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Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht
Adres:
Ostaderstraat 28
5721 WC Asten
Telefoon: 0493-696956

Internet:
E-mail: jpsasten@iae.nl
http://www.sterrenwachtasten.nl
Hier vindt u ons:

Ligging:
51°24’ noord, 05°44’ oost

Afspraken en groepsontvangsten:
F. Swinkels: 0492-383054

Bestuur:
Voorzitter :
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Francois Swinkels
Marius Dekkers
Henk de Mari
Gerrit van Bakel
David Bradley
Hans Kanters
Frans Mrofcynski

0492-383054 f.swinkels8@chello.nl
0492-510006 mdekkers@hccnet.nl
hpfw.de.mari@hccnet.nl
g.bakel@planet.nl
d.bradley@chello.nl
0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl
0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl

Jeugdafdeling “Galactica”:
Coordinator :

Lianne v.d. Westerlo

0492-511712

Sleutelhouders
Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium:
Harrie Eijsbouts
Coen Pouls
Dees Verschuuren

Rob Fritsen
Lianne v.d. Westerlo
Dave Bradley

Geopend:
Elke woensdagavond clubavond 20.00 uur voor leden. Openavonden in de wintermaanden op de
1e vrijdag van de maand om 20.00 uur. Waarneemavonden op de 3e vrijdag van de maand om
20:30 uur. Elke laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur jeugdafdeling Galactica.

Interkomeet:
Kopij vóór 5 september 2008 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

3

Inhoud
Agenda 3e kwartaal 2008.....................................................................................................5
Van het bestuur ...................................................................................................................6
Opening van de sterrenwacht ..............................................................................................7
Omslag voorblad: Zonsverduistering 1-8-2008 ....................................................................8
Laatste nieuws.....................................................................................................................9
Explosie in Tunguska...........................................................................................................9
De nieuwe sterrenwacht ....................................................................................................10
De telescoop......................................................................................................................15
Wat eten zwarte gaten?? ...................................................................................................16
Astronieuws .......................................................................................................................18
Sterrenhemel van de zomer...............................................................................................20

4

Agenda 3e kwartaal 2008
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Openen/sluiten

woensdag

2 juli

20.00 uur

clubavond

Francois

woensdag

9 juli

20.00 uur

clubavond

Coen

zondag

13 juli

14.00 uur

publieksmiddag

woensdag

16 juli

20.00 uur

clubavond

Dees

vrijdag

18 juli

20.30 uur

waarneemavond

Frans

woensdag

23 juli

20.00 uur

clubavond

Harrie

vrijdag

25 juli

19.00 uur

Jeugdafdeling

Lianne/Jozef

zondag

27 juli

14.00 uur

publieksmiddag

woensdag

30 juli

20.00 uur

clubavond

vrijdag

1 augustus

08.00 uur

Zonsverduistering *

woensdag

6 augustus

20.00 uur

clubavond

zondag

10 augustus

14.00 uur

publieksmiddag

dinsdag

12 augustus

21.30 uur

De perseïden **

woensdag

13 augustus

20.00 uur

clubavond

Francois

vrijdag

15 augustus

20.30 uur

waarneemavond

Frans

zaterdag

16 augustus

21.30 uur

Maansverduistering *

woensdag

20 augustus

20.00 uur

clubavond

David

vrijdag

22 augustus

19.00 uur

Jeugdafdeling

Lianne/Jozef

zondag

24 augustus

14.00 uur

publieksmiddag

woensdag

27 augustus

20.00 uur

clubavond

Gerrit

woensdag

3 september

20.00 uur

clubavond

Coen

vrijdag

5 september

20.00 uur

publieksavond

woensdag

10 september

20.00 uur

clubavond

Dees

woensdag

17 september

20.00 uur

clubavond

Harrie

vrijdag

19 september

20.30 uur

waarneemavond

Frans

woensdag

24 september

20.00 uur

clubavond

Rob

vrijdag

26 september

19.00 uur

Jeugdafdeling

Lianne/Jozef

woensdag

1 oktober

20.00 uur

clubavond

Frans

vrijdag

3 oktober

???

Frans
Rob

opening

*

Tijdens de zonsverduistering en de maansverduistering is de sterrenwacht
geopend voor het publiek.

**

In de nacht van 12 op 13 augustus zal er bij goed weer op de sterrenwacht
gekeken worden naar de perseïden.

De data waarop de sterrenwacht bezet is door (groeps)bezoeken zijn te vinden op
internet op: http://www.sterrenwachtasten.nl/php_test/afspraken/afspraken.php
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Van het bestuur
François Swinkels

De laatste maanden is er door vele leden heel, heel hard gewerkt. In de begroting
voor de verbouwing stond dat er een bijdrage van eigen leden moest zijn in de
werkzaamheden. Welnu, deze bijdrage is meer dan waar gemaakt. Stond er
officieel 100 uur voor eigen werkzaamheden dan is dat uitgegroeid tot wel het
driedubbele zoniet het vierdubbele. Geweldig hoe er gewerkt is . Niets was teveel.
Als de vereniging ooit een vereniging is geweest dan was het nu. Samen is de klus
geklaard. Een kleine opsomming:
• De ruimtes leeg maken en alles opslaan, gedeeltelijk in de koepel,
gedeeltelijk in het depot van het museum en gedeeltelijk bij Rob Fritsen
(waarvoor onze dank)
• Het behandelen en texen van de muren. Dat waren vele vierkante meters,
maar met zo’n verfploeg was de klus in een paar zaterdagen klaar.
• Het aanbrengen van verlichting in de verschillende ruimtes.
• Het opnieuw aanbrengen van bekabeling, telefoon en internet
• Alles weer inruimen en op zijn plaats zetten.
• Niet te vergeten een zeer belangrijk karwei was het vrijmaken van de
vluchtroute tussen de twee loodsen. Hier lag me een berg stenen. Samen
met gemeente, museum en onze mensen is het toch gelukt en mogen we
zeggen dat we een veilige nooduitgang hebben. Het waren veel stenen die
verplaatst moesten worden.
• Last but not least de entree. Die heeft ook een flinke opknapbeurt gekregen.
De voorkant van het Pieterse plantarium is geschilderd en een gedeelte van
de stenen die we achter weg gehaald hebben is aan de voorkant opnieuw
gebruikt . Er komt ook nog nieuwe beplanting.
• En dan nog het nadenken over van alles en nog wat, want het bleek
overduidelijk dat er pas echte beslissingen genomen kunnen worden als het
concreet is
• En alles wat er nog bijgekomen is
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Alles bij elkaar hebben we een prachtig stuk werk geleverd en het leuke was ook
dat iedereen dat voor zijn/haar rekening kon nemen waarvan hij/zij dacht dat kan ik
het beste. Gewoon geweldig zoals het gegaan is.
Na al dat zwoegwerk kwam het moment van de levering van de verschillende
onderdelen. Eerst kwam de vloerbedekking (voor de expositieruimte is gekozen
voor marmoleum en voor de filmzaal en de clubruimte voor vloerbedekking. Daarna
kwam de nieuwe inrichting. De firma Deska uit Asten heeft zich ingespannen om
aan al onze wensen te kunnen voldoen. Het is allemaal heel mooi op elkaar
afgestemd en de oh’s en de ah’s waren niet van de lucht op het moment dat leden
het resultaat voor de eerste keer zagen. Zelfs de medewerkers van het museum
kwamen om de beurt eens kijken wat we toch allemaal aan het doen zijn.

Opening van de sterrenwacht
François Swinkels

Kort en goed, we mogen beretrots zijn op wat we klaar krijgen. De omstandigheden
zijn nu optimaal. Dus alvast veel plezier met de nieuwe ruimtes.
De opening van de vernieuwde sterrenwacht zal geregeld moeten worden en een
spectaculair tintje moeten krijgen.
De planning is de opening te doen op 3 oktober. Dat is redelijk aan het begin van
het nieuwe seizoen en is nog voor de herfstvakantie die de week daarop begint (in
onze regio van zaterdag 11 oktober tot en met zondag 19 oktober). De week
daarna is eigenlijk al weer te ver in het seizoen. Dus noteer alvast in uw agenda 3
oktober. Het programma moet nog gemaakt worden en ik verzoek hierbij een ieder
die ideeën heeft of zich wil inzetten voor deze activiteit om zich te melden bij de
voorzitter. Alles kan nog. Met het uitnodigen van hoge pieten ben ik ook druk bezig.
Woensdag op de clubavond blijkt enthousiast te zijn gereageerd op de suggestie
van David Bradley om de leden te vragen hun foto’s, herinneringen,
krantenknipsels enzovoort op te sturen of beschikbaar te stellen voor een expositie
en ons eigen archief van foto’s en krantenknipsels aan te vullen. Daarom deze
oproep in de Interkomeet. Kijk nog eens in oude fotoalbums en stel foto’s die direkt
of indirekt te maken hebben met de jan Paagman Sterrenwacht en de hobby
beschikbaar voor een expositie.
Sinds de opening van de sterrenwacht in 1981 hebben we samen veel
meegemaakt: kometen, verduistering zowel vanuit Asten als vanuit het buitenland
waargenomen, de komst van het Pieterse Planetarium, de inwijding van de nieuwe
kijker door de pater, noem maar op. Ik heb zelf al een lange lijst, ook foto’s in mijn
eigen archief. Als we hier wat posters van kunnen maken, met de oude Paagman
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kijker centraal – opgehangen op Henks katrolblok – en zelfgemaakte kijkers van
clubleden (ik denk aan Harrie) kunnen we een beeld uitstralen van een levendige
vereniging, een beeld van wat mensen hebben betekend voor de club en wat de
club heeft betekend voor de mensen. Vergeet ook de niet het jaarlijkse uitstapje.
Als voorzitter ben ik nog te kort lid om een archief te hebben van alle activiteiten die
de club ooit ondernomen heeft. Dus…………………………………. Kijk thuis eens
rond.

Omslag voorblad: Zonsverduistering 1-8-2008
François Swinkels

1. Maan raakt de zon om 08.38 uur
2. Maan bedekt de zon maximaal om 09.26 uur
3. Einde van de bedekking om 10.15 uur
De grootte van de maximale bedekking bedraagt 0,231. Dat wil zeggen dat 23,1% van de
zonnediameter achter de maan schuil gaat.
De totaliteitszone van de ze verduistering ligt in Rusland, Kazakstan, Mongolie en China. De
maximale duur van de totalitietsfase bedraagt 2 min en 27 sec en is in Nadym in Rusland. Helaas
allemaal heel ver weg.
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Laatste nieuws
François Swinkels

Helaas ook nog een vervelend mededeling. Onze secretaris Marius Dekkers kampt
op dit moment met problemen met zijn gezondheid. Wat leek te beginnen met zich
niet goed voelen, draait nu uit op een vervelende ziekte van zijn nieren. Hij zal het
de komende tijd heel wat rustiger aan moeten gaan doen. Vanaf deze plaats
wensen wij hem heel veel sterkte toe en vooral veel beterschap.

Explosie in Tunguska.
Dees Verschuuren

In de morgen van 30 juni 1908, morgen 100 jaar geleden, vond in Centraal Siberië
in het midden van de Taiga1 een geweldige explosie plaats, die onmiddellijk door
alle seismografen in de wereld geregistreerd werd. Vijfmaal loopt een
aardbevingsgolf rondom de wereldbol, en tweemaal gaat er een luchtdrukgolf rond
de aarde.
Pas in 1927 lukt het om de plaats van de explosie in het ongebaande land van het
Siberische oerwoud te vinden. Als leider van de ontdekkingsexpeditie treedt op de
Russische mineraloog L.A. Kulik.2
De wetenschappelijke leden van deze expeditie zagen in het Tunguska bosgebied
een oppervlakte met een diameter van 40 km, waarbinnen het bos totaal is
uitgestorven. Zeer verwarrend is de ligging van de dode bomen; in het centrale
gebied met een diameter van ongeveer 15 km, wijzen takloze bomen naar de
hemel. Zij moeten met een geweldige kracht getroffen zijn, die recht van boven
gekomen is. In het gebied met een straal tussen de 15 en 40 km zijn de bomen
radiaal naar buiten omgevallen.
In de bodem en in de afzettingen bevinden zich micrometeoritische deeltjes –
kleine kogeltjes van glas en metaal met een abnormale hoge concentraties van de
elementen nikkel en iridium.
De oorzaak en het verloop van de Tunguska explosie blijven onopgehelderd, omdat
in tegenstelling met andere meteoriet inslagen, er geen krater te vinden is. Maar er
zijn toch verschillende hypothesen ter verklaring van dit phenomeen. Vermoed
wordt o.a. dat een brokstuk van de Encke komeet met de staart vooruit op de aarde
afstormde en op 8 – 10 km hoogte in de dampkring van de aarde ontplofte. Deze
komeet, in 1786 door P. Méchain ontdekt, heeft een periode van 3,31 jaar.
Volgens een nieuwe Tunguska expeditie van 1987 komt ook een grotere meteoriet
of een planetoide van ongeveer 100 m diameter in aanmerking, die in de atmosfeer
geëxplodeerd is.
Bron:Harenberg Schlüsseldaten Astronomie, Felix R. Paturi, 1996 Dortmund.
1
2

Taiga is een bioom, dat wordt gekenmerkt door uitgestrekte vochtige naaldwouden.
Leonid A. Kulik *1883 - †1942
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De nieuwe sterrenwacht
François Swinkels

Foto’s zijn gemaakt door Harrie Eijsbouts
De nieuwe entree:
De ingang van het Pieterse planetarium, zoals het nog steeds heet, is totaal
veranderd. De oude deur is vervangen door een glasplaat en er is een nieuwe
toegang gemaakt.

Het woord planetarium dekt de lading nu niet meer. Heeft iemand een suggestie
voor een nieuwe naam, die recht doet aan planetarium en de rest????
Bij binnenkomst valt direct de nieuwe balie op en niet alleen dat maar ook de
voorzieningen die nu getroffen zijn voor de bezoeker om wat te kunnen kopen. Op
een veilige manier kunnen we het een en ander uitstallen.
Niet alleen de balie, maar ook de kapstokken om netjes jassen enz op te kunnen
hangen en vooral niet te vergeten het toilet.
Wat moet het heerlijk zijn om niet steeds naar voren (of het bos in) te hoeven lopen
bij hoge nood.
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De nieuwe toegang tot het planetarium valt ook op. We zoeken nog naar een
mooie plaats voor de bronzen plaquette van het planetarium.
Op de foto boven zien we rechts al de deur naar de ontvangst- filmzaal. Een fijne
ruimte die plaats biedt aan 35 tot 40 bezoekers en waarin we voorstellingen
inleidingen filmvoorstellingen kunnen geven. De techniek in de zaal is up to date.
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Het moet straks een genoegen zijn om hier te mogen vertoeven.
Er moet natuurlijk nog veel gebeuren voordat alles af is en goed werkt, maar alles
is aanwezig.
Na de ontvangstzaal richten we onze blik op de expositieruimte. Daar is het nu nog
een puinhoop, omdat het gebruikt wordt als opslagruimte voor alle spullen. Er zal
nog hard gewerkt moeten worden om hier een goede expositie neer te zetten.
Al het materiaal waarover we beschikten moet weer een plaats krijgen. Er is ook
nog een klein beetje financiële ruimte om nieuwe dingen aan te schaffen. Wie heeft
suggesties????
Wie heeft een goed idee of een onderwerp waarover we een tentoonstelling
zouden kunnen maken ??? Suggesties kun je bij ieder lid van het bestuur droppen.

Vanuit de expositieruimte kom je in de clubruimte. In deze ruimte is niet alleen een
keukentje gerealiseerd maar ook de bibliotheek van de vereniging. Alle boeken
krijgen daar een plaatsje. Niet alleen boeken maar ook cd’s en dvd’s vinden er een
plek. Alles bij elkaar een goede plek om met elkaar te praten en te discussiëren
over de hobby en alles dat daar mee samenhangt. In de clubruimte zal ook de
mogelijkheid komen van videoprojektie en presentatie.

13

Ook aan de veiligheid van de bezoekers is gedacht. Niet alleen hangen overal
rookmelders, is er een brandblusser, maar er is ook een nooduitgang met
vluchtweg. Vooral dit laatste heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Er moest
een geweldige berg puin worden opgeruimd, die niet van ons was, niet van de
gemeente en niet van het museum. Je snapt het al, het ging dus om de centen. In
goed overleg tussen de partijen zijn we toch tot overeenstemming gekomen en
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hebben we zelf het initiatief genomen. Vele vrijwilligers van de sterrenwacht
hebben meegeholpen, maar ook het museum heeft mensen ingezet. De gemeente
heeft uiteindelijk gezorgd oor de aan- en afvoer van de container. Hoe dan ook na
enige dagen werk ken je het niet meer terug.
Kom zelf eens kijken naar het resultaat. Het mag gezien worden.

De telescoop
Dees Verschuuren

We kunnen blijven twijfelen, wie de telescoop heeft uitgevonden, maar we weten
heel zeker dat dit gebeurde in 1608 en wel in Middelburg, nu de hoofdstad van
Zeeland. Dit jaar 400 jaar geleden. Wie de telescoop heeft uitgevonden zal wel
altijd een raadsel blijven, want er zijn twee gegadigden, namelijk Zacharias
Janssen en Joannes Lipperhey, beiden woonachtig in Middelburg en beiden
hadden een brillenwinkel en nog wel bij elkaar om de hoek. Voor mij geldt als
uitvinder van de telescoop het zoontje van Zacharias Janssen. Dit manneke, vrij
van school, pakte twee vergrootglazen uit de winkel van zijn vader en ging
daarmee stiekum naar buiten. Hij keek door het ene glas naar de klok op de toren
van de kerk, maar hij zag niet zoveel, hij keek door het andere glas, maar dat was
ook al niet bijzonder, het beeld werd wat kleiner en stond op zijn kop. Toen hield hij
de twee glazen achter elkaar, bewoog ze naar elkaar toe en bewoog ze van elkaar
af en toen zag hij ineens heel scherp de wijzers en de cijfers van de klok. Hij kon
zien hoe laat het was!. In zijn enthousiasme rende hij de winkel van zijn vader
binnen en riep luidkeels: “Ik kan zien hoe laat het is op de kerkklok”. Zijn vader
stond met een klant te praten, werd boos omdat zijn zoon met de spullen van de
winkel speelde. Zoonlief kreeg een draai om zijn oren (dat mocht toen nog) en werd
naar bed gestuurd. Toen hij de klant met veel plichtplegingen uitgeleide had
gedaan, was vader Janssen toch wel erg nieuwsgierig naar wat zijn zoon gezien
had. Vader Janssen nam de twee vergrootglazen, liep er mee naar buiten en keek
naar de kerkklok, na enig instellen zag hij de klok voldoende groot om te kunnen
zien hoe laat het was. Geweldig, maar wie stond naast hem, Lipperhey. Deze was
op het lawaai afgekomen, toen het zoontje op zijn donder kreeg. Janssen, trots op
zijn zoon, liet Lipperhey zien wat zijn zoon ontdekt had. Ook Lipperhey vond het
geweldig. Hij schreef de volgende dag een brief aan Prins Maurits. Hij wilde graag
een demonstratie geven van dit geheel nieuwe instrument en ook zo mogelijk een
patent aanvragen. Na enige weken mocht Lipperhey op bezoek komen bij Prins
Maurits, met dit instrument kon Maurits de troepen van de vijand veel eerder zien
dan dat de vijand zijn troepen kon zien en dat was natuurlijk een geweldig voordeel
in de toen nog steeds voortdurende Tachtigjarige Oorlog. Een patent kreeg hij niet,
want de Hoge Heeren in Den Haag vonden dat het kartonnen kokertje met twee
glaasjes veel te gemakkelijk nagebouwd kon worden, dat was geen patent waard.
Het gerucht over de Hollandse uitvinding verspeidde zich over Europa, ook Galileo
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kreeg het te horen en hij bouwde zelf ook een dergelijke telescoop. Ook Galileo
ging naar de Doge van Venetië en naar de rijke reders. Want hoe eerder je wist
welk schip binnenkwam, hoe beter je de prijs van de aangevoerde koopwaar kon
bepalen, dus dat was dan pure winst. Maar Galileo was ook zo slim om zijn kijker
op de maan te richten en zag toen kraters en grote vlakten, die hij zeeën noemde.
Hij richtte zijn kijkertje ook op de planeet Jupiter en ontdekte toen de vier grote
manen van Jupiter. Na enige weken ontdekte hij ook dat de vier manen rond
Jupiter draaiden en dat sterkte hem natuurlijk helemaal in zijn overtuiging dat de
aarde rond de zon draaide. In zijn eenvoudig kijkertje leek het alsof Saturnus twee
oren had. Pas in 1656 beschreef Christiaan Huygens de ring van Saturnus en
ontdekte in 1655 de maan Titan.
Zie ook: www.lansbergen.net of www.inventionofthetelescope.eu

Wat eten zwarte gaten??
uit NRC van 21 juni

Kleinste en grootste zwarte gaten voeden zich op dezelfde wijze.
De superzware zwarte gaten in het hart van melkwegstelsels voeden zich op
dezelfde wijze als de kleine zwarte gaten, die ontstaan wanneer een zware ster
instort. Dat vermoeden hadden (astro)fysici al langer. Nu krijgt het voor het eerst
steun van gedetailleerde metingen. Die werden uitgevoerd met de Chandraröntgensatelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en met een
reeks van aardse telescopen, door een team van Europese en Amerikaanse
astronomen onder leiding van sterrenkundige Sera Markoff van het
Pannekoekiristituut van de universiteit van Amsterdam {The Astrophysical joumal,
binnenkort).
Het team bestudeerde het superzware zwarte gat in het spiraalstelsel M8i, op
ongeveer twaalf miljoen lichtjaar van de aarde. Het gat is even zwaar als ongeveer
70 miljoen zonsmassa's, en ongeveer tien miljoen keer zo zwaar als een stellair
zwart gat (ongeveer tien zonsmassa's). Het superzware zwarte gat voedt zich door
gas te onttrekken aan het hart van het spiraalstelsel. Stellaire zwarte gaten, die ook
veelvuldig in ons eigen melkwegstelsel te vinden zijn,voeden zich anders: ze
wikkelen materie af van een begeleidende ster. Maar ondanks die verschillende
voedingsbronnen en
leefomgevingen' zouden de zwarte gaten zich hetzelfde moeten gedragen, omdat
het volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein uiteindelijke simpele objecten
zijn. De astrofysici gebruikten dan ook één model voor de wijze waarop de
superzware en stellaire zwarte gaten materie opslurpen. Daarin vallen stof en gas
via een spiraalbeweging (in een plat vlak naar het zwarte gat toe. Zo ontstaat rond
het zwarte gat een dunne schijf van stof en gas, met loodrecht daarop - ontstaan in
al die dynamiek - twee straalstromen van gloeiend heet plasma.
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Met uiteenlopende telescopen legde het team voor het supermassieve zwarte gat
in M81 gedurende zes maanden de verschillende spectra vast, die uit dit model
volgen. De dunne schijf gloeit bijvoorbeeld vooral op met zichtbaar licht en
röntgenstralen. Gas dichtbij het zwarte gat zendt overwegend röntgen- en
ultravioletstraling uit; de straalstromen produceren veel röntgen- en radiostraling.

De nauwkeurige metingen maakten voor het eerst helder vergelijk mogelijk met de
beter bekende spectra van stellaire zwarte gaten. De conclusie; op een
schaalfactor van tien miljoen na, verloopt het proces inderdaad hetzelfde.
Het team merkt nog wel op dat het superzware gat in M81 waarschijnlijk licht
ondervoed is, omdat het in de omgeving niet genoeg gas vindt. Het voordeel
daarvan is dat de astronomen daardoor tot dichterbij het gat kunnen kijken.
De nog open vraag is of er ook zwarte gaten bestaan met massa's tussen deze
twee uitersten, en of die in de huidige modellen passen. Het nieuwe resultaat
maakt in elk geval de voorspellingen over deze tussenklasse betrouwbaarder.
door: Margriet van der Heijden
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Astronieuws
bron: www.astronieuws.nl

27 juni 2008 • Cassini is klaar voor vervolgmissie
Op 30 juni komt officieel een einde aan de
eerste missie van ruimtesonde Cassini. De
afgelopen vier jaar heeft de ruimtesonde de
planeet Saturnus en enkele van zijn manen
uitgebreid onderzocht. Maar helemaal klaar met
onderzoeken ben je natuurlijk nooit. Daarom is
al in april besloten om Cassini nog eens twee
jaar aan het werk te zetten. Daarbij zal de
aandacht met name uitgaan naar de manen
Titan en Enceladus. Ook wordt uitgekeken naar
het begin van de lente op het noordelijke halfrond van Saturnus, in augustus 2009,
als het licht van de zon het ringenstelsel van de planeet precies van opzij verlicht.
Aan dat aspect ontleent de vervolgmissie ook haar naam: Cassini Equinox Mission.
Meer informatie:
http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=851

27 juni 2008 • Zonnesatelliet SOHO ontdekt zijn 1500ste komeet
De Europees-Amerikaanse satelliet SOHO heeft op 25
juni zijn 1500ste komeet waargenomen en is daarmee
succesvoller in het opsporen van kometen dan alle
andere kometenjagers in de geschiedenis bij elkaar.
Niet gek voor een satelliet die eigenlijk de zon
bestudeert. Nu speelt SOHO wel een beetje vals:
vanuit zijn positie in de ruimte kan hij ook de hemel
dicht in de buurt van de zon afspeuren - iets wat vanaf
de aarde zo goed als onmogelijk is. Bovendien zijn acht
van de tien kometen die SOHO op zijn naam heeft
geschreven in feite brokstukken van een grote komeet
die al eeuwen geleden door de getijdekrachten van de zon uit elkaar is getrokken.
Deze minikomeetjes van de zogeheten Kreutz-familie volgen nu omloopbanen die
hen tot op 1,5 miljoen kilometer van de zon brengen. In veel gevallen krijgt SOHO
deze 'zonnescheerders' ook maar één keer te zien, omdat ze bij de dichte nadering
van de zon letterlijk verdampen. En dan is het ook nog eens niet SOHO zelf die al
die kometen ontdekt, maar de grote groep van vrijwilligers die de SOHO-beelden
nauwgezet op komeetverschijningen afspeurt.
Meer informatie: http://www.esa.int/esaCP/SEMB94SHKHF_index_0.html
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26 juni 2008 • Gemini-telescoop fotografeert Siamese tweeling
Met de Gemini South-telescoop in Chili is een
schitterende opname gemaakt van de vrijwel
identieke stelsels NGC 5426 en 5427. De beide
stelsels, die zich op een afstand van 90 miljoen
lichtjaar bevinden, zijn in botsing - al is daar op de
foto nog niet veel van te zien. Zulke galactische
botsingen voltrekken zich dan ook uiterst langzaam:
in dit geval kan het proces 100 miljoen jaar gaan
duren. Als je goed kijkt, is tussen NGC 5426 en NGC
5427 al een vage, 60.000 lichtjaar lange 'brug' van
materie te zien - een eerste aanwijzing dat
getijdenkrachten aan het werk zijn, die ervoor zorgen dat de beide stelsels gas en
stof uitwisselen. De twee spiraalstelsels vertonen ook veel stervormingsactiviteit,
wat eveneens het gevolg van de beginnende botsing kan zijn. Na wat omtrekkende
bewegingen zullen de beide stelsels uiteindelijk met elkaar versmelten en één groot
elliptisch sterrenstelsel vormen.
Meer informatie: http://www.gemini.edu/node/10979

25 juni 2008 • Eerste Marsgrond afgeleverd in 'nat lab' van Phoenix
De robotarm van Phoenix heeft een eerste
bodemmonster in het natte-chemielab van de
Marslander gedeponeerd. In dat minilaboratorium zal de Marsgrond op zuurgraad
worden
getest.
Daarmee
hopen
de
onderzoekers vast te kunnen stellen of het
waterijs onder het oppervlak ooit gesmolten is
geweest en of de Marsbodem ook in andere
opzichten geschikt is (geweest) voor leven. Het
Phoenix-team twijfelt nog over de volgende
stap van het onderzoek. Normaal gesproken zou weer een schep zand bij het
andere mini-lab van Phoenix moeten worden afgeleverd, waarin de
bodemmonsters worden verhit om de daarin aanwezige vluchtige stoffen te kunnen
analyseren. Maar afgelopen week bleek dat vier van de acht 'luikjes' van dit
instrument met problemen kampen, mogelijk veroorzaakt door al het getril dat nodig
was om een eerste klonterige bodemmonster door de smalle openingen van de
eerste onderzoekscel te krijgen. Hierdoor kunnen vier cellen niet helemaal open
kunnen. Dat bemoeilijkt het verdere onderzoek wel, maar maakt het niet
onmogelijk.
Meer informatie:
http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phoenix-20080625.html
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Sterrenhemel van de zomer
Marius Dekkers

In deze periode is het waarnemen van de sterrenhemel verre van gunstig, omdat
het niet echt donker wordt. De avondschemering gaat over in de
ochtendschemering. Niettemin zijn er toch een aantal mooie objecten te
bewonderen. Voorbeelden hiervan zijn:
De zomerdriehoek. Deze driehoek bestaat uit de sterren: Wega in het sterrenbeeld
de Lier; Deneb in het sterrenbeeld de Zwaan en de ster Altair in het sterrenbeeld
Arend. Bij het invallen van de schemering zijn deze drie sterren vaak als eerste
zichtbaar. Op donkere plaatsen is bij de zomerdriehoek ook de melkweg , die van
zuid naar noord loopt, te bewonderen.
In noordelijke richting loopt de melkweg door de sterrenbeelden Cepheus,
Cassiopeia en Perseus. In de maand augustus wordt ook het sterrenbeeld
Andromeda steeds beter zichtbaar. Dit is een reden om onze blik te laten gaan in
de richting van het sterrenstelsel Andromeda. Dit sterrenstelsel staat op ruim 2
miljoen lichtjaar van ons vandaan. Met de kijker op de jan Paagman Sterrenwacht
is dit stelsel goed te zien.
Op 21 juni bereikte de zon vanaf de aarde gezien het noordelijkste punt aan de
hemel. Dit punt heet het zomer solstitium of zonnewende. Vanaf die dag staat de
zon iedere dag weer wat lager en dus worden de ‘dagen’ weer wat korter.
Op 4 juli staat de aarde in het aphelium. De afstand van de aarde tot de zon is dan
opgelopen tot ruim 152 miljoen kilometer. Op vrijdag 1 augustus is er vanuit
Nederland weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het begint al vroeg in
de ochtend omstreeks 08.30 uur (zie ook de agenda).Tijdens het maximum van de
verduistering zal de zondiameter bijna 25% schuil gaan achter de maan.
datum

zonsopkomst -doorgang

-ondergang

Zon in sterrenbeeld

9 juli
19 juli
29 juli
8 augustus
18 augustus
28 augustus
7 september
17 september
27 september

05.30 uur
05.42 uur
05.57 uur
06.12 uur
06.29 uur
06.45 uur
07.01 uur
07.18 uur
07.34 uur

21.58 uur
21.48 uur
21.34 uur
21.17 uur
20.57 uur
20.35 uur
20.12 uur
19.49 uur
19.26 uur

Tweelingen
Tweelingen
Kreeft
Leeuw
Leeuw
Leeuw
Leeuw
Maagd
Maagd

13.45 uur
13.46 uur
13.46 uur
13.45 uur
13.43 uur
13.41 uur
13.37 uur
13.34 uur
13.30 uur

Rond de datum van 21 juni heeft men op het noordelijk halfrond de langste dag.
D.w.z. dat de zon liefst 16 ¾ uur boven de horizon staat en dat de nachten kort zijn.
Het wordt niet echt donker meer.
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De maan in de zomer 2008
Op zaterdag 16 augustus

is

er

vanuit

Nederland een gedeeltelijke
maansverduistering
te
zien.
De
periode
waarbinnen dit te zien is,
loopt van 21.30 uur op
16 augustus tot en met
00.45
uur
op
17
augustus. De grootte van
de eclips is 0,81.
1. maan
komt
de
kernschaduw binnen ±
21.30 uur
2. maan
maximaal
verduisterd ± 23.10 uur
3. maan
uit
de
verduistering ± 00.45 uur
Er is dus geen totale
verduistering !!!

Schijngestalten van de maan tijdens de zomer
datum
3 juli
10 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
16 augustus
24 augustus
30 augustus
7 september
15 september
22 september
29 september

schijngestalte opkomst
N.M.
E.K.
V.M.
L.K.
N.M.
E.K.
V.M.
L.K.
N.M.
E.K.
V.M.
L.K.
N.M.

05.14 u
14.51 u
22.11 u
23.50 u
05.42 u
15.02 u
20.51 u
23.30 u
06.10 u
16.12 u
19.36 u
23.36 u
07.49 u

ondergang De
22.47 u
00.36 u
05.21 u
14.33 u
21.36 u
23.15 u
05.39 u
16.37 u
20.52 u
22.51 u
07.16 u
16.36 u
18.55 u

volle maan van 15
september valt dicht bij het
moment van de herfst-equinox.
Vandaar dat deze volle maan
de oogstmaan wordt genoemd.
De maan komt in deze periode
nagenoeg op hetzelfde uur
boven de horizon.
11-9 om 18.39 u
12-9 om 18.56 u
13-9 om 19.11 u
14-9 om 19.23 u
15-9 om 19.36 u
16-9 om 19.45 u
17-9 om 20.04 u

Planeten
Mercurius is de eerste helft van juli boven de ONO-horizon waar te nemen, zij het
in ongunstige omstandigheden. De planeet snelt de zon tegemoet en is op 29 juli in
bovenconjunctie met de zon. Mercurius bevindt zich in de sterrenbeelden Stier,
Orion en Tweelingen. Eind juli in de Kreeft. In de loop van augustus snelt hij door
de sterrenbeelden leeuw en maagd. In dit laatste sterrenbeeld staat hij de gehele
maand september. Omdat de ecliptica in de nazomer en herfst ’s avonds een kleine
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hoek maakt met de horizon zijn de waarneemomstandigheden voor ’s avonds verre
van gunstig.
Venus bevindt zich aanvankelijk te dicht bij de zon en is dus niet zichtbaar. Later
in het kwartaal neemt de schijnbare afstand tot de zon toe, maar evenals bij
mercurius speelt ook hier de kleine hoekafstand tot de horizon parten. De planeet
staat laag aan de horizon. Venus beweegt in de sterrenbeelden Tweelingen Kreeft
Leeuw en Maagd.
Mars , Saturnus , Regulus en de maan staan op 5 juli het dichtst bij elkaar aan de
westelijke avondhemel. Mars is het beste te zien in de eerste week van augustus.
Mars is te vinden in de Leeuw en later in de Maagd. De ongunstige
waarnemingsomstandigheden gelden helaas ook voor Mars.
Op 9 juli is Jupiter in oppositie met de zon en dus de gehele nacht zichtbaar. Ook
hij komt echter niet ver boven de horizon. Jupiter staat in het sterrenbeeld de
Schutter.
Saturnus verdwijnt midden juli in de zonnegloed en zal voorlopig niet meer te zien
zijn. Hij staat in de leeuw. Op 4 september is er conjunctie met de zon. Eind
september komt de planeet weer uit de zonnegloed en is dan in de vroege morgen
waar te nemen.
Uranus is aanvankelijk in de nacht en de vroege ochtend waar te nemen in het
grensgebied van Waterman en Vissen. Op 13 september komt Uranus in oppositie
en is dan de gehele nacht waar te nemen tussen de sterren van het sterrenbeeld
Waterman.
Neptunus bevindt zich in het sterrenbeeld Steenbok, wat zuidelijker aan de hemel
dan Uranus.
Meteoren
In juli en augustus bestaat weer de kans voor het waarnemen van
meteorenzwermen. De belangrijkste hiervan zijn:
Begin juli: de eerste Capricorniden worden zichtbaar. Het maximum hiervan valt op
30 juli.
Rond 12 juli verschijnen de eerste Aquariden. Soms zijn er zeer heldere
exemplaren bij. Rond 28 juli moet hiervan het maximum zijn.
De belangrijkste meteorenzwerm dit kwartaal zijn natuurlijk de Perseïden. Het
maximum van deze zwerm valt in de nacht van 12 op 1 augustus (zie ook de
agenda).
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