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Internet:
E-mail: jpsasten@iae.nl
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Frans Mrofcynski
Jeroen van Altveer

0492-383054
0492-510006
0492-663059
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cpouls@iae.nl
j.t.kanters@hccnet.nl
frans.mrofcynski@planet.nl
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Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur.
Waarneemavonden op de 3e vrijdag van de maand om 20:30 uur.
Openavonden in de wintermaanden op de 1e vrijdag van de maand om 20.00 uur.
Interkomeet:
Kopij vóór 8 september 2006 sturen naar jpsasten@iae.nl
Contributie:
Volwassenen €20,00 per jaar, jeugd t/m 15 jaar €10,00.
Bankrekening nummer: ABN-AMRO: 52.34.78.542
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Agenda 2e kwartaal 2006
Dag

Datum

Aanvang

Activiteit

Openen/sluiten

woensdag

5 juli

20.00 uur

clubavond

Coen

Woensdag

12 juli

20.00 uur

clubavond

François

Zondag

16 juli

14.00 uur

publieksmiddag

Woensdag

19 juli

20.00 uur

clubavond

Hans

Woensdag

26 juli

20.00 uur

clubavond

Marius

Zondag

30 juli

14.00 uur

Publieksmiddag

Woensdag

2 augustus

20.00 uur

clubavond

woensdag

9 augustus

20.00 uur

clubavond

vrijdag

11 augustus

21.00 uur

Meteorenavond

zondag

13 augustus

14.00 uur

Publieksmiddag

woensdag

16 augustus

20.00 uur

Clubavond

zondag

20 augustus

14.00 uur

Publieksmiddag

woensdag

23 augustus

20.00 uur

Clubavond

zondag

27 augustus

14.00 uur

Publieksmiddag

woensdag

30 augustus

20.00 uur

Clubavond

François

woensdag

6 september

20.00 uur

Clubavond

Hans

donderdag

7 september

20.00 uur

Maansverduistering

woensdag

13 september 20.00 uur

Clubavond

Marius

woensdag

20 september 20.00 uur

Clubavond

Frans

Woensdag

27 september 20.00 uur

Clubavond

Jeroen
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Frans

Jeroen
Coen

Van het bestuur
François Swinkels

De afgelopen maanden is de sterrenwacht op een onverwachte wijze in het nieuws
geweest. Onze nestor Dees Verschuuren kreeg een onderscheiding. Verderop in
het blad lees je daar meer over. Vanaf deze plek wil ik Dees daar van harte mee
feliciteren, maar niet alleen Dees maar ook zijn familie en de sterrenwacht.
In de vergadering van het bestuur is besloten om serieus te gaan kijken naar de
mogelijkheid om de Interkomeet elektronisch te gaan versturen zonder dat het een
verplichting wordt om dat ook te doen. U zult daar bericht over ontvangen of al
ontvangen hebben. Verder willen we de gegevens zoals we die van ieder lid
hebben controleren en aanvullen.
Een ander belangrijk moment is de afgelopen maanden toch weer ons jaarlijks
uitstapje. Deze keer was het richting Schrieversheide en Genk. Ook hierover leest
u elders nog het een en ander. Jammer dat Coen, die zolang ik weet het jaarlijkse
uitstapje organiseert, niet van de partij kon zijn. Hij was door de hooikoorts geveld.
Fijn dat zijn vrouw Thea zo goed alles van Coen heeft kunnen overnemen. Coen en
Thea bedankt voor de fijne dag.
De verbouwing komt in zijn laatste fase. Van het bestuur van de Stichting Beheer
Jan Paagman Sterrenwacht vernemen we dat die op zoek is naar de laatste centen
en dat zij hopen die op niet al te lange termijn ook binnen te halen, zodat de bouw
kan beginnen. We blijven er aan werken.
In de algemene ledenvergadering van 8 februari j.l werd besloten om op woensdag
1 november a.s. een extra ledenvergadering te laten plaatsvinden. De redenen om
deze extra ledenvergadering te organiseren zijn, de leden meer inspraak te geven
in de activiteiten die wij in 2007 willen organiseren. Dat betekent ook, dat de
financiële begroting van 2007 van onze vereniging ter sprake zal komen.
Op de agenda van deze extra ledenvergadering zal ook de aanpassing van het
Huishoudelijk Reglement van onze vereniging geplaatst worden. Ook het gebruik
van de lidmaatschapskaartjes (clubkaartje) van onze vereniging zal toegelicht
worden. Vandaar dat wij u nu reeds uitnodigen voor deze extra algemene
ledenvergadering op woensdag 1 november a.s. Mocht u onderwerpen hebben, die
op deze vergadering aan de orde moeten komen, neem dan contact op met de
secretaris Marius Dekkers, tel. 0492.510006.
De agenda zal in de eerst volgende uitgebrachte Interkomeet gepubliceerd worden.
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Het lintje voor Dees
Francois Swinkels

Gelukkig een oranje bitter

Wat zou er gebeuren ??
Een lintje ???

Vol bewondering

Ook leny deelt in de feestvreugde
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De sterrenwacht in Franeker
François Swinkels

Ter gelegenheid van het 225 jarig bestaan van het Eise Eisinga Planetarium was er
in Franeker een manifestatie georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft
voor sterrenkunde. Alle (publieks)sterrenwachten uit Nederland waren uitgenodigd
voor een sterrenmarkt. Ze kregen daar de gelegenheid zich te presenteren.
De Jan Paagman Sterrenwacht was daar ook vertegenwoordigd. Door het slechte
weer op die dag moest er uitgeweken worden. De oorspronkelijke lokatie op de
markt onder een grote tent werd ingewisseld voor een drogere en minder winderige
plek in de kerk van Franeker. Zo kon het gebeuren dat we een plaats toegewezen
kregen onder de preekstoel. Toch even weer iets anders.

Let op het nieuwe JPS-Tshirt --->
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Het jaarlijkse uitstapje
Op zaterdag 6 mei was het weer zover. We werden om acht uur op de
sterrenwacht verwacht voor ons jaarlijkse uitstapje, dit keer zonder Coen die geveld
was door de hooikoorts. Zijn vrouw Thea heeft de honneurs voortreffelijk
waargenomen. Jammer voor Coen. Ook Henk de Mari moesten we missen. Hij was
door een lichte hartaanval geveld. Zo zijn we nog nooit op stap gegaan. Hoe dan
ook het was een gezellige dag met leuke activiteiten. Als eerste gingen we richting
Heerlen, naar Schrieversheide om precies te zijn, waar we een bezoek brachten
aan het Explorion. Het Explorion is ontstaan uit een sterrenwacht die breder is
geworden en zich nu aangesloten heeft bij de Vereniging van Science Centra. Maar
als je goed rondkijkt, kun je zien dat de roots toch de sterrenkunde zijn. Na een
voordracht over ons zonnestelsel stond een raketlancering op het programma.
Spectaculair !!!!!
Daarna naar Maastricht om wat rond te lopen en de inwendige mens te versterken.
We hadden weer heel mooi weer.
Als laatste gingen we naar Genk naar het planetarium. We kregen daar niet alleen
een voorstelling maar daarna ook nog een uitleg en demonstratie over alles wat
met het planetarium kan worden getoond. Coen bedankt voor deze dag en Thea
bedankt voor de uitvoering. Jullie mogen het uitstapje het volgend jaar weer
organiseren. Bedankt.

De lanceerbasis

Detail van de
lanceerbasis

Rondkijken in het Explorion
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De projector van het
planetarium in Genk

De kijker van het Explorion

detail

Maastricht, lekker genieten

De kijker in Genk
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Omslag voorblad: De Noord-Amerikanevel
Marius Dekkers

De Noord-Amerikanevel ook wel aangeduid met NGC7000 is een emissienevel,
hetgeen wil zeggen, dat deze nevel zelf straling uitzendt. In een emissienevel raken
de atomen geïoniseerd door energierijke straling van nabijgelegen sterren, zoals
Deneb, die daar niet al te ver vandaan staat.
De Noord-Amerikanevel is een enorme wolk van gloeiend waterstofgas.
De Noord-Amerikanevel is aan de hemel terug te vinden nabij de hoofdster van de
Zwaan: Deneb. Op een donkere locatie is de nevel nog net met het blote oog
waarneembaar. Het beste zicht op deze nevel verkrijg je evenwel, wanneer je
gebruik maakt van een lichtsterke kijker. De Noord-Amerikanevel heeft een
schijnbare helderheid van +5,9. De nevel ligt op een afstand van ongeveer 1600
lichtjaar en heeft een diameter van 45 lichtjaar.
In de hemelstreek, waar de Noord-Amerikanevel zich bevindt, zijn talrijke sterren te
zien. Immers door het sterrenbeeld de Zwaan loopt de melkweg. Open sterhopen,
dubbelsterren en sterrenwolken zullen in je vizier verschijnen.
De nevel dankt zijn naam, aan de vorm, die het heeft en die lijkt op het Noord
Amerikaans continent.
Omdat Deneb één van de drie sterren is, die deeluitmaken van de zomerdriehoek,
is dit gebied aan de hemel de komende maanden goed zichtbaar. Het is zeer de
moeite waard, om dit gebied van de hemel eens nader te bekijken.

Bezoek ATT Essen
Jeroen van Altveer

Het is zaterdag 13 mei. Bij de sterrenwacht in Asten hebben zich verzameld: Jozef
van Stiphout, Jos Imandt, Fekke de Jager en Jeroen van Altveer. Het weer is
goed. Een waterig zonnetje en een aangename temperatuur. Met z’n vieren passen
we comfortabel in mijn auto. De reis naar Essen kan beginnen. Het is iets na
halfnegen als we wegrijden en de reis verloopt voorspoedig zodat we rond kwart
voor tien aankomen in Essen. Er is zelfs nog een parkeerterreintje in de buurt van
de Gesamtschule Bockmühle met nog meerdere vrije plaatsen en het is nog gratis
ook. Waar kom je dat vandaag de dag nog tegen in een grote stad. We lopen naar
het schoolgebouw waar de 22e ATT (voluit Astronomischer Tausch und Trödel
Treff) wordt gehouden en sluiten aan bij de rij wachtenden. Tien minuten later zijn
we binnen. Tijd voor koffie. Dat wil zeggen: nadat ik de Coronado SolarScope Halpha kijker heb afgeleverd bij de stand van Lichtenknecker. Deze kijker hadden we
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in bruikleen tijdens de reparatie van ons eigen H-alpha filter. Vlak voor het weekend
had Lichtenknecker gemeld dat het filter klaar was en dat het handig zou zijn om
het geleende tijdens de beurs om te ruilen. Zo gezegd zo gedaan. Het duurde even
voor we de stand van Lichtenknecker gevonden hadden. Nadat we de grote hal
hadden uitgekamd bleek dat de stand recht tegenover de koffiehoek stond in de
kleine hal en dat we er voorbij waren gelopen. Eindelijk koffie. De enige foto die we
gemaakt hebben tijdens de beurs toont niet een interessant stukje astrotechnologie
maar een groep dorstige beursbezoekers in de koffiehoek.
De beurs bestond zoals gewoonlijk uit een deel met stands van leveranciers uit
heel Duitsland en een deel met stands voor particulieren en verenigingen. Op deze
beurs kun je bijna alles vinden op het gebied van hobbyastronomie: apparatuur,
accessoires, boeken, materialen voor zelfbouw en informatie over astronomie
reizen. Het deel met leveranciers beslaat ongeveer 2/3 deel van de beurs. Wat wel
opviel is dat de meeste grote leveranciers vooral uitverkoopspullen hadden
meegenomen en dat ze over het algemeen weinig high-end telescopen bij zich
hadden. Op de ATH beurs die in februari werd gehouden in Hückelhoven was dat
anders. Later heb ik op een forum gelezen dat diefstalrisico de belangrijkste
aanleiding was om geen duur spul uit te stallen. Daarentegen hadden de merken
Skywatcher en Meade groot uitgepakt met de laatste telescopen. De merkenstands
zijn er echter op gericht om vooral dingen te laten zien en niet zozeer om te
verkopen. Voor de sterrenwacht was ik op zoek naar een nieuwe Skywatcher ED80
refractor. Op de Skywatcher stand hadden ze er één voor demonstratie maar
verder ben ik ze op de hele beurs niet tegen gekomen. Gelukkig kon ik wel een
bestelling plaatsen met beurskorting. Tevens heb ik voor de sterrenwacht twee
nieuwe oculairen gekocht en een zonnenfilterfolie. Dit soort spul was in grote
hoeveelheden aanwezig voor leuke prijzen. Ook had ik m’n licht op willen steken
met betrekking tot CCD camera’s maar die waren nauwelijks te vinden. Verder had
ik nog op m’n boodschappenlijstje staan: een IR-pass filter en een skyglow filter.
Het IR-pass filter vond ik bij de stand van Astronomik waar ze overigens niet aan
beursprijzen deden. Bij
Baader hadden ze een
paar grote bakken met
filters
met
kleine
beschadigingen die extra
goedkoop weg gingen.
Daar
vond
ik
een
neodynium- skyglow filter
en ook een H-alpha filter
voor fotografie (niet voor
de zon). Het super koopje
van de dag was voor mij
echter een 15cm Meade
Schmidt-Newton OTA. Die
stond op m’n “lange
termijn
verlanglijstje”.
Deze telescopen worden
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normaal inclusief montering verkocht maar Meade had blijkbaar magazijnopruiming
gehouden en de oude voorraad LXD-55 Schmidt-Newtons in de aanbieding
gedaan.
Het heeft geen zin om tijdens zo’n beurs de hele dag achter elkaar aan te lopen
want je raakt elkaar toch kwijt. We hebben regelmatig afgesproken op een vast
punt om ervaringen uit te wisselen. De topdrukte was rond het middaguur en in de
loop van de dag werd het ook tamelijk warm binnen. Rond 4 uur waren we
uitgekeken. Ik was niet de enige die goed gescoord had. Naast de eerder
genoemde spullen bestond onze buit van de dag uit: Mooie posters met de Messier
objecten, een bino viewer met twee oculairen, doe het zelf materialen voor het
verbeteren van een Dobson telescoop, een boek over CCD technieken en nog wat
andere spullen, die ik even vergeten ben. Ook de terugreis verliep voorspoedig.
Rond halfzes waren we terug in Asten.

Dank U wel
Dees Verschuuren

De door François geplande rondleiding op 28 april j.l. is volledig in het water
gevallen. Vermoedelijk zit de groep Helmonders nog steeds te wachten op een
rondleiding. Maar de verrassing voor mij was des te groter. Dat ik mij gedurende 25
jaar met veel genoegen ten volle heb ingezet voor de sterrenwacht en het
planetarium was ten dele om steeds meer mensen te interesseren voor de
sterrenhemel, en ten dele om mijn eigen kennis van de sterrenkunde te vergroten
en zo mijn bijdrage nog interessanter te kunnen maken. Dat dit alles ook nog geleid
heeft tot de toekenning van een koninklijke onderscheiding heeft mij zeer verrast.
Ook namens Leny bedank ik hiervoor de initiatiefnemers, het bestuur en de leden
van de Jan Paagman Sterrenwacht , voor "het lintje" en alle feestelijkheden en
felicitaties die met de uitreiking daarvan gepaard gingen
Ik ben blij dat hierdoor de Jan Paagman Sterrenwacht ook voor de Gemeente
Asten en de Astense bevolking weer extra in de schijnwerpers is komen te staan en
ook hierna ga ik met veel plezier gewoon door.

De Schrikkelseconde
Dees Verschuuren

Op het interessante artikel "Help! Er komt een schrikkelseconde!" van Dave Bradley
in nummer 2 jaargang 2006 (ik wist niet dat de Interkomeet voor het eerst
verschenen is in het begin van onze jaartelling) wil ik een reactie gegeven. Ten
eerste omdat ik het leuk vind om Dave te laten weten dat ik het gelezen heb, ten
12

tweede om hem hier en daar te corrigeren en ten derde omdat ik het af en toe niet
begrijp, wat er staat of bedoeld wordt. Maar eerst de complimenten voor het
uitzoeken en het schrijven over de aspecten van de moderne tijd.
Onder de paragraaf "De meridiaan" staat dat de uurwerken in die tijd niet erg
nauwkeurig waren, met als verklaring dat er geen rekening werd gehouden met de
lengte van de dag, die veroorzaakt wordt door de ellipsvormige aardbaan om de
zon. Maar wij houden nog steeds geen rekening met de variabele daglengte ten
gevolge van de vorm van de aardbaan. De uurwerken uit die tijd waren
onnauwkeurig omdat ze constant aangedreven werden door een gewicht en door
een remmechanisme de juiste snelheid moesten krijgen. Naderhand is de slinger
en het echappement uitgevonden waardoor de uurwerken nauwkeuriger afgeregeld
konden worden, waardoor het verschil met de zonnetijd pas goed duidelijk werd.
Maar onze uurwerken vertonen nog steeds dezelfde afwijking. Toen we bemerkten
dat de aarde ten opzichte van de zon niet regelmatig draaide, hebben we een
gemiddelde zonnedag vastgesteld van 24 uur. In Oudnederlands praten we dan
over de middelbare zonnetijd, maar dit geldt voor een denkbeeldige zon, die op de
evenaar staat en elke 24 uur in het zuiden staat. De achtvormige lus is opgebouwd
uit twee sinussen. Een geeft de afwijking van de dagelijkse duur van de
omwenteling van de aarde weer en de andere kromme, ook een sinus, geeft de
projectie van de ecliptica op de evenaar weer.
Equation of Time
20
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Hierboven staat de afwijking van de positie van de zon en het uurwerk per dag
ofwel per datum. Als je op de horizontale as de datum vervangt door de declinatie
van de zon dan verandert de grafiek in de bekende achtvormige analemma. De
declinatie van de zon heeft tweemaal per jaar dezelfde waarde, want in het jaar
reist de zon tussen de steenbokkeerkring en de kreeftkeerkring en weer terug. Zie
ook het hoofdstuk "Tijd en Orientatie" in de Sterrengids.
OPMERKING: Er zijn nog oude klokken waar aan de binnenkant van de klok een
vereffeningstabel is gegeven om te weten hoe laat het is voor de plaats zelf.

13

Die Richelieu was een een knappe man, want Ferro (El Hiero) werd gekozen omdat
de NUL meridiaan dan zo min mogelijk over het land liep, waardoor zo weinig
mogelijk landen doorsneden werden door een tijdmeridiaan en binnen het land dus
geen tijdverschillen optraden. Maar misschien was de ware reden dat Frankrijk en
Engeland niet behoefden te vechten om de NULmeridaan op hun grondgebied te
verkrijgen.
In de paragraaf "De aardrotatie" wordt zonder nadere uitleg verklaard dat bij een
gemiddelde vertraging van 1,7 msec per dag per eeuw na 100 eeuwen het totaal is
opgelopen tot 31 sec. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, maar wat weet ik niet.
Mijn redenering zegt dat bij een gemiddelde van 1,7 msec/dag gedurende een
eeuw reeds een vertraging oplevert van 1,7 msec x 36525 dagen = 62 sec/eeuw.
Waarom is dat een factor 2 groter dan de uitkomst over 100 eeuwen. Helaas ik kan
er geen touw aan vastknopen en ook op Internet vind ik geen duidelijke verklaring.
Dus, beste Dave, verklaar je nader.
Wat daar op volgt in de paragraaf "Problemen….." geeft mij nog meer problemen.
Als we niets meer doen aan de UTC dan loopt deze in 2023, dus na 17 jaar 2
seconden achter, na 18 jaar 3 seconden. Dan zou ik zeggen na 34 jaar 4 seconden
of na 36 jaar 6 seconden, maar nee, ik lees na 30 jaar ineens 10 seconden. En zo
tob ik verder. En ben totaal de tijd kwijt.

Astronomisch nieuws
bron: http://www.astronieuws.nl

16 juni 2006 • Satelliet ziet gammaflitsen ‘uit een ooghoek’
Dankzij een doordacht ontwerp en een geavanceerde
analyse, kan ESA’s gammasatelliet Integral nu ook
gammaflitsen detecteren als de satelliet een heel andere
kant op ‘kijkt’ – mits de flits helder genoeg is, tenminste.
Toen op 6 april 2003 weer eens een heldere gammaflits
plaatsvond, onderzocht Integral juist een stukje hemel bijna
veertig graden verderop: de flits gammastraling ging
daardoor door de zijkant van de satelliet. Maar doordat Integral is voorzien van een
dubbellaagse detector, is deze gammaflits toch gedetecteerd. Harde
gammastraling gaat door de loden afscherming aan de zijkant van de satelliet heen
en wordt zelfs niet onmiddellijk door de eerste laag van de detector geabsorbeerd,
maar staat een deel van zijn energie af en wordt verstrooid, waarna het ‘verzachte’
restant de tweede laag van de detector kan bereiken. De trefplaatsen in de twee
detectorlagen kunnen worden gebruikt om de richting van de gammaflits te
herleiden. De onderzoekers zijn bezig om software te ontwikkelen die de gegevens
van Integral automatisch op deze dubbele detecties nakijkt.
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Meer informatie:
http://www.esa.int/SPECIALS/Integral/SEMJLCAATME_0.html

15 juni 2006 • Drie nieuwe Trojanen bij Neptunus ontdekt
Met de 6,5-meter Magellan-Baade-telescoop in Chili zijn drie nieuwe planetoïden
ontdekt die dezelfde baan volgen als de planeet Neptunus. De
planetoïden bevinden zich in een van de stabiele
libratiepunten, die op 60 graden aan weerszijden van de
planeet liggen. Zulke planetoïden die voor een planeet uit of
achter een planeet aan om de zon bewegen, worden Trojanen
genoemd. De stabiele libratiepunten zijn een soort valkuilen
waar de aantrekkingskrachten van planeet en zon zodanig
samenwerken dat objecten, zoals toevallig passerende planetoïden, ‘vast’ komen te
zitten. In beginsel kan elke planeet een gevolg van Trojanen hebben, maar tot nu
toe zijn ze alleen waargenomen bij Jupiter en Neptunus. Sterrenkundigen
vermoeden dat de Trojanen bij Neptunus zeer talrijk zijn, maar door hun grote
afstand zijn ze moeilijk waarneembaar. De vier (!) die tot nog toe zijn ontdekt,
bewegen alle voor Neptunus uit.
Meer informatie:
http://www.carnegieinstitution.org/neptune_trojans/default.html

14 juni 2006 • Mogelijke verklaring gevonden voor omvang
manenstelsels
Amerikaanse sterrenkundigen denken een verklaring te hebben
gevonden voor de beperkte omvang van de manenstelsels van de
reuzenplaneten (Nature, 15 juni). Elk van deze planeten heeft een
verzameling manen waarvan de totale massa ruwweg tienduizend
keer zo klein is als de planeetmassa. Het merkwaardige is dat deze massa nogal
verschillend verdeeld is: Jupiter heeft vier grote manen van vergelijkbare omvang,
terwijl in het geval van Saturnus bijvoorbeeld bij na alle massa in één maan zit. Ook
vreemd is dat de manen van de reuzenplaneten relatief klein zijn ten opzichte van
de manen van de aarde en Pluto. Volgens de onderzoekers komt dit door de
ontstaansgeschiedenis van de grote planeten, die voor het grootste deel uit gas
bestaan. Dat gas hebben die planeten vroeg in hun geschiedenis uit hun omgeving
verzameld en daarbij zou zich tijdelijk een gasschijf om hen heen hebben gevormd,
waarin zich manen vormden. Het spel van de zwaartekracht van deze manen zou
spiraalgolven in het gas hebben veroorzaakt, die ervoor zorgden dat hun banen
steeds dichter bij de planeet kwamen te liggen – en hoe groter de maan, des te
sneller deze migratie. Er werden als het ware aan de lopende band manen
geproduceerd, maar veel ervan – en met name de grootste – stortten al snel op de
planeet. Hierdoor bleef de hoeveelheid ‘maanmassa’ in de gasschijf constant, tot
op het moment dat deze opgelost was en alleen de laatst geproduceerde
‘modellen’ achterbleven. Computermodellen die op dit idee zijn gebaseerd, leiden
inderdaad tot manenstelsels als die van Jupiter en Saturnus.
Meer informatie:
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http://www.swri.org/9what/releases/2006/Canup.htm

13 juni 2006 • Nieuw kratertje op de maan ontstaan
Op 2 mei jl. hebben NASA-sterrenkundigen gezien hoe een
kleine meteoroïde op de maan is ingeslagen. Videobeelden, die
met een 25-cm telescoop zijn gemaakt, laten een ongeveer 0,4
seconde durende lichtflits in het gebied Mare Nubium (‘Zee van
de Wolken’) zien. De bron van deze lichtflits is de vuurbol die bij
de inslag van het naar schatting 25 centimeter grote object is
ontstaan. Daarbij zou een ongeveer veertien meter brede en drie
meter diepe krater zijn gevormd. NASA houdt momenteel de maan extra goed in de
gaten, met het oog op de mogelijke vestiging van een permanent bemande basis
op de maan. De inslag van 2 mei was de tweede die in een tijdsbestek van
ongeveer twintig waarneemuren is waargenomen.
Meer informatie:
http://science.nasa.gov/headlines/y2006/13jun_lunarsporadic.htm?list133910

De sterrenhemel in het 3e kwartaal 2006
Marius Dekkers

Momenteel hebben we te maken met lange dagen en korte nachten; de
avondschemering gaat over in de ochtendschemering. Het is daarom niet zo’n
geschikte periode om waarnemingen te doen. De zwakke hemelobjecten zullen
moeilijk waar te nemen zijn. Uiteraard zijn er toch diverse objecten de moeite
waard, bekeken te worden.
Tijdens de zomerperiode neemt de zomerdriehoek een bepalende plaats in. De
zomerdriehoek wordt gevormd door de sterren Wega (Lier), Deneb (Zwaan) en
Altaïr (Arend). Wega staat op een afstand van 25 lichtjaar en is een ster van
spectraaltype A0. Vanaf de Aarde gezien heeft Wega een helderheid van 0,0 mag.
Deneb van de Zwaan staat op een afstand van 1600 lichtjaar en heeft een
schijnbare helderheid van +1,3 mag. De lichtkracht van Deneb is 250.000 x zo
groot als die van onze Zon. Spectraaltype van Deneb is A2. Ten slotte Altaïr. Deze
ster staat op ongeveer 17 lichtjaar van de Aarde en heeft een schijnbare helderheid
van +0,8 mag. Altaïr is van spectraaltype A7. Vergelijk in je eigen tuin eens Deneb
en Wega en constateer, dat Wega dichter bij de Aarde staat, dan Deneb, omdat hij
helderder is. Deze helderheid drukken we uit in “magnitude”. Spreken we over
absolute helderheid, dan drukken we deze uit in “Magnitude”. Van absolute
helderheid is sprake als we ter vergelijking alle sterren op dezelfde afstand zetten,
n.l. op 10 parsecs oftewel 32,6 lichtjaar.

16

Ster

Afstand in lichtjaren

Altaïr

Helderheid
Schijnbaar

Absoluut

17

+ 0,8

+2,2

Deneb

1600

+1,3

-7,2

Wega

25

+0,0

+0,6

Het sterrenbeeld de Zwaan ligt midden in de melkweg, de lichtende band die je op
een heldere avond kunt zien. In dit sterrenbeeld liggen een aantal open
sterrenhopen (concentraties van sterren) en gasnevels. Het sterrenbeeld de Zwaan
telt meer dan 10 sterren die helderder zijn dan mag.+4.
Het sterrenbeeld Lier (Lyra) bevat 4 sterren die helderder zijn dan mag.+4. In het
sterrenbeeld ligt de Ringnevel M57, een planetaire nevel.
Gebruik je verrekijker eens om de melkweg te bekijken. Je zult ontdekken, dat er
ontelbare sterren in de melkweg zitten. Als je de melkweg in noordelijke richting
bekijkt, dat komt je bij het “W”-vormige sterrenbeeld Cassiopeia uit. Tussen dit
sterrenbeeld en het sterrenbeeld Andromeda staat de gelijknamige
andromedanevel. Dit naburige sterrenstelsel staat op een afstand van ruim 2
miljoen lichtjaar.

De Zon
Het zomerseizoen is volop aan de gang. De Zon bereikte op 21 juni j.l zijn grootste
noordelijke declinatie (+23º26’). Op dat moment stond hij recht boven de
Kreeftskeerkring. In de komende periode blijft de Zon lang boven de horizon en
gaat, wanneer hij onder de horizon verdwijnt, niet ver daaronder. Hij is inmiddels
zuidwaarts gekeerd op weg naar het equinox, het begin van de herfst op het
noordelijk halfrond, dat dit jaar op 23 september begint.
Hieronder in de tabel is opgenomen de tijdstippen van opkomst, doorgang door de
meridiaan en de ondergang van de Zon. In de laatste kolom staat vermeld, in welke
sterrenbeeld de Zon staat, vanaf de Aarde gezien.
Datum

Opkomst

Doorgang

Ondergang

Zon in het sterrenbeeld

1 juli

05.23 u

13.43 u

22.03 u

Tweelingen

10 juli

05.31 u

13.45 u

21.58 u

Tweelingen

20 juli

05.43 u

13.46 u

21.48 u

Kreeft

1 aug.

05.58 u

13.46 u

21.32 u

Kreeft

10 aug.

06.14 u

13.45 u

21.15 u

Kreeft

20 aug.

06.30 u

13.43 u

20.54 u

Leeuw

1 sep.

06.53 u

13.40 u

20.25 u

Leeuw

10 sep.

07.04 u

13.37 u

20.09 u

Leeuw

20 sep.

07.20 u

13.33 u

19.46 u

Maagd

30 sep.

07.37 u

13.30 u

19.21 u

Maagd
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De Maan
Op donderdag 7 september is er een kleine gedeeltelijke maansverduistering te
zien. Slechts 18% van de diameter van de Maan wordt verduisterd. Omdat de
Maan pas om 20.15 uur opkomt, zal slechts de tweede helft van de verduistering te
zien zijn.
Om 20.06 uur komt de Maan in de kernschaduw. Het maximum van de
verduistering is om 20.51 uur. Om 21.37 uur verlaat de Maan de kernschaduw.
De Sterrenwacht zal vanaf 20.00 uur geopend zijn voor belangstellenden.
De schijngestalten en tijdstippen van opkomst en ondergang van de Maan.
Datum

Schijngestalte

Opkomst

Ondergang

3 juli

Eerste kwartier

13.50 u

01.07 u ( 4/7)

11 juli

Volle maan

22.56 u

05.05 u (12/7)

17 juli

Laatste kwartier

00.14 u

14.05 u

25 juli

Nieuwe maan

05.30 u

22.20 u

2 aug

Eerste kwartier

15.16 u

23.50 u

9 aug

Volle maan

21.42 u

05.36 u (10/8)

16 aug

Laatste kwartier

23.32 u

16.11 u (17/8)

23 aug

Nieuwe maan

05.50 u

20.56 u

1 sep

Eerste kwartier

16.51 u

23.16 u

7 sep

Volle maan

20.15 u

06.09 u ( 8/9)

14 sep

Laatste kwartier

22.53 u

16.31 u (15/9)

22 sep

Nieuwe maan

07.14 u

19.33 u

30 sep

Eerste kwartier

16.40 u

23.07 u

Dit jaar valt de oogstmaan in oktober en niet in september. Hoe komt dat?

De planeten
Overzicht zichtbaarheid van de planeten in het 3e kwartaal.
Planeet

Juli

Augustus

September

Mercurius

beneden conjunctie

’s morgens

boven conjunctie

Venus

’s morgens

’s morgens

’s morgens

Mars

’s avonds

Conjunctie

Conjunctie

Jupiter

’s avonds

’s avonds

’s avonds

Saturnus

‘s avonds

Conjunctie

’s morgens

Uranus

’s nachts

’s nachts

’s nachts
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Planeet

Juli

Augustus

September

Neptunus

’s nachts

’s nachts

’s nachts

Pluto

’s nachts

’s avonds

’s avonds

Mercurius is op 18 juli in beneden conjunctie. Hij staat dan tussen de Zon en de
Aarde in. Op het einde van de Maand wordt Mercurius ’s morgens zichtbaar. De
planeet snelt om de Zon. Op 7 augustus bereikt hij alweer zijn grootste westelijke
elongatie. Op 1 september staat de planeet achter de Zon en komt tegen het
midden van de maand september uit de zonnegloed. Echter is de hoek,
waarbinnen de planeet zichtbaar is, klein, waardoor hij heel moeilijk waar te nemen
valt. In deze periode beweegt de planeet zich in de sterrenbeelden Tweelingen –
Kreeft – Leeuw en Maagd. Venus is een ochtendobject. De planeet valt direct op
vanwege zijn grote helderheid. Venus staat eerst in de Stier en in de Kreeft, daarna
in de Leeuw en Maagd. In de tweede helft van september verdwijnt Venus in de
zonnegloed. In oktober is Venus in bovenconjunctie. Mars is vrij lichtzwak. Tegen
het einde van de maand verdwijnt Mars langzaam in de zonnegloed. Mars bevindt
zich in het sterrenbeeld Leeuw. Op 22 juli komt hij in de buurt van Regulus en
schuift verderop naar het sterrenbeeld de Maagd. Jupiter is terug te vinden in het
sterrenbeeld Weegschaal. De planeet valt na zonsondergang direct op in het
zuiden, vanwege zijn helderheid. Jupiter beweegt langzaamaan naar de Zon en is
de komende maanden nog aan de zuidwestelijke horizon te zien. Saturnus
verdwijnt begin juli in de avondschemering. De planeet staat in het sterrenbeeld
Kreeft. Op 7 augustus is Saturnus in conjunctie met de Zon. Eind augustus – begin
september komt Saturnus uit de zonnegloed. De planeet schuift langzaam op naar
het sterrenbeeld de Leeuw. Uranus staat in het sterrenbeeld Waterman en is de
gehele nacht te zien. Op 5 september komt de planeet in oppositie. Neptunus
vertoeft in het sterrenbeeld de Steenbok en is ’s nachts waar te nemen. Pluto staat
in het sterrenbeeld Slang en wordt in de avond zichtbaar.

De Planetoïden
In onderstaand schema zijn de schijnbare helderheden van een aantal planetoïden
vermeld, alsmede hun positie aan de hemel. Tevens is aangegeven wanneer de
planetoïden in oppositie zijn.
Planetoïde

juli

augustus

september

sterrenbeeld

Oppositie

1. Ceres

mag.+8

mag.+7,6

mag.+8,2

Zuidervis

12 aug.

2 Pallas

mag.+9,5

mag.+9,8

mag.+10,2

Hercules

1 juli

6. Hebe

mag.+8,5

mag.+7,8

mag.+8,7

Steenbok

5 aug.

7. Iris

mag.+9,6

mag.+9,0

mag.+8,4

Ram

10. Hygiea

mag.+9,2

mag.+10

15. Eunomia

mag.+8,3

mag.+8,6

25.Phocaea
29.Amphitrite

mag.+9,4

mag.+10
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Boogschutter

13 juli

mag.+9,2

Steenbok

30 juli

mag.+10

Pegasus

25 sep.

Boogschutter

12 juli

Planetoïde

juli

augustus

68. Leto

september

mag.+10

349.Dembowska

mag.+10

532. Herculina

mag.+9,7

mag.+9,7

mag.+10

sterrenbeeld

Oppositie

Walvis

16 sep.

Steenbok

12 aug.

Slangedrager

Meteoren
De komende maanden zijn rijk aan meteorenzwermen. Hieronder volgen de
belangrijkste bijzonderheden van deze zwermen.
α-Capricorniden.
Deze zijn te zien van af begin juli. Dit zijn heldere trage meteoren met een
oranjeachtige kleur. Het maximum van 4 per uur, valt op 30 juli. Het radiant
(vluchtpunt) ligt bij de hoofdster van de Steenbok α.Cap (mag.+4,2)
δ-Aquariden-zuid.
Rond 12 juli dienen de eerste δ-Aquariden-zuid zich aan. Deze meteoren zijn ook
traag en helder. Sommige kunnen uitgroeien tot boliden. Op 28 juli is het maximum
van 20 per uur. Het radiant van deze zwerm ligt bij de ster δ van de Waterman
(mag.+3,3).
Beide meteorenzwermen zijn moeilijk uit elkaar te houden.
Perseïden.
Reeds half juli verschijnen reeds de eerste Perseïden. Op het hoogtepunt in de
nacht van zaterdag 12 op zondag 13 augustus om 04.00 uur kunnen er gemiddeld
meer dan 100 per uur waargenomen worden. Maar ook op de daar voorafgaandeen voorbije avonden kunnen er per uur veel waargenomen worden. Deze zwerm
wordt ook wel aangeduid met “Laurentiustranen”, genoemd naar de heilige
Laurentius, waarvan 10 augustus de feestdag is.
De Perseïden brengen snelle meteoren voort, vaak met een nalichtend spoor.
Het radiant van deze zwerm ligt in het sterrenbeeld Persëus, vlakbij de η-Persëus
(mag.3,8). Het sterrenbeeld ligt aan het begin van de avond vrij laag in het
noordoosten, maar bevindt zich tegen de ochtend, bijna in het zenit. Tussen de
Perseïden door kunnen ook meteoren van de andere hierboven genoemde
zwermen te zien zijn.
De Maan kan een storende rol spelen. De Maan komt in het zuidoosten op. Op 9
augustus is het volle maan; een week later, 16 augustus is het laatste kwartier. De
opkomsttijden van de Maan in die week is:
Datum
10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.

opkomst
21.57 uur
22.10 uur
22.21 uur
22.34 uur
22.48 uur

ondergang
07.12 uur
08.46 uur
10.17 uur
11.46 uur
13.15 uur
20

15 aug.

23.06 uur

14.44 uur

De kans dat je tegen de ochtend meer meteoren ziet dan in de avond heeft te
maken met het feit, dat de Aarde ’s morgens tegen de bewegingsrichting van de
zwerm draait. ’s Avonds draait de Aarde met de meteoren mee.
N.B. Je kunt dat vergelijken met de auto’s op de autoweg. Je ziet meer auto’s uit de
tegenovergestelde richting komen, dan er auto’s met jou in dezelfde richting rijden.
κ-Cygnide.
Deze meteorenzwerm is actief tussen 3 en 25 augustus. Deze meteoren zijn traag
en vaak heel helder. Hun radiant ligt in het uiterste puntje van de linkervleugel van
het sterrenbeeld de Zwaan.
α-Aurigiden.
Vanaf 25 augustus tot 5 september zijn de α-Aurigiden actief. Op het tijdstip van het
maximum, 1 september, kunnen er gemiddeld 7 per uur waargenomen worden.
In september wordt het weer rustig aan de meteorenhemel, hoewel er altijd een
verdwaalde meteoor te zien kan zijn.

Ster- en planeetbedekkingen
Op 27 juli wordt Mars door de Maan bedekt. De bedekking is bij ons zeer moeilijk
waar te nemen. Op het moment van de bedekking staat Mars slechts 29º van de
Zon. Om ongeveer 19.56 uur verdwijnt de planeet aan de onverlichte zijde van de
Maan en komt ongeveer een uur later om 20.51 uur weer aan de verlichte kant te
voorschijn. Aangezien de bedekking tegen zonsondergang plaatsvindt, dient men
minimaal een vrij uitzicht naar de westelijke horizon te hebben. Mars heeft een
helderheid van mag.+2,2. Gebruik een telescoop met een minimale opening van 10
cm.
Op 4 augustus om 22.13 uur is er een sterbedekking waar te nemen. Het gaat om
de ster τ-Scorpii (Tau van de Schorpioen). De bedekking geschiedt op een hoogte
van 9º. De ster heeft een helderheid van Mag.+2,8. De Maan is voor 74% verlicht.
Om 23.04 uur komt de ster weer aan de verlichte zijde tevoorschijn. Gebruik wel
een telescoop, vanwege de grote helderheid van de Maan.
In de nacht van za. 9 op zo. 10 september wordt de ster ε-Piscium (epsilon van de
Vissen) mag.+4,3 door de Maan bedekt. De Maan is voor 93% verlicht. De ster
komt om 00.41 uur weer aan de donkere rand tevoorschijn.
Voorts zijn er een aantal rakende bedekkingen. Door de geografische ligging is het
niet steeds duidelijk of het echt een rakende bedekking betreft of dat er sprake is
van een conjunctie.
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