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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
0492-383054
Francois Swinkels (tijdelijk)
Gerrit van Bakel
David Bradley
Hans Kanters
0493-694480
Frans Mrofcynski
0492-474200
Hélène Willems

f.swinkels8@chello.nl
g.bakel@planet.nl
d.bradley@hccnet.nl
j.t.kanters@hccnet.nl
frans.mrofcynski@planet.nl
helene.willems@kpnplanet.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

Geopend:
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur clubavond voor leden. In de maanden oktober tot en met
maart de 1ste vrijdag van de maand openavond vanaf 20.00 uur voor volwassenen, de 3 e vrijdag
van de maand openavond vanaf 19.00 uur speciaal voor kinderen. Waarneemavonden op de 2 e
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 7 maart 2010 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 1e kwartaal 2010
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Vrijdag

1 januari

--------

gesloten

Dinsdag

5 januari

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

6 januari

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

8 januari

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Woensdag

13 januari

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

15 januari

19.00 uur

Open avond

François

Woensdag

20 januari

20.00 uur

Clubavond

Hans

Maandag

25 januari

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Dinsdag

26 januari

19.30 uur

Junioravond Philips-Strabrecht-JPS

François

Woensdag

27 januari

20.00 uur

Clubavond

Helene

Vrijdag

29 januari

19.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Lianne/Jozef

Dinsdag

2 februari

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

3 februari

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

5 februari

20.00 uur

Open avond

François

Woensdag

10 februari

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

12 februari

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Woensdag

17 februari

20.00 uur

Clubavond

Hans

Vrijdag

19 februari

19.00 uur

Open avond

François

Maandag

22 februari

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Woensdag

24 februari

20.00 uur

Clubavond

Helene

Vrijdag

26 februari

19.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Lianne/Jozef

Dinsdag

2 maart

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

3 maart

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

5 maart

20.00 uur

Open avond

François

Woensdag

10 maart

20.00 uur

Clubavond
Algemene Ledenvergadering

François

Vrijdag

12 maart

20.00 uur

Waarneemavond

Frans

Woensdag

17 maart

20.00 uur

Clubavond

Hans

Vrijdag

19 maart

19.00 uur

Open avond
Nationale sterrenkijkdagen

Gerrit

Zaterdag

20 maart

19.00 uur

Open avond
Nationale sterrenkijkdagen

François

Dinsdag

23 maart

19.30 uur

Junioravond Philips-Strabrecht-JPS

François

Woensdag

24 maart

20.00 uur

Clubavond

Helene

Vrijdag

26 maart

19.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Lianne/Jozef

Maandag

29 maart

20.00 uur

Lees met Dees

Dees

Woensdag

31 maart

20.00 uur

Clubavond

Harrie
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Openen/Sluiten

Van het bestuur
François Swinkels

Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik niet anders dan constateren dat het
voor de vereniging druk en emotioneel is geweest.
Het meest getroffen waren we door het overlijden van Marius Dekkers die zoveel
jaren secretaris is geweest van onze vereniging. Zijn overlijden kwam ondanks de
ziekte die hij had toch nog snel. Elders in deze interkomeet vindt u een
necrologie.
Daarnaast waren er veel activiteiten in het kader van wetenmaand oktober, nacht
van de nacht, Halloween en de pompoendagen. Het leek niet meer te stoppen.
Mede dank zij de inzet van u als medewerker van de sterrenwacht konden we
alles behappen. Toch moet ik ook een zorgelijk geluid laten horen. Hoe kan het
toch dat er (vooral bij de open avonden) zo weinig publiek komt. Wat moeten we
doen om de stroom bezoekers op gang te krijgen.
We hadden gehoopt dat juist de regelmaat van het open zijn , de gang naar de
sterrenwacht zou vergemakkelijken. Het is nog niet gebleken dat het werkt.
In de maand december speelden weer ander activiteiten. De lezingen over de ster
van Bethlehem en missiemaan eisten ook veel energie.
Het is wel leuk om met kinderen van de basisschool aan de slag te gaan en ze een
spannend verhaal over de maan te vertellen. Het leuke is dat kinderen zo
spontaan kunnen reageren en niet alleen onverwachte vragen, maar ook
onverwachte antwoorden kunnen bedenken. Jammer dat het weer ons in de steek
heeft gelaten, maar ja de haan op de kerk in plaats van de maan aan de hemel is
ook spannend.
Terwijl ik dit zit te schrijven zijn er nog een paar open avonden en een
eindejaarsactiviteit te gaan. Op dinsdag 8 december is er een speciale avond
geweest voor die leden die zich regelmatig inzetten voor de sterrenwacht. Zij
moeten een keer per jaar in het zonnetje gezet kunnen worden.
Ondanks de aanwezigheid van radio en regionale TV viel de avond over de ster
van Bethlehem letterlijk in de sneeuw.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar, moet ik denken aan de discussie die we
samen gevoerd hebben op de laatste ledenvergadering. De discussie ging vooral
over de openingstijden van de sterrenwacht, dit al dan niet in combinatie met de
openavonden. Het bestuur heet al die suggesties gewogen en uitvoerig de
voordelen en nadelen besproken. In het jaarprogramma 2010 kunt u lezen hoe we
het komend jaar hebben georganiseerd.
Rest mij nog de sterrenwacht, u en de uwen alle goeds voor 2010 toe te wensen
en uit te spreken dat we een goed sterrenjaar mogen hebben.
François
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In memoriam Marius Dekkers

Marius Dekkers,

overleden 6 oktober 2009
Per aspera ad astera

“Langs moeilijke wegen bereikt men de sterren.”
Het was het gezegde dat we gebruikt hebben bij de
opening van de hernieuwde en verbouwde
sterrenwacht, vandaag precies een jaar en een
week geleden. Bij die opening maakte jij het voor
ons nog even heel spannend en moest je ter
controle toch even naar het ziekenhuis. Het
officiële gedeelte miste je daardoor, gelukkig was
je er ’s avonds weer bij. Jouw ziekte Marius, heeft
zich gekenmerkt door momenten van hoop, maar
ook door momenten van wanhoop. Wij waren daar
allemaal getuigen van.
Als er voor iemand geldt: per aspera ad astera dan
is het wel voor jou. Het zou te eenvoudig zijn om
te zeggen dat je nu de weg naar de sterren
gevonden hebt en dat je daartussen je plaatsje gevonden hebt. Wel ben ik er
zeker van dat je nu op een heel veilige plaats gelukkig bent. Die plaats heb je
immers ten volle verdiend.
Ik kan hier alleen jouw verdiensten voor de sterrenwacht memoreren. Als lid,
penningmeester en de laatste jaren als secretaris heb je je meer dan 25 jaar voor
de sterrenwacht ingezet. Altijd belangeloos. Altijd bescheiden. Altijd accuraat.
Sterrenwachtzaken waren bij jou in goede en stevige handen. Als voorzitter had
je over die aspecten geen zorgen. Bedankt daarvoor.
Vele jaren heb je rondleidingen gegeven op de sterrenwacht en groepen
ontvangen. Je genoot daarvan en je vond het fijn jouw kennis over maan,
planeten en sterren aan bezoekers over te dragen. Heel veel bezoekers zijn door
jou ingewijd in de geheimen van de sterrenhemel.
Graag wil ik ook nog aanhalen jouw bijdrage aan de interkomeet met de
informatie over de sterrenhemel voor de komende drie maanden.
Het ziekenbed dat je ten deel is gevallen, was absoluut niet gemakkelijk. De
moed waarmee je het gedragen hebt was bewonderenswaardig. Gesteund door
je omgeving en je familie, maar in het bijzonder door de familie Gudden. Ik heb
van nabij mogen merken hoe groot die inzet was.
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Marius, namens alle leden van de Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht wens ik
je een hele goede reis ( of die reis naar de sterren gaat, weet ik niet ). Een ding
weet ik wel zeker, dat jij als diep gelovig mens het eindpunt al lang in zicht hebt.
Marius kijk naar de zon, dan ligt je schaduw achter je.
Het ga je goed.

Parallax van de sterren
bron: internet

Dichtbij staande sterren schijnen te bewegen tegen de achtergrond van verder
wegstaande sterren wanneer de aarde rond de zon draait. Dat wordt ster parallax
genoemd.

Deze (overdreven) tekening laat zien hoe we de beweging van sterren die dichtbij staan
kunnen waarnemen ten opzichte van sterren die ver weg staan (achtergrond) Met behulp
van de afstand zon aarde kun je de afstand tot de ster meten als je de grootte van de
hoek p kunt meten.
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Het parallaxverschijnsel is bruikbaar om
afstanden te meten van sterren, die niet al t
ever van de zon staan. De afstand tot de ster is
omgekeerd evenredig met de grootte van de
parallax. De afstand tot de ster in parsecs
wordt gegeven door

De dichtstbijstaande ster is proxima centauri,
die een parallax heeft van 0.762 arcsec, en dus
1.31 parsecs ver staat.
Enige wel bekende sterren zoals 61 Cygni heeft een parallax van 1/3 van een
boogseconde en staat dus 3 parsecs van ons af, en Barnard's Star staat op 1.8 parsecs =
5.9 lichtjaren.

Afstandsmaten
De gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon is een veel gebruikte eenheid
voor het meten van afstanden in het zonnestelsel. Deze eenheid wordt genoemd
Astronomical Unit (AU).

1 AU = 1.495978 x 1011 m
Het lichtjaar is een andere veel gebruikte eenheid

1 lj = 9.46053 x 1015 m = 6.324 x 104 AU
Een andere bij voorkeur gebruikte eenheid voor afstand is de parsec (pc) .

1.pc = 3.085678 x 1016 m = 3.261633 ly = 206265 AU

Mededelingen van de penningmeester
Gerrit van Bakel

In de vorige interkomeet is gevraagd de contributie voor 2010 te voldoen. Op dit
moment hebben nog maar enkele leden dit gedaan. Daarom wil ik bij deze vragen
om iedereen die dit nog niet heeft gedaan de contributie nog het eerste kwartaal
van 2010 over te maken op rekening 523478542. Voor de duidelijkheid wil ik nog
vermelden dat de contributie €20,- bedraagt voor volwassenen en voor
jeugdleden €10,-.
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Aangezien verschillende kosten de laatste jaren zijn gestegen en de contributie
al lange tijd niet is verhoogd, zou ik iedereen willen vragen om naast de
contributie een kleine vrijwillige bijdrage over te maken. Met €5,- extra zijn we
al heel blij.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Halloween op de sterrenwacht. Annie,
Helene en haar kinderen zien er uit als
echte heksen !!!!!!!!!!!!!

Frans heeft enkele details van het
planetarium gefotografeerd. Zie ook het
voorblad.
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Missiemaan
François Swinkels

De Jan Paagman Sterrenwacht had zich vorige maand opgegeven als deelnemer
aan missiemaan.
De bedoeling van dit landelijke project was kinderen van de basisschool eens de
gelegenheid te bieden door een echte sterrenkijker naar de maan te laten kijken.
De scholen die daar belangstelling voor hadden konden via internet amateurastronomen uitnodigen. Het leek ons best leuk, maar we waren wel verwonderd
toen bleek dat niet basisscholen uit de eigen regio, maar basisscholen uit Breda,
Rijen, Vught, Boxtel, Tilburg en Heythuisen ons een uitnodiging stuurden. Wie A
zegt, moet ook B zeggen , dus in de week van 7 december gingen we op route.
Jammer dat de maan zich die week geen enkele keer ’s morgens heeft laten zien.
Maar kijken naar de haan op de toren is voor de jeugd net zo leuk als kijken naar
de maan aan de hemel. Zeker het verhaal over de maan dat zij daarna van ons te
horen kregen maakte veel indruk. We hebben van het enthousiasme van de jeugd
genoten. Bedankt Dees, Jozef en Wout voor jullie bereidheid zo vroeg mee op
pad te gaan. De foto’s geven een indruk.

Het duurde toch wel even voordat elke
leerling goed door de kijker gekeken had,
ook al was alleen de haan van de kerk te
zien. De kinderen waren al om acht uur
op school ( samen met veel ouders )
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Jaarprogramma 2010
Bestuur

Clubavonden

Elke woensdagvond vanaf 20.00 uur

Publieksavonden

In de maanden januari t/m maart en oktober t/m
december elke eerste vrijdagavond van de maand
vanaf 20.00 uur en elke derde vrijdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur (kinderprogramma)

Publieksmiddagen

In de maanden mei, juni en september elke eerste
zondagmiddag van de maand vanaf 14.00 uur.
In de maanden juli en augustus elke eerste en
derde zondagmiddag van de maand vanaf 14.00
uur

Lees met Dees

Elke laatste maandagavond van de maand.
Aanvang 20.00 uur

Jeugdafdeling Galactica

Bijeenkomst elke laatste vrijdagavond van de
maand van 19.00 uur tot 20.30 uur

Waarneemavond

Elke 2e vrijdagavond van de maand vanaf 20.30 uur

Junioravonden

In samenwerking met Strabecht- en Dr. Philips
sterrenwacht 26 januari in Asten; 23 februari in
Geldrop; 23 maart in Asten; 27 april in Eindhoven
vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur

Nationale sterrenkijkdagen Vrijdagavond 19 maart en zaterdagavond 20 maart
vanaf 19.00 uur
Meteoor-waarneemavond

Donderdagavond 12 augustus. De sterrenwacht is
vanaf 20.00 uur open bij helder weer.

Oktober kennismaand

Vrijdagavond 22 oktober vanaf 19.00 uur en
zaterdagavond 23 oktober vanaf 19.00 uur.
Zaterdag 30 oktober vanaf 19.00 uur: Halloween
Zaterdag 30 oktober vanaf 20.00 uur: Nacht van de
nacht

Vrijwilligersavond

Dinsdag 14 december vanaf 20.00 uur

Kerstavond

Vrijdagavond 17 december vanaf 20.00 uur

Eindejaarsactiviteit

Woensdag 29 december

Bestuursvergaderingen

Elke 1e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur

Ledenvergaderingen

Algemene ledenvergadering op 10 maart 2010
Extra ledenvergadering op 27 oktober 2010
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Notulen Ledenvergadering 28-10-2009
Hélène Willems
Aanwezig:
François Swinkels (FS), David Bradley (DB), Hans Kanters (HK), Gerrit v Bakel (GvB), Frans
Mrofcynski (FM), Hélène Willems (HW). Dees Verschuuren (DV), Henk de Mari (HdM), Annie van
Hout (AvH), Jan Cortenbach (JC), Wout Verspaget (WV), Michiel van Adrichem (MvA), Rob Fritsen
(RF), Jan Vriends(JV), Loet Heinemans )LH, Matt Vehaegh (MV), Harrie Eijsbouts (HE),Piet Klomp
(PK)
Afwezig met melding: Coen Pouls
Algemene ledenvergadering van 28 oktober 2009

1. Opening van de ledenvergadering door de voorzitter.
Francois opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

2. Ingekomen berichten en mededelingen.
De voorzitter staat nogmaals stil bij het overlijden van Marius Dekkers en geeft uitleg over de
door de sterrenwacht geplaatst overlijdensbericht in de krant.Daarnaast is er een bericht van
KvK binnengekomen met de melding dat het bestuur niet meer compleet is.

3. Op te nemen onderwerpen voor deze ledenvergadering.
HdM vraagt om spreektijd binnen de vergadering inzake begroting 2010.

4. Vaststelling van de agenda.
Agenda is met algemene instemming vastgesteld.

5. Notulen ledenvergadering van 5 maart 2009.
De notulen van deze ledenvergaderingen vindt u terug in de Interkomeet
van jaargang 2009 nr. 2. FS heeft de notulen van Marius overgenomen en met eigen notulen
aangevuld daar Marius fysiek niet meer in staat was deze uit te werken. FS verzoekt eenieder
kritisch naar de notulen te kijken.
Blz 1. HdM staat niet bij de aanwezigen, terwijl hij wel aanwezig was.
DV: heeft ook een opmerking over blz. 1. begrijpt niet de invulling van Gerrit op de positie van
Coen. Dit heeft betrekking op het feit dat Coen voortijdig zijn functie heeft neergelegd.
Inhoudelijk; geen opmerkingen.
HdM; spreekt zijn waardering uit over de notulen van FS.

6. Begroting 2010. Financiële plannen voor het komende jaar.
1) Het doel van de vergadering is om de begroting van 2010 tijdig op orde te hebben.
Penningmeester GvB deelt de begroting en de toelichting daarop aan de leden uit.
De begroting en de toelichting daarop zullen ook per mail door GvB worden toegezonden.
Toelichting op de voolopige begroting a.d.h.v. de volgende punten:
• Aantal leden (toename vs afname)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventuele zaalhuur van Ostaderzaal
Kostenbesparing van interkomeet als die uitsluitend digitaal wordt verzonden
Huisvestingskosten (gas, water, electra en schoonmaakkosten)
Eventuele Buma kosten waar wel aan moeten gaan afdragen
Er staan voorlopig geen grote uitgaven op het budget
Begroting is gebaseerd op het jaarprogramma. Dit jaarprogramma is vervolgens weer
afgeleid van het huidige jaarprogramma.
De verkregen subsidie moet nog onder een aparte boekingscode worden
weggeschreven.
Kosten voor het inhuren van externe sprekers
Geldstroom van vereniging naar stichting
Stijging materiaalkosten

2) HdM neemt het woord inzake het onder de aandacht brengen van de hoogte van de jaarlijkse
contributie. Henk geeft aan dat dit geen discussiestuk is maar een persoonlijk pleidooi om
duidelijk te maken dat de jaarlijkse bijdrage van € 20,- per lid de kosten niet dekt. Om enkele
voorbeelden te noemen:
- Ieder lid krijgt gratis koffie/thee bij de clubavonden
- Men hoeft geen entree te betalen voor het bijwonen van lezingen door externe sprekers
- Gratis verspreiding van het clubblad
Kosten blijven stijgen terwijl er niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Dit kan in
de toekomst problemen opleveren en de levensvatbaarheid van de vereniging ernstig in gevaar
brengen. Henk pleit dan ook voor een verhoging van de jaarlijkse contributie van 25%.
Het bestuur neemt het persoonlijke pleidooi van HdM ter kennis en zal dit in de eerstvolgende
bestuursvergaderingen bespreken. Afspraak is dat de contributie in 2010 niet verhoogd zal
worden. Een eventuele verhoging hiervan zal in de volgende ledenvergadering van 2010 aan
de leden worden voorgelegd. Het bestuur zal zich in de tussenliggende tijd beraden over de
aangepaste hoogte van de contributie en heeft meer tijd voor een kosten- en batenanalyse.
Vrijwillige donaties bovenop de contributie zijn natuurlijk van harte welkom.
Andere voorstelling die in de vergadering geopperd werden zijn:
1. (digitale) rekeningen voor de contributie te verzenden
2. donateursschap instellen
3. entree voor bezoekers aanpassen
Ook deze punten zullen door het bestuur in bestuursvergaderingen ter sprake komen.

18. Extra agendapunten.
1)

Jaarprogramma 2010; dit is reeds door het bestuur vastgesteld.
Er volgde een levendige discussie. Onderwerpen van discussie waren o.a.:
• Woensdagavond clubavond in combinatie met lezingen voor leden
• Publieksavonden wel/ niet gescheiden houden van clubavonden
• Iedere vrijdagavond open zowel voor publiek alsmede voor leden
• Betzetting van publieksavonden
• Betere communicatie naar pers/ VVV en het verspreiden van flyers, al dan niet
met een nieuwe layout en in kleur

Het bestuur heeft besloten om tijdens deze vergadering niet inhoudelijk op de
discussiepunten in te gaan en dit mee te nemen in de eerstvolgende bestuursvergaderingen. Dan wordt ook bekeken wanneer en in welke vorm terugkoppeling over de
bovenvermelde punten zal plaatsvinden.
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2 ) Vacature bestuur.
Op dit moment hebben we een even aantal bestuursleden.Er moet echter een oneven
aantal bestuursleden zijn, dit staat ook in de statuten.
FS; doet een dringende oproep om zich aan te melden als bestuurslid. Dit kan tijdens
of na de vergadering. Of men kan contact zoeken met FS inzake de vacature.
DV; Is Coen geen bestuurslid meer?
FS; nee.

19. Rondvraag.
DV; Verzoekt eenieder om consequent om te gaan met het invullen van het logboek . Het
logboek ligt duidelijk zichtbaar op de balie.
FS; laten we dit dan in ere herstellen. Gastenboek op balie leggen, logboek in clubruimte?
HdM; pad achter nooduitgang is niet meer vrij door onkruid. Dit wordt meegenomen in
bestuursvergadering.
HE; deelt mede dat de Rabobank heeft jaarlijks een clubactie organiseert en dat wij als
sterrenwacht daar jaar niet bij waren.
20. Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng.

Astronomisch Nieuws
www.astronieuws.nl

16 december 2009 • Sterrenkundigen ontdekken ijsplaneet met een
dichte atmosfeer
Sterrenkundigen hebben voor de tweede keer een
'superaarde' ontdekt waarvan zij zowel de massa
als de grootte konden bepalen. Een 'superaarde' is
een exoplaneet die lichter is dan een grote
gasplaneet, maar zwaarder dan de aarde. Over de
omstandigheden op de planeet zegt de term niets,
maar deze superaarde is wel de eerste waarbij een
atmosfeer is ontdekt (Nature, 17 december). De
planeet, die de aanduiding GJ 1214b draagt, draait om een rode dwergster op
slechts 40 lichtjaar van ons vandaan. Hij is bijna drie keer zo groot als onze
planeet en zijn massa bedraagt ruim zes aardmassa's. Zijn inwendige bestaat
waarschijnlijk voor het grootste deel uit bevroren water, maar omdat zijn afstand
tot de ster slechts enkele miljoenen kilometers bedraagt, is zijn oppervlak
tamelijk heet. De planeet is gehuld in een dikke, dichte atmosfeer. Het middel
waarmee GJ 1214b is ontdekt, is bijna net zo bijzonder als de planeet zelf. Hij is
opgespoord in het kader van het zogeheten MEarth-project: een opstelling van

15

acht 'amateurtelescopen' bovenop Mount Hopkins (Arizona, VS) waarmee ongeveer
2000 nabije dwergsterren in de gaten worden gehouden. Het doel is om planeten
te vinden die, vanaf de aarde gezien, bij elke omloop vóór hun moederster langs
bewegen. Tijdens zo'n miniverduistering houdt de planeet een klein deel van het
sterlicht tegen, waardoor de ster met grote regelmaat een beetje zwakker wordt.
De ontdekking van de planeet is later met een grote telescoop van de Europese
Zuidelijke Sterrenwacht op de Chileense berg La Silla bevestigd. Als volgende stap
willen de sterrenkundigen de atmosfeer van de planeet nader onderzoeken.
Waarschijnlijk zal dit gebeuren met de Hubble-ruimtetelescoop.
Meer informatie: http://www.eso.org/public/news/eso0950/

17 december 2009 • Website gestart voor 'onverklaarbare'
hemelverschijnselen
Ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de
Sterrenkunde is een website gestart waarop amateuren vakastronomen melding kunnen maken van
hemelverschijnselen waar zo gauw geen verklaring
voor te vinden is. Doel van de website - die ook tal
van voorbeelden geeft van vreemde, maar
verklaarbare fenomenen - is om meer inzicht te
krijgen in alle kortstondige verschijnselen in de
aardatmosfeer. De officiële term voor zulke verschijnselen is UAP, wat staat voor
Unidentified Aerospace Phenomena, het grote publiek kent ze waarschijnlijk
beter als UFO's (Unidentified Flying Objects). Op de UAP-website staan
formulieren (Engels- en Franstalig) die na het zien van zo'n verschijnsel kunnen
worden ingevuld. Daarop moeten gegevens worden ingevuld over onder meer de
plaats, tijd, snelheid en afstand van de UAP. Samen met de ingevulde formulieren
kunnen ook foto's en video-opnamen worden ingezonden.
Meer informatie: http://www.uapreporting.org/

23 december 2009 • Ruimtesonde Cassini filmt 'dans van de
Saturnusmanen'
De Amerikaanse ruimtesonde Cassini heeft dit najaar een bijzonder filmpje
gemaakt. De bewegende beelden tonen de trage
dans van vier manen van Saturnus, met het
majestueuze ringenstelsel van de planeet als decor.
Gezien vanuit de ruimtesonde lijken de manen
elkaar traag te passeren. Maar in werkelijkheid
speelt dit kosmische ballet zich af met snelheden
van vele kilometers per seconde.
Meer informatie: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2009-204
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De sterrenhemel: winter 2010
Wylliam Robinson

Op een heldere avond in januari kunt u zomaar zes sterrenbeelden van de
dierenriem zien. Als u om een uur of negen kijkt, staan de Vissen laag in het
westen, met daar boven de Ram. De Stier prijkt hoog in het zuiden, links
geflankeerd door de Tweelingen. Kreeft en Leeuw staan reeds laag in het oosten,
maar zijn het beste enkele uren (of maanden) later te bewonderen.
In het zuidoosten trekt het zandlopervormige sterrenbeeld Orion de aandacht.
Rigel (in de rechterbenedenhoek) en Betelgeuse (linksboven) behoren qua
helderheid tot de top tien. Het kleurverschil tussen de twee is opvallend: Rigel is
een blauwe superreus met een temperatuur van 11.000 graden, terwijl superreus
Betelgeuse met zijn 3500 K duidelijk oranje oogt. Vrij weinig mensen weten dat
Betelgeuse een veranderlijke ster is: in de laatste 20 jaar schommelde de
helderheid tussen +0.3m en +1.0m.
Hoog boven Tweelingen en Stier vinden we het zeshoekige sterrenbeeld Voerman,
met de altijd verrassend heldere hoofdster Capella. De 3e-magnitudester epsilon,
op een drietal graden afstand van Capella, staat momenteel sterk in de
belangstelling. Er om heen draait (vermoedelijk) een gaswolk, die eens in de 27
jaar voor de ster schuift. Momenteel - medio december - is epsilon zo’n 0.5
magnitude lichtzwakker dan normaal; in de komende maanden zal hij weer
langzaam naar zijn normale helderheid klimmen.
Medio februari zijn er twee honden op het toneel verschenen. Door hun lage
stand boven de horizon komen de toch behoorlijk heldere sterren van de Grote
Hond nauwelijks tot hun recht, waardoor superster Sirius alle aandacht opeist. De
kleinere Kleine Hond staat veel hoger aan de hemel, maar telt nauwelijks
(heldere) sterren, zodat hier de hoofdster (Procyon) echt het rijk alleen heeft. De
Romeinen rekenden beide honden bij de jager Orion; de Grieken kenden alleen
de Grote, die jaagt op de haas die als sterrenbeeld ten zuiden van Orion te
vinden is.
Medio maart, negen uur, staat de eerder genoemde Kreeft hoog in het zuiden.
Meestal gaat de aandacht niet uit naar de afzonderlijke sterren, maar naar een
complete sterrenhoop: de open cluster M44, op een afstand van circa 600
lichtjaar. Met behulp van zijn primitieve telescoopje wist Galileï een kleine 40
sterren te onderscheiden; hoeveel kunt u er met een verrekijker zien?
Direct onder de Kreeft valt met enige moeite de kop van de Waterslang (Hydra)
te onderscheiden. Dit ellenlange sterrenbeeld, dat bijna een derde van de
hemelbol omspant, is qua oppervlakte het grootste van alle sterrenbeelden. De
mythologische Hydra was een slangachtig monster, voorzien van vijf à negen
koppen, dat afstamde van het hier al tweemaal vermelde monster Typhoon. Hij
viel ten prooi aan de held Hercules, nadat deze ontdekt had aan welke kop het
monster zijn onsterfelijkheid ontleende. Ook voor Hydra geldt: de verhalen zijn
spannender dan het sterrenbeeld zelf...
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Zon
Op 21 dec om 18.47 uur heeft de zon het laagste punt (declinatie -23°26'19") van
zijn jaarlijkse rondgang langs de ecliptica bereikt. Dit feit wordt door astronomen
en leden van diverse culturen gevierd als het begin van de winter. Waarnemers
op de zuidelijke keerkring zien die dag de zon precies door het zenit (= het punt
loodrecht boven je) trekken.
Op 3 jan staat de aarde in zijn elliptische baan het dichtst bij de zon
(147.100.000 km), hetgeen zo'n 5 miljoen km minder is dan begin juli. Door die
kleinere afstand ontvangt de aarde bijna 7% meer zonnestraling dan in juli, maar
door het overheersende effect van de lage zonnestand is het op het noordelijk
halfrond winter!
In onderstaande tabel vindt u de tijdstippen van zonsopkomst, -doorgang en
-ondergang. De 'sprong' in de laatste regel komt door de invoering van de
zomertijd, dit jaar op zondagmorgen 28 maart. In de laatste kolom leest u in welk
sterrenbeeld de zon zich, gezien vanaf de aarde, bevindt.
Datum

opkomst

doorgang

ondergang

sterrenbeeld

1 jan

08.48 u

12.43 u

16.38 u

Boogschutter

11 jan

08.44 u

12.47 u

16.51 u

Boogschutter

21 jan

08.35 u

12.51 u

17.07 u

Steenbok

31 jan

08.22 u

12.53 u

17.25 u

Steenbok

10 feb

08.05 u

12.54 u

17.44 u

Steenbok

20 feb

07.45 u

12.53 u

18.02 u

Waterman

2 mrt

07.24 u

12.52 u

18.21 u

Waterman

12 mrt

07.01 u

12.49 u

18.38 u

Vissen

22 mrt

06.38 u

12.46 u

18.56 u

Vissen

1 apr

07.15 u

13.43 u

20.13 u

Vissen

Maan
In de tabel vindt u de schijngestalten van de maan in de komende maanden. Door
de ellipticiteit van de maanbaan varieert de afstand aarde-maan vrij sterk. Zo is
op 30 jan onze satelliet 356.593 km van ons verwijderd; op 13 feb bedraagt deze
afstand al weer 406.540 km.
Nieuwe Maan

Eerste Kwartier

Volle Maan

Laatste Kwartier

31 dec, 20 u

7 jan, 12 u

15 jan, 8 u

23 jan, 12 u

30 jan, 7 u

6 feb, 1 u

14 feb, 4 u

22 feb, 2 u

28 feb, 18 u

7 mrt, 17 u

15 mrt, 22 u

23 mrt, 12 u

30 mrt, 4 u
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Planeten
In januari verschijnt Mercurius aan de ochtendhemel. Tussen de 15e en de 27e
kunt u het planeetje laag boven de zuidoostelijke horizon ontdekken, maar erg
helder wordt hij niet. Een betere kans krijgt u eind maart / begin april, wanneer
hij als een helder oranje stipje 's avonds in het westen staat.
Begin maart wordt Venus weer zichtbaar, laag aan de westelijke avondhemel. De
zeer heldere planeet gaat dan slechts 1 uur na de zon onder. Aan het eind van de
maand is het verschil opgelopen tot anderhalf uur, maar pas in mei zal Venus
optimaal zichtbaar zijn.
Na twee kalenderjaren zonder Marsoppositie is het op 29 jan eindelijk zo ver: de
Aarde geeft haar rode buurplaneet een rondje achterstand. De afstand tussen de
twee planeten blijft helaas vrij groot (honderd miljoen kilometer), waardoor de
helderheid van Mars niet boven magnitude -1.2 uit komt. Positief is wel dat Mars,
tot in mei vertoevend in de Kreeft, dit jaar flink hoog aan de hemel staat.
De avondlijke zichtbaarheid van Jupiter loopt geleidelijk ten einde: begin
februari verdwijnt hij in de schemering. Vrijwel de gehele maand januari bevindt
de reuzenplaneet zich in de Steenbok.
Saturnus is begin januari alleen in het tweede deel van de nacht te zien. De
planeet komt echter van dag tot dag vroeger op, en is eind maart vrijwel de
gehele nacht te zien. Niet toevallig valt de oppositiedatum in deze periode: op 22
maart staan zon en Saturnus aan weerszijden van elkaar aan de hemel.
Gedurende het hele jaar 2010 vinden we de geringde planeet in het sterrenbeeld
Maagd.
Medio januari overschrijdt Uranus de grens van Waterman naar Vissen; pas in
2018 zal de verre planeet zijn volgende bestemming bereiken, de Ram. Tot begin
februari kun u proberen de planeet 's avonds met een verrekijker te vinden.
Neptunus bevindt zich in de Steenbok, niet ver van Jupiter. Vanaf begin januari
staat de verste planeet van ons zonnestelsel (schijnbaar) dicht bij de zon, en is
daardoor enkele maanden niet te zien.
De gegevens over de zichtbaarheid van de planeten vindt u nog eens samengevat
in onderstaande tabel.

Planeet

jan

feb

mrt

Mercurius

's ochtends 15e-27e

---

's avonds 25/3 - 12/4

---

---

's avonds

avond/nacht/ochtend

avond/nacht/ochtend

avond/nacht

's avonds

---

---

nacht/ochtend

nacht/ochtend

avond/nacht/ochtend

's avonds

---

---

---

---

---

Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
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Planetoïden
Planetoïden die in januari of februari in oppositie met de zon komen, doen dat
meestal in Tweelingen, Kreeft of Leeuw. In deze sterrenbeelden bereikt de
ecliptica een grote noordelijke declinatie, hetgeen zoveel betekent als: de
planeetjes komen hoog boven de horizon. Een vijftal relatief heldere komt deze
maanden in aanmerking om met kleine telescopen op te zoeken.
Eleonora beschrijft rond 25 jan de oppositielus in de Kreeft. Het planeetje wordt
nauwelijks helderder dan de tiende magnitude.
In februari is Hygiea eveneens in de Kreeft te vinden, en bereikt een
vergelijkbare helderheid.
Vesta is nu zo helder, dat een verrekijker al voldoende kan zijn voor het
opzoeken. Zij trekt door de kop van de Leeuw, en passeert op 16 feb op slechts
een kwart graad afstand van de heldere ster gamma Leonis.
Herculina bevindt zich in het (hoofd)haar van Berenice, een gebied waar meestal
deep-sky liefhebbers naar zwakke melkwegstelsels speuren. Met een maximale
helderheid van 8.8m is Herculina waarschijnlijk een gemakkelijker object.
Pallas trekt door Serpens Caput, de Kop van de Slang. Hoewel de oppositie pas in
mei plaats vindt, is planetoïde no. 2 al helder genoeg om te gaan zoeken. We
moeten dan wel pas na middernacht in actie komen.
Onderstaande tabel zet de gegevens op een rijtje. De kolommen gemarkeerd met
'helderheid' vermelden welke magnitude de planetoïde in het midden van de
desbetreffende maand zal bereiken.

helderheid

Planetoïde

jan

2. Pallas

feb

mrt

sterrenbeeld

bijzonderheden

+ 9.1

+ 8.9

Slang (Hoofd)

4 mei oppositie

4. Vesta

+ 6.8

+ 6.1

+ 6.5

Leeuw

18 feb oppositie

10. Hygiea

+10.2

+ 9.8

+10.5

Leeuw → Kreeft

7 feb oppositie

354. Eleonora

+ 9.6

+ 9.9

+10.5

Kreeft

25 jan oppositie

524. Herculina

+ 9.7

+ 9.1

+ 8.8

Haar v. Berenice

13 mrt oppositie

Meteoorzwermen
De Boötiden vormen duidelijk de interessantste meteorenzwerm van het
komende kwartaal. Volgens de laatste berichten zal deze zwerm 'pieken' op 3 jan
omstreeks 13.50 uur MET. Voor Nederland valt het maximum dus overdag, en dat
is jammer, omdat dit maximum slechts enkele uren zal duren. Dit betekent dat u
op de avond vóór of na het maximum slechts een relatief bescheiden aantal
meteoren zult zien; onder optimale omstandigheden misschien 15 exemplaren per
uur.
Bijkomende complicatie is de behoorlijk volle maan, die vanaf een uur of negen
uw waarnemingen komt verstoren. Kijken in de vroege avond is daarom misschien
de beste optie. Het punt, waar de meteoren vandaan lijken te komen, ligt dan

20

laag boven de noordelijke horizon. Genoemd vluchtpunt ligt in het noordelijke
deel van het sterrenbeeld Boötes (Ossen- of Berenhoeder), daarom spreken we
van Boötiden. In Engelstalige publicaties komt u meestal de benaming
"Quadrantids" tegen, afgeleid van de oude naam van Boötes: Muurkwadrant
oftewel Quadrans Muralis, een oud waarnemingsinstrument.

Ruimtestation
Ook in de komende maanden zal het internationale ruimtestation ISS weer vanuit
onze streken zichtbaar zijn. Het vertoont zich als een zeer helder lichtpuntje
(vgl. Venus) dat ongeveer met de schijnbare snelheid van een vliegtuig van west
naar oost langs de hemel trekt.
Naar verwachting zal het ISS tussen 8 en 23 januari 's avonds na zonsondergang te
zien zijn. Het station zal ook tussen 6 en 20 februari overtrekken, maar dan in de
ochtendschemering. In de periode 5 - 19 maart komt het ISS weer over in de
avond. Omdat er (on)regelmatig baancorrecties worden uitgevoerd is het niet
mogelijk de precieze tijdstippen van overkomst maanden van tevoren te
berekenen; kijkt u daarom t.z.t. op www.heavens-above.com.

Diversen
Zondagavond 21 februari staat bij het vallen van de avond de halfverlichte maan
hoog in het zuiden. Met een verrekijker zult u kunnen zien dat onze satelliet zich
bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de bekende sterhoop M45, het
Zevengesternte. In de loop van enkele uren beweegt de maan zich door het
zuidelijke deel van de sterhoop. Met een telescoop is te zien hoe daarbij diverse
sterren worden bedekt, maar de helderste exemplaren zijn daar helaas niet bij.
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