
MIRA Ceti - oktober –december 2010 1 

CetiMIRA Ceti

 

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen -  tel:  02 / 269 12 80 
Internet: http://www.mira.be/    -  fax: 02 / 269 10 75 

Verschijnt driemaandelijks: oktober-december 2010 
Afgiftekantoor: Grimbergen 1 

•  Jaargang 14 nr 4 • 

Verantwoordelijke uitgever: Felix Verbelen 
Bosstraat 9, 1910 Kampenhout 

België - Belgique 
P.B. 

1850 Grimbergen 
2/2676 

ISSN-nummer 1783-4406 



MIRA Ceti - oktober –december 2010 2 

NIEUW IN DE BIBILIOTHEEK 
 

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

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

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

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

gen, maar ook scannen en surfen op het internet. 

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

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

ENKELE INTERESSANTE AANWINSTEN VAN DE LAATSTE MAANDEN 
 

• DVD; nr. 1887-18894, categorie 200,  
Auteur:  / 
“The complete Sky & Telescope” 
Uitgeverij: Sky Publishing, Cambridge USA, 2010, ISBN: "617-864-
7360 x2142" 
  

Sky & Telescope is zonder twijfel het meest gezaghebbende tijdschrift in 
de amateur-astronomie (hoewel sommigen wel hun twijfels hebben bij 
de hoeveelheid reclame en de objectiviteit van hun productbesprekin-
gen). Het tijdschrift verschijnt sinds november 1941, en in de bib van 
MIRA hebben we daarvan een héél groot deel (alles sinds de jaren '60): 
bijna een volledige kast vol zware volumes! Maar nu zijn alle nummers 
(tot 2009) verschenen op 7 DVD's, wat nauwelijks een goede 10 cm in-
neemt in diezelfde kast. De tijdschriften werden ingescand, dus  U be-
kijkt eigenlijk gedetailleerde "foto's" van elke pagina (via een behoorlijk 
vlotte interface). Maar alles werd ook nog eens via OCR-technieken om-
gezet naar computertekst (wat natuurlijk geen perfecte tekst oplevert, 
maar 't kan er mee door) die op een 8ste index-DVD bijgeleverd werd. 
 

• Boek; nr. 1895, categorie 720,  
Auteur:  Marchis, Vittorio 

“Von Braun - De Nazi-raketbouwer die de Amerikanen naar de maan 
bracht” 
Uitgeverij: Veen Magazines, Diemen (Nederland), 2010, ISBN: 978-90-
85712923 
 

In de uitstekende reeks biografieën van bekende wetenschappers horende bij 
het tijdschrift Natuurwetenschap & Techniek. De MIRA-bib bezit al enkele 
boeken over de "Vader van het Amerikaanse maanproject" (Engels- of Frans-
talig,…) maar dit is zeker een welkome en bij wijle kritische aanvulling hier-
op. Zijn verleden als hoofdingenieur van het V2-programma der Nazi's komt 
ook ruim aan bod, maar vooral zijn gedrevenheid waardoor alles in zijn leven 
plaats moest maken voor zijn droom: ruimtevaart mogelijk maken. 
 

• Boek; nr. 1880, categorie 640,  
Auteur:  O'Meara, Stephen James 
“The Caldwell Objects” 

Uitgeverij: Sky Publishing Corporation, Cambridge, USA, 2002, ISBN: "978
-0521827966" 
 

Elke waarnemer kent de Messier-cataloog als dé lijst van objecten die men 
moet gezien hebben, maar meer en meer begint ook de véél uitgebalanceer-
dere Caldwell-lijst bekendheid te krijgen (opgesteld door de bekende Britse 
TV-astronoom Patrick Moore). 
Dit werk vormt een ideale begeleiding bij uw zoektochten met de telescoop, 
en is van de hand van één der meest befaamde waarnemers en schrijvers (o.a. 

bekend omwille van zijn bijdrages 
voor Sky&Telescope). 

 

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de actieve steun van de Vlaamse minister 
van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, tevens bevoegd voor Weten-
schapsbeleid, in overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. 
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OP DE VOORPAGINA 
 
De combinatie van een hoger  
aan de hemel staande planeet en 
een steeds verder ontwikkelende 
technologie zorgt voor deze on-
gekend scherpe Jupiterbeelden. 
Een tiental jaar geleden zorgden 
de eerste webcams voor een re-
volutie onder de planeet-
fotografen: in plaats van te ho-
pen op één minder turbulent 
beeld op een volledig filmrolle-
tje, ging men nu een filmpje 
schieten en alle individuele fra-
mes over elkaar leggen en optel-
len. 
Zo'n vijf jaar geleden deden dan 
de (gespecialiseerde) DMK-

camera's hun intrede: hogere 
framerate, minder ruis,… 
En nu duikt er dus een nieuwe 
generatie sensoren op (bovenste 
opname, 9 augustus), en nieuwe 
camera's (Basler Ace, onderste 
beeld van 1 september). 
Alle beelden werden gemaakt 
door Bart Declercq, met een 
30cm newtonkijker (GSO-
optics). 
Let op de fraaie Rode Vlek (en 
zijn kleinere broertje) op de bo-
venste opname, en op het parel-
snoer van bruine vlekjes ter 
hoogte van de Zuidelijke Gema-
tigde Band  (onderste beeld). 

MIRA Ceti is een periodieke uitga-
ve van 

 
 

Redactie: 
Philippe Mollet 
 

Redactieadres MIRA Ceti: 
Volkssterrenwacht MIRA 
Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 
 

Teksten: Francis Meeus, Geertrui 
Cornelis, Herwig Ronsmans, Rik 
Blondeel, Hubert Hautecler, Wim 
Stemgee, Herman Henderickx, Lie-
ve Meeus, Philippe Mollet.  
Nazicht: Martine De Wit 
 

Teksten worden alleen aanvaard als 
naam en adres van de auteur ge-
kend zijn. De redactie behoudt het 
recht om kleine wijzigingen in de 
tekst aan te brengen.  
 

Abonnement: 
Een abonnement op MIRA Ceti 
kost € 10,00. Gelieve dit bedrag te 
storten op rekeningnummer 000-
0772207-87 met vermelding van 
naam + MIRA Ceti + jaartal.  
 

Lidmaatschap: 
Voor € 20 wordt u lid van MIRA, 
en krijgt u bovenop het tijdschrift 
50% korting op de bezoekersactivi-
teiten op MIRA. 
Voor € 30 wordt u Lid PLUS, en 
komt u gratis naar die activiteiten. 
 

Familie: 
Wil u met de ganse familie lid wor-
den dan betaalt u respectievelijk 30 
of 45 euro (ipv 20 of 30). 
 

STEUN MIRA ! 
Als vzw heeft MIRA 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. 

INHOUD 
MIRA bibliotheek 2 

Nieuws van de werkgroepen 4 

Activiteitenkalender van MIRA 5 

Activiteitenkalender bij de collega’s 7 

MIRA Ceti sprak met…Ellen Stofan 8 

De Europese Planck-missie 14 

HistoRik: Philipp Fauth 17 

Heilige pillendraaier van impactglas 19 

De variabele van het seizoen: Z Andromedae 26 

MIRA-publicaties en –verkoop 27 

Hemelkalender 28 

Middenpagina: uitneembare sterrenkaart 

Voor de actieve MIRA-leden: 
de MIRA-YAHOO-group 

 
Wie nauwer betrokken wil wor-
den bij de werking van uw ge-
liefde volkssterrenwacht, weet 
natuurlijk dat hij of zij terecht 
kan bij de diverse werkgroepen 
die MIRA rijk is, maar ook op 
internet via de “MIRA-Yahoo-
groep”, een intern discussiefo-

rum waar alle actieve medewer-
kers en leden kunnen aan deel 
nemen. Voor meer info en even-
tuele deelname stuurt u best een 
mailtje naar: 
“philippe@mira.be”. 

Erratum 
Aandachtige lezers zullen het 
natuurlijk gemerkt hebben: het 
artikel van Herwig Ronsmans in 

het vorige nummer droeg de 
verkeerde titel. Het ging over de 
Jantar Mantar van Jaipur en 
niet die van Delhi! Excuses... 
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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. 

Cursussen, rondleidingen, lezin-
gen,… het maakt allemaal deel 
uit van de “kernopdracht” van 
een volksterrenwacht: sterren-
kunde promoten naar het grote 
publiek toe. 
Maar ook de (beginnende en 
gevorderde) amateursterrenkun-
digen komen op MIRA goed 
aan hun trekken, in de eerste 
plaats binnen de werkgroep 
waarnemen. 
Deze komen samen op de eerste  
en derde woensdag van de 
maand (20h). Afwisselend voor 
een lezing en een vrij onder-
werp. Maar vooral om bij te 
praten, ideeën uit te wisselen en 
bij voorkeur natuurlijk ook om 
waar te nemen (zeker met de 
vele nieuwe instrumenten ). 

Voor meer info: Bart Declercq 
(bart@mira.be) en Wim 
Stemgée 
(wim.stemgee@telenet.be). 
Of schrijf je in op de Yahoo-
groep van MIRA (zie vorige 
pagina), waar de activiteiten van 
de  werkgroep steeds aangekon-
digd worden. 

Rondleidingen 

De Werkgroep Rondleidingen 
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 
van onze volkssterrenwacht het 
enthousiasme van een team vrij-
willigers. Zij staan immers klaar 
om met behulp van onze waar-
neeminstrumenten allerlei he-
melobjecten te tonen en om aan 
de hand van de vele maquettes, 
experimenten en het tentoonstel-
lingsmateriaal de nodige uitleg 
te geven.    
 
Heb jij ook zin om af en toe een 
handje toe te steken tijdens 
rondleidingen of bij waarne-
mingsactiviteiten? Op vrijdag 
10 december om 20 uur gaan 
we met de werkgroep rondlei-
dingen aan de slag bij een aantal 
opstellingen in het gebouw op 
de eerste verdieping. Bij helder 
weer gaan we aan de slag op het 
waarnemingsterras. Hoe moet je 
die grote kijkers bedienen? Wel-
ke objecten kan je ermee tonen? 

Sterrenkunde 

Net op tijd voor de waarne-
mingsavonden in augustus 
(Perseïden!) konden we de elek-
triciteitswerken rond de grote 
nieuwe dobson afwerken. 
Deze lichtsterkste kijker loopt 
nu perfect gemotoriseerd: eens 
een object in beeld gezet is, 
blijft het ook bij de grootste 
vergrotingen perfect in beeld 
staan. En door een stel externe 
encoders keert de telescoop na 
één druk op een knop ook netjes 

Instrumenten 

Jongerenwerkgroep 

De MIRA Jeugdkern organiseert 
maandelijks een activiteit voor 
alle sterrenfreaks van 9 tot 18. 
 
Zaterdag 13 november om 20 
uur: Grote najaarswedstrijd    
Naar jaarlijkse gewoonte geven 
we in de maand november prij-
zen weg. We doen dat natuurlijk 
niet zomaar: eerst moeten de 
deelnemers aan onze najaars-
wedstrijd “MIRA 1 jaar gratis” 
bewijzen dat ze wel degelijk iets 
afweten van sterrenkunde. Zeker 
is: alle deelnemers krijgen in 
ieder geval één prijs, de fun en 
de kick van het meedoen.  
 
Zaterdag 4 december om 20 
uur: Vooruitzichten en voor-
spellingen voor 2011    
Tijdens de laatste bijeenkomst 
van de MIRA Jeugdkern in 
2010 gaan we met z’n allen op 
zoek naar wat er op astrono-
misch vlak in 2011 te gebeuren 
staat. Wie weet stort er een gro-
te asteroïde neer op de Grote 
Markt in Brussel of maken we 
contact met buitenaards leven. 
We stellen een lijst op van alle 
waarschijnlijke, mogelijke en 
knotsgekke voorspellingen . 
Eind 2011 halen we dat lijstje 
opnieuw boven (als dat nog kan 
– denk aan die asteroïde) en 
gaan we na hoe juist of fout we 
wel zaten. 

weer terug naar het object, wan-
neer een bezoeker er met iets té 
veel enthousiasme zou aan ge-
sleurd hebben. 
Enkel het automatisch opzoeken 
van objecten loopt nog niet 
nauwkeurig genoeg, daar moe-
ten we de volgende weken nog 
een paar fouten wegwerken.  

Sinds kort prijkt deze grote banner aan de rand  van ons waarnemingster-
ras. We wachten nu op toestemming van de bevoegde diensten vooraleer 
we op zoek gaan naar een definitieve slogan. Alle ideeën welkom! 

mailto:bart@mia.be
mailto:wim.stemgee@telenet.be
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2010 

Nacht van de Duisternis 
Zaterdag 16 oktober, 19-23h 

Zoals elk jaar organiseren de 
Bond Beter Leefmilieu en de 
Werkgroep Lichthinder van de 
VVS weer hun “Nacht van de 
Duisternis”, waarbij men op 
zoveel mogelijk locaties pro-
beert de bevolking te sensibili-
seren voor het probleem van de 
lichthinder. 

Dat gebeurt via avondlijke na-
tuurwandelingen, via het doven 
van de lichten, en vanzelfspre-
kend ook via waarneemactivitei-
ten. Voor dat laatste aspect zijn 
er vrijwilligers van MIRA die 
avond van dienst in o.a. Herent, 
Machelen en Oudergem. 

Maar vanzelfsprekend is MIRA 
zelf ook geopend. Op het pro-
gramma staan natuurlijk waar-
nemingen (Jupiter, Maan, en de 

van de Wetenschap organiseren 
we op de onpare uren (11, 13, 
15 en 17 uur) een aantal work-
shops voor jongeren van 10 tot 
16 jaar. Voor de kleinsten is er 
een zoektocht en een kleur- en 
knutselwedstrijd. 

MIRA is open van 10 tot 18 uur 
en er is vrije toegang. 

Meer info over de Dag van de 
Wetenschap:  

www.dagvandewetenschap.be 

vele objecten van de zomerhe-
mel en al een stukje van de win-
tersterrenbeelden), maar ook 
wordt er een multimediavoor-
stelling gegeven over het pro-
bleem van de lichthinder. 

Dag van de Wetenschap: 
21 november, 10-18h 

Zin in een leerrijke, boeiende en 
plezierige dag vol wetenschap? 
Dan moet je er zeker bij zijn op 
de Dag van de Wetenschap. 

Met de Dag van de Wetenschap 
wordt het startschot gegeven 
van de Vlaamse Wetenschaps-
week. Er vinden die dag allerlei 
activiteiten voor jong en oud 
plaats in universiteiten, hoge-
scholen, wetenschappelijke in-
stellingen, verenigingen… en dit 
in gans Vlaanderen. 

Uiteraard neemt ook Volksster-
renwacht MIRA vol enthousias-
me deel aan dit initiatief van het 
departement EWI van de 
Vlaamse Overheid. 

Op het programma een bezoek 
aan het waarnemingsterras waar 
iedereen oog in oog komt te 
staan met onze fraaie collectie 
telescopen. Wij hopen natuurlijk 
op helder weer, dan tonen wij 
heel gedetailleerd wat er zoal op 
en rond de Zon te zien is. Ons 
instrumentarium levert behoor-
lijk indrukwekkende waarne-

mingen op… 

Er is ook een weerstation op het 
terras en nog een boel andere 
instrumenten, over de werking 
ervan komen de bezoekers alles 
aan de weet dankzij de vele en-
thousiaste medewerkers van 
MIRA. 

In de gebouwen van de volks-
sterrenwacht staan talrijke ma-
quettes en experimenten opge-
steld naast het vele tentoonstel-
lingsmateriaal en de multimedia
-opstellingen. 

En ter gelegenheid van de Dag 

En dankzij de medewerking van 
de gemeente en van EANDIS 
worden ook een deel van de 
verlichting in het centrum van 
Grimbergen gedoofd (vooral op 
en rond het Kerkplein).  

http://www.dagvandewetenschap.be/
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Elke laatste vrijdag van de 
maand –met uitzondering van 
juli en augustus– komt weerman 
Frank Deboosere een voordracht 
houden op MIRA. 
Zijn voordracht start steeds om 
19h30, en duur t ongeveer  een 
uur. Bij helder weer trekken we 
dan naar de telescopen voor de 
waarnemingen, zo niet volgt een 
rondleiding op de sterrenwacht. 
De prijs bedraagt € 5,00 (gratis 
voor MIRA-LedenPlus). 
Het waarnemingsgedeelte oogt 
ook dit najaar behoorlijk tame-
lijk spectaculair, warbij vooral 
de heldere planeet Jupiter de 
show steelt. Maar daarnaast 
kunnen we genieten van de 
schitterende objecten van het 
seizoen in de krachtige nieuwe 
kijkers van MIRA. 

 

De astroclub van 29 oktober 
handelt over “Zomertijd en win-
tertijd.”. Het is immers het laat-
ste weekend van oktober, en dan 
zetten wij in de nacht van zater-
dag op zondag de klok één uur 
achteruit. Wat is de zin van dit 
jaarlijkse ritueel? Wanneer is 
men ermee begonnen? En als 
we volgende week op onze klok 
bv. 18.30 uur lezen, hoe juist is 
die tijd dan eigenlijk voor onze 
locatie? Dit en nog veel meer 
komt aan bod.  

 

De laatste astroclub van het jaar, 
(26 november) traditioneel 
blikt Frank Deboosere tijdens 
zijn maandelijkse multimedia-
voorstelling vooruit op de vol-
gende jaargang: wat heeft 2011 
voor ons op gebied van sterren-
kunde en ruimtevaart in petto? 
Begin januari krijgen we al met 
een zonsverduistering te maken, 
en ook nadien volgt er nog veel 
en veel boeiende sterrenkunde 
in het nieuwe jaar.  

 

Geen lezing in december: de 
laatste vrijdag valt op 31/12... 

Astroclub met  

Frank Deboosere:  
laatste vrijdag van de maand 

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2010 

Zaterdag 4 december 
Lezing Prof. Conny Aerts 

“Een blik op het inwendige 
van sterren via asteroseis-

mologische waarnemingen” 

Tijdens deze lezing wordt eerst 
het onderzoeksdomein van de 
asteroseismologie ingeleid aan 
de hand van de oscillaties van 
de Zon (helioseismologie). 

Verder overlopen we de huidige 
stand van zaken in dit onder-
werp voor sterren van geheel 
verschillende massa en evolutie. 
We tonen expliciet de immense 
vooruitgang om te kunnen be-
schikken over ononderbroken 
hoge-precisie waarnemingen 
verzameld met ruimtemissies in 
vergelijking met waarnemingen 
verzameld aan observatoria op 
Aarde. We geven de recentste 
hoogtepunten voor de astero-
seismologie van sterren, beko-
men met de ruimtemissies Co-
RoT en Kepler. 

Prof. Conny Aerts is verbonden 

aan de Katholieke Universiteit 
Leuven en de Radboud Univer-
siteit Nijmegen en is gespeciali-
seerd in de opbouw en de evolu-
tie van sterren en in het domein 
van de asteroseismologie. Aan 
de KU Leuven was zij medeop-
richtster van de belangenvereni-
ging Vrouw en Universiteit. 

Om 15.00 uur 

Toegangsprijs: € 3,00 

MIRA open op zondag 

Behalve op woensdag zijn we 
ook op zondagnamiddag (14-
18h) doorlopend geopend voor 
bezoekers. Het succes is vaak 
afhankelijk van de weersom-
standigheden en de actualiteit: 
soms maar enkele bezoekers, 
soms vele tientallen.  
Dit initiatief wordt volledig ge-
dragen door de enthousiaste 
vrijwilligers: een steeds groter 
wordende groep staat paraat om 
minstens één zondag per maand 
van dienst te zijn. Maar nieuwe 
kandidaten zijn zeker welkom! 
Met deze formule mikken we 
voornamelijk op twee doelgroe-
pen: dagjestoeristen die Grim-
bergen bezoeken en dan ook 
even bij MIRA binnenspringen, 
en anderzijds families die speci-
aal voor MIRA komen. 

Elke woensdagnamiddag (van 
14h-18h) is MIRA geopend 
voor individuele bezoekers. 
Het is de bedoeling dat elkeen 
aan zijn eigen tempo de sterren-
wacht verkent: gluur eens in de 
telescoopkoepels, loop het waar-
nemingsterras af, lees de instru-
menten van het weerstation af, 
bestudeer de hemelmechanica 
met behulp van de armillair-
sfeer, de sterrenhemel met de 
interactieve sterrenkaart, bezoek 
de diverse tentoonstellingen en 
experimenten (waaronder na-
tuurlijk het befaamde optische 
experimentarium)… En vergeet 
niet ook even binnen te springen 
in onze bibliotheek. 
Bovendien kan u ook het ganse 
parcours verkennen met een 
zogenaamde “Audio-guide”, 
waarmee u bij elke opstelling of 
instrument gesproken commen-
taar krijgt. 
De toegangsprijs bedraagt € 
2,50 maar is gratis voor leden 
van MIRA. 

Elke woensdagnamiddag,  

14-18h 
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Volkssterrenwacht Beisbroek 
Zeeweg  96, 8200 Brugge 
Tel.: 050/39 05 66 
e-mail: info@beisbroek.be 
http://www.beisbroek.be/ 

Volkssterrenwacht Urania 
Mattheessenstraat  60, 2540 Hove 
Tel.: 03/455 24 93 
e-mail: info@urania.be 
http://www.urania.be/ 

Europlanetarium Genk 
Planetariumweg 19, 3600 Genk 
Tel.: 089/65.55.55 
planetarium@europlanetarium.com 
http://www.europlanetarium.com/ 

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/ 

• Planetariumvoorstellingen op : 

• wo om 15 h: Op zoek naar de Chocoladeplaneet (7 tot 11 j), Wonderen 

van het heelal, Zwaartekracht en zwarte gaten 

• vr om 20.30 h: Wonderen van het heelal, Zwaartekracht en zwarte ga-

ten 

• zo om 15 h: Op reis met de sterren, Op zoek naar de Chocoladeplaneet 

(7 tot 11 j) 

• zo om 16.30 h: Wonderen van het heelal 

• vr 29/10/10, 20h : de nachtelijke hemel van de maand november  

• ma 22/11/10, 20h : “Ongewone wiskundige visualisaties” door Dirk 

Huylebrouck 

• do 25/11/10, 19h - 21h30 : Wil je wetenschap eens aan het werk zien? 

Pak je brein in en kom naar de Brainiac workshop!  

• vr 26/11/10 om 20h :  “Natural Selection” door Dirk Draulans 

• wo 24/11/10 om 20h :  Stijn en de Sterren en Violent Universe 

• di 21/12/10 om 07h30 : Totale Maansverduistering 

AstroLAB IRIS  

Verbrandemolenstraat 5, 8902 Ieper 

Tel.: 057/20 03 87  

e-mail: info@astrolab.be  

http://www.astrolab.be/ 

• elke 2de en 4de vrijdag van de maand om 20h : waarnemingsavond  

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

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

theek InfoLAB open 

• iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand van 20h tot 23h: 

activiteiten voor de jeugd (groep 1) 

• iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand – 20-22h: activitei-

ten voor de jeugd (groep 2)  

• vr 22/10 : 20h - 22h10: Voorstelling "Astronomische gids van België" 

door Jan Vandenbruane 

• do 28/10 : 20h - 22h10: “Is de volgende man op de maan een Chinees?” 

door Alain Geenrits 

• do 18/11 : 20h - 22h10: Reisverslag van de Eclips op het Paaseiland en 

de ALMA door Koen Vansant  

• do 25/11 : 20h - 22h10 : “Neutrino's - IceCube Detector - Antarctica” 

door een aantal doctoraatstudenten van de UGent 

• do 23/12 : 20h - 22h10: 'Space Christmas Food', K. Van der Heyden  

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

• za 30/10/10 14h30-16h30: Voordracht: “Wiskunde, Sterrenkunde en 

Ruimtevaart : een hemels trio” 
• za 11/12/10 14h30-16h30 : Voordracht : “Opnieuw naar de Maan?“ 

• eerste woensdag van de maand om 20h en op woensdagnamiddag tij-

dens de schoolvakanties om 15h : 3D voorstellingen 'Reizen door de 
Ruimte' 

• elke woensdagavond vanaf 20h is de Volkssterrenwacht open voor het 

publiek  

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

Ellen Stofan 

MIRA Ceti sprak met ... 

Dr. Stofan, vanwaar uw inte-
resse voor de exotische geolo-
gie op Venus en Titan?  
 
Van thuis uit meegekregen zeg 
maar. Mijn moeder was lerares 
wetenschappen. Tijdens haar 
masteropleiding was ik nog een 
jonge spring-in-’t-veld die gere-
geld mee mocht op allerlei geo-
logische expedities. Haar pro-
fessor was erg ingenomen met 
het feit dat zo’n jong meisje als 
ik hem voortdurend bestookte 
met alle mogelijke en onmoge-
lijke vragen over de Aarde, de 
natuur, het heelal, enz. En zo 
raakte ik gefascineerd door 
landschappen, hoe die ontstaan 
en evolueren doorheen de tijd. 
Mijn vader werkte als raketinge-
nieur voor NASA, en hij was 
nauw betrokken bij de lancering 
en de reis van de twee Vikings 
naar Mars en de twee Voyagers 
naar de reuzenplaneten van het 
zonnestelsel. Uiteraard volgde 
ik dus ook met enorme belang-
stelling de lotgevallen van beide 
ruimtemissies, en het lijkt me 
dan ook niet verbazingwekkend 
dat ik mijn passie voor geologie 
in verband bracht met mijn fas-
cinatie voor al die verre werel-
den om ons heen, en dat ik ook 
voor die objecten wilde begrij-
pen hoe het daar met de land-
schappen gesteld is. 
De ultieme reden waarom geo-
logen ook andere planeten en 
manen willen bestuderen is om 
fundamentele processen zoals 
vulkanisme en tektoniek die op 

Aarde plaatsvinden ook in een 
andere context aan het werk te 
zien en zo een nog betere kijk te 
krijgen op hoe onze eigen pla-
neet functioneert. 
Na mijn studies heb ik eerst 
voor NASA gewerkt aan Magel-
lan. Dat project liep van 1990 
tot 1994 en had tot doel via ra-
darwaarnemingen het oppervlak 
van de planeet Venus in kaart te 
brengen. Vervolgens was ik be-
trokken bij het project Shuttle 
Imaging Radar-C uit 1994 waar-
bij het ruimteveer Endeavour bij 
twee vluchten met een speciale 
radar werd uitgerust om een he-
leboel aardobservaties te ver-
richten. Zo deed ik veel ervaring 
op bij het werken met radars en 
hoe die technologie kan gebruikt 

worden om planeten te bestude-
ren. 
Toen NASA en ESA de weten-
schappelijke teams samenstel-
den in functie van de instrumen-
ten aan boord van de ruimteson-
de Cassini-Huygens om Satur-
nus met zijn boeiende ringen- en 
manensysteem zo volledig mo-
gelijk te kunnen bestuderen, 
werd ik op basis van mijn erva-
ring lid van het Cassini Radar 
Team. En ons voornaamste stu-
dieobject is uiteraard de grote 
maan Titan met zijn dichte at-
mosfeer.  
 
Ondanks de extreem dichte at-
mosfeer bij Venus zijn jullie 
met Magellan er toch in ge-
slaagd om het oppervlak van 
onze buurplaneet bijna volle-

Ellen Stofan is doctor in de geologie en gespecialiseerd in vulkanisme en 
tektoniek. Zij is betrokken bij allerlei onderzoeksprojecten op Aarde, Ve-
nus, Mars en Titan, de grote Saturnusmaan.   

“Titan’s lost seas found”, dat stond op 4 januari 2007 te lezen op de cover van het gezaghebbende tijd-
schrift Nature. Daarbij in het groot de foto die ook bij dit interview als illustratiemateriaal fungeert en 
waarop een lange strook landschap op die grote Saturnusmaan te zien is. De donkere vlekken op de foto 
zijn geïdentificeerd als meren van vloeibaar methaan, en door die ontdekking is Titan het eerste buiten-
aardse object in het zonnestelsel waarvan wetenschappers met zekerheid kunnen stellen dat er daar ook 
sprake is van een actieve vloeistoffencyclus. 
MIRA Ceti slaagde erin een afspraak te maken met Ellen Stofan (49 jaar) van het Cassini Radar Team. Zij 
was hoofdauteur van het artikel in Nature en heeft als doctor in de geologie niet alleen de nodige vakkennis 
om oppervlaktefenomenen op andere objecten in het zonnestelsel juist te interpreteren, maar door haar ja-
renlange ervaring met het bestuderen van landschappen op Aarde, Mars en Venus is zij de geknipte per-
soon om ons nader kennis te laten maken met de boeiende wereld die Titan is. Naast haar werk voor NASA 
is Dr. Stofan momenteel als onderzoekster verbonden aan Proxemy Research in Washington DC.  
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dig in kaart te brengen. Wat 
zijn volgens u de belangrijkste 
resultaten van deze ruimtemis-
sie? 
 
Tijdens mijn doctoraalstudies 
had ik me al verdiept in hetgeen 
zestien opeenvolgende Russi-
sche Venera’s ons tussen 1961 
en 1984 over het oppervlak en 
de atmosfeer van Venus hadden 
geleerd. Venus is qua grootte 
vergelijkbaar met onze Aarde, 
en van het totale planeetopper-
vlak hadden de Sovjets ongeveer 
een kwart in kaart gebracht met 
een beste resolutie van één kilo-
meter. Met Magellan slaagden 
wij erin zo goed als heel het op-
pervlak van Venus in kaart te 
brengen, en dit met een zodani-
ge resolutie dat details niet gro-
ter dan 120 meter op onze beel-
den zichtbaar werden. Als je dan 
als eerste mag kennismaken met 
zo’n exotische wereld is dat na-
tuurlijk een buitengewone erva-
ring. 
Het oppervlak van Venus wordt 
gekenmerkt door opvallende re-
liëfverschillen waarbij we weid-
se  hooglanden zien overgaan in 
uitgestrekte vaak diepe bassins. 
Hier en daar verrijzen enorme 
bergketens. Zeker voor vulkano-
logen is Venus een waar para-
dijs, want je treft er zovele land-

Tussen 1990 en 1994 tastte de radar 
aan boord van de NASA-
ruimtesonde Magellan de onzichtba-
re bodem van onze buurplaneet Ve-
nus af doorheen de dikke atmosfeer-
laag. Op dit overzichtsbeeld krijgen 
we een planeetoppervlak te zien met 
heel wat reliëf en andere geolo-
gische fenomenen.    

schapskenmerken aan die recht-
streeks in verband staan met ac-
tief vulkanisme. Zo zien we 
overal grote afgeplatte schild-
vulkanen, uitgestrekte lavavlak-
ten en ook lavakanalen die dui-
zenden kilometer lang kunnen 
zijn. Het feit dat er weinig in-
slagkraters op Venus te vinden 
zijn toon een oppervlak dat er 
geologisch gesproken erg jong 
uitziet, en dat valt perfect te rij-
men met een korst die voortdu-
rend evolueert door de vele vul-
kaanuitbarstingen en lavastro-
men. 
Een van de grote mysteries in 
ons zonnestelsel is hoe het komt 
dat twee planeten als Venus en 
de Aarde die niet zo heel ver uit 
mekaars buurt in een baan rond 
de Zon bewegen en in de begin-
periode van het zonnestelsel bij-
na identiek waren toch zo’n ver-
schillende evolutie konden door-
maken. De Aarde met haar pla-
tentektoniek, vulkanisme, water-
kringloop en gematigd broeikas-
effect is helemaal geen kopie 
van Venus. Daar treffen we im-
mers geen continentale platen 
aan, en door het op hol geslagen 
broeikaseffect is de atmosfeer er 
extreem dicht en heet. Wellicht 
daardoor is het water dat er in 
het begin ook moet geweest zijn 

verdampt en ontsnapt. Hoe die 
evolutie precies in zijn werk is 
gegaan, daarover verschillen 
planeetwetenschappers  grondig 
van mening. Er zal dus nog veel 
onderzoekswerk moeten verricht 
worden om antwoorden te krij-
gen op onze vele vragen.   
 
U volgt dus waarschijnlijk ook 
met veel belangstelling het on-
derzoek van de Europese sa-
telliet Venus Express die ginds 
sinds 2006 operationeel is?  
 
Zeer zeker. Een collega van mij 
is nauw betrokken bij het onder-
zoek door een van de weten-
schappelijke instrumenten aan 
boord van Venus Express. Zij 
publiceerde enkele maanden ge-
leden een artikel in het tijd-
schrift Science waarin zij stelde 
dat zij samen met haar team spo-
ren meent ontdekt te hebben die 
zouden wijzen op recent vulka-
nisme. Er is daarvoor dus nog 
geen onweerlegbaar bewijs ge-
vonden, maar ik ben ervan over-
tuigd dat Venus een planeet is 
die wel degelijk geologisch ac-
tief is. We komen er immers 
landschappen tegen die niet door 
de atmosfeer verweerd zijn, 
maar er jong uitzien omdat het 
vulkanische gebieden zijn die 
nog steeds uitbarstingen kennen.   
Hoe bent u betrokken geraakt 
bij het onderzoek naar Titan, 
de grote Saturnusmaan? 
 
Vanuit wetenschappelijke hoek 
is er al geruime tijd veel belang-
stelling voor Titan, zeker sinds 
er ginds via waarnemingen van 
op Aarde een substantiële at-
mosfeer is ontdekt. Toen de 
Voyagers daar in 1980 en 1981 
passeerden, slaagden zij er niet 
in doorheen de mistige laag van 
de buitenatmosfeer te kijken, 
maar men kon toch achterhalen 
dat Titan een atmosfeer heeft die 
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gedomineerd wordt door stik-
stof, terwijl er ook methaan in 
die atmosfeer aanwezig is en 
nog andere organische verbin-
dingen. Zelfs al bevindt Titan 
zich op een respectabele afstand 
van de Zon, toch breekt het in-
komende zonlicht het methaan 
af en gaan er zich t.g.v. allerlei 
chemische reacties meer com-
plexe organische moleculen vor-
men. Wie wil weten hoe ooit le-
ven op Aarde is kunnen ontstaan 
en of leven in het universum een 
vaak voorkomend fenomeen is, 
zal zeker met meer dan gewone 
belangstelling het verdere on-
derzoek in dit verband opvol-
gen. 
Met de nieuwe ruimtemissie 
Cassini-Huygens was het de be-
doeling om aan de hand van een 
radarinstrument wel doorheen 
het dichte wolkendek van Titan 

te kijken, maar om dat te kun-
nen doen is het nodig om alle 
waargenomen details juist te 
ontcijferen, en daar is een ge-
trainde blik voor nodig. Bij het 
planeetonderzoek zijn heel wat 
onderzoekers betrokken met een 
natuurkundige vorming, maar 
zij hebben meestal niet de ver-
eiste geologische achtergrond en 
ervaring, en zo ben ik zelf bij 
het onderzoek naar Titan betrok-
ken geraakt.  
 
Een allereerste rechtstreeks 
uitzicht op Titan kwam er op 
14 januari 2005 toen de Huy-
genssonde afdaalde in de at-
mosfeer en op het oppervlak 
terechtkwam. Wat was er toen 
allemaal te zien? 
 
Eerst was er door de dichte 
mistwolken natuurlijk niet veel 
te zien, maar vanaf zo’n 20 à 30 

km boven het oppervlak was het 
wel mogelijk om landschaps-
kenmerken waar te nemen. Het-
geen de Huygenssonde toen ge-
fotografeerd heeft in combinatie 
met onze radarbeelden geeft een 
goed idee van hoe Titan er in 
werkelijkheid uitziet. 
Er zijn inslagkraters te zien, 
maar niet zoveel als verwacht. 
Dat wil niet zeggen dat er wei-
nig inslagen plaatsvonden op Ti-
tan, wel dat bepaalde processen 
die kraters weg geërodeerd heb-
ben. Nog opvallend zijn de grote 
vlakten, immense zandduinge-
bieden en kronkelige heuvels en 
bergketens met vele dalen en ra-
vijnen, en ook vulkanen. We 
hebben geen grote oceaan kun-
nen ontdekken, maar wel heel 
veel meren, en sporen die wij-
zen op rivierbeddingen. 
De zone waar de Huygenssonde 
neerkwam is een equatoriaal, 
dus vrij droog gebied en doet 
denken aan een woestijnomge-
ving waar af en toe hevige neer-
slagbuien plaatsvinden die dan 
rivieren produceren. We krijgen 
een stroming van hoger naar la-
ger gelegen gebieden waar er 
zich meren gaan vormen die na-
dien weer kunnen verdampen. 
De landing gebeurde op een har-
de bodem, maar vervolgens zak-
te het toestel een beetje weg 
doorheen een zompige laag daar 
net onder. Overal rondom zagen 
we kleine keien, allemaal uit 
waterijs. Denk eraan dat we daar 
te maken hebben met tempera-
turen van -180°C, en in die toe-
stand is waterijs zo hard als 
steen.  
 
Een regenbui op Titan is dan 
met druppels van methaan? 
 
Inderdaad. De viscositeit van 
methaan is net iets minder dan 
die van water, maar qua helder-
heid is er geen verschil. Mocht 
je de koude op het oppervlak 
van Titan kunnen verdragen en 
je zit daar in een regenbui zou je 
geen verschil merken met een 
regenbui hier op Aarde.  
 
Je zou door die heldere vloei-
stof ook de bodem van zo’n 
meer kunnen zien? 
 
Jazeker, op plaatsen aan de oe-
ver waar het meer nog niet diep 

Op 14 januari 
2005 maakte de at-
mosfeersonde Huy-
gens een afdaling 
naar het oppervlak 
van Titan. Het 
landschap dat we 
te zien kregen is 
bezaaid met ijskei-
en en doet denken 
aan een uitge-
droogde rivierbed-
ding.  
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is zou je zeker steentjes op de 
bodem, enz. kunnen zien. En 
wellicht zullen er ook kleine 
golvingen te zien zijn op het 
meer. Maar in tegenstelling tot 
de atmosfeer van de Aarde met 
zijn blauwe kleur baadt alles op 
Titan in een oranjeroodachtige 
gloed. Het meer met vloeibare 
methaan zal dus niet zoals het 
water op Aarde blauw lijken, 
maar een zwartbruinachtige 
glans hebben. 
 
De ontdekking van die me-
thaanmeren was eigenlijk de 
bevestiging van hetgeen al 
lang vermoed werd? 
 
Met al die methaan die in de at-
mosfeer gemeten werd was het 
nodig dat er daar een bron voor 
te vinden was aan of onder het 
oppervlak. Bij een temperatuur 
van zowat -180°C is het in die 
omgeving voldoende koud dat 
methaan er in vloeibare toestand 
kan voorkomen, en zo kwamen 
onderzoekers tot de hypothese 
dat er mogelijk oceanen of me-
ren van vloeibare methaan op 
Titan zijn. Het detecteren daar-
van werd meteen ook een van de 
objectieven van de Cassini 
ruimtemissie, daarom werd ge-
opteerd om een radar in te bou-
wen die ondanks de dichte at-
mosfeer beelden zou kunnen 

maken van het oppervlak van 
Titan. 
Cassini begon met het maken 
van radaropnamen vanaf juni 
2004. Gedurende de eerste twee 
jaren werden er wel heel wat 
sporen gevonden van vloeistof-
fen op Titan in het verleden on-
der de vorm van droge rivier-
beddingen en kustlijnen, maar 
het was wachten tot eind juli 
2006 vooraleer we de eerste 
beelden konden maken waarop 
duidelijk fenomenen te zien wa-
ren die enkel maar konden geïn-
terpreteerd worden als meren 
van vloeibaar methaan op het 
actuele Titanoppervlak. Op 22 
juli werd er een strook van 250 
km breed en meer dan duizend 
km lang in beeld gebracht, en 
daarop waren vele tientallen 
donkere vlekken te zien. We 
weten dat vloeistoffen op radar-
beelden altijd erg donker te zien 
zijn, en bovendien vertoonden 
die vlekken alle morfologische 
kenmerken die typisch zijn voor 
meren. Ook al kon onze radar 
niet met honderd procent zeker-
heid bewijzen dat het hier om 
methaanmeren ging, toch waren 
wij ervan overtuigd dat eindelijk 
gevonden was waarnaar we al 
zolang gezocht hadden. 
Het zijn meer dan 75 meren die 
we op dat beeld kunnen onder-
scheiden, in grootte variërend 

van slechts 1 à 2 km tot meer 
dan 50 km. Het bizarre is dat we 
ze enkel aantreffen op de noor-
delijke hemisfeer van Titan, en 
dit vanaf 70 graden boven de 
evenaar. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit dat het mo-
menteel winter is op het noorde-
lijk halfrond van Titan en dat er 
pas vanaf de 70ste breedtegraad 
voldoende methaanvocht in de 
atmosfeer zit opdat de meren 
niet zouden verdampen. Meren 
ontstaan immers wanneer vloei-
stof zich in bepaalde bekkens 
verzamelt. Tegelijkertijd vindt 
er een proces van verdamping 
plaats. Alleen wanneer de snel-
heid waarmee vloeistof in het 
meer komt hoger is dan de snel-
heid waarmee dezelfde vloeistof 
verdampt is er sprake van een 
meer, en dat is hetgeen we op 
die breedtegraden kunnen zien. 
Bij de daar heersende tempera-
tuur kunnen we er zeker van zijn 
dat het geen meren van water 
zijn. Op basis van theoretische 
berekeningen kan verondersteld 
worden dat methaan maar ook 
ethaan en propaan de hoofdbe-
standdelen zijn, maar de exacte 
chemische samenstelling kun-
nen we met ons radarinstrument 
niet achterhalen. Wij kunnen al-
leen iets zeggen over het type 
oppervlak waar we naar kijken, 
m.a.w. of het vast of vloeibaar is 
en hoe grof het oppervlak is. 
Op die hoge noordelijke breed-
tes zien we ook rivieren van me-
thaan uitmonden in die meren, 
hetgeen het idee van een actieve 
methaancyclus ondersteunt. 
We vermoeden dat de meren op 
hun diepst toch wel enkele tien-
tallen meter diep kunnen zijn, 
maar ook dat kunnen we met 
ons instrument niet rechtstreeks 
bepalen. De radargolf kan wel-
licht door een laag van een paar 
meter methaan penetreren en 
daar de bodem raken, maar als 
we aan de randen van zo’n meer 
een sterker radarsignaal terug-
krijgen, weten we momenteel 
niet of dat is omdat we de bo-
dem raken of omdat het daar ten 
gevolge van golven door de ra-
dar gezien wordt als een ruwer 
oppervlak. We zitten momenteel 
dus met meer dan voldoende 
vragen i.v.m. de mysterieuze 
wereld die Titan is.   
 

Decennia lang 
werd er gespe-
culeerd over de 
aanwezigheid 
van vloeibare 
methaan op het 
oppervlak van 
Titan. Radar-
beelden van de 
Cassini ruimte-
sonde, daterend 
van 22 juli 
2006, leverden 
eindelijk het be-
wijs, op de af-
beelding te zien 
als de donkere 
vlekken. De 
strook is zo’n 
140 km breed 
en de kleinste 
details zijn 500 
m groot. 



MIRA Ceti - oktober –december 2010 12 

U bent PI (Principal Investiga-
tor) voor de Titan Mare Ex-
plorer, een vervolgmissie voor 
Cassini. Kan u over dit project 
iets meer vertellen? 
 
De Titan Mare Explorer is een 
missieconcept waar ik samen 
met een tiental andere weten-
schappers al verschillende jaren 
aan gewerkt heb. Het is ons idee 
om een toestel in de vorm van 
een bootje te doen landen op één 
van die methaanmeren op Titan. 
Vanuit die exotische omgeving 
kan dan onderzoek verricht wor-
den om heel concreet te verge-
lijken met de omstandigheden 
die we kennen op Aarde. Zo 
kunnen we de precieze samen-
stelling meten van een dergelijk 
meer en komen we misschien 
wel op het spoor van een inte-
ressante chemie met geëvolueer-
de organische moleculen. We 
hebben zelfs een speciale ener-
giegenerator ontwikkeld, de 
ASRG of Advanced Stirling Ra-
dioisotope Generator, die van 
een radioactieve hittebron ge-
bruik maakt om een kleine mo-
tor voor een vrij lange periode 
aan te drijven. Op de poolre-
gio’s van de Maan of Mars, of 
op een plaats zoals Titan waar je 
met een dichte atmosfeer zit, 
zijn zonnepanelen niet in staat 
om genoeg energie op te wek-
ken om een robotje in een der-
gelijke omgeving te laten opere-
ren en om de data ervan naar de 
Aarde door te sturen. Uit onze 
simulatietesten blijkt de ASRG 
ideaal te functioneren in een ij-
zige omgeving zoals op de me-
ren van Titan. 
Aan de inhoudelijke uitwerking 
en de haalbaarheid van ons pro-
ject hebben we al enkele jaren 
hard gewerkt. Nu is het zaak om 
ons project ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren, en daarvoor 
rekenen we op de steun van 
NASA. Zij lanceerden in juni 
een oproep met de vraag naar al-
lerlei onderzoeksteams toe om 
voorstellen in te dienen van 
ruimtemissies binnen het zonne-
stelsel, en dit binnen een budget 
van 425 miljoen dollar. Een ge-
specialiseerde jury zal dan na-
gaan of elk voorstel aan alle ge-
stelde criteria voldoet, en vooral 
of mede dankzij dit of dat pro-
ject er mogelijk een doorbraak 

of nieuwe inzichten kunnen ko-
men in bepaalde onderzoeksdo-
meinen. Tegen 3 september van 
dit jaar moesten alle projecten 
ingediend zijn, tegen januari/
februari 2011 zal NASA van al 
die projecten er drie uitkiezen. 
Die gaat men dan heel grondig 
onderzoeken om uiteindelijk te-
gen mei aan slechts één enkel 
project groen licht te geven.  
 
Jammer natuurlijk dat er 
voor sterrenkundig onderzoek 
geen oneindig grote budgetten 
zijn.  
 
Als onderzoeker weet je uiter-
aard ook wel dat er altijd meer 
wetenschappers met interessante 
voorstellen zullen zijn dan dat er 
financiële mogelijkheden zijn 
om al die projecten te realiseren. 
Er zijn alleen al op het vlak van 
sterrenkunde en planeetonder-
zoek zovele boeiende objecten 
in het universum die echt de 
moeite waard zijn om ze gron-
dig te bestuderen, en als weten-
schapper moet je er ook kunnen 

mee leven dat er steeds meer 
onbeantwoorde vragen zullen 
zijn dan dat we op korte tijd 
kunnen beantwoorden. 
Je kan alleen je uiterste best 
doen om je project zo goed mo-
gelijk uit te werken en vervol-
gens overtuigend te motiveren 
waarom jouw onderzoek het 
verdient geselecteerd te worden. 
Wij zijn er natuurlijk van over-
tuigd dat onze Titan Mare Ex-
plorer een superbelangrijke  en 
zelfs noodzakelijke vervolgmis-
sie is op Cassini-Huygens met 
bovendien ook veel uitstraling 
naar het grote publiek toe, maar 
ongetwijfeld denken de  andere 
projectteams op een gelijkaardi-
ge manier over hun plannen. 
Dat neemt niet weg dat ik erg 
ontgoocheld zou zijn mochten 
wij het niet halen.   
 
Wij hopen samen met u, Dr. 
Stofan, dat er binnenkort 
goed nieuws volgt voor de Ti-
tan Mare Explorer. En alvast 
hartelijke dank voor dit ge-
sprek. 

Samen met haar onderzoeksteam heeft Dr. Ellen Stofan bij NASA het 
project Titan Mare Explorer ingediend. Het tuig is gemaakt om rond te 
drijven op één van de meren op Titan om zo de precieze samenstelling 
van de aanwezige vloeistof te kunnen bepalen. Op de afbeelding 
(copyright Lockheed Martin) bevindt het vaartuig zich bovenop het 
transporttoestel.  
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Interessante websites betreffende het interview met Ellen Stofan 
 

• Magellan Mission to Venus: http://www2.jpl.nasa.gov/magellan/ 

• NASA Cassini Equinox Mission: http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm 

• ESA CassiniHuygens: http://www.esa.int/esaMI/Cassini-Huygens/ 

• Titan en de zoektocht naar de origine van het leven: http://uanews.org/node/9669 
    http://www.astrobio.net/interview/1130/saturns-moon-titan-prebiotic-laboratory 

• Titan Mare Explorer: http://www.spacepolicyonline.com/pages/images/stories/PSDS%20Sat1%20Stofan-
TIME.pdf 

    http://en.wikipedia.org/wiki/Titan_Mare_Explorer 

Augustus en vooral september 
waren uiterst drukke maanden 
op MIRA, meer nog dan andere 
jaren. 

• Op 6, 7, 8 en 11 augustus had-
den we waarnemingsavonden 
naar aanleiding van de vallen-
de sterren 

• Op 4 en 5 september (Kermis 
in Grimbergen!) vonden onze 
opendeurdagen plaats (zie foto) 

• En op 12 september waren we 
opnieuw gratis open t.g.v. de 
Open Monumentendag (meer 
dan 400 bezoekers!) 

Een andere formule die 
steeds meer succes heeft 
zijn  verjaardagsfeestjes.  
Een combinatie van een 
"klassieke" rondleiding 
op MIRA, gevolgd door 
een drankje en eventueel 
een hapje taart in ons 
clublokaal.  
Ideaal voor ouders die 
liever niet een ganse ben-
de hyperactieve vriendjes 
in huis halen :-). 

http://www2.jpl.nasa.gov/magellan/
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm
http://www.esa.int/esaMI/Cassini-Huygens/
http://uanews.org/node/9669
http://www.astrobio.net/interview/1130/saturns-moon-titan-prebiotic-laboratory
http://www.spacepolicyonline.com/pages/images/stories/PSDS%20Sat1%20Stofan-TIME.pdf
http://www.spacepolicyonline.com/pages/images/stories/PSDS%20Sat1%20Stofan-TIME.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Titan_Mare_Explorer
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Begin juli stuurde de ESA de 
eerste opname van de kunst-
maan Planck de wereld in: het 
hele heelal zoals het er zou uit-
zien als ogen niet het gewone 
licht  zouden zien, maar wel 
elektromagnetische golven met 
een golflengte van millimeters. 
In het vakjargon zijn dan micro-
golven, ze vinden in het elektro-
magnetisch spectrum een plaats 
tussen het infrarood (warmte-
stralen) en radiogolven. 
 
Een indrukwekkende foto 
(rechts), applaus in alle media. 
Maar het echte werk moet nog 
komen. De foto wordt over-
heerst door de Melkweg (de 
band in het midden van de foto). 
Computers moeten het effect 
van de Melkweg wegnemen en 
dan blijft een beeld over van het 
piepjonge heelal zoals het was, 
kort na het ontstaan, meer dan 
13 miljard jaar geleden. En daar 
is het om te doen. 
 
Al eeuwen leeft de vraag hoe 
het heelal, de kosmos is ontstaan 
en geëvolueerd.  
 

De Belgische kanunnik Lemai-
tre sprak en schreef als eerste 
over het “oeratoom” waaruit het 
heelal was ontstaan. Dat idee is 
populair geworden als de “Big 
Bang”. In een onooglijk korte 
fractie van een seconde is het 
heelal ontstaan uit het niets bij 
een gigantisch hoge druk en een 
temperatuur van miljoenen gra-
den. Naarmate het prille heelal 
groter werd, daalde de tempera-
tuur.  
 
Verder denkend in die richting, 

bleek dat er nu, ruim 13 miljard 
jaar later, nog altijd “iets” van 
het ontstaan van het heelal 
moest overblijven, nl. de kosmi-
sche achtergrondstraling die het 
hele heelal vult en kan vergele-
ken worden met de straling van 
een uitdovend vuur. Het is nu 
wel een heel koud vuur met een 
temperatuur amper enkele gra-
den warmer dan het absolute 
nulpunt van minus 273  Kelvin. 
Die restwarmte straalt met een 
golflengte van amper 2 mm, 
vandaar “microgolfstraling”. 
In 1965 toonden Arno Penzias 
en Robert Wilson bij toeval het 
bestaan van die straling aan. Het 
leverde hen In 1978 de Nobel-
prijs voor Natuurkunde op. Het 
bewijs voor de “Big Bang” was 
geleverd. 
De atmosfeer verstoort de waar-
nemingen van die  kosmische 
achtergrondstraling. Daarom 
werden instrumenten aan bal-
lonnen hoog de stratosfeer inge-
stuurd. Het project 
”Boomerang” kon slechts een 
klein stuk van het heelal bestrij-
ken, maar toonde dat er kleine 
temperatuursverschillen opdo-
ken.  
COBE 
 
En om die temperatuursvariaties 
van het hele heelal in beeld te 
brengen lanceerde de Ameri-
kaanse ruimtevaartorganisatie 

De eerste beperkte waarnemingen van de kosmische achtergrond stra-
ling kwamen van instrumenten die met een ballon van,op de Zuidpool 
tot in de stratosfeer opstegen. Bron: Boomerang experiment. 

Herman Henderickx 

 Planck.  
Europa zoekt naar het oudste licht in het Heelal 

Het heelal in microgolf straling volgens Planck. De centrale witte band 
is de straling van onze eigen Melkweg. Bron: ESA 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1965
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arno_Penzias
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodrow_Wilson
http://nl.wikipedia.org/wiki/1978
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Natuurkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Natuurkunde
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NASA op 18 november 1989 de 
kunstmaan COBE (Cosmic 
Background Explorer).  
 
In 1992 werd dat werk afgerond. 
De achtergrondstraling vertoon-
de inderdaad overal minieme 
temperatuursverschillen. 
“Miniem” is het juiste woord 
want de variaties bedragen am-
per één duizendste van één pro-
cent  (1/100.000) rond de ge-
middelde temperatuur van 2,73° 
Kelvin. Die verschillen vormden 
meer dan 13 miljard jaar gele-
den de “zaadjes” waaruit sterren 
en sterrenstelsels zijn ontstaan. 
 
Bij de voorstelling van die af-
beelding van COBE gingen we-
tenschappers en pers uit de bol. 
Sommigen gingen zo ver dat ze 
de foto “het aangezicht van 
god” noemden. Hoe dan ook, de 
basis voor het verder onderzoek 
van de kosmische achtergrond-
straling was gelegd, al blijven 
heel wat vragen onbeantwoord 
en kwamen er andere vragen bij. 
Daarom besliste de NASA om 
met een nieuwe kunstmaan de 
gegevens verder te verfijnen. 
Dat werd de “Wilkinson Micro-
wave Anisotropy Probe” of af-
gekort WMAP. (“Wilkinson” 
naar de man die de drijvende 
kracht was achter het onderzoek 
van de achtergrondstraling, en 
“Anisotropy” geeft aan dat in de 

eerste plaats de minuscule tem-
peratuursvariaties worden on-
derzocht.) 
 

WMAP 
 
De satelliet WMAP vertrok op 
30 juni 2001 en bereikte op 1 
oktober 2001 zijn observatiepo-
sitie op Lagrangepunt 2 (L2), op 
1,5 miljoen kilometer afstand 
aan de nachtzijde van de aarde. 
Op en rond dat Lagrangepunt 
houden de aantrekkingskracht 
van de aarde en de zon elkaar in 
evenwicht en daardoor is het 
mogelijk is om er een satelliet te 
plaatsen die dan niet rond de 
aarde draait.  
 
Door die unieke plek kon de 
WMAP veel betere waarnemin-
gen verrichten dan COBE. 
 
In februari 2003 waren de eerste 
resultaten beschikbaar. Uit die 
gegevens bleek  dat de eerste 
sterren eerder waren ontstaan 
dan gedacht, al zo’n 200 miljoen 
jaar na de oerknal. De ouderdom 
van het heelal bleek 13,7 miljard 
jaar te zijn (met een marge van 
± 1%.). WMAP bevestigde dat 
de uitdijing van het heelal eeu-
wig doorgaat, m.a.w. dat het 
heelal “vlak” is in het vakjargon 
van de kosmologen.  
 
Het meest ontnuchterende voor 
ons, aardbewoners, is wel dat de 
WMAP bevestigt dat het heelal 
bestaat uit amper 4 of 5 % mate-
rie zoals we die op aarde ken-
nen. Verder is er 23% zoge-
naamde “donkere materie”, on-
zichtbaar voor mensenogen en –

De NASA kunstmaan WMAP. 
Bron: NASA 

De NASA kunstmaan COBE. Bron: NASA 

http://nl.wikipedia.org/wiki/30_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/2001
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/2003
http://nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_materie
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instrumenten, plus 72 % donke-
re energie, waarvan niemand 
weet wat het is of zou kunnen 
zijn. Dus 95 % van het heelal is 
voor ons onbekend! 
 
WMAP gaf ook geen antwoor-
den op alle vragen. Meer verfij-
ning was gewenst. De Amerika-
nen lieten het initiatief aan de 
Europese ESA. Die bouwde en 
lanceerde de satelliet Planck. 
 
Planck  
 
Planck vertrok op 14 mei 2009 
vanop de ESA-lanceerbasis van 
Koeroe in Zuid Amerika en be-
reikte op 2 juli 2009 het punt 
L2. Midden augustus 2009 be-
gonnen de waarnemingen. 
 
Planck heeft twee groepen de-
tectoren die de achtergrondstra-
ling meten in verschillende fre-
quenties, van 30 GHz tot 857 
GHz. Die detectoren zijn het de 
koudste objecten in de ruimte. 
Ze hebben een temperatuur van 
minus 273.05°C, amper 0.1°C 
“warmer “ dan het absolute nul-
punt.  
 
In de loop van 2012 hoopt de 
ESA gedetailleerde gegevens 
over de achtergrondstraling te 
kunnen vrijgeven. Dan kan de 
analyse en de interpretatie be-
ginnen.  
 
Er wordt veel verwacht van 
Planck. 

 Met grotere nauwkeurig-
heid de samenstelling van het 

 Planck in één oogopslag 
Oorspronkelijke naam: COBRAS/SAMBA, wat staat voor “Cosmic 
Background Radiation Anisotropy Satellite and Satellite for Measurement 
of Background Anisotropies”.  
Later herdoopt naar de Duitse geleerde Max Planck (1858-1947) die de 
basis legde voor de kwantum theorie. 
 
Afmetingen: 4,20 m x 4,22 m 
Gewicht (op aarde): 1,95 ton 
Spiegel van telescoop: 1,9 x 1,5 m 
Gewicht (op aarde): van telescoop 205 kg 
Levensduur: minstens 15 maanden 
Kostprijs: ongeveer € 600 miljoen  

De punten 
van Lagrange 
waar de aan-
trekkingskrac
ht van aarde 
en zon me-
kaar ophef-
fen. Op L2 
“hangen” nu 
ondermeer 
“WMAP” en 
“Planck”.  

heelal onderzoeken. 

 Een test voor de diverse in-
flatietheorieën (brutale groei 
van heelal in een fractie van een 
seconde na de “Big Bang”. 

 Zal het heelal eeuwig blij-
ven groeien of komt er moment 
dat het heelal inkrimpt, een “Big 

Crunch” waarbij het heelal weer 
de toestand aanneemt van voor 
de “Big Bang”? 

 De ouderdom van het heelal 
nauwkeuriger bepalen dan de 
huidige 13,7 miljard jaar. 

 Zoeken naar de aanwezig-
heid van zwaartekrachtgolven 
(voorspeld door Einstein, maar 
nog nooit aangetoond). 

 Oorsprong van de struc-
turen die de astronomen in het 
heelal waarnemen. 

 De studie van de Melkweg 
en andere sterrenstelsels in mi-
crogolf “licht”. 

 Zoeken naar duistere mate-
rie (“dark matter”) en de samen-
stelling daarvan. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_energie
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HistoRik 

Philipp Fauth (1867-1941): 
Maanwaarnemer en controversieel wetenschapper 

Vergeten Helden: 

Philipp Johann Heinrich Fauth 
is misschien niet zo bekend bij 
ons, maar het is toch één van de 
grootste –zo niet dé grootste– 
maanwaarnemers. Er zijn wat 
tegenstrijdige meningen over 
hem en vooral over zijn filoso-
fie (of moeten we het toch we-
tenschap noemen?), maar de 
waarde van zijn maanatlassen 
moeten wel afzonderlijk beke-
ken worden. 

Hij was de zoon van een potten-
bakker en geboren in Bad Dürk-
heim nabij Mannheim. Zijn eer-
ste gekende waarneming dateert 
van 1874 toe hij 7 jaar was en 
de komeet Coggio zag. Hij 
loopt normaalschool vanaf  
1882 en doet zijn eerste maan- 
en zonnewaarnemingen in 1885 
en schaft zich in 1887 zijn eer-

ste refractor aan (met een dia-
meter van 72mm). Op zijn 23 
jaar bouwt hij zijn eerste ster-
renwacht “Lämmchesberg” ten 
zuiden van Kaiserslautern, maar 
in 1892 wordt hij overgeplaatst 
naar een andere school nabij 
Landstuhl.  

Om zijn sterrenwacht te berei-
ken moest hij 5km te voet, 
16km met de trein en dan te 
voet naar de sterrenwacht afleg-
gen. Als schoolmeester bleef hij 
echter een amateur-astronoom 
en er was ook geen vereniging 
voor sterrenkunde om waarne-
mingen te delen of uit te wisse-
len. Na de dood van Schmidt en 
W.R. Birt realiseerde hij dat hij 
meer waard was dan zijn tegen-
standers. 

Toen ontstonden ook 
zijn eerste publicaties 
en hij kreeg respect 
vanuit de vakkring, en 
in 1894 kwam zijn 
eerste maanatlas met 
25 speciale topografi-
sche kaarten. 

Het jaar nadien bouw-
de hij zijn tweede ster-
renwacht op de 
Kirschberg nabij 
Landstuhl. Daar deed 
hij zijn waarnemingen 
tot 1911 en ontdekte 
2522 nieuwe kraters 
en rillen en voegde 
5594 nieuwe objecten 
aan zijn tekeningen 
toe. 
Daar ontstond ook een 
publicatie van de 
waarnemingen van Ju-
piter en Mars met 
3000 Jupitertekenin-
gen. 
Het toeval wil dat een 
welgestelde dame uit 
het Rijnland, Frau El-
len Waldthausen, zijn 
maanboek gelezen had 

en hem een grootmoedig bedrag 
schonk wat hem toeliet om een 
nieuwe sterrenwacht en tele-
scoop aan te schaffen. Zo ont-
stond in 1911 zijn derde sterren-
wacht een honderdtal meter ten 
zuiden van zijn vorige met daar-
in de beroemde “Schupmann-
Medial”, een refractor van 
385mm met een brandpunt van 
3850mm – f/10 (ongeveer). 
Fauth beschouwde deze als het 
beste wat destijds beschikbaar 
was om waar te nemen. Maar in 
1923 moest hij na de eerste we-
reldoorlog van de Fransen naar 
München als leraar. Hij kon er 
wel een Zeiss gebruiken om 
verder waar te nemen. 
Pas in 1930 kon hij zijn 
“Schupmann-Medial” naar het 
zuiden van München overbren-
gen en richtte hij zijn 4e sterren-
wacht op in Grünwald. Daar 
ontstond zijn boek “Unser 
Mond” en de idee voor de grote 
maankaart. Dat boek uit 1936 is 
het beste handboek voor visuele 
waarnemingen van het maanop-
pervlak. Zijn werk had toen 
echter geen grote invloed we-
gens zijn conflict met sterren-
kundigen en ook het gebrek aan 
geschriften om vooral Engelsta-
lige astronomen te bereiken. 

In 1935 begon hij zijn schetsen 

Philipp Fauth 

De grote krater Copernicus zoals weergege-
ven in de befaamde “Mondatlas” van Philipp 
Fauth. Bemerk ook onderaan in beeld de klei-
ne dubbele krater, die heden ten dage de 
naam “Fauth” en “Fauth A” dragen (samen 
met een hele reeks kleinere satellietkratertjes: 
Fauth B t.e.m. H. 
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en tekeningen in een zuivere 
vorm te zetten en hij begon met 
een vijftal tekeningen. Maar 
enerzijds werd zijn werk alge-
meen ondergewaardeerd en an-
derzijds was er de opkomst van 
de maanfotografie en het ver-
schijnen van een eerste maan-
kaart op schaal 1/1.000.000e.  
Hij zette zijn werk niet meer 
voort en schreef  o.a. : “De 
drang voor een grote maankaart 
is belachelijk en misschien laat 
ik het over aan mijn kinderen.” 
Hij was echter zo verkeerd in 
zijn geschriften dat er een kloof 
ontstond met de academische 
wereld. Daarbij kwam nog dat 
hij een samen met Hans Hörbi-
ger de bedenker was van de 
“wereldijs-doctrine” (Glazial-
kosmogenie), een pseudoweten-
schappelijke theorie die be-
schreef hoe het maanoppervlak 
zou bestaan uit een dikke ijslaag 
van 200km en hoe er bij botsing 
met de Aarde dan een nieuw ijs-
tijdperk ontstaan. 

De vorige ijsperiodes zouden 
komen van andere maaninsla-
gen. De Melkweg zou ook be-
staan uit ijsblokken die regel-
matig naar ons toekomen. Bij 
de Nazi’s werd het zowat aan-
genomen als een doctrine. 

Dat bezorgde uiteraard schade 

aan zijn reputatie en hij kreeg  
zodoende ook geen bijval in de 
Engelstalige gemeenschap te-
meer daar zijn boek “Unser 
Mond”  uiterst zelden te vinden 
was buiten Duitsland. 

Op 4 januari 1941 sloot hij voor 
altijd zijn ogen. Zijn levenswerk 
om een maanatlas uit te geven 
op 22 bladen met een diameter 
van 3,5m op schaal 1/1.000.000e 
was dus nog niet voltooid bij 
zijn dood in 1941. 

In de chaos tijdens en na de oor-
log verdwenen 22 bladen van 
zijn grote maankaart, maar door 
gelukkige omstandigheden kwa-
men deze in de jaren ‘50 weer in 
de handen van zoon Hermann. 
Hij had in 1935 het werk van 
zijn vader mee gevolgd en be-
sloot nu om de overige 17 kaar-
ten te vervolmaken aan de hand 
van de originele schetsen van 
zijn vader. Dit werd uitgegeven 
in 1964 als “Mondatlas”. 

Opmerkelijk is dat zijn geliefde 
“Schupmann-Medial” ook na de 
oorlog onvindbaar blijft. 

De voorzitter van het “Olbers 
Gesellschaft” en later ook voor-
zitter van VdS (Vereinigung der 
Sternfreunde) schreef :  
“Het werk van Ph. Fauth is zo 
een bijzonder werk dat het niet 

verloren mag gaan. Het stelt het 
laatste document voor wat men 
kan waarnemen met goede 
ogen, een aangepaste refractor 
en groot waarnemingsver-
mogen.” 
Enkele maanden voor het ver-
schijnen van deze kaarten in juli 
1964 stortte Ranger VII op de 
Maan en stuurde de eerste opna-
men met een ongekende nauw-
keurigheid. Een nieuw tijdperk 
was aangebroken en vijf jaar la-
ter stond er ook een mens op de 
Maan. 
Philipp Fauth was de laatste van 
de grote visuele waarnemers en 
heel waarschijnlijk zal dit nooit 
meer bereikt worden door één 
enkel individu. 
 
In de opzoeking naar Philipp 
Fauth werd er een relatie gelegd 
naar Mira, wat blijkt uit volgend 
uittreksel uit een verslag in “De 
Standaard” van 21/09/1967 : 

“Een kostbare refraktor-kijker
(1), toebehorend aan wijlen Phi-
lipp Fauth, werd door diens erf-
genamen voorlopig afgestaan 
(2) aan het observatorium van 
Grimbergen (3) in afwachting 
dat het definitieve apparaat zal 
gereed zijn. Deze definitieve 
kijker die nog groter zal zijn 
wordt begin ’68 verwacht. (4)”. 

Philipp Fauth staande voor zijn derde sterrenwacht, in Landstuhl 
(Rheinland-Pfalz) 

(1) Refractor diameter 150mm, 
zie foto volgende pagina 
(2) Via Anton Kutter 
(3) Toen de eerste volkssterren-
wacht van het land 
(4) De 25cm Kuttertelescoop 
 
Met dank aan Philippe Mollet, 
Pater Ton Smits, en het (foto)
archief van MIRA 
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Herwig Ronsmans 

 Heilige pillendraaier van impactglas? 

In het Egyptisch Museum van 
Caïro zijn achteraan het eerste 
verdiep zalen met de inboedel 
uit het eeuwige optrekje van fa-
rao Toetanchamon te bewonde-
ren. De graftombe van deze 
jong gestorven en historisch on-
benullige farao (Achttiende Dy-
nastie, geboren omstreeks 1343 
en 'regeerde' 1334 tot 1325 vóór 
Christus) is 4/11/1922 door de 
Britse archeoloog en egypto-
loog Howard Carter (1874-
1939) quasi ongeschonden ont-
dekt in de Vallei der Koningen 
(West-Thebe), nabij het huidige 
Luxor. 
 
Tot de grafinboedel behoren 
een resem kleurrijke juwelen 
(amuletten, objecten die geluk 
of bescherming moeten bren-
gen) die op zijn mummie waren 
aangebracht. Op enkele komt de 
heilige mestkever (scarabee, 
heilige pillendraaier, Scara-
baeus sacer) prominent voor, 
één van de bekendste Egypti-
sche iconen. Mestkevers zijn 
tuk op mest met onverteerde ve-
zels afkomstig van grote plan-
teneters zoals paarden en dro-
medarissen. Daar draaien ze 
ballen van waarin ze hun eieren 
leggen. De oude Egyptenaren 
dachten dat deze kevers spon-
taan uit mestballen ontstonden, 
omdat ze nog niet wisten dat ze 

er hun eieren in leggen en de 
larven in de mestbal verpoppen 
en uitkomen. 
In hiërogliefen staat de beeltenis 
van een scarabee voor de drie 

medeklinkers 'xpr', wat 
'ontstaan, scheppen, transforme-
ren' betekent. De heili-
ge pillendraaier was verbonden 
met de god Re-(K/C)hep(e)ri, 

Toetanchamon-pectoraal. 

Bij de officiële opening van 
volkssterrenwacht MIRA in 
september 1967 was het 
deze 150 mm lenzenkijker 
uit de nalatenschap van 
Philipp Fauth die de Kut-
terkoepel sierde. 
De eigenlijke 250 mm kut-
tertelescoop werd pas een 
jaar later in gebruik geno-
men! 
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wiens naam uit die zelfde mede-
klinkers bestaat. Re-Chepri was 
de god/reïncarnatie van de op-
komende Zon, die iedere dag 
een nieuwe Zon schiep. De ke-
ver rolt de hele dag onvermoei-
baar mestballetjes, en wegens 
hun vorm associeerden de 
Egyptenaren ze met de Zon die 
onophoudelijk aan de hemel 
voortrolt. 
Op een pectoraal - een juweel 
dat op de borst werd gedragen - 
prijkt een bijzondere dof groen-
gele heilige scarabee, gesneden 
uit de halfedelsteen chalcedoon 
dacht men. Italiaanse mineralo-
gen Vincenzo de Michele en Gi-
ancarlo Negro bezochten het 
museum in 1996, en daarbij viel 
hen op dat de steen sterk geleek 
op natuurlijke glasfragmenten 
die voorkomen in de Libi-
sche Woestijn (ook wel Gro-
te Zandzee en Westelij-
ke Woestijn genoemd), die het 
noordoostelijke deel van de Sa-
hara-woestijn in Libië, West-
Egypte, en het noordwesten van 
Soedan vormt. Het scarabee-
glas is 17/10/1998 optisch on-
derzocht en de herkomst beves-
tigd. 
 
Bekende vormen van natuurlijk 
glas zijn obsidiaan (zwart vul-
kanisch glas), fulguriet 
(bliksembuis, de inslag van een 
bliksem in kwartsrijke gron-
den), en tektieten (druppel-
vormige neerslag van verdamp-
te rotsen gevormd tijdens een 
meteoorinslag). 
Libisch woestijnglas bevat 
overwegend SiO2 (98,4 %), 
Al2O3 (1,19 %), Fe2O3 
(0,13 %), en resten CaO en 

MgO. De kleur varieert van 
lichtgeel, honinggeel, groengeel, 
melkwit, tot donkergrijs. Zeld-
zame exemplaren vertonen ook 
sporen van cobalt, nikkel, en iri-
dium in donkere onzuiverheden, 
alsook osmium, wat wijst op een 
buitenaardse oorsprong. Er wer-
den ook piepkleine diamanten 
gevonden in rotsmateriaal uit de 
buurt. 
 
Libisch woestijnglas is impact-
glas (impactiet) dat zo'n 
28,5 ± 0,8 miljoen jaar geleden 
(1996) tijdens het Oligoceen 
werd gevormd door de inslag 
van een meteoor (kleine plane-
toïde of komeet). Vele tonnen 
van het spul werden verstrooid 
in de Libische Woestijn ten 
noorden van het zandstenen pla-
teau Gilf Kebir. Een 10de eeuw-
se Arabische tekst verwijst naar 
de vindplaats. Britse onderzoe-
kers (Patrick A. Clayton) ont-
dekten het hier 29/12/1932. De 
Oostenrijkse geochemicus 
Christian Koeberl bevestigde 
dat het glas was ontstaan bij ho-
ge temperaturen (vanaf 1713°C) 
die enkel kunnen voorkomen tij-
dens een inslag. 
Met een supercomputer 
(Cray XT-3 'Red Storm', San-
dia National Laboratories) si-
muleerde Mark Boslough een 
bovengrondse Toengoeska-
achtige explosie die een enorme 
vuurbol oplevert, de grond 
(Nubische zandsteen) verhit, en 
zo een laag glas achterlaat, zon-
der een krater op te leveren. De 
eerste atoombomtest 
(16/7/1945, Trinity Test in 
New Mexico) liet ook een dun 
laagje groen glas achter - trini-

tiet - dat voornamelijk SiO2 be-
vatte, ontstaan uit gesmolten 
zand. De lichtgroene kleur is af-
komstig van het ijzer in het 
zand. 
 
Andere wetenschappers wijzen 
op een mogelijk verband met 
twee sterk verweerde en minder 
dan 120 miljoen jaar oude ring-
vormige inslagstructuren (1967 
beschreven door T. P. Kohman) 
ten noordoosten van de oase Al-
Kufrah in het zuidoosten van Li-
bië. Ze liggen grotendeels be-
graven onder het zand: BP 
(3,2 km, oude naam Je-
bel Dalma), en Oasis (18 km). 
De namen verwijzen naar de 
BP Exploration Company en 
Oasis Oil Company die er veld-
werk verrichtten. 
Mogelijk werden beide kraters 
op hetzelfde moment gevormd. 
B. M. French toonde in 1972 
aan dat het astroblemen zijn. 
BP ligt ca. 125 km ten westen 
en Oasis ca. 150 km ten zuid-
westen van het zo'n 6.500 km2 
grote elliptische strooiveld met 
Libisch woestijnglas in Egypte, 
in een landschap van longitudi-
nale duinen (langgerekte paral-
lelle duinen met een zigzag 
structuur in de vorm van een 
kromzwaard, noord-zuid gericht 
volgens de overheersende wind-
richting, seif genoemd naar het 
Arabische woord voor 
'kromzwaard'). De door de wind 
gezandstraalde en gepolijste on-
regelmatige glasbrokken zijn tot 
tientallen cm groot. De gemid-
delde samenstelling van het 
woestijnglas komt goed overeen 
met deze van grondstalen uit 
beide inslagstructuren. 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

NGC 1232  Balkspiraalstelsel m 10,7 6,9 x 6' 

NGC 1535 "Cleopatra's Eye" Planetaire nevel m 9,6 21" 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

M1 "Krabnevel" Supernova-restant m 8,4 8' 

NGC 1817  Open sterrenhoop m 7,7 16' 

NGC 1807  Open sterrenhoop m 7,0 17' 
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Zoekkaart 3 

Zoekkaart 2 

Taurus - Eridanus 
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Zoekkaart 1 

Zoekkaart 4 
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Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

C 41 Hyaden Open sterrenhoop m 0,5 330' 

NGC 1647  Open sterrenhoop m 6,2 45' 

NGC 1746  Open sterrenhoop m 6,1 41' 

Object Naam Type Helderheid Afmetingen/Sep 

M45 Plejaden Open sterrenhoop m 1,6 110' 

NGC 1514 Crystal Ball Planetaire nevel m 10,0 2,2' 
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BRONNEN: 
• Tutankhamun's fireball (2006, BBC Horizon). 

• Ancient asteroid (National Geographic Channel). 

• The Tutankhamun exhibit - Jewelry and ornamentation (TourEgypt). 

• The riddle of the desert glass (Sandia Lab News, 15/9/2006). 

• BP and Oasis impact structures, Libya, and their relation to Libyan desert glass (Begosew Abate, Chris-
tian Koeberl, F. Johan Kruger, James R. Underwood, Special Paper 339, blz. 177-192, Geologi-
cal Society of America, 1999). 

• Wüstenglas und die Krater der Ostsahara - Das ungelöste Rätsel der Libyschen Sandsee (Reinhart Mazur). 

• Earth Impact Database : BP, Oasis, Arkenu 1, Arkenu 2. 

• The non-impact origin of the Libyan Desert Glass (LDG) (3/2006, Norbert Brügge). 

• Desert glass - An enigma (John W. Olsen, James R. Underwood, Saudi Aramco World September-
oktober 1979). 

• Google Earth KMZ-bestand met de vermelde plaatsen. 

• Recentste versie van dit artikel => http://toetpectoraal.dyns.be/ (mèt de koppelingen naar bovenstaande arti-
kels). 

BP en het centrale deel (5,1 km) van Oasis. 

 
Andere kraters die nog in ver-
band gebracht worden met het 
woestijnglas zijn de onbewezen 
Kebira (31 km, Libië/Egypte), 
en de dubbele Libische inslag-
kraters Arkenu 1 (6,8 km) en 
Arkenu 2 (10 km). 
 
Sommige onderzoekers bewe-
ren dat het glas een vulkanische 
oorsprong heeft omdat het ook 
organisch materiaal en sediment 
bevat, en iridium eveneens in 
het aardinwendige voorkomt. 
De wijde regio telt verder talrij-
ke kraterstructuren van vulkani-
sche aard. 
De ware oorsprong van het Li-
bisch woestijnglas blijft dus een 

raadsel. 
 
Libisch woestijnglas werd door 
Laat-Paleolithische volkeren 
(Ateriërs) gebruikt als snijge-
reedschap, en de oude Egypte-
naren verwerkten het in juwe-
len. 
Het Toetanchamon-pectoraal 
bevat verder zon- en maansym-
bolen: cobraslangen met een 
zonneschijf op hun kop, een 
gouden maanboot met zilveren 
maanschijf erboven, en het lin-
ker oog van Horus dat de maan-
god Thoth symboliseert (met 
ibiskoppen in de maanschijf). 

http://www.touregypt.net/museum/tutl41.htm
http://www.sandia.gov/LabNews/ln09-15-06/desert_glass.pdf
http://www.tlc-exped.net/LDSG.html
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/bp-structure.htm
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/oasis.htm
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/arkenu1.htm
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/arkenu2.htm
http://www.b14643.de/Sahara/LDG/
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/197905/desert.glass-an.enigma.htm
http://home.scarlet.be/blackbird/DATA/toetpectoraal.kmz
http://toetpectoraal.dyns.be/
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genomen tot op heden. Aan de 
bijgevoegde lichtcurve, die sa-
mengesteld is door verschillen-
de leden van de VVS werkgroep 
“Veranderlijke Sterren”, valt het 
onvoorspelbare gedrag van Z 
And goed op. Ondertussen weet 
men dat Z And om de 10 à 20 
jaar een periode van grote acti-
viteit doormaakt. De ster kan 
dan plots tot 3 magnitudes hel-
derder worden gevolgd door 
kleinere lichtschommelingen om 
dan later weer af te zakken naar 
zijn gewone magnitude.  

 
Waarnemen. 

 

Als het in deze periode begint 

Hubert Hautecler 

Z Andromedae 

Naarmate de winter er aankomt 
weten we ook dat het weer tijd 
wordt voor de wintersterren-
beelden. Andromeda is één van 
deze sterrenbeelden. In Andro-
meda bevindt zich ook een spe-
ciaal sterretje namelijk Z Andro-
medae. Kortweg noemen de va-
riabilisten deze ster Z And. Z 
And is het prototype van de 
symbiotische sterren. Symbioti-
sche sterren zijn dubbelster sys-
temen die elkaar beïnvloeden en 
daardoor vertonen de lichtcur-
ves onregelmatige lichtschom-
melingen. Deze lichtschomme-
lingen liggen gewoonlijk tussen 
magnitude 7.5 en 11.5. Het hel-
derheidsverloop van deze ster is 
dus goed te volgen met een ver-
rekijker of kleine telescoop.  

 

Een beetje geschiedenis. 

 

Z And werd in 1901 ontdekt. 
Niet als een nieuwe ster aan de 
hemel maar op fotografische 
spectrumplaten. En het was een 
vrouw die deze ster ontdekte! 
Williamina Fleming werkte op 
het Harvard College Observa-
tory en tijdens de controle van 
enkele spectrumplaten werd 
haar aandacht getrokken door 
het feit dat deze ster een gelijk-
aardig spectrum had als Nova 
Persei 1901. Nova Persei (nu 
GK per) was de eerste nova van 
de toen nieuwe eeuw. Zij no-
teerde dat deze ster een vreemd 
spectrum had. Deze ontdekking 
bleef toen wel nog enkele jaren 
onbekend tot dat Paul Merril en 
M.L. Humason in 1932 een aan-
tal van deze sterren met vreemd 
spectra “herontdekte”. Zij stel-
den ook Z And als prototype 
van deze sterren voor en kwa-
men voor de dag met de term 
“symbiotische sterren”.  

Op fotografische platen kon 
men Z And terugvinden tot 
1887. Via deze platen kon men 
een goede curve samenstellen 
tussen 1887 en 1922. Sinds de 
oprichting van de AAVSO in 
1911 is Z And regelmatig waar-

De variabele van het seizoen: 

donker te worden staat Z And 
reeds goed waarneembaar aan 
de oostelijke hemel. Als men 
Kappa en Lambda Andromedea 
met een lijn verbindt dan kan 
men Z And ongeveer in het mid-
den daarvan vinden. Z And 
heeft momenteel een uitbarsting 
achter de rug en is terug op weg 
naar zijn gewone helderheid van 
ongeveer magnitude 10. Zoals 
men al eerder in de tekst kon le-
zen doen deze uitbarstingen zich 
steeds onverwacht voor en kan 
Z And ieder moment terug be-
ginnen verhelderen. Als jij de 
eerste bent die de volgende uit-
barsting waarneemt vergeet dan 
zeker niet mij te verwittigen op 
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Visuele helderheidsschattingen van Z Andromedae verricht door leden van de VVS werkgroep. 

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) 
 
NIEUW: 
• De VVS-Hemelkalender 2011 is te koop. Het jaar-

lijkse onmisbare handboek voor de waarnemer, 
boordevol kaartjes en tabellen. €10,00 (+ €3,00) 

  

Theoretische  astronomie: 
• Genieten van de sterrenhemel €14,50 (+ €4,00) 
• Genieten van het heelal €14,50 (+ €4,00) 
• Sterrenkunde voor beginners €5,00 (+ €2,00) 
• Sterrenkunde voor in je binnenzak €10,00 (+ €2,00) 
• Zon en Aarde, een unieke relatie €32,50 (+ €4,00) 
• Welke ster is dat? €18,90 (+ €4,00) 

• Reis door het Heelal (Deboosere) €16,95 (+ €4,00) 
 

NIEUW:  

•Genieten van het zonnestelsel: na delen 1 en 3 is 
nu ook het tweede deel van deze prachtig geïllustreer-
de reeks van Rob Walrecht te koop €19,95 (+ € 4,00) 
 

Enkele andere interessante artikels uit onze “winkel”: 
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) 
 
NIEUW: draaibare sterrenkaart voor andere 
breedteliggingen, ideaal voor  wie op vakantie de 
plaatselijke sterrenhemel wil leren: €12,00 (+ €2,00) 
  

Weerkunde: 
• Klimaatgemiddelden € 19,00 (+ € 4,00) 
• Goedenavond Beste kijkers,  

Armand Pien 1920-2003 € 15,00 (+ € 4,00) 
• Meer weer (Frank Deboosere)   € 19,95 (+ € 4,00) 

Posters: 
• Crescent Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Earth € 7,50 (+ € 4,00) 
• Earthrise over Moon € 5,00 (+ € 4,00) 
• Eclips € 5,00 (+ € 4,00) 
• Kennedy Space Center € 7,50 (+ € 4,00) 
• Mars Closest Approach € 7,50 (+ € 4,00) 
• Saturn € 7,50 (+ € 4,00) 
• Solar Flares Earth Magnetosphere € 7,50 (+ € 4,00) 
• Solar System € 7,50 (+ € 4,00) 
• Sombrero Galaxy € 7,50 (+ € 4,00) 

Hubert.hautecler@telenet.be zo-
dat ik iedereen kan verwittigen 
via de gepaste kanalen. Succes! 

mailto:Hubert.hautecler@telenet.be
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Schemering: 
We onderscheiden drie soorten schemering:  
• Burgerlijke schemering: wanneer de Zon minder als 6° onder de horizon 

staat 
• Nautische schemering: wanneer de Zon 6-12° onder de horizon staat 
• Astronomische schemering: wanneer de Zon 12-18° onder de horizon staat 

Lieve Meeus—Wim Stemgee—Philippe Mollet 

DE HEMEL VAN OKTOBER TOT DECEMBER 2010 

Datum Begin astro-
nomische 

schemering 

Zonsop-
komst 

Zonson-
dergang 

Einde astro-
nomische 

schemering 

Declinatie 
Zon 

Afstand Aarde-Zon in 
AE(astronomische 

eenheden) 

1 oktober 5h47m 7h42m 19h20m 21h16m -3°14' 1,001 

8 oktober 5h59m 7h53m 19h05m 21h00m -5°55' 0,999 

15 oktober 6h10m 8h05m 18h50m 20h45m -8°33' 0,997 

22 oktober 6h21m 8h16m 18h36m 20h31m -11°05’ 0,995 

29 oktober 6h32m 8h28m 18h22m 20h19m -13°29' 0,993 

5 november 5h42m 7h40m 17h10m 19h08m -15°42' 0,992 

12 november 5h52m 7h52m 16h59m 18h59m -17°43' 0,990 

19 november 6h02m 8h04m 15h50m 18h52m -19°29' 0,988 

26 november 6h11m 8h15m 16h43m 18h47m -20°57' 0,987 

3 december 6h19m 8h25m 16h38m 18h45m -22°06' 0,986 

10 december 6h26m 8h33m 16h36m 18h44m -22°55' 0,985 

17 december 6h31m 8h39m 16h37m 18h45m -23°21' 0,984 

24 december 6h35m 8h43m 16h40m 18h48m -23°24' 0,984 

31 december 6h37m 8h45m 16h46m 18h53m -23°05' 0,983 

Tabellen: de Zon en de Maan  
van oktober tot december. Alle 
uren zijn gegeven in zomertijd. 

oktober-december 2010: de sterrenhemel in ‘t kort: 

 Jupiter domineer t dit seizoen de avondhemel. De reuzenplaneet was 
in oppositie met de Zon eind september, dus ook in oktober is ze nog de 
ganse nacht door te zien. 

 Venus was tot begin september  nog elke avond in het westen te zien, 
maar verdwijnt nu tot midden november om dan stilletjesaan terug te 
voorschijn te komen aan de oostelijke ochtendhemel. 

 Ook Saturnus is vanaf die tijd weer van de partij, in de buurt van de 
nagenoeg even heldere ster Spica (de Maagd) 

 En omstreeks 13-14 december kijken we natuurlijk uit naar de meteo-
renzwerm der Geminiden, waarvan het maximum valt op de ochtend/
voormiddag van 14 december. Kijk vooral ‘s morgens, wanneer de 
Maan niet stoort 

 Op 21 december kunnen we eindelijk nog eens een maansverduistering 

waarnemen vanuit ons land.  Helaas gebeurt dit ‘s morgens vroeg, en 
gaat de Maan al onder omstreeks het begin van de totaliteit en zien we 
dus enkel de partiële fase… 

 Twee weken later is er dan –niet toevallig– een gedeeltelijke zonsver-
duistering.  Op dinsdag 4 januar i kunnen we zo’n 76% van de zon-
nediameter verduisterd zien.  Helaas gebeurt dit alles kort na zonsop-
komst. 

Datum  Maanfase 

1 oktober Laatste kwartier 

7 oktober Nieuwe Maan 

23 oktober Eerste kwartier 

30 oktober Volle Maan 

6 november Laatste kwartier 

13 november Nieuwe Maan 

21 november Eerste kwartier 

28 november Volle Maan 

5 december Laatste kwartier 

13 december Nieuwe Maan 

21 december Eerste kwartier 

28 december Volle Maan 

4 december Laatste kwartier 
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1: ZONNE-WIJZER ! 
 
Vaarwel, zonne-
mimimum! 
 
Het definitieve of 
het voorlopige (V) 
zonnevlekkengetal 
per maand is: 

 
januari 2010:     13.2 
februari 2010:    18.8 
maart 2010:        15.4 
april 2010:            7.9 V 
mei 2010:              8.8 V 
juni 2010:            13.5 V 
juli 2010:             16.1 V 
augustus 2010:    19.6 V 
 
Vergelijk: Het minimum van de 
laatste zonnecyclus, cyclus 23, 
vond plaats in december 2008 
met een afgeglad maandgemid-
delde van 1.7 met tot op van-
daag 809 vlekkenloze dagen, 
normaal zijn er dat gemiddeld 

486. 
 
Bovenstaande grafiek van J. Al-
vestad voor juni tot september 
toont aan dat de activiteit stilaan 
op gang komt! 
 
De solar flux bereikte een waar-
de van bijna 90, het zonnevlek-
kengetal ruim 66 en de Pla-
netary of geomagnetische A-
index ging, begin augustus, 
boven de 40.  
 
Deze waarden zijn niet zo hoog 
als je weet dat de solar-flux een 
maat is van zonneruis, die door 
de zon wordt uitgezonden op 
10.7 cm (2800MHz) en kan va-

WINTERTIJD/ZOMERTIJD: 
De zomertijd (sinds zondagoch-
tend 28 maart 2010) loopt twee 
uur voor op de Universele Tijd 
(UT). 
Deze loopt dit jaar tot de ochtend 
van 31 oktober: vanaf dan stappen 
we weer over op wintertijd (dus 
één uur voorlopend op UT). 
 
Het verschil met de in sterrenkun-
dige middens gangbare UT 
(Universal Time) bedraagt dus: 

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

riëren met waarden tussen 65 tot 
250 à 300 sfu (solar flux units) 
dus vanaf zeer lage tot zeer hoge 
zonne-activiteit. 
Zonnevlekkengetallen kunnen 
variëren van nul 
(zonnevlekkenminimum perio-
de) tot waarden van 350 of 400 
(maximum periode). 
Een geomagnetische Ap-index 
geeft de grootte weer van de 
magnetische schommelingen: 
van 0 tot 8 is rustig; van 8 tot 16 
onrustig; 16-30 is actief; 30-50 
kleine storm; 50-100 grote 
storm;  van100 en meer spreekt 
men van een zware magnetische 
storm. 
 
Opmerkelijk is de piek begin 
augustus:  
 
Op 1 augustus nam de SDO 
(Solar Dynamics Observatory 
zie: Mira Ceti Jaargang 14 nr 3 
pag. 32) en STEREO een spec-
taculaire en complexe activiteit 
op het noordelijke halfrond van 
de zon waar. Het was een helse 
en hectische situatie met aan de 
basis zonnevlek 1092. Er waren  
zonnevlammen,  een enorm fila-
ment barstte uit, een schokgolf 
veroorzaakte een zonnetsunami 
en dat alles gevolgd door twee 
snel op elkaar volgende corona-
le massa uitstoten! Een stroom 
van hoog energetische deeltjes 
werd in de ruimte geblazen rich-
ting Aarde om op 3 augustus Foto genomen door de SDO op 1 augustus: 
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ver is dan de andere hemisfeer, 
wordt de noord-zuid asymme-
trie genoemd. Deze werd reeds 
door Waldmeier uitvoerig bestu-
deerd in de eerste helft van de 
20ste eeuw. 
Deze asymmetrie bestaat voor 
alle zonneparameters waar -
voor een opdeling noord/zuid 
mogelijk is. Bijvoorbeeld:  
Zonnevlekkengetal, vlekkenop-
pervlakte en zonne-
uitbarstingen. 
  
De asymmetrie bestaat dus ook 
voor filamenten en protuberan-
sen (=filamenten in profiel).  
Deze asymmetrie is ook zicht-
baar in bv. het magnetische veld 

aan te komen met Poollicht als 
gevolg.                          
 
Op 14 augustus produceerde 
zonnevlek 1093 de eerste pro-
tonstorm van de nieuwe zonne-
cyclus 24. Dit was de eerste 
sinds 13 december 2006 wat dan 
ook de langste periode zonder 
protonstormen was sinds het be-
gin der satellietwaarnemingen in 
1976. 
 
Uitbarsting op 8 september: op 
het ogenblik dat zonnevlek 1105 
door de zonnerotatie wegdraaide 
van de Aarde barstte een actieve 
zone uit, produceerde een C-
class zonneflare met een prach-
tige protuberans als gevolg (zie 
foto rechts, genomen door de 
SDO). 
 
Opvallend is dat de 24ste cyclus 
begonnen is met meer activiteit 
op de noordelijke zonnehemis-
feer dan op de zuidelijke. Op 
de grafiek hieronder zien we dat 
de activiteit op beide hemisferen 
kan verschillen van cyclus tot 
cyclus: 
 
Logisch dan volgende vraag van 
zonnewaarnemer, Rony:  
 
‘Is dit toeval of zit daar een be-
paald mechanisme achter?’ 
 
Waarop Jan Janssens als volgt 
antwoordt: 
 
“Dat de ene zonnehemisfeer ge-
durende een ganse periode actie-

Rik Blondeel 

aan de zonnepolen. Dat wisselt 
van polariteit tijdens het zonne-
maximum, maar tijdens het re-
centste zonnemaximum wissel-
de het aan de Noordpool van de 
zon een jaar eerder dan aan de 
Zuidpool van de zon. 
 
De asymmetrie is dan ook een 
gevolg van de werking van de 
zonnedynamo, waarvan ver -
moed wordt dat die zijn oor-
sprong vindt aan de voet van de 
convectiezone (“tachocline”), 
zo’n 200 000 km onder het zon-
neoppervlak. De precieze details 
van het mechanisme zijn nog 
niet duidelijk, anders hadden de 
wetenschappers al lang het 
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Datum  
(A)vond/  

(O)chtend 

Positie  
t.o.v. 
Maan 

Samen-
stand met 
ster of pla-

neet 

5 okt. (O) 7° boven 
Regulus 

( Leonis) 

19 okt. (A) 7° links Jupiter 

25 okt. (A) 8° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

1 nov. (O) 5° onder 
Regulus 

( Leonis) 

4 nov. (O) 9° boven Saturnus 

16 nov. (A) 7° onder Jupiter 

21 nov. (A) 2° boven Plejaden 

22 nov. (A) 
7° rechts-

onder 

Aldebaran 

( Tauri) 

28 nov. (O) 6° boven 
Regulus 

( Leonis) 

1 dec. (O) 9° boven Saturnus 

2 dec. (O) 4° boven 
Spica  

( Virginis) 

2 dec. (O) 9° links Venus 

7 dec. (O) 3° onder Mercurius 

13 dec. (A) 
6° links-

onder 
Jupiter 

18-19 dec. 
(A+O) 

2° boven Plejaden 

19 dec. (A) 7° onder 
Aldebaran 

( Tauri) 

25 dec. (O) 7° boven 
Regulus 

( Leonis) 

29 dec. (O) 
9° links-
boven 

Saturnus 

29 dec. (O) 5° links 
Spica  

( Virginis) 

Samenstanden van de Maan met een 
ster of planeet vormen een ideale ge-
legenheid voor de beginnende waar-
nemer om deze laatste objecten terug 
te vinden. 
U zal wel merken dat het steeds de-
zelfde heldere sterren zijn die opdui-
ken: diegene die binnen een zone van  
6° boven en onder de ecliptica staan. 

maximum van de 24ste cyclus 
kunnen voorspellen. 
 
Dat de noordelijke hemisfeer nu 
actiever is dan de zuidelijke is 
eigenlijk niet zo verrassend. Het 
Wolfgetal bereikte zijn maxi-
mum (van SC23) eerst op het 
noordelijke halfrond, en pas 
een jaar later op het zuidelijke.  
De magnetische omwisseling 
aan de zonnepolen gebeurde 
analoog. De noordelijke hemis-
feer bleef de zuidelijke ongeveer 
1 jaar voor, en ging als eerste 
het diepe zonneminimum in. 
Poolfakkels waren het talrijkst 
eerst aan de noordelijke zonne-
pool.  
De noordelijke hemisfeer kwam 
ook als eerste weer uit het zon-
neminimum, wat zich op dit mo-
ment vertaalt in een wat hogere 
activiteit dan op het zuidelijke 
halfrond.  
 
Sommige wetenschappers voor-
spellen dat door de mogelijk 
zwakke SC24 deze asymmetrie 
nu zou kunnen omgedraaid wor-
den.” 
 
Benieuwd wat het wordt!  
 
Bedankt voor dit verhelderende 
antwoord, Jan. 
 
Referentie: 

 

Interessante lectuur en grafieken 
over de zonneactiviteit vind je 
op: 
http://users.telenet.be/
j.janssens/SC24web/
SC24.html#Hemarea 
 
voor prachtige foto’s van pool-
licht ga je naar: 
http://spaceweather.com/
aurora/gallery_01sep10.htm 
 
voor adembenemende foto’s en 
filmpjes van de huidige zonne-
activiteit: 
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/ 

Deze compilatiefoto van Rik Blondeel geeft een mooi overzicht van de 
actieve zon op 20 september. Het overzicht (midden) en de twee onderste 
beelden tonen de zonnevlekken in wit licht, de andere opnames tonen de 
protuberansen en filamenten in het licht van waterstof-alfa. 

http://users.telenet.be/j.janssens/SC24web/SC24.html#Hemarea
http://users.telenet.be/j.janssens/SC24web/SC24.html#Hemarea
http://users.telenet.be/j.janssens/SC24web/SC24.html#Hemarea
http://spaceweather.com/aurora/gallery_01sep10.htm
http://spaceweather.com/aurora/gallery_01sep10.htm
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
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Saturnus 1 december 

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 plaatselijke tijd (wintertijd vanaf 31 oktober). 

VENUS 

Datum Op-
komst 

5 november 6h54m 

12 november 6h04m 

19 november 5h25m 

26 november 4h59m 

3 december 4h43m 

10 december 4h35m 

17 december 4h33m 

24 december 4h36m 

31 december 4h43m 

Jupiter is dé “planeet van het seizoen”: zodra het een beetje donker wordt staat hij daar in volle glorie, enkel de ster 
Sirius (vanaf december aan de late avondhemel) is er qua helderheid een beetje mee te vergelijken. 
Na een hele tijd in het “voorgeborgte” (de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter staan héél laag boven onze 
horizon) rijst hij sinds enkele jaren langzaam hoger aan de Belgische hemel. Dit seizoen staat Jupiter al in de Vissen, 
en komt daarmee op zijn best al 37° hoog, waar de invloed van de luchtonrust al héél wat minder is. 
Daarnaast zijn er ook nog Venus en Saturnus, die beide vanaf november terug opduiken aan de ochtendhemel na 
enkele maanden verdwenen te zijn in de gloed van de Zon. 
Ook dit jaar staat Saturnus in het sterrenbeeld Maagd, waar het een opvallend (wijd) duo vormt met de bijna exact 
even heldere ster Spica. 
De tweede helft van november staat trouwens ook Venus in die buurt, vlak naast Spica. Maar de “Ochtendster” is 
natuurlijk véél opvallender als beide objecten.  

Jupiter 1 oktober Venus 1 december 

MERCURIUS 

Datum Onder-
gang 

24 december 7h44m 

31 december 7h03m 

1 januari 7h00m 

8 januari 6h59m 

15 januari 7h12m 

SATURNUS 

Datum Op-
komst 

1 oktober 7h37m 

8 oktober 7h14m 

15 oktober 6h51m 

22 oktober 6h29m 

29 oktober 6h06m 

5 november 4h43m 

12 november 4h19m 

19 november 3h56m 

26 november 3h32m 

3 december 3h08m 

10 december 2h43m 

17 december 2h19m 

24 december 1h53m 

31 december 1h28m 

Venus 1 januari 

JUPITER 

Datum Onder-
gang 

1 oktober 6h46m 

8 oktober 6h13m 

15 oktober 5h41m 

22 oktober 5h10m 

29 oktober 4h39m 

5 november 3h10m 

12 november 2h41m 

19 november 2h13m 

26 november 1h46m 

3 december 1h20m 

10 december 0h52m 

17 december 0h27m 

24 december 0h04m 

31 december 23h42m 



MIRA Ceti - oktober –december 2010 33 

De posities van de planeten tussen 1 oktober 2010 en 1 januari 2011. Beide figuren zijn identiek georiënteerd. 

 links: de aardse planeten 

 rechts: de reuzenplaneten en Pluto 
Bemerk hoe Aarde (figuur links) en Jupiter (rechts) omstreeks september-oktober aan dezelfde kant van de Zon staan: 
de reuzenplaneet is/was dan de ganse nacht door te zien aan de hemel (“in oppositie”). 
Wat ook opvalt is de positie van van Venus: in oktober staat ze nog “links” van de verbindingslijn Aarde-Zon, en 
kunnen we ze nog héél nipt zien aan de avondhemel (maar dan wel indien u over een perfecte horizon beschikt in 
zuidwestelijke richting): “de Avondster”. In november staat ze dan op één lijn tussen Aarde en Zon, om nadien aan 
de rechterkant van die verbindingslijn terug zichtbaar te worden als “de Ochtendster”. Maar meet ook eens de snel 
toenemende afstand tussen beide planeten in december-januari, en vergelijk dat met de Venus-schijfjes op vorige pa-
gina. Haar afmeting aan de hemel neemt af van bijna één graad midden november tot minder dan de helft in januari. 

Komeet Hartley (103P) is dit najaar op zijn best. De eerste waarnemingen (midden september) geven helaas aan dat 
hij makkelijk twee magnitudes minder helder wordt als aanvankelijk voorspeld, dus blote-oog-waarnemingen zullen er 
niet inzitten ditmaal. Maar met een goede verrekijker en een donkere locatie moet hij zeker haalbaar zijn. Probeer ze-
ker eens omstreeks 8 oktober: dan staat ie nauwelijks een halve graad verwijderd van de bekende “Dubbele Sterren-
hoop” in Perseus.  
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2: DE PLANETEN 
 
Kort samengevat: Jupiter domi-
neert de avondhemel, maar van-
af (half) november zijn Saturnus 
en vooral Venus terug van de 
partij aan de ochtendhemel. 
 
Jupiter is dit jaar  écht de 
moeite waard. Na enkele jaren 
in de allerlaagste regionen van 
de ecliptica vertoefd te hebben 
(Schorpioen, Boogschutter en 
Waterman komen niet echt hoog 
boven de Belgische horizon), 
rijst de planeet nu stilaan hoog 
genoeg om minder last te krij-
gen van de turbulente lucht laag 
boven de grond. 
Dit jaar staat de reuzenplaneet 
reeds onderaan het sterrenbeeld 
Vissen, en komt dan op zijn 
hoogst al 37° boven onze zuide-
lijke horizon. De foto’s in de 
rubriek “Beeldgalerij” liegen er 
dan ook niet om: haarscherpe 
beelden met véél meer details 
dan we u ooit tevoren konden 
tonen. 
Wat momenteel opvalt is dat de 
Zuidelijke Equatoriale Band 
(SEB = Southern Equatorial 
Belt) nagenoeg volledig ver-
dwenen is, terwijl het nochtans 
één van de 3-4 opvallendste 
(donkere) fenomenen was op de 
planeet. 
Daarentegen is er net ten zuiden 
van de van Grote Rode Vlek –
ter hoogte van waar de Zuidelij-
ke Gematigde Band (STeB) kan 
voorkomen– een opvallende 
reeks donkere vlekjes (precies 
“rozijntjes”) te zien. De vraag is 
nu: zijn dat de eerste voorteke-
nen van het terug optreden van 
die STeB, of juist de laatste 
stuiptrekkingen ervan? Enkel de 
toekomst zal het uitwijzen, dus 
blijven waarnemen is de bood-

schap!  
 
Saturnus verdween begin deze 
zomer aan de avondhemel, maar 
vanaf november kan u ze stilaan 
weer opzoeken, ‘s ochtends 
vroeg in het oosten. 
De ringen van de planeet staan 
dit jaar al weer ietsje meer ge-
kanteld, zodat het schouwspel 
alweer een stuk fraaier is.  
De ringenplaneet staat de vol-
gende 2-3 jaar in het sterren-
beeld Maagd, waar ze dan con-
curreert met de quasi even hel-
dere ster Spica (die wel duide-
lijk witter of zelfs blauwer van 
kleur is, terwijl Saturnus zelfs 
met het blote oog al een duide-
lijk gelige tint vertoond). 
 
Iets later die maand begint dan 
ook de véél klaardere Venus te-
rug te voorschijn te komen, aan 
diezelfde ochtendlijke oostelijke 
hemel. 
Doorheen de telescoop bekeken 
is het een fascinerend schouw-
spel: week na week zien we het 
eerst ragfijne sikkeltje “dikker 
en dikker” worden, terwijl tege-
lijk wel de diameter kleiner 
wordt (want de afstand tot de 
Aarde wordt groter). 
 
3: METEOREN 
 
In de wintermaanden kijken we 
vooral uit naar de Geminiden-
zwerm (13-14 december), maar 
ook de Leoniden (17-18 novem-
ber) kunnen steeds voor verras-
singen zorgen, terwijl Tauriden 

begin november garant staan 
voor de occasionele heldere 
vuurbollen. 
 
De Geminiden kan u dit jaar 
best waarnemen op de ochtend 
van dinsdag 14 december: dan is 
de Maan (Eerste Kwartier) al 
lang ondergegaan, en staat de 
radiant –het punt waar alle me-
teoren schijnbaar vandaan ko-
men– hoog aan de hemel. Het 
eigenlijke maximum wordt wel 
enkele uren na zonsopkomst 
verwacht, dus dat zullen we nipt 
missen dit jaar. Toch mag u naar 
de ochtend toe rekenen op meer-
dere tientallen meteoren per uur, 
op voorwaarde natuurlijk dat u 
helder weer heeft én een donke-
re waarnemingslocatie. 
  
En natuurlijk kan u de meteoor-
zwerm altijd “virtueel” live be-
kijken op het radiometeoorsys-
teem van MIRA => 
http://mira.telenet.be/meteoren/ 
meteoren.jpg 
 

Een schematische voorstelling van 
de mogelijke wolkenbanden 
(donker) en wolkenzones (licht) op 
Jupiter. Op dit ogenblik zijn vooral 
de NEB (Noordelijk Equatoriale 
Band) en de beide Polaire Regio’s 
goed te zien, terwijl de SEB nage-
noeg volledig verdwenen is. En ter 
hoogte van de Zuidelijke Gematig-
de Band (STeB) is er een snoer van 
donkere vlekjes te zien: restanten 
van die band of voorlopers van een 
nieuwe band? 
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ook een grote eigen beweging. 
 
Variabele T Eri; mag 7.4-13.2; 
periode 252 
Op zijn maximum is deze varia-
bele gemakkelijk te zien met 
een verrekijker, 126 dagen later 
(cyclus 252 dagen) is hij zelfs 
moeilijk te vinden met een tele-
scoop en een zoekkaart. Als je 
hem niet vindt, dan zit hij waar-

schijnlijk op zijn minimum. 
Maar toevallig zal deze rood
-rozeachtige Mira-ster eind 
september - begin oktober op 

zijn maximum zitten, de ideale 
gelegenheid om zich eens aan 
variabelen te wagen. 
  
Galaxie NGC 1232; mag. 10.7;  
6.9' x 6.0' 
Net iets ten noorden van het 
midden van de lijn die de sterren 
2 en 19 Eridani verbindt, vind je 
dit face-on spiraalstelsel, dit wil 
zeggen dat je het stelsel bekijkt 
van bovenaf (of als je wil van 
onder) .  Het centrale gedeelte is 
bij helder weer redelijk goed 

waarneembaar en misschien 
zie je ook een halo er rond 
door de spiraalarmen, maar 
dan zal je wel perifeer moe-
ten kijken. 

 
Galaxie NGC 1300; mag. 11.2; 
6.0'x 3.3' 
Zo’n 2.5 graden ten noorden van 
16 Eridani vind je een mooi 
voorbeeld van een balkspiraal-
stelsel. Visueel is enkel de balk 
met een centrale verdikking te 
zien, maar op foto komt dit stel-
sel volledig tot zijn recht. Zie de 
foto van de NASA. 

in, bliksemde de onkundige be-
stuurder neer en verbande hem 
naar de Aarde. Anderen zeggen 
dat Eridanus de rivier was waar-
in Phaeton na zijn dolle rit ge-
gooid werd door Zeus om op de 
Aarde te belanden. Eén ding is 
zeker, op die dag zijn we ont-
snapt aan de ondergang van he-
mel en Aarde. Hopelijk hebben 
we in 2012 ook zo’n geluk. 
Alhoewel de hoofdster van Eri-
danus (Alfa Eridani) ver onder 
onze horizon ligt, kan je toch 
het grootste deel van dit sterren-
beeld zien naast Orion en de 
Haas (Lepus). We gaan ons dan 
ook concentreren op dit gedeel-
te. 
 
Dubbelster 32 Eri; mag 4.8 en 
6.1; Sep 6.8; PA 347 
Deze vrij gemakkelijk te split-
sen dubbelster heeft een mooi 
kleurcontrast, met een gele 

hoofdster en een licht groen-
witte begeleider. 
  
Meervoudige ster Keid, 
Struve 518, Omicron Eri 

Mag 4.43-9.7-11.7; Sep 82.80"; 
PA 105; Sep 9.15" PA 334 
Deze opmerkelijke meervoudige 
ster heeft een geelachtige hoofd-

ster en 2 blauwachtige bege-
leiders. Het opmerkelijke is 
dat als je dit object in je tele-
scoop neemt dan heb je niet 

alleen het schoolvoorbeeld van 
een witte dwerg, maar ook een-
tje van een rode dwerg. De ster 
is de 8ste dichtste ster aan de 
hemel, een buur mag je dus ge-
rust zeggen en heeft daarom met 
een verschuiving van 4 per jaar 

4. KOMETEN 
 
Het laatste jaar was het armoe 
troef op kometenvlak, maar in 
afwachting van een echt specta-
culaire staartster kunnen we ons 
in oktober-november al een 
beetje behelpen met komeet P/
Hartley (103P). 
De waarnemingen uit september 
geven helaas wel aan dat Hart-
ley niet de aanvankelijk gehoop-
te helderheid zal halen. Men 
verwachte zelfs magnitude 5 of 
beter, en dus nipt haalbaar met 
het blote oog op een donkere 
locatie. In de praktijk blijkt hij 
toch één tot anderhalve magni-
tude achter te blijven, maar dan 
nog zal hij in oktober vlot haal-
baar zijn met een goede verre-
kijker. 
 
Helaas blijkt de komeet wel héél 
weinig structuur te vertonen: 
een grote wazige vlek, voorlo-
pig nog zonder enige hint van 
een staart (behalve op lang be-
lichte foto’s). 
Oktober is de beste maand om 
P/Hartley waar te nemen, vanaf 
het eind van de maand begint 
zijn helderheid duidelijk terug af 
te nemen (één magnitude per 
twee weken schat men). 
Zie de zoekkaart op pagina 35. 
 
 
5. DEEP-SKY (zie midden-
flap) 
 

Taurus (Tau) - Eridanus (Eri)  
Stier - Eridanus 

 
Sterrenbeeld: 
 

De Stier is het zoveelste verhaal 
over Zeus die, vermomd als een 
prachtige witte stier, de mooie 
Fenicische Prinses, Euro-
pa,  ontvoerde naar Kreta. Daar 
baarde Europa 3 zonen voor 
Zeus. Van een ladykiller gespro-
ken. 
 
Eridanus is misschien wel een 
overblijfsel van een ramp zoals 
diegene die ons, volgens de Inca
-believers, zal treffen in decem-
ber 2012. Sommigen beweren 
dat dit een overblijfsel is van de 
wilde joyride van Phaeton met 
de vlammende strijdwagen van 
vader Helios, de zonnegod. Ge-
lukkig greep de machtige Zeus 

Lichtcurve voor de veranderlijke ster T Eridani (bron: AAVSO) 
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Planetaire nevel; Cleopatras 
Eye, NGC 1535, mag. 9.6; 
21" 
Cleopatra’s oog is een klei-
ne planetaire nevel, die je 

moet gaan zoeken op een dikke 
2 graden ten oosten van Gamma 
Eridani. De naam is toch ietwat 
flatterend voor dit object. Met 
de telescoop zie je een mooi 
ronde blauwe schijf met een re-
delijk zichtbare centrale ster. 

Deze nevel reageert heel 
goed op het gebruik van de 
UHC-filter.  
 
Reflectienevel, Witch Head 

Deze nevel is spijtig genoeg vi-
sueel niet veel soeps, fotogra-
fisch echter des te meer. Het is 
een reflectienevel, die meer het 
blauwe dan het rode licht van de 
superreus Rigel reflecteert. De 
vorm is echt die van een heksen-
hoofd en is dan nog eens 3 gra-
den groot. Bekijk de foto maar 
eens en oordeel zelf. 
Tauriden meteorenzwer m  
(noordelijke en de zuidelijke) 
Deze jaarlijkse dubbele meteo-
renzwerm is afkomstig van de 
komeet 2P/Encke. Deze zwer-
men worden gekenmerkt door 
vrij trage,  heldere boliden en 
worden ook de Halloween vuur-
ballen genoemd omdat het 

maximum rond Halloween valt 
(rond 6 november). De radiant 
van de noordelijke ligt net aan 
de Plejaden en die van de zuide-
lijke iets boven Lambda Tauri. 
 
Dubbelster 30 Tau, mag 5.1 en 

10.2; Sep 9.0; PA 59 
Een dubbelster met in hel-
derheid ongelijke sterren. 

Een heldere witachtige hoofd-
ster van magnitude 5 met een 
zwakke roodachtige begeleider 
van magnitude 10. 
Dubbelster, Phi Tau; mag 5.0; 
8.4; Sep 52.1; PA 250 
Een beginners-dubbelster die je 
kan splitsen met de verrekijker 
of een kleine sterrenkijker. Een 
gele hoofdster met een blauwe 
begeleider die op een afstand 
van bijna 1 boogminuut van el-
kaar staan. 

 
Bedekkingsveranderlijke 
RW Tau; mag 7.9 en 11.4; 
Periode 2.76 dagen 
Om de 2.76 dagen wordt de 

hoofdster totaal verduisterd door 
een zwakkere begeleider. Met 
andere woorden de zwakkere 
begeleider komt, vanuit ons 
standpunt gezien, voor de helde-

De Krabnevel (M1), het restant van 
een supernova-explosie uit 1054.  
Zo zag de (ervaren) waarnemer Ron-
ny De Laet deze nevel met een eerder 
bescheiden ETX105-telescoopje van-
uit het landelijke Bekkevoort. 

De “Witch Head nebula”: visueel quasi onmogelijk te zien, maar fo-
tografisch een echt pareltje… Deze opname is een herbewerking van 
de beelden uit de STSci Digitize Sky Survey.  
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1758 als vaste komeetachtige in 
zijn catalogus zette. In 1968 ont-
dekte men dat er zich centraal in 
de nevel een pulsar bevond, dit 
is een snel ronddraaiende neu-
tronenster die sterke elektro-
magnetische straling vrijgeeft, 
dit soms vele keren per seconde. 
Voor de amateurastronoom is 

het vooral een vrij gemakke-
lijk deepsky object, spijtig 
genoeg zonder veel waar-
neembaar detail. De naam 

komt van de eerste tekening van 
Lord Rosse van deze nevel (in 
1844), die leek namelijk op een 
krab… dit zegt misschien veel 
over de nevel, of misschien nog 
veel meer over zijn tekenkun-
sten. 
      
Open sterrenhoop; M 45, Pleja-
den; mag.1.5; 109.0'  
Dit object heeft waarschijnlijk 

re hoofdster, waarbij gans 
de eclips 9 uur duurt en de 
totaliteit 84 minuten. Dit 
soort veranderlijken noemt 

men dan ook eclipsveranderlij-
ken. Deze variabele ster is te 
vinden als je de lijn 44-41 Tau 
met 1.5 doortrekt. 
 
Veranderlijke T Tau; mag 8.4-

13.5; periode: onregelmatig 
Anderhalve graad van Epsi-
lon Tauri zit er nog een vari-
abele ster die  kenmerkend is 

voor zijn soort, namelijk T Tau-
ri. Het kenmerk is dat deze on-
regelmatige periodes hebben. 
Deze sterren zijn echte baby’s in 
een couveuse van samentrek-
kende gassen, waarvan de kern-
fusie nog niet eens op gang ge-
komen is. De verhelderingen 
hebben te maken met uitbarstin-
gen en flares aan de oppervlakte 
van de ster.   
 
Supernovarestant; M1; Krabne-
vel; mag. 8.4; 8.0'  
Deze supernovarestant is te vin-
den op een dikke graad ten 

noordwesten van Zeta Tauri. 
Waarnemingen en tekenin-
gen van Chinezen leren ons 
dat de ster ontplofte in het 

jaar 1054. Zij was toen 23 dagen 
overdag zichtbaar en een 2-tal 
jaar ‘s nachts te zien. Toen ver-
dween zij... tot in 1731 John Be-
vis haar  beschreef als een nevel 
en Charles Messier haar  in 

iedereen wel al eens bekeken of 
misschien wel even gedacht dat 
het de Kleine Beer was. M45 is 
in feite een pediatrische afdeling 
die vol staat met de ene couveu-
se naast de andere. Al de sterren 
zijn, met andere woorden, zeer 
jonge sterren, net geboren uit de 
samentrekking van gassen. Die 
gassen vormen nog steeds een 
nevel rond de sterren maar deze 
zijn vrij moeilijk visueel te zien; 
op de fotografische plaat komen 
ze er wel mooi uit. De zeven 
zusters, zoals ze nog genoemd 
worden, zouden volgens de 
Griekse mythologie de dochters 
geweest zijn van de reus Atlas 
en de Oceanide Pleione. Ge-
bruik voor dit object geen al te 
grote vergroting. Je hebt eerder 

een richfield telescoop no-
dig om alle sterren van de-
ze opensterrenhoop in één 
beeld te krijgen. 
De hoofdsterren zijn: 
 

nr. naam magn. 
16 Celaeno 5,46 
17 Electra 3,7 
18 naamloos 5,64 
19 Taygeta 4,3 
20 Maia 3,87 
21 Asterope 5,76 
22 Sterope II 6,43 
23 Merope 4,18 
25 Alcyone 2,87 
27 Atlas 3,63 
28 Pleione 5,09 
  
Asterisme, Ally's Braid (Ally's 
vlecht); RA 03h47.0 Dec. 23°
57’; 7 sterren 
Misschien wel één van de meest 
bekeken asterismes wegens zijn 
plaats in de Plejaden, doch 
waarschijnlijk ook het meest 
overkeken asterisme. 
Het gaat hier over een 42' lange 

Op foto wordt diezelfde Krabnevel natuurlijk nog een pak spectaculair-
der: een blauwige achtergrond doorkruist door meer rode filamenten. 
Opname: Gert Jan Scheffer 

De Ierse Lord Rosse 
had een voor die tijd 
enorme telescoop 
(spiegeldiameter 
183 cm), maar mis-
schien ook iets té 
veel fantasie. 
Zo schetste hij M1 in 
1844, en sindsdien 
staat de nevel be-
kend onder de naam 
“Krabnevel”. 
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opeenvolging van 7 vrij heldere 
sterren beginnend van Alcyone 
(Ally, Eta Tauri) naar het zuid-
oosten.  
 

Open sterrenhoop, Hyaden; 
mag. 0.8; 5.5 
DVar Aldebaran, alfa Tau 

(m. 0.9) 

De Hyaden zijn zogezegd de 
stiefzussen van de Plejaden, 
maar voor de rest hebben ze 
weinig met elkaar te maken. Al-
debaran (Oog van de Stier) heeft 
eigenlijk ook niets te maken met 
de groep , daar het hier gaat om 
een voorgrondster. Het loont de 
moeite even stil te staan bij deze 
rode reus, die wel heel fel oranje 
kleurt in een telescoop. De V-
vorm in de opensterrenhoop is 
duidelijk te zien en daarom 
werd dit door vele volkeren ge-
associeerd met het hoofd van 
een stier. Met zijn 300 à 400 
sterleden wordt deze toch ietwat 
ondergewaardeerd door de na-
bijheid van de Pleiaden.               
 
Planetaire nevel, Crystal Ball, 

NGC 1514; mag. 10.0, 2.2'  
Een niet zo gemakkelijk te 
vinden planetaire nevel. Vol-
gens mij kan je best de lijn 
Omicron-Zeta Persei twee 

maal verlengen in dezelfde rich-
ting om in die buurt te gaan zoe-
ken naar 3 sterretjes van magni-
tude 8 à 9. De middelste ster is 
de Kristallen Bol en is te zien 
als een ster omgeven door een 

De Plejaden, zonder enige twijfel de mooiste sterrenhoop aan de noor-
delijke hemel. De (blauwachtige) nevel errond komt mooi door op fo-
to’s, maar is visueel een pak moeilijker: het stelt vooral héél strenge 
eisen aan de hemelachtergrond. Op een stikdonkere plaats is vooral de 
nevel onder Merope al zeker haalbaar met een iets grotere verrekijker 
(genre 70 of 80 mm) of een kleine kijker bij uiterst lage vergroting. 

Een zo diepe en gedetailleerde opname van de Plejaden, dat kan alleen 
van Karel Teuwen komen. Bemerk ook hoe fijn de sterretjes zijn: op de 
meeste opnames van M45 zijn de helderste sterren helemaal uitgebrand 
en dus véél dikkere “bollen”. 
Het rechthoekje onderaan in beeld toont het asterisme “Ally’s vlecht”. 
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Open sterrenhoop, NGC 1807; 
Mag. 8.3; 17.0'     
Open sterrenhoop, NGC 1817; 
Mag. 7.8; 15.0' 
Nog zo 2 sterrenhoopjes die je 

in één beeldveld kan krijgen. 
Ze liggen 1.5° ten noordoos-
ten van 15 Orionis. 

Bronnen: 
• Hemelkalender 2010, Jean 

Meeus, VVS 2009. 
• VVS-Deep-Sky Atlas, Leo 

Aerts, Luc Vanhoeck e.a. 
 
Software:  
• Guide 8.0. Project Pluto 
• Astronomy Lab for Win-

dows. Eric Bergmann-Terrell 

klein ijl wolkje.      
 
Voor de volledigheid vermeld ik 
nog enkele open sterrenhoopjes 
die de Stier nog rijk is. Voor de-
ze heb je best een telescoop no-
dig:  
 
Open sterrenhoop, NGC 1647; 
Mag. 6.2; 45.0' 
3.5 ten noordoosten van Alfa 

Tauri ligt deze heel losse 
opensterrenhoop die bestaat 
uit een 50-tal sterretjes die 
willekeurig verspreid liggen 
over 45. Hiervoor heb je 

zodus een vrij groot beeld-
veld nodig. Een richfield-

telescoop en een wide-
fieldoculair zullen zeker geen 
luxe zijn bij het waarnemen van 
dit object. 
 
Open sterrenhoop, NGC 1746; 
Mag. 6.1; 41.0' 
Als je van NGC1647 nog eens 6 

in dezelfde richting gaat 
dan kom je op nog zon los-
se grote open sterrenhoop. 
Omdat deze geen echte cen-
trale concentratie heeft, 

maar toch in 3 subgroepjes 
kan opgesplitst worden, heb-

ben maar liefst twee subgroepen 
een eigen NGC-designatie 
(NGC1750 en NGC1758).  
M.a.w. als je naar dit kijkt zie je 
3 NGCs tegelijkertijd!   
 

NGC1807 bestaat uit een 
30-tal sterretjes van 9de 
magnitude met een redelijk 
zichtbare centrale concen-

tratie. NGC1817 heeft dan wel 
het dubbel aantal leden maar die 
zijn wel één magnitude zwak-
ker. Een opvallend kenmerk  dat 
deze laatste heeft is een ketting 
van zon 40-tal sterretjes die op 
een lijn staan en Nood-Zuid ge-
richt is. 

Zo zien de Hyaden er uit met het blote oog (onder goede omstandig-
heden natuurlijk). De “kop van de stier” bestaat uit twee lange 
“horens” die onderaan samenkomen in een punt. Bemerk vooral de 
fraaie dubbelster middenin de linkerhoorn. Tekening Ronny De Laet. 

De “Kristallen bol”, een minder bekende planetaire nevel in het sterren-
beeld Stier (maar eigenlijk vlakbij de “voeten” van Perseus gelegen. 
Tekening van Kurt Christiaens, met een 40cm Dobson. 
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De sterrenhemel in december 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 december om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 december om 22h, op 1 januari om 20h wintertijd,... 

Jupiter 
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De sterrenhemel in november 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 november om 21h wintertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 november om 22h, op 1 december om 20h wintertijd,... 

Mars 1/10 

Jupiter 
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De sterrenhemel in oktober 

Bovenstaande kaart toont de sterrenhemel op 15 oktober om 22h zomertijd. 
Dezelfde kaart toont ook de hemel op 1 oktober om 23h zomertijd, op 1 november om 20h wintertijd,... 

Jupiter 
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In september trok er zoals elk 
jaar weer een delegatie van MI-
RA naar de Haute-Provence, met 
behoorlijk wat succes wat het 
weer betreft (in het volgende 
nummer verschijnt hierover een 
kort verslagje). De oogst aan 
beelden was dan ook zeer indruk-
wekkend. 
Links: deze Iris-nevel (NGC7023 
in Cepheus) wordt -ten onrechte- 
véél te weinig gefotografeerd. 
David Van den Bunder belichtte 
niet minder dan 5 uur, met een 
Canon 40D en een 10" LX200, 
bij f/4. 
Onder: twee fraai gekleurde he-
melgebieden in beeld gebracht 
door Chris Van den Bossche, tel-
kens met een 80mm f/5.6 Megrez 
lenzenkijker en een gemodificeer-
de Canon 20D.  
Links de "Flaming Star nebula" 
middein de Voerman, rechts de 
bekend Adelaarsnevel tussen 
Scutum en Boogschutter. 
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BEELDGALERIJ 
Rechts: nog een uitzonderlijk gede-
tailleerde Jupiter-opname, ditmaal 
van MVLH. De nacht van 18 op 19 
juli ging gepaard met opvallende 
stabiele lucht (en tegelijk héél veel 
vochtigheid). 
De kleine rode vlek staat op dit beeld 
nog een eind linksonder van zijn gro-
te broer (vergelijk dit met de opname 
op de voorpagina, die van enkele we-
ken later dateert). 
Maar kijk vooral ook naar de details 
op Callisto, het maantje dat toen net 
boven de planeet stond. 
Dit beeld werd gemaakt met een 
Vixen VMC260-spiegelkijker, een 
DMK21 zwart/wit camera en afzon-
derlijke filmpjes doorheen rood-, 
groen- en blauwfilters. 

Links: zelfs met een relatief kleine kijker zijn -mits het nodige geduld en handigheid- 
fraaie opnames te maken. Voor deze detailopname (daterend van 12 augustus) van het 
ISS gebruikte Kristof De Maeseneer een 130mm newtonkijker (zie het april-nummer 
van dit tijdschrift voor een artikel over zijn ervaringen met dit toestel). Als camera 
werd er een Sony Cybershot DSC-W350 gebruikt, waarna manueel de beste opname uit 
een filmpje geselecteerd werd. 

Rechts: nu de zonne
-activiteit stilaan te-
rug op gang trekt, 
kunnen we op tijd en 
stond dit soort fraaie 
fenomenen waarne-
men. Een grote lus-
protuberans aan de 
rand, en een lang-
werpig filmanent op 
het zonsoppervlak 
(en wie goed toekijkt 
ziet ook een klein 
zonnevlekje linkson-
der). 
Opname met één van 
de nieuwe protube-
ransenkijkers op MI-
RA: de "vierkante 
buis" parallel aan de 
Kuttertelescoop die 
bij uitstek geschikt is 
voor detailbeelden 
van het zonsopper-
vlak en de zonne-
rand. 


