorbije 
eclipsen konden we de bijscha-
duw duidelijk merken vanaf 
pakweg een half uurtje voor de 
intrede in de hoofdschaduw. 
De juiste waarden hiervan kun-
nen o.a. van belang zijn om een 
aantal historische verslagen van 
eclipsen op hun waarde en 
nauwkeurigheid te kunnen toet-
sen, wat dan weer kan helpen 
om bepaalde onzekerheden 
i.v.m. kalenders te ontrafelen. 

 

En op MIRA? 
MIRA zal die nacht geopend 
zijn vanaf 3h, en dat tot 7h ‘s 
morgens. En gezien het tijdstip 
voorzien wij ontbijt voor de be-
zoekers (mits reservatie welis-
waar!) 
Wie de verplaatsing echter niet 
ziet zitten kan het geheel natuur-
lijk ook van thuis uit waarne-
men, of live volgen op de MI-
RA-website. 
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Francis Meeus 

Ken je klassiekers…  
Iconische beelden uit de wereld van de sterrenkunde 

Onderwerp 

Hubble Ultra-Deep Field 2003-2004 

Technische gegevens 

• Object: tienduizendtal oude 

sterrenstelsels in sterrenbeeld 
Fornax 
 

• Datum creatie: 24 septem-

ber 2003 – 16 januari 2004 
 

• Copyright: S. Beckwith & 

the HUDF Working Group 
(STScI), HST, ESA, NASA 
 

• Instrument: Advanced 

Camera for Surveys aan boord 
van de Hubble Space Tele-
scope  
 

• Afstand tot object: tot 13 

miljard lichtjaar 
 
Korte beschrijving 

Na de geslaagde lancering van 
de Hubble Space Telescope 
(HST) eind april 1990 met de 
daarbij horende steile ver-
wachtingen op het vlak van 
astronomische waarnemingen 
volgde al snel de ontnuchte-

ring: er waren problemen met de optiek. Door een minieme afwijking van de juiste kromming voor de 
hoofdspiegel werd het onmogelijk om haarscherpe beelden te maken van lichtzwakke objecten uit het ver 
verwijderde en dus vroege heelal. 
Gelukkig bevindt de HST zich in een baan rond de Aarde die ook voor het Amerikaanse ruimteveer vlot be-
reikbaar is, en dus kon er een reparatiemissie uitgevoerd worden, die in 1994 met succes plaatsvond. Vanaf 
toen kon de HST beginnen aan een grensverleggende fotoshoot van het omringende universum.  
 
Een iconisch beeld uit die periode (1995) is het beroemde Hubble Deep Field. Een ‘Deep Field’ is een af-
beelding van een piepklein stukje hemel dat gedurende een heel lange periode gefotografeerd wordt, waar-
door objecten in dat beeldveld zichtbaar worden die eerder niet te zien waren. Het is met andere woorden een 
diepe inkijk in het verre heelal. Het Hubble Deep Field toonde in een ogenschijnlijk leeg stukje van de Grote 
Beer een wemeling van oude sterrenstelsels, en de opname werd meteen een hit in de sterrenkundewereld. In 
1998 zou een Hubble Deep Field South volgen. 
 
De afbeelding die we hier bespreken is een opvolger, het Hubble Ultra Deep Field (HUDF) uit 2003-2004. 
Om tot dit beeld te komen waren meer dan 800 opnames nodig die gemaakt werden in de loop van 400 om-
wentelingen van de HST rond de Aarde. In totaal gaat het om 11,3 dagen opnametijd met de Advanced Ca-
mera for Surveys, en dit tussen 24 september 2003 en 16 januari 2004. Het afgebeelde gebied is te situeren in 
het sterrenbeeld Fornax ten zuidwesten van Orion, en bestrijkt aan de hemel een oppervlak van 2,4 op 2,4 
boogminuten. Dat kan je vergelijken met een oppervlak kleiner dan een stukje papier van 1 op 1 mm dat je 
op een meter afstand houdt.  
Het HUDF is gemaakt in een stuk hemel waar heel weinig heldere sterren te vinden zijn om op die manier 
maximaal te kunnen speuren naar lichtzwakke objecten. En we mogen zeggen: opdracht geslaagd, want het 
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De Star Adventurer is 
sterk flexibel opgebouwd: 
afhankelijk van de doel-
stellingen kan men lichte-
re of zwaardere onderde-
len gebruiken. 
Links: wie enkel met 
korte brandpunten wil fo-
tograferen (groothoek, 
standaardlens,…) zal  
liefst een eenvoudige bol-
kop monteren (via een 
korte zwaluwstaart) 
Rechts: wie ambitieuzer 
is (telelenzen tot zelfs 
korte telescoop) zal een 
beroep doen op het bijho-
rende L-profiel (met bij-
horende fijnregeling in 
declinatie), en dat dan 
balanceren via het bijho-
rende tegengewicht. 

meeste zelfs niet in het westen 
verkocht geraken! Eén uitzonde-
ring is wel de iOptron SkyTrac-
ker: vergelijkbaar  met de 
Vixen, maar zonder enkele na-
delen ervan én goedkoper!  

 

Dus de keus was eenvoudig:  

•de Astrotrac kan potentieel héél 
nauwkeurig volgen en is dus 
ook geschikt voor langere tele-
lenzen of korte lenzenkijkers… 
maar de pooluitlijning is frustre-
rend.  

•ofwel beperkt men zich tot kor-
te brandpunten en lichtere len-
zen, en dan zijn de Vixen en de 
iOptron vlot en snel te gebrui-
ken. 

 

Skywatcher Star Adventurer: 

 

En dan kwam er de Star Ad-
venturer. Het Chinese Skywat-
cher is waarschijnlijk de groot-
ste producent van telescopen en 
accessoires voor de sterrenkun-
de. Groot geworden met goed-
kope no-nonsense toestellen, be-
ginnen ze de laatste jaren ook 
toestellen van hogere kwaliteit 
te produceren, en zelfs ronduit 
innovatieve ideeën te lanceren. 

 

Deze Star Adventurer is daarvan  
een goed voorbeeld: ze hebben 
duidelijk gekeken naar de sterke 
punten maar ook de tekortko-
mingen van de bestaande toe-
stellen. Het resultaat is een min 
of meer evidente constructie 
voorzien van kwalitatieve on-
derdelen en een paar volledig 

nieuwe oplossingen. 

 

Stroomvoorziening: 

 

Net zoals de Vixen Polarie kan 
ook de Star Adventurer aange-
dreven worden door batterijen 
(4xAA, dat mogen ook oplaad-
bare zijn) of via een mini-USB-
aansluiting. Best handig, aange-
zien iedereen toch wel één of 
meerdere USB-accu’s mee-
neemt op vakantie voor ’t geval 
de GSM of tablet even wat 
stroom nodig heeft onderweg… 
En bovendien heeft men bij 
Skywatcher een extreem zuinige 
motor op te kop kunnen tikken, 
want het stroomverbruik was 
nauwelijks meetbaar! Met één 
USB-accu of een set batterijen 
kan u dus vele nachten lang aan 
de slag… 

 

Elektronica: 

 

Ook de elektronica is goed 
doordacht en biedt een behoor-
lijk aantal extra mogelijkheden. 
- zo heeft het toestel een ingang 
voor een autoguider (ST4-
standaard), zodat de belichtings-
tijden of gebruikte brandpunts-
afstanden niet langer gelimi-
teerd worden door de mechani-
sche nauwkeurigheid van het 
toestel. Er is natuurlijk maar één 
gemotoriseerde as (Rechte 
Klimming) waarop gecorrigeerd 
wordt, maar afwijkingen in De-
clinatie zijn sowieso minder erg 
en vooral veel geleidelijker. 
- behalve de “normale” volg-
snelheid voor de sterrenhemel, 

kunnen er met een instelwieltje 
nog een hele resem andere snel-
heden ingesteld worden. De be-
kendste zijn natuurlijk die voor 
de Zon en Maan (handig voor 
wie foto’s maakt tijdens eclip-
sen). Maar er zijn ook instellin-
gen voor halve snelheid, dubbe-
le snelheid en enkele veelvou-
den ervan. Die zullen vooral 
nuttig zijn voor wie de Adventu-
rer verticaal gaat monteren, om 
de camera te laten ronddraaien 
tijdens het maken van een time-
lapse 
- bovendien heeft het toestel ook 
een aansluiting om –via een 
apart te verkrijgen of zelf te 
knutselen camera– een aantal 
van de courantste DSLR-
camera’s aan te sturen. Dat 
spaart dan weer een draadont-
spanner uit. Helaas zijn hierbij 
slechts enkele combinaties van 
belichtingstijden mogelijk, in 
functie van de gekozen volg-
snelheid. Een beetje een nuttelo-
ze optie voor astrofotografen, 
maar wellicht wel nuttig bij 
timelapses. 
- maar de nuttigste innovatie 
vond ikzelf nog de twee knopjes 
om de motor even (aan 12x 
snelheid) vooruit of achteruit te 
laten draaien. Zeker bij langere 
brandpuntsafstanden vermeed 
dit de nodige frustraties bij het 
“kadreren” van het gewenste on-
derwerp in de camera... 
 

Geïntegreerde poolzoeker: 

 

Net zoals bij de Polarie is ook 



MIRA Ceti - juli - september 2015 26 

Philippe Mollet 

Skywatcher Star Adventurer 
De ultieme volgmontering voor op reis? 

Productbespreking: 

Geproduceerd door Skywatcher. In België verdeeld door Lichtenknec-
ker Optics/AstroMarket (Hasselt/Nieuwpoort) 
Kostprijs: van 280 euro tot 500 euro (afhankelijk v.d. onderdelen) 
Gewicht: 1030 gr (basis), 610 gram (wedge),… 
Capaciteit: 5 kg? 
Stroombron: USB-voeding (extern) of 4xAA-batterijen (intern) 

Hét grote dilemma van de mo-
derne amateur-astronoom: 
(digitale) camera’s worden 
steeds performanter én betaal-
baarder, maar helaas wordt het 
steeds moeilijker om van thuis 
uit mooie resultaten te halen 
door de steeds verder oprukken-
de lichthinder. De vakantie-
maanden zijn dan ook dé gele-
genheid bij uitstek om fraaie 
deepsky-beelden te maken. 

 

Alleen: zodra er iets langere be-
lichtingstijden bij te pas komen 
(afhankelijk van de brandpunts-
afstand spreken we van enkele 
seconden tot tientallen secon-
den) is er een al dan niet geso-
fisticeerd volgmechanisme ver-
eist om de schijnbare beweging 
van de sterrenhemel te compen-
seren. Eenvoudig gezegd: een 
toestel waarvan één –al dan niet 
gemotoriseerde– as parallel kan 
gezet worden met de rotatie-as 
van de Aarde (en dus bij bena-
dering wijzend naar de Pool-
ster). 

 

Maar zo’n klassieke volgmonte-
ring neemt vaak té veel plaats in 
om in de wagen mee te sleuren 
op reis, en is véél te zwaar om 
in de vliegtuigbagage mee te ne-
men. Vandaar dat er sinds een 
tiental jaar een steeds groter 
wordend aanbod aan compacte, 
lichtere volgsysteempjes op de 
markt kwamen. Sommige zijn 
afgeslankte versies van bestaan-
de modellen, waarbij bv. de 
tweede  as (declinatie) weggela-
ten werd of niet gemotoriseerd. 
Andere zijn compleet nieuwe 
ontwikkelingen, met vaak héél 
innovatieve ideeën.  

 

Bestaande alternatieven: 

 

Wie zelf wat handig is, knutselt 
al gauw een “volgplankje” in el-
kaar: eigenlijk twee planken 
verbonden door een scharnier, 
die uit langzaam elkaar  geduwd 
worden door een schroef 
(manueel of gemotoriseerd). 
Plaats een klein kijkertje parallel 
aan het scharnier, en het geheel 
kan netjes uitgelijnd worden op 
de Poolster. Goedkoop en licht 
te maken, maar in zijn eenvou-
digste vorm enkel geschikt voor  
fotografie bij korte brandpunts-
afstanden (groothoek- tot stan-
daardlens), en kan slechts be-
perkte tijd volgen vooraleer het 
“teruggespoeld” moet worden. 

 

De gekende Astrotrac (op de 
markt sinds 2007) is eigenlijk 
een soort “high tech” versie van 
dat aloude volgplankje: een ui-
terst nauwkeurig volgsysteem, 

maar ook weer beperkt in tijd 
(na 2 uur moet de motor terug-
gedraaid worden).  
En de grote frustratie van de ge-
bruikers: een goedkope en wan-
kel gemonteerde poolzoeker, 
wat de poolafregeling een vaak 
frustrerende zaak maakt (maar 
éénmaal dat gelukt is dan is dit 
toestel tot indrukwekkende pres-
taties in staat). 

 

Enkele jaren later kocht ik dan 
een Vixen Polarie: een volledig 
andere benadering van hetzelfde 
probleem. Een compact doosje 
(doet wat denken aan een oude 
compact-camera), met een klas-
sieke maar héél nauwkeurig 
tandwielaandrijving. Ideaal voor 
gebruik bij kortere brandpunten, 
en bovendien voorzien van de 
bekende héél nauwkeurige pool-
zoeker van Vixen… die na wat 
draaibankwerk ook bruikbaar 
werd voor de Astrotrac. Twee 
vliegen in één klap dus! 

 

Maar de markt blijft in volle 
evolutie, en zeker in het verre 
oosten verschijnen er héél wat 
nieuwe modellen waarvan de 

Een volledige set onderdelen van de Star Adventurer zal u al gauw 500 
euro armer maken. Maar de meeste fotografen zullen al wat onderdelen 
liggen hebben die eventueel kunnen dienst doen: een bolkop ipv de grote 
zwaluwstaart (links), een stevige fotokop (zoals een Geared Head van 
Manfrotto) ipv de wedge (midden boven), of zelfs een waterfles ter ver-
vanging van het tegengewicht (onder). 
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beeld bevat zowat 10.000 ster-
renstelsels. Er zijn sterrenstel-
sels te zien in alle maten en 
kleuren, met een verscheiden-
heid aan vormen en ook van 
verschillende leeftijden. De 
oudste sterrenstelsels in beeld 
behoren tot de allereerste stel-
sels die ontstonden, toen het 
heelal ongeveer 800 miljoen 
jaar oud was. De jongste ster-
renstelsels in beeld kwamen 
nauwelijks een miljard jaar ge-
leden tot volle bloei. Toen was 
het heelal bijna 13 miljard jaar 
oud. 
 
Links op het internet 

Hubble Gallery, The Hubble 
Ultra Deep Field: http://
hubblesite.org/gallery/album/
the_universe/hubble_ultra_deep_field/ 
 
The Hubble Ultra Deep Field in 3D: https://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg&gl=BE 
 
The Hubble eXtreme Deep Field: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2012/37/ 
 
List of Deep Fields: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Deep_Fields 

MIRA-publicaties en -verkoop 

Alles kan natuurlijk ter plaatse gekocht worden, maar 
ook via overschrijving op PCR 000-0772207-87 
(tussen haakjes de verzendingskosten). 
   

Praktische astronomie: 
• Telescopen en hun gebruik €6,50 (+ € 3,00) 
• Sterrenkunde met de verrekijker €6,50 (+ € 3,00) 
 
 

Sterrenkaarten: 
• VVS-sterrenkaart-poster (Nl)  € 5,00 (+ € 4,00) 
• MIRA-eclipsbrilletjes € 2,00 (+ € 1,50) 
• Draaibare sterrenkaart  NL (met MIRA-logo!)  
 € 10,00 (+ € 2,00) 
• Draaibare sterrenkaart  F € 10,00 (+ € 2,00) 
 

Draaibare sterrenkaart voor andere breedteliggin-
gen, ideaal voor  wie op vakantie de plaatselijke 
sterrenhemel wil verkennen: €12,00 (+ €2,00) 

 

Theoretische  astronomie: 
• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 
• Genieten van het zonnestelsel €19,95 (+ €4,00) 
• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 
• Sterrenkunde voor beginners €5,00  (+ €2,00) 
• Cursusboek sterrenkunde Wega € 25,00 (+ €4,00) 

 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 
PROMO: 
• “Zon en Aarde, een unieke relatie”, hét Neder-
landstalige standaardwerk over de Zon en haar wer-
king (geschreven door MIRA-vrijwilliger Jan Jans-
sens) kunnen we nu uitzonderlijk aanbieden aan 
€10,00 ipv €32,50 (+ €4,00) - zolang de voorraad 
strekt. 
 

Weerkunde: 
• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 
• Meer weer (Frank Deboosere)   € 19,95 (+ € 4,00) 

Posters: 
• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eta Carinanevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• ISS € 5,00 (+ € 4,00) 
• Lagunenevel € 9,00 (+ € 4,00) 
• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 
• Saturnus montage € 6,00 (+ € 4,00) 

http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe/hubble_ultra_deep_field/
http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe/hubble_ultra_deep_field/
http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe/hubble_ultra_deep_field/
https://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg&gl=BE
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2012/37/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Deep_Fields


MIRA Ceti - juli - september 2015 20 

HistoRik 

Leslie Peltier (1900 – 1980) 

Vergeten Helden: 

Er was ooit sprake op de VVS-
mailinglist wie als grootste 
amateur-astronoom kan be-
schouwd worden. Leslie Copus 
Peltier werd genomineerd, mis-
schien wel omdat Harlow Shap-
ley (1885-1972) ooit de uit-
spraak deed: “Peltier is de 
grootste niet-professionele as-
tronoom”.  
Harlow Shapley was een gere-
nommeerd astronoom en direc-
teur van Harvard College Ob-
servatory van 1921 tot 1952. 
Hij heeft als professor Henry 
Russell gehad, en onder zijn 
studenten waren bekenden zoals 
George Lemaître en Cecilia 
Payne. Shapley was ook de per-
soon die de grootte van de 
Melkweg bepaalde en daarin de 
plaats van het zonnestelsel.  
En als we de indrukwekkende 
lijst van verwezenlijkingen en 
activiteiten van Peltier bekijken, 
kunnen we wel aannemen wat 
Shapley beweert. Peltier was 
ontdekker of mede-ontdekker 
van 12 kometen tussen 1925 en 
1954 -waarvan 10 ook zijn 
naam dragen- en van 6 novae. 
Hij schreef artikels en boeken, 
en verrichtte meer dan 132.000 
schattingen van variabelen, hij 
bouwde een sterrenwacht en 
deed 60 jaar aan observatie. 
 
Hij is geboren in 1900 in Delp-

hos, een kleine stad in Ohio, als 
derde kind van Stanley Peltier 
en Resa Copus. Zijn vader was 
een aardbeienkweker en –
verdeler en was een goede 
schrijnwerker en had een land-
goed van 20 ha. Zijn moeder 
was onderwijzeres.  Beiden wa-
ren vurige lezers en hun huis 
was vol met boeken van alle 
slag. Zijn liefde voor boeken, 
houtbewerking, tekenen en ar-
chitecturale vaardigheden kreeg 
hij dus van thuis mee.  
Hij doet er de lagere school in 
een school met maar één klas. 
Maar de grote boerderij op het 
platteland buiten Delphos geeft 
hem de zelfstandigheid om te 
observeren. Hij leert dan zelf 
geologie, fauna en flora. Op zijn 
5 jaar merkt hij een groepjes 
sterren op waarvan zijn moeder 
zegt dat het de Zeven Zusters 
zijn (Plejaden). 
Tien jaar later merkt hij dat hij 
wel vele aspecten van de natuur 
kent, maar niets over de sterren. 
Daarmee begint zijn interesse in 
de sterrenkunde en gaat hij naar 
de openbare bibliotheek van de 
stad en leest een boek over de 
heldere sterren.  
Als tiener heeft hij het niet ge-

makkelijk, zijn broer gaat naar 
de oorlog en hijzelf stopt met de 
school om te werken in de boer-
derij, maar hij stopt nooit met 
het verwerven van kennis. 
Hij koopt zijn eerste telescoop 
voor 18 dollar, die hij verdiend 
had bij de aardbeienpluk. De te-
lescoop had een objectief van 
5cm, een brandpuntsafstand van 
90cm en twee oculairen voor 
een vergroting van 35x en 60x. 
Het tweede boek dat hij raad-
pleegt is “A field book of the 
Stars” van William Olcott. 
Daarin nodigt Olcott amateurs 
uit om mee te werken aan ster-
renkundig onderzoek, waarop 
Peltier direct antwoordt. Zo 
komt hij terecht bij de AAVSO, 
ontvangt de nodige kaarten en 
instructies  en op 1 maart 1918 
doet hij zijn eerste waarneming 
van  R Leonis. Daarmee begint 
zijn indrukwekkende reeks van 
waarnemingen. In november 
leent de AAVSO hem een 10cm 
refractor. De jonge waarnemer 
wordt al vlug bekend door de 
astronomen en kort erna leent 
Henry Russell hem een 15cm 
refractor, een komeetzoeker met 
korte brandpunt. Hij begint dan 
aan de bouw van een sterren-

De Leslie Peltier-award wordt –sinds 1981- jaarlijks uitgereikt door de 
Astronomical League in de VS, aan een amateur die “astronomische 
waarnemingen verrichtte die van blijvende waarde blijken te zijn”.  
De allereerste award ging trouwens –postuum– naar Peltier zelf... 
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wacht met de hulp van zijn va-
der en die is klaar in januari 
1922. In 1932 gaat hij naar een 
AAVSO meeting in Cambridge, 
Massachusetts en dat is een van 
de weinige keren dat hij Delp-
hos verlaat.  
 
In 1933 trouwt hij met Dottie, 
de dochter van een lokale imker, 
die hij al in 1925 had ontmoet. 
Ze hebben veel gezamenlijke in-
teresses zoals geologie en de 
liefde voor de natuur. Uit hun 
huwelijk hebben ze twee zonen. 
In 1934 verlaat hij de boerderij 
en gaat werken in Delphos Ben-
ding Company, en doet er de 
ontwerpen van kindermeubelen 
en speelgoed. Hij blijft er werk-
zaam tot zijn dood.  
 
Rond 1937 werkt hij aan het 
ontwerp voor een verplaatsbare, 
draaiende sterrenwacht. De idee 
was om in een comfortabele en 
verwarmde stoel te zitten, ster-
renwacht en kijker te laten mee-
draaien en rustig te zoeken naar 
kometen en variabelen te schat-
ten. Hij bouwt dan ook zelf zo'n 
sterrenwacht met comfortabele 

zetel en kopsteun en dat ont-
werp wordt later beroemd als de 
“Merry-Go-Round Observa-
tory” (een “merry-go-round” is 
een paardjesmolen) en is vele 
malen gekopieerd. 
Tijdens de jaren 30 en 40 
schrijft hij vele artikelen voor 
bekende tijdschriften over het 
zoeken naar kometen, over de 
natuur, over ontwerpen van 
meubels en uitrustingen. 
Zijn jongste zoon Stanley stu-
deerde aan de Miami University 
in Oxford, Ohio en in 1959 be-
sloot de universiteit om hun 
sterrenwacht af te breken we-
gens renovatie. Stanley kon de 
universiteit overtuigen dat zijn 
bekende vader dit observatori-
um wel kon gebruiken, en bin-
nen enkele maanden werd de 
grote koepel en zijn 30cm re-
fractor  in vele grote delen gele-
verd. Met de hulp van vrienden 
en een hefkraan van een nabije 
werf werd de sterrenwacht op-
gericht op 100m van zijn land-
goed Brookhaven in Delphos en 
deed er 20 jaar dienst voor eigen 
waarnemingen en ontvangst van 
duizenden sterrenliefhebbers en 

schoolkinderen  
Hij past zijn programma nu aan 
om zwakkere sterren te schatten. 
Een ander aspect van zijn nieuw 
programma is dat hij zich nu 
ook kan bezighouden met cata-
clysmische  variabelen tijdens 
hun zwakke fase. 
In goede omstandigheden haalt 
hij met deze kijker tot magnitu-
de 16. 
In 1965 verschijnt zijn eerste 
boek “Starlight Nights: the Ad-
ventures of a Star-Gazer”, een 
autobiografisch boek over het 
plezier van het waarnemen van 
de nachtelijke hemel en de na-
tuur. Een boek dat nog steeds te 
koop is. De evenzeer bekende 
waarnemer David Levy schrijft 
over dit boek trouwens: “Veel 
boeken zeggen hoe te observe-
ren, Starlight zegt waarom”. 
 
Peltier was een verlegen man en 
voelde zich onwennig met 
vreemden, maar desondanks 
heeft hij vele bekende astrono-
men ontvangen in zijn sterren-
wacht in Delphos. Hij heeft tal-
rijke onderscheidingen ontvan-
gen voor zijn waarnemingen van 
kometen, novae en veranderlijke 
sterren. 
Hij sterft in 1980 aan een hart-
aanval. In Delphos, Ohio, nu 
een stadje van 7000 inwoners, 
staat een herdenkingssteen met 
zonnewijzer ter ere van zijn be-
kende inwoner. Ook een andere 
gedenkplaat staat voor de biblio-
theek van Delphos, waar hij ge-
durende meer dan 30 jaar mede-
werker was.  
 
Een uitstekende referentie is het 
artikel in Sky and Telescope van 
augustus 1980 naar aanleiding 
van zijn dood. 

Het ingenieuze concept van Peltier’s “Merry-go-round” sterren-
wacht. De waarnemer zit comfortabel én beschut tegen wind en de 
ergste  kou... 
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Object Type Helderheid Afmetingen Extra 

M10 Bolhoop m 6,6 12’ / 

M12 Bolhoop m 6,7 12’ / 

Object Type Helderheid Afmetingen Extra 

M14 Bolhoop m 7,6 6,7’ / 
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Object Type Helderheid Afmetingen Extra 

M13 Bolhoop m 5,8 23’ / 

Object Type Helderheid Afmetingen Extra 

M92 Bolhoop m 6,4 12’ / 
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Zoekkaart 2 

Zoekkaart 1 
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Hercules - Ophiuchus 

Zoekkaart 4 

Zoekkaart 3 


