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Kopij vóór 12 maart 2012 sturen naar jpsasten@iae.nl
Contributie:
Volwassenen €25,00 per jaar, jeugd t/m 16 jaar €12,50. Gedrukte versie interkomeet €5,00 per
jaar. Bankrekening nummer: ABN-AMRO: 52.34.78.542

1

Inhoudsopgave
Agenda 1e kwartaal 2012 .................................................................... 3
Van het bestuur .............................................................................. 4
Contributie 2012 ............................................................................. 5
Oproep ......................................................................................... 5
Pompoendagen en wetenmaand ........................................................... 6
Metamorfose museum / sterrenwachtomgeving ......................................... 7
Stoflawines op Mars .......................................................................... 9
Astronomisch Nieuws ....................................................................... 10
De sterrenhemel: winter 2012 ............................................................ 11
Notulen ALV 15 november 2011 ........................................................... 17
Agenda ALV 14 maart 2012 ................................................................ 21

Reconstructie van het plein voor de sterrenwacht

2

Agenda 1e kwartaal 2012
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Openen/sluiten

Dinsdag

3 januari

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

4 januari

20.00 uur

Nieuwjaarsborrel

François

Vrijdag

6 januari

19.00 uur

Open avond

François

Woensdag

11 januari

20.00 uur

Clubavond

Harrie

Vrijdag

13 januari

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Maandag

16 januari

20.00 uur

Lees met Dees (2)

Dees

Woensdag

18 januari

20.00 uur

Clubavond

Hans

Vrijdag

20 januari

19.00 uur

Open avond

François

Woensdag

25 januari

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

27 januari

19.00 uur

Galactica

Kees, Hélène

Maandag

30 januari

20.00 uur

Lees met Dees (1)

Dees

Woensdag

1 februari

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

3 februari

19.00 uur

Open avond

François

Dinsdag

7 februari

20.00 uur

Bestuursvergadering

François

Woensdag

8 februari

20.00 uur

Clubavond

Rob

Vrijdag

10 februari

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Maandag

13 februari

20.00 uur

Lees met Dees (2)

Dees

Woensdag

15 februari

20.00 uur

Clubavond

Harrie

Vrijdag

17 februari

19.00 uur

Open avond

François

Woensdag

22 februari

20.00 uur

Clubavond

Hans

Vrijdag

24 februari

19.00 uur

Galactica

Kees, Hélène

Maandag

27 februari

20.00 uur

Lees met Dees (1)

Dees

Woensdag

29 februari

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

2 maart

19.00 uur

Open avond

François

Zaterdag

3 maart

19.00 uur

François

Dinsdag

6 maart

20.00 uur

Open avond
N
i
l
kijkd
Bestuursvergadering

Woensdag

7 maart

20.00 uur

Clubavond

Gerrit

Vrijdag

9 maart

20.30 uur

Waarneemavond

Frans

Maandag

12 maart

20.00 uur

Lees met Dees (2)

Dees

Woensdag

14 maart

20.00 uur

Algemene Ledenvergadering François

Vrijdag

16 maart

19.00 uur

Open avond

François

Woensdag

21 maart

20.00 uur

Clubavond

Harrie

Maandag

26 maart

20.00 uur

Lees met Dees (1)

Dees

Woensdag

28 maart

20.00 uur

Clubavond

David

Vrijdag

30 maart

19.00 uur

Galactica

Kees, Hélène

Lees met Dees (1) = bespreking sterrenhemel komende maand (Sterrengids 2012)
Lees met Dees (2) = bespreking van andere hemelverschijnselen
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François

Van het bestuur
François Swinkels

Hoe we het ook organiseren, het einde van het jaar is altijd druk. Oktober kennismaand,
pompoendagen en alle vaste activiteiten vragen weer veel inzet. Het bestuur wil in
ieder geval iedereen die ook dit jaar weer een bijdrage aan het functioneren van de
sterrenwacht heeft geleverd, daarvoor bedanken. Op de vrijwilligersavond is daar
aandacht aan besteed.
Ook dit jaar vielen de pompoendagen en de activiteiten rond oktober kennismaand weer
samen. Dat vraagt veel van de medewerkers van de sterrenwacht. De pompoendagen
waren wel een geweldig succes. We hebben heel wat bezoekers in onze stand gehad,
maar vooral het afschieten van de petflessen trok heel veel bekijks. Bij oktober
kennismaand liep het dit jaar ook goed. Het thema van de kennismaand was “actie is
reactie” . Een dankbaar onderwerp ook voor iemand die van sterrenkunde houdt. De
afsluiting van alle activiteiten in oktober was net zoals in andere jaren weer Halloween
en de Nacht van de Nacht. De laatst genoemde activiteit was dit jaar een coproductie
met het IVN.
In de Algemene Ledenvergadering zijn twee voorstellen gedaan die voor u van belang
zijn. Op de eerste plaats wordt er voortaan een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de
koffie. Op de tafel in de clubruimte staat een potje waar u een bijdrage in kunt doen.
Het tweede is een besluit van de ALV om voor de leden die de interkomeet op papier
wensen te ontvangen een extra bijdrage van € 5,- per jaar te vragen voor de druk- en
verzendkosten. Bij het betalen Het vorig jaar moest ik melden dat het museum flink aan
het verbouwen was. van uw contributie kunt u dit bedrag voldoen.
Dit jaar moet ik dat ook melden, maar nu betreft het meer de sterrenwacht. Het gehele
terrein voor de sterrenwacht is op de schop. Een nieuwe indeling en nieuwe
parkeerplaatsen. Zie elders in deze interkomeet.
Ik wil besluiten u allemaal een heel goed 2012 toe te wensen, maar vooral een gezond
2012. Het nieuwe jaar blinkt niet uit in spectaculaire maans- of zonsverduisteringen.
Jammer…..

Een gelukkig en gezond 2012
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Contributie 2012
2012 is inmiddels alweer begonnen. Een van de goede voornemens kan zijn om
binnenkort de contributie over te maken als u dat nog niet gedaan heeft.
Voor 2012 blijft de contributie ongewijzigd voor de leden die de digitale versie
van de interkomeet ontvangen namelijk €25,- voor volwassenen en €12,50 voor
jeugdigen.
Voor iedereen die een boekje thuis gestuurd wil krijgen, hebben we in de laatste
ledenvergadering besloten om de contributie met €5,- te verhogen i.v.m. de
toegenomen extra kosten voor verzenden en drukken, dus €30,- voor volwassenen
en €17,50 voor jeugdigen.
Heb je de contributie inmiddels betaald en wil je het boekje blijven ontvangen,
dan vragen wij om nog een extra bijdrage van €5,- over te maken. Onze excuses
hiervoor.
Ontving u tot nu toe een papieren versie van de interkomeet, maar wilt u
overstappen naar de digitale versie, stuur dan een mailtje naar jpsasten@iae.nl.
Je kunt de contributie overmaken op rekeningnummer 52.34.78.542 ten name Jan
Paagman Sterrenwacht te Asten o.v.v. Contributie 2012.
Bij voorbaat dank en nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
G. van Bakel,
Penningmeester

Oproep
Bestuur

Een vereniging kan alleen goed draaien als iedereen een steentje aan de
organisatie bijdraagt. We zoeken naarstig naar mensen die bereid zijn een handje
toe te steken bij onze jeugdvereniging Galactica en naar mensen die bereid zijn
zitting te nemen in het bestuur. Zoals al aangekondigd zijn enkele plaatsen in het
bestuur vacant.
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Pompoendagen en wetenmaand
François Swinkels

Ook dit jaar waren we aanwezig bij de pompoendagen van het Beiaard- en
Natuurmuseum. Geweldig om te zien hoe enthousiast mensen kunnen zijn als je
ze vertelt over het heelal en de sterren. Rob spant natuurlijk de kroon als het er
om gaat mensen iets te laten kopen. Geweldig zoals hij dat doet. Volgens mij kan
hij echt alles verkopen. Voor de jeugd was vooral het afschieten van de
petflessen een heel groot succes. Soms was het gevaarlijk omdat het te druk was.
Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo druk is geweest. Volgens het museum
zijn er 13.000 bezoekers geweest. Voor herhaling vatbaar.
Ook onze activiteiten in het kader van oktober kennismaand waren succesvol. De
avonden zijn heel goed bezocht en velen hebben kennis gemaakt met het thema
van de kennismaand “actie is reactie”
. Natuurlijk hoort bij een bezoek aan
de sterrenwacht ook een bezoek aan
het Pieterse planetarium en de
koepel. Vergeten moet niet worden
dat het in die weken heel goed weer
is geweest.
De foto’s geven een indruk van deze
activiteiten:

Let op de geldkist 
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Metamorfose museum / sterrenwachtomgeving
Harrie Eijsbouts

Zoals menigeen al heeft kunnen waarnemen, wordt de omgeving van onze
sterrenwacht drastisch op de schop genomen. Tot voorheen lag voor ons
Planetariumgebouw een grote grasvlakte. Op dit moment ligt er al een
parkeerterrein voor 24 auto’s.
Het parkeerterrein is primair bedoeld voor medewerkers van het museum en
uiteraard ook voor medewerkers van Jan Paagman. Bezoekers die overdag het
museum of de sterrenwacht willen bezoeken zullen moeten parkeren op het
parkeerterrein aan de Rootweg.
Voorheen lag voor het Planetariumgebouw een tuintje met lavendeltjes en taxus
struiken. Het was moeilijk om deze planten in leven te houden en het onkruid te
weren. Nu is een brede verharding aangebracht met mooie kleine steentjes.
Over het hele terrein lopen meerdere voetpaden, waarbij de sterrenwacht het
opvallende centrale punt is van het plein. Voorheen moesten we slalommen
tussen heggetjes om bij de
sterrenwacht te komen. Nu is het
pad tussen Planetariumgebouw en
sterrenwacht een stuk vloeiender.
De
markante
ster
voor
de
sterrenwacht is opnieuw gelegd. Een
waar
kunststukje
van
de
stenenleggers.
In het prille voorjaar zal het terrein
worden voorzien van graszoden; het
parkeerterrein zal worden omzoomd
door 80-100 cm hoge beukenhagen. Er is steeds aandacht besteed aan de
zichtbaarheid vanaf de openbare weg van ons bezoekerscentrum (het
Planetariumgebouw). We willen wel graag “gevonden” worden.
Tussen de toegangsweg naar het parkeerterrein en de sterrenwacht is een
zonnewijzer gepland. Onze vereniging zal een ontwerpvoorstel hiervoor maken.
Tussen museum en sterrenwacht, ter hoogte van de Ostaderstraat, is in de vier
cirkelsegmenten een toeristische informatievoorziening gepland.
7

En dan het museum zelf. Dit hoopt, na een gigantische verbouwing naar een zeer
eigentijdse uitstraling, in april officieel heropend te worden. Het lijkt er op dat
de grootschalige aanpak van museum en haar omgeving een bijzonder positieve
uitwerking zal hebben op “Jan Paagman”. Wij hebben niet alleen een kijker, we
staan nu ook een stuk prominenter in de kijker van het publiek.
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Stoflawines op Mars
GEORGE BEEKMAN uit NRC van 24 december 2011

Meteorieten hebben een grotere invloed op het Mars oppervlak dan tot nu toe
werd gedacht. Zij verplaatsen stof en doen dat niet alleen op het moment dat zij
inslaan maar ook al voordat zij het Marsoppervlak hebben bereikt. Dat is ontdekt
door onderzoekers van de universiteit van Arizona op de haarscherpe opnamen
van de Mars Reconnaissance 0rbiter (MRO), een
NASA-satelliet die sinds 2006 om de rode
Planeet draait . Mars heeft een ijle atmosfeer
van CO2 die ruwweg honderd maal zo klein is
als die van de aardatmosfeer. Daardoor kunnen
kleine meteorieten, die boven de aarde zouden
verbranden
of
uiteenvallen,
vrijwel
ongehinderd Mars bereiken. Op de opnamen van
de MRO worden elk jaar ongeveer twintig
nieuwe kraters ontdekt die door recente
meteorietinslagen zijn ontstaan. En rond vele
van die kraters op hellingen zijn nu sporen te
zien die op stoflawines wijzen.
Kaylan Burleigh en collega's hebben in zestien
van deze inslaggebieden duizenden van zulke
stofsporen gevonden. Ze komen vooral voor in
gebieden waar de bodem bedekt is met een vrij
dikke laag lichtgekleurd stof. De donkere vorm
is een aanwijzing dat hier stof is verplaatst,
waardoor de donkere ondergrond zichtbaar is geworden. De onderzoekers
dachten daarom dat het ging om stof dat door de trillingen van inslaande
meteorieten was losgewoeld en omlaag gegleden, maar dat blijkt niet altijd het
geval.
Sommige stofsporen zijn. gekromd als een Turkse sabel. Deze vorm wijst er op
dat het hier niet (alleen) gaat om stof dat langs een helling omlaag is gegleden
maar is weggeblazen. Dat zou gebeurd moeten zijn door de schokgolf die de
aanstormende meteoriet in de atmosfeer veroorzaakte. Soms zijn zelfs dubbele,
symmetrische bogen te zien die niet door bodemtrillingen te verklaren zijn. De
onderzoekers hebben het ontstaan van deze patronen met behulp van
computermodellen gesimuleerd en vastgesteld dat de airblast van een supersone
meteoriet de vorm van de gekromde sporen kan veroorzaken.
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Astronomisch Nieuws
Bron: www.astronieuws.nl

20 december 2011 • Sporadische meteoroïden hebben lange levensduur
Meteoren ('vallende sterren') ontstaan wanneer
kosmische stofdeeltjes (zogeheten meteoroïden)
met hoge snelheid de aardse dampkring
binnendringen en de luchtmoleculen aan het
gloeien brengen. Sommige komen in zwermen
voor, zoals de Perseïden in augustus en de
Geminiden in november; andere zijn 'sporadisch' daarbij gaat het om kleine meteoroïden die in het
centrale vlak van het zonnestelsel rond de zon bewegen gezamenlijk de zodiakale
stofwolk vormen, die onder gumstige omstandigheden en met speciale apparatuur
vanaf het aardoppervlak waarneembaar is. David Nesvorny van het Southwest
Research Institute in Boulder, Colorado, en Peter Jenniskens van het SETIinstituut in Mountain View, Californië, zijn erin geslaagd om enkele raadsels rond
deze sporadische meteoroïden op te lossen. Ze publiceren hun resultaten vandaag
in The Astrophysical Journal . Om te beginnen volgt uit modelberekeningen dat
verreweg de meeste sporadische meteoorstofjes met relatief geringe snelheid de
dampkring moeten binnendringen, met als gevolg dat ze gewoon naar beneden
dwarrelen en geen aanleiding geven tot zichtbare meteoren. Maar
radarwaarnemingen laten juist snel bewegende meteoroïden zien. Nesvorny en
Jenniskens hebben nu ontdekt waarom de radarwaarnemingen extra gevoelig zijn
voor de (relatief zeldzame) snel bewegende sporadische meteoroïden. Een ander
raadsel is dat de radarwaarnemingen nauwelijks verschil zien in het gedrag van
stofjes kleiner dan een tiende millimeter en stofdeeltjes van ca. één millimeter
in middellijn: beide soorten meteoroïden dringen even ver en met dezelfde
snelheid in de dampkring door, terwijl je zou verwachten dat de grotere deeltjes
meer wrijving ondervinden en daardoor sneller verdampen. Volgens de twee
astronomen is dat het gevolg van het feit dat de sporadische meteoroïden minder
poreus zijn dan de stofdeeltjes die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse
meteorenzwermen. Die laatste zijn afkomstig van kometen, zijn zeer poreus, en
hebben afmetingen tot ca. één centimeter. Ze overleven gemiddeld niet langer
dan een paar duizend jaar. De sporadische meteoroïden in de zodiakale stofwolk
zijn volgens Nesvorny en Jenniskens kleiner en minder poreus, en hebben een
levensduur van bijna honderdduizend jaar. Voor die compactere deeltjes is er
niet zo veel verschil in de snelheid waarmee ze tijdens de tocht door de
aardatmosfeer verdampen.
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De sterrenhemel: winter 2012
Wylliam Robinson

Wie op een heldere januariavond naar de sterrenhemel kijkt kan Orion bijna niet
over het hoofd zien. Om een uur of tien staat de opvallende zandloper vrijwel in
het zuiden. In het onderste segment bevindt zich een met het blote oog zichtbaar
vlekje: de Orionnevel, waarin uit het gas van de nevel nieuwe sterren worden
gevormd. De pas ontstane sterren stralen fel en brengen het gas van de nevel tot
lichten.
Boven Orion staat de Stier, waarvan de hoofdster Aldebaran duidelijk oranje is
gekleurd. Een graad of 15 oostelijk van Aldebaran (“links”) staat de ster zeta;
slechts 1 graad hier vandaan vinden we M1, het eerste object uit de catalogus van
Messier. In een amateurtelescoop kunnen we een onregelmatig vlekje ontwaren,
het restant van een ster die meer dan negen eeuwen geleden als supernova is
ontploft. Het sterrenbeeld zelf werd ettelijke duizenden jaren geleden al met
een stier geassocieerd. Eeuwen later beschouwden de oude Grieken de stier als
een vermomming van hun oppergod Zeus: in deze gedaante wist hij de Fenicische
prinses Europa te ontvoeren. Met het meisje op de rug zwom de stier naar Kreta,
waar hun vakantieliefde onder andere resulteerde in de geboorte van de latere
koning Minos.
Gaande van Orion naar het westen komen we achtereenvolgens Eridanus, de
Walvis en de Vissen tegen; drie sterrenbeelden die duidelijk minder aandacht
trekken. Daarboven, dus ten westen van de Stier, vinden we de Ram en
Andromeda. Pal onder Andromeda staat het vierkant van Pegasus laag boven de
horizon. Naar de Voerman en Perseus moeten we even zoeken, deze staan vrijwel
in het zenith.
We volgen nu vanaf de Stier de ecliptica richting oostelijke horizon en zien
achtereenvolgens de Tweelingen, de Kreeft en de zojuist opgekomen Leeuw. Van
deze drie bezit de Kreeft weliswaar de zwakste sterren, maar ook de gemakkelijk
zichtbare open sterrenhoop M44. Volgens de Griekse mythologie stuurde de
afgunstige godin Hera een reusachtige krab naar de aarde om Hercules uit te
schakelen, juist op het moment dat deze in gevecht was met het veelkoppige
monster Hydra. De krab werd echter kansloos door de held verslagen. Als dank
aan de moedige kreeftachtige plaatste Hera hem als sterrenbeeld aan de hemel;
een beeld met zwakke sterren weliswaar, omdat de krab er niet in geslaagd was
zijn opdracht te vervullen.
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Ten westen van de Kreeft staat de Kleine Hond, met zijn opvallend heldere
hoofdster. De Grote Hond, met superster Sirius, is zojuist in het zuidoosten boven
de horizon gekomen.
In donkere gebieden zien we van noordwest via het zenith naar zuidoost een
grote band van zwak lichtende sterren lopen. Al deze sterren tezamen vormen de
grote platte sterrenschijf, waaruit ons melkwegstelsel feitelijk bestaat. De
sterrenrijkdom is niet zo groot als wanneer we in de richting van de Schutter
zouden kijken: we kijken dan naar het dichtbevolkte centrum van ons stelsel; in
de richting van de Stier kijken we juist ‘naar buiten’.
Zon
Op 22 dec 2011 om 6.30 uur bereikte de zon het zuidelijkste puntje van haar baan
tegen de achtergrond van de sterren. De zon kwam daardoor die dag in onze
streken niet meer dan een graad of 15 boven de horizon. Vanaf deze datum
beginnen de dagen al weer te lengen, terwijl de (astronomische) winter nog maar
net is begonnen.
In onderstaande tabel vindt u de tijdstippen waarop de zon op komt, onder gaat,
en door het zuiden trekt. De 'sprong' in de laatste regel komt door de invoering
van de zomertijd, dit jaar op zondagmorgen 25 maart. In de laatste kolom leest u
in welk sterrenbeeld wij - vanaf de aarde kijkend – de zon zien staan.
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

16.50 u

Boogschutter

21 jan

08.36 u

12.51 u

17.06 u

Steenbok

31 jan

08.22 u

12.53 u

17.24 u

Steenbok

10 feb

08.05 u

12.54 u

17.43 u

Steenbok

20 feb

07.46 u

12.53 u

18.01 u

Waterman

1 mrt

07.25 u

12.52 u

18.20 u

Waterman

11 mrt

07.02 u

12.49 u

18.37 u

Waterman

21 mrt

06.39 u

12.47 u

18.55 u

Vissen

31 mrt

07.16 u

13.44 u

20.12 u

Vissen
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Maan
In onderstaande tabel vindt u de schijngestalten van de maan in het komende
kwartaal.
Nieuwe Maan

Eerste Kwartier

Volle Maan

Laatste Kwartier

1 jan, 7 u

9 jan, 9 u

16 jan, 10 u

23 jan, 8 u

31 jan, 5 u

7 feb, 23 u

14 feb, 18 u

22 feb, 0 u

1 mrt, 2 u

8 mrt, 11 u

15 mrt, 2 u

22 mrt, 16 u

30 mrt, 22 u

Planeten
In de eerste week van het jaar is Mercurius nog aan de ochtendhemel te vinden,
laag in het zuidoosten. Eind februari is het kleinste lid van de planetenfamilie al
weer ’s avonds te zien, laag in het westen. Mercurius verwijdert zich snel van de
zon en kan met een verrekijker vrij eenvoudig gevonden worden. Minpunt is wel
dat de helderheid – aanvankelijk nog -1m – terug loopt.
Wanneer u de komende maanden een blik werpt op de (zuid)westelijke
avondhemel kan Venus niet aan uw aandacht ontsnappen. In de schemering zien
we onze fel stralende zusterplaneet verrassend hoog aan de hemel, en pas zo’n 34 uur na zonsondergang verdwijnt het helderwitte object onder de horizon.
Fans van de planeet Mars komen dit voorjaar eindelijk aan hun trekken: op 3
maart is de rode planeet in oppositie met de zon. Helaas halen we onze buurman
op een ongelukkig moment in: Mars staat dan in zijn ellipsbaan juist het verst van
de zon. De aarde zal daardoor op de relatief grote afstand van 101 miljoen km
passeren, en de helderheid van Mars valt wat tegen.
Rond de jaarwisseling is Mars pas na middernacht te vinden als een oranje ster
van 0.3m nabij de grens van Leeuw en Maagd. Tegen het einde van januari keert
de bewegingsrichting van de planeet om t.o.v. de sterren: Mars trekt nu in
westelijke richting door de Leeuw. Rond de oppositiedatum is de planeet
(uiteraard) de gehele nacht zichtbaar en is met een helderheid van -1m veel
helderder dan de omringende sterren.
Ook in de komende drie maanden kunnen we nog genieten van de heldere Jupiter
(-2m). De reuzenplaneet doorkruist dit kwartaal een groot deel van het
sterrenbeeld Ram. De zichtbaarheidsperiode nadert echter langzaam zijn einde:
eind maart gaat de planeet al om een uur of tien onder.
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Saturnus bevindt zich in de Maagd, een graad of 7 ten oosten van de hoofdster
Spica, en is duidelijk de helderste van de twee. Begin januari komt de geringde
planeet pas na tweeën op, eind maart is hij al bijna de gehele nacht te zien.
Tot medio februari is Uranus nog te zien, al zult u daarbij waarschijnlijk een
verrekijker nodig hebben. De verre ijsreus bevindt zich in het sterrenbeeld
Vissen.
Neptunus houdt zich vrijwel het hele kwartaal op in de nabijheid van de zon; u
kunt uw waarnemingen het best uitstellen tot de maand mei.
In onderstaande tabel vindt u de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten
nog eens samengevat.
Planeet

jan

feb

mrt

Mercurius

's ochtends t/m 7e

’s avonds van…

…22/2 – 12/3

Venus

's avonds

's avonds

's avonds

Mars

nacht/ochtend

gehele nacht

gehele nacht

's avonds

's avonds

's avonds

nacht/ochtend

nacht/ochtend

(gehele) nacht

's avonds

('s avonds)

---

---

---

---

Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus

Planetoïden
Van de dit winterseizoen zichtbare planetoïden bekijken we er een viertal, die
elk tenminste de negende magnitude bereiken.
Na de gunstige oppositie in 2011 is de helderheid van Vesta inmiddels afgezakt
naar de achtste magnitude. We kunnen het planeetje nog in januari waarnemen
in de Waterman.
Eunomia is veel hoger aan de hemel geplaatst: de komende maanden trekt zij
oostwaarts door de Stier. De oppositie is al lang voorbij en de helderheid daalt
verder naar de negende magnitude.
Eros zorgde bij zijn ontdekking voor een verrassing: zowat alle destijds (1898)
ontdekte planetoïden draaiden in banen tussen Mars en Jupiter, maar Eros bleek
de aarde tot op ca 23 miljoen km te kunnen naderen. Dit jaar vindt opnieuw zo’n
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gunstige passage plaats, waardoor het relatief kleine (34x11x11 km) rotsblok de
helderheid +8m zal bereiken. Eros trekt helaas snel zuidwaarts, van de kop van de
Leeuw via Sextant naar de Waterslang (Hydra). Rond de oppositiedag (1 maart)
trekt hij zelfs het zuidelijke sterrenbeeld Luchtpomp (Antlia) in. De grootste
helderheid wordt gelukkig al enkele weken eerder bereikt.
Astraea beschrijft een oppositielus die haar medio maart van het westelijke deel
van de Maagd naar de Leeuw brengt. De helderheid neemt geleidelijk toe tot de
negende magnitude.
Onderstaande tabel vat de waarneemgegevens van de planetoïden nog eens
samen; de vermelde helderheden (in magnituden) gelden – behalve bij Eros – voor
het midden van de desbetreffende maand.
Planetoïde

jan

feb

4. Vesta

+ 8.2

5. Astraea

+10.3

+ 9.7

15. Eunomia

+ 8.9

433. Eros – 1e
- 16e

mrt

sterrenbeeld

bijzonderheden

Waterman

5 aug ‘11 oppos.

+ 9.1

Maagd → Leeuw

12 mrt oppositie

+ 9.6

+10.0

Stier

28 nov ‘11 oppos.

+ 9.3

+ 8.5

+ 9.2

+ 8.6

+ 8.6

Leeuw → Sextant
1 mrt oppositie
→ Waterslang

Boötiden
Elk jaar rond 4 januari trekt de aarde door een – op zich bijzonder ijle – om de
zon draaiende zwerm van stofdeeltjes, die waarschijnlijk afkomstig zijn van een
reeds lang uitgedoofde komeet. Wanneer de stofdeeltjes opgloeien in de
aardatmosfeer zien we ‘vallende sterren’ die uit het noordelijke deel van het
sterrenbeeld Boötes (Berenhoeder) lijken te komen: vandaar de naam Boötiden.
In de nacht van 3-4 januari heeft u de meeste kans om een Boötide te zien.
Overigens kunt het beste gaan waarnemen in de nanacht: de radiant (=
vluchtpunt van de meteoren) staat dan zo hoog mogelijk aan de hemel,
bovendien gaat de storende maan pas om vier uur onder.
Internationaal Ruimtestation (ISS)
Sinds eind december is het Internationale Ruimtestation voor enkele maanden het
woon- en werkterrein van de Nederlandse astronaut André Kuipers. Als u wilt
zwaaien kan dat in de volgende periodes.
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Tussen 14 en 31 januari passeert het ISS in de ochtend over Nederland. U kunt het
dan zien als een zeer helder lichtpuntje (vgl. Venus) dat ongeveer met de
schijnbare snelheid van een vliegtuig van west naar oost langs de hemel trekt. In
de periode 15 – 29 feb is het opnieuw te zien, maar nu 's avonds na
zonsondergang. Tussen 20 maart en 9 april zal het ISS weer in de ochtend
overtrekken.
Wilt u precies weten hoe laat het ruimtestation te zien is, ga dan enkele dagen
tevoren naar de website www.heavens-above.com. Na het invullen van uw
woonplaats krijgt u een tabel met de juiste overkomsttijden, plus voor elke
passage een sterrenkaart waarop de baan van het station langs de hemel is
ingetekend.
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Notulen ALV 15 november 2011
Voorlopige notulen
Aanwezig: Henk de Mari, Kees van der Poel, Michiel van Adrichem, Matt
Verhaegh, Coen Pouls, Rob Fritsen, Annie van Hout, David Bradley, Erik van
Baarle, Frans Mrofcynski (later) Martin Prick, Jan Cortenbach,Dees Verschuuren,
Ben Verbeek, François Swinkels, Hélène Willems.
Afwezig met kennisgeving: Hans Kanters, Wout Verspaget.
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Binnengekomen berichten en mededelingen; er is een nieuwe sterrenatlas
binnengekomen, verzoek om onze gegevens van kennismaand door te geven
in verband met de subsidie.
Rob heeft twee lampjes gehaald voor de koepel. Deze kunnen op de
gebruikelijke wijze gedeclareerd worden.

3.

Aanvulling op de agenda ;Galactica ingebracht door Hélène, kascommissie
ingebracht door Kees en de koffiebijdrage ingebracht door François.

4.

Met de hier boven vermelde aanvullingen wordt de agenda hierbij
vastgesteld.

5.

De notulen ALV 10 maart 2011 worden besproken. François merkt op dat we
rekening moeten houden met de samenstelling van het bestuur in 2012.
François treedt dan definitief af en ook Hélène is dat jaar aftredend. De
vacature voor het secretariaat is nog steeds niet ingevuld.
Notulen zijn door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

6.

Begrotingen zijn uitgedeeld tijdens de vergadering. Begroting 2012 wordt
toegelicht door penningmeester Gerrit.
• Voor volgend jaar is wel weer een (beginners)- cursus gepland te starten
in januari. 2011 waren er nauwelijks aanmeldingen voor een cursus. In
principe wordt de cursus door François gegeven. Martin biedt aan te
helpen evenals Dees en Harrie.
• Groepsbezoeken blijven een belangrijke bron van inkomsten voor de
vereniging. Helaas zijn maar weinig vrijwilligers hiervoor beschikbaar.
Dit blijft een probleem. Met name het bedienen van het planetarium.
Voorzitter doet een oproep om meer mensen die zich beschikbaar willen
stellen om groepen te kunnen ontvangen.
• Erik vraagt waarom de kosten Interkomeet hoger worden. Dit heeft
betrekking op de papier- en drukkosten en ook de portokosten. Erik
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•
•
•
•

7.

vraagt of het mogelijk is om de kosten van de Interkomeet door te
berekenen aan leden die het blad fysiek willen hebben. Leden die de
Interkomeet digitaal ontvangen hoeven dan niets extra’s te betalen.
Henk is van mening dat de papierkosten het hoogst zijn en niet alleen
de portokosten.
Voorstel om € 5,- extra door te berekenen aan leden die het clubblad
fysiek willen ontvangen is aangenomen.
Zaalhuur is vervallen, we maken geen gebruik meer van een extra zaal
(Ostaderzaal)
Rob geeft aan dat de kosten van de KvK in de toekomst komen te
vervallen (2013)
Matt vindt het een reële begroting voor 2012, Henk stemt hiermee in.
Rob vraagt zich af of we nog ergens op kunnen bezuinigen?
François: misschien op de schoonmaakkosten, dit is €160,- per kwartaal
(hiervoor komen ze 6x schoonmaken in een kwartaal).
Annie: vindt de schoonmaakkosten helemaal niet hoog, alleen wordt er
niet goed schoongemaakt. Leden zijn het eens over de slechte kwaliteit
die geleverd wordt. François en Harrie hebben afgelopen periode een
gesprek gehad met het betreffende schoonmaakbedrijf. Tijdens dit
gesprek zijn de ongenoegens over de kwaliteit besproken. Een voordeel
is er wel, er worden geen reiskosten in rekening gebracht.
François oppert het idee om in eigen beheer schoon te gaan maken.
Rob weet nog wel iemand. We moeten eerst bekijken of we van ons
huidige contract af kunnen komen. Het bestuur zal zich beraden over
het voorstel van Rob.
Dees vraagt zich af waarom de werkelijke uitgaven van 2011 er niet op
staan. Dit komt omdat we nog geen eindafrekeningen binnen hebben.
Deze begroting is gebaseerd op de werkelijke kosten van 2010.
Jaarverslag voorleggen kan nog niet volgens Henk want een boekjaar
loopt van januari tot en met december. Anders zou het bestuur tot
maart moeten wachten, tot de volgende ALV om uitgaven te mogen
doen.
Matt vraagt waarom reiskosten niet apart gespecificeerd zijn. Gerrit
zegt dat deze al verwerkt zijn in de algemene kosten.
Rob en Harrie willen weten hoe het met de verzekeringen zit. Volgens
François en Dees hebben we een vrijwilligersverzekering lopen via de
gemeente. François kijkt dit nog na. Wij zijn bij Onis als vrijwiller
verzekerd.
Henk geeft een tip; een waarschuwing ophangen in de koepel omdat
het trapje naar boven erg glad is dit in verband met ongevallen bij
bezoekers en aansprakelijkheid.
Begroting wordt door leden goedgekeurd.

De publieksactiviteiten voor 2012 worden besproken. Het is een
soortgelijk programma als in 2011. Er zijn wel wijzigingen in de oktober
kennismaand; vanaf 2012 zijn de activiteiten meer verspreid over de maand
en losgekoppeld van de pompoendagen. Dit is bewust gedaan om de
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vrijwilligers te ontlasten. Onze activiteiten worden naar voren (5&6
oktober) gehaald in plaats van te concentreren op het einde van de maand
oktober en dit te laten samenvallen met de pompoendagen. Wel zullen aan
het einde van de maand wel de nacht van de nacht en Halloween weer als
activiteiten gepland laten staan. Nacht van de nacht is een landelijk
evenement, daar kunnen we niets in wijzigen.
Harrie is van mening dat de nieuwe folder in zwart-wit moet vanwege de
kosten. Kleur is te duur. Ben probeert hier een oplossing voor te vinden.
Ook Rob probeert achter goedkopere drukkosten te komen. Het merendeel
van leden geeft aan toch de voorkeur te hebben voor een kleurenfolder
omdat dit een betere uitstraling heeft. Zij worden hierin gesteund door het
bestuur.
Leden gaan akkoord met nieuwe jaarprogramma en wordt bij deze
vastgesteld.
8.

In de vorige ALV is het voorstel gekomen om de koffie te belasten tijdens
clubavonden. Voorstel van het bestuur is om dit op vrijwillige basis te doen
een potje hiervoor staat op tafel in het clublokaal.
Harrie is van mening dat er betaald moet worden voor de koffie of dat er
helemaal geen bijdrage voor gevraagd moet worden. Bestuur zal dit verder
uitwerken.
De status van Galactica wordt door Kees en Hélène toegelicht. Het
jaarprogramma van Galactica is gewijzigd. We houden geen
kampeeravondje meer en ook geen gourmetavond. Wel vinden er vaker
lezingen plaats en hebben we ook een eindejaarsquiz. Daarnaast hebben
we voor het eerst dit jaar een ouderavond georganiseerd. De avond werd
buitengewoon goed bezocht en er was een goede interactie met de ouders.
Ouders zijn bereid mee te helpen of met adviezen klaar te staan. Ondanks
deze toezeggingen hebben we nog steeds dringend hulp nodig. Matt wil af
en toe meehelpen evenals Martin. We zijn erg blij dat ook eigen clubleden
een lezing voor Galactica willen geven.
Er zijn nieuwe schilderijen die zijn aangeboden door een kunstenaar uit
Helmond. Deze hangen in de filmzaal. François maakt nog een bordje met
de naam van de kunstenaar.
De eindejaarsquiz wordt dit jaar door Dees en Harrie georganiseerd en wel
op 21 december 2011.
Coen organiseert in 2012 weer het jaarlijkse uitstapje.
Kascommissie bestaat uit één persoon (Kees) dat is te weinig. Martijn
neemt de taak van Henk over en zo hebben we weer een voltallige
kascommissie.

9.

Rondvraag:
David; we hadden afgesproken om tweewekelijks op de woensdagavonden
lezingen voor de clug te geven Dit valt stil. David heeft plannen voor
nieuwe lezing maar wilt dit niet alleen doen. François heeft hier begrip
voor maar geeft aan het ook te druk te hebben om meerdere lezingen te
kunnen maken en geven. Harrie stelt voor een planning te maken, zodat
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men kan intekenen en dit schept dan meteen een verplichting om de lezing
daadwerkelijk te geven. Het bestuur zorgt voor intekenlijst.
Matt; planetarium heeft nukken, soms vallen lichtjes uit etc. Dit zijn
bekende verschijnselen.
Henk stelt zich beschikbaar om uitleg te geven over hoe om te gaan met
kascontrole. Dit speciaal voor leden die nog nooit een kascontrole hebben
gedaan.
Harrie; geeft een toelichting op de status van het terrein. Het terrein
wordt op dit moment heringericht. Er komt een groot parkeerterrein voor
de vrijwilligers van het museum en de sterrenwacht. Alle heggetjes
worden verplaatst
en herplant als rand om parkeerterrein. Het
parkeerterrein krijgt wel verlichting, deze schijnt echter omlaag. Er komt
tevens een zonnewijzer waar Dees al druk mee bezig is. We krijgen wel
een sleutel om de lampen te kunnen uitzetten en ’s avonds bij het verlaten
van de sterrenwacht uiteraard weer aan te zetten. Bestrating moet per 1
december klaar zijn. 1 april wordt museum weer officieel geopend.
Museum wil eigen energie gaan opwekken (aardwarmte en zonne-energie)
Op het hele dak van ons gebouw (totale gebouw) komen zonnepanelen. De
gevel wordt aangepakt zodat het één geheel wordt. Ook de ingang naar het
bos wordt een stukje verplaatst.
Kees vraagt om het plan rond te mailen naar leden. Besloten is om de
nieuwe plattegrond in de volgende Interkomeet op te nemen.
10.

Sluiting. Voorzitter bedankt leden en bestuur voor hun inzet en inbreng.
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Agenda ALV 14 maart 2012
Bestuur

Voorlopige agenda van de algemene ledenvergadering 2012
Datum: 14 maart 2012
Plaats: Filmzaal sterrenwacht
1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Aanmelden van kandidaten voor een bestuursfunctie
3. Nog op te nemen agendapunten voor deze vergadering
4. Binnengekomen berichten en mededelingen
5. Notulen van de ledenvergadering van 15 november 2011
6. Verslag secretaris
7. Financieel verslag van de penningmeester
•

toelichting op het financieel verslag door de penningmeester

•

verslag kascommissie

•

dechargeverlening van het bestuur door de ALV

•

benoeming nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing
9. Afspraken rond Galactica
10.

Rondvraag

11.

Sluiting
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