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European Extremely Large Telescope in Chili (bron: Wikipedia) 

  



 

 

 



 

 

 

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: 
H.Eijsbouts: 0493-695783 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter : Harrie Eijsbouts  0493-695783 h.eijsbouts@upcmail.nl 
Secretaris: Piet Klomp 0493-494427 pmwklomp@scarlet.nl 
Penningmeester: Gerrit van Bakel    g.bakel@planet.nl 
Bestuursleden: Hans Kanters 0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl 
 Frans Mrofcynski 0492-474200 frans.mrofcynski@planet.nl  
  
Jeugdafdeling “Galactica”: 
Coordinator : Martin Prick 

Kees van der Poel 
  
Sleutelhouders 
Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium : 
François Swinkels Rob Fritsen  Dees Verschuuren Erik van Baarle  
David Bradley  Kees van der Poel  

Geopend: 
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur clubavond voor leden. In de maanden oktober tot en met 
maart de 1ste vrijdag en 3e vrijdag van de maand open avond telkens vanaf 19.00 uur. 
Waarneemavonden op de 2e 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 11 maart 2013 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 
  

Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht 

mailto:jpsasten@iae.nl�
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Dag Datum Tijd Activiteit Openen / sluiten 

Woensdag 2-jan-13 20:00 uur Nieuwjaarsborrel Harrie 

Vrijdag 4-jan-13 19:00 uur Publieksavond François 

Dinsdag 8-jan-13 20:00 uur Bestuursvergadering Harrie 

Woensdag 9-jan-13 20:00 uur Clubavond Rob 

Vrijdag 11-jan-13 20:30 uur Waarneemavond Frans 

Woensdag 16-jan-13 20:00 uur Clubavond Piet 

Vrijdag 18-jan-13 19:00 uur Publieksavond Harrie 

Woensdag 23-jan-13 20:00 uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 25-jan-13 19:00 uur Galactica Kees/Martin 

Maandag 28-jan-13 20:00 uur Lees met Dees Dees 

Vrijdag 1-feb-13 19:00 uur Publieksavond François 

Dinsdag 5-feb-13 20:00 uur Bestuursvergadering Harrie 

Woensdag 6-feb-13 20:00 uur Clubavond Hans 

Vrijdag 8-feb-13 20:30 uur Waarneemavond Frans 

Woensdag 13-feb-13 20:00 uur Clubavond Harrie 

Vrijdag 15-feb-13 19:00 uur Publieksavond Harrie 

Woensdag 20-feb-13 20:00 uur Clubavond Hans 

Vrijdag 22-feb-13 19:00 uur Galactica Kees/Martin 

Maandag 25-feb-13 20:00 uur Lees met Dees Dees 

Vrijdag 1-mrt-13 19:00 uur Publieksavond François 

Dinsdag 5-mrt-13 20:00 uur Bestuursvergadering Harrie 

Woensdag 6-mrt-13 20:00 uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 8-mrt-13 20:30 uur Waarneemavond Frans 

Woensdag 13-mrt-13 20:00 uur Algemene Leden Vergadering Harrie 

Vrijdag 15-mrt-13 19:00 uur Sterrenkijkavonden François 

Zaterdag 16-mrt-13 19:00 uur Sterrenkijkavonden Harrie 

Woensdag 20-mrt-13 20:00 uur Clubavond Rob 

Maandag 25-mrt-13 20:00 uur Lees met Dees Dees 

Vrijdag 29-mrt-13 19:00 uur Publieksavond Harrie 

Vrijdag 29-mrt-13 19:00 uur Galactica Kees/Martin 
 

  

Agenda 1e kwartaal 2013 



 

 

Harrie Eijsbouts 

Het jaar 2012 zit er weer op. Het was weer een druk jaar met veel activiteiten 
ten behoeve van de leden van onze vereniging alsook voor publiek dat ons met 
een bezoek wilde vereren. 

Zeker het einde van het jaar telde de nodige activiteiten. We hebben ook al een 
planning opgesteld voor 2013. Om een indruk te geven: Voor de 264 dagen die 
2013 telt hebben we nu al 113 dagen waarbij op de sterrenwacht een of 
meerdere activiteiten plaatsvinden. En dit zijn dan alleen de reguliere, geplande 
zaken. Afspraken voor sterrenwachtbezoeken door scholen, verenigingen, families 
etc zijn hier nog niet bijgeteld. En neem van mij aan, dat zullen er ook nog vele 
tientallen zijn. 

 

Harrie Eijsbouts 

In november gaf Helene Willems aan dat zij per direct uit het bestuur van onze 
vereniging wilde stappen. Volgens haar eigen zeggen lagen hier persoonlijke 
reden voor ten grondslag. Het bestuur vindt het erg jammer dat Helene dit 
besluit genomen heeft. Helene heeft binnen het bestuur steeds een belangrijke 
stem gehad. En ze bruiste van activiteit. We zullen haar node missen. 

Ook Frans Mrofcynski heeft te kennen gegeven dat hij vanaf de eerstvolgende ALV 
als bestuurslid af wil treden. Hij is niet herkiesbaar. Frans vindt dat de 
werktijden bij zijn werkgever een goed functioneren in een bestuursfunctie bij de 
sterrenwacht in de weg staan. Ook voor Frans geldt dat het overblijvende deel 
van het bestuur deze beslissing van Frans erg betreurt. 

E.e.a. betekent wel dat we binnen zeer afzienbare tijd binnen ons bestuur twee 
vacatures hebben. 

Bij deze wil het bestuur een oproep doen aan leden om zich kandidaat te stellen 
voor een plaats in ons bestuur. 

 

Van de voorzitter 

Bestuursvacature 



 

 

Gerrit van Bakel 

In de laatste interkomeet van 2012 is een oproep gedaan om de contributie over 
2013 te voldoen. Tot nu toe hebben enkele leden hieraan gevolg gegeven, aan de 
andere leden wil ik vragen om dit binnenkort te doen. Je kunt het geld storten op 
rekening ABN-AMRO 523478542 t.n.v. JPS Asten onder vermelding van contributie 
2013. Voor de volledigheid: Volwassenen €25,- Jeugdigen t/m 16 jaar €12,50  

Als je de gedrukte versie van de interkomeet wilt (blijven) ontvangen komt hier 
nog €5,- bij. 

Alvast bedankt. 

 

 

Harrie Eijsbouts 

In de Interkomeet van kwartaal 3 2012 heeft het bestuur een poging gedaan om 
argumenten naar voren te brengen met het doel om een integratie te 
bewerkstelligen van de Lees met Dees op de maandag met de reguliere clubavond 
op woensdag. Op 14 november hadden wij een ledenvergadering waar stemming 
over dit punt op de agenda stond. Hierbij hebben we met meerderheid van 
stemmen het volgende afgesproken: De Lees met Dees blijft op de vertrouwde 
laatste maandag van de maand. Wel laten we, in de week dat er een Lees met 
Dees is, de clubavond van woensdag vervallen. Belangrijkste argumentatie 
hiervoor is dat twee activiteiten in een week voor veel leden teveel van het 
goede is. Veelal zal men dan kiezen voor een van de activiteiten. En, in het 
belang van de vereniging, moeten we interne concurrentie zoveel mogelijk 
tegengaan. We hopen en verwachten dan ook dat de leden die nu op woensdag 
komen, nu ook naar de Lees met Dees van maandag zullen komen. 

Voor wie het nog niet weet, op deze maandag wordt m.b.v. de Sterrengids de 
sterrenhemel van de volgende maand besproken. 

 

Herinnering contributie 2013 

Lees met Dees vs Clubavond 



 

 

Harrie Eijsbouts 

Om zich te oriënteren op de gebeurtenissen aan het firmament staan ons een 
aantal bronnen ter beschikking. Een van de meest bekende is de Sterrengids die 
menigeen vorige maand heeft aangeschaft. Bij deze wil ik ook wijzen op een 
interessante Internetsite die de actuele situatie van de sterrenhemel in 
Nederland en Belgie laat zien: hemel.waarnemen.com (zonder www!) 

Het idee achter hemel.waarnemen.com is het aanbieden aan een breed publiek 
van informatie over verschijnselen aan de sterrenhemel die met eenvoudige 
middelen (ongewapend oog, verrekijker, kleine telescoop) kunnen worden 
waargenomen. 

Het heeft een actuele dag- en weekkalender waarbij gegevens worden verstrekt 
over zon, maan, planeten, meteoren, sterren etc. 

Bekijkt u deze site eens. 

 

 

  

Interessante site: hemel.waarnemen.com 



 

 

Harrie Eijsbouts 

Om bij te blijven op sterrenkundig gebied of puur om wat interessante lectuur te 
lezen zijn vele mensen geabonneerd op Zenit of Sky&Telescope.  

Bij deze wil graag uw aandacht vragen voor een Belgisch tijdschrift dat 
maandelijks verschijnt op Internet. Het is een product van de Astro Event group 
uit Oostende. Deze groep heeft tot doel om sterrenkunde, klimatologie en 
ruimtevaart te promoten naar een zo breed mogelijk publiek.  

Guidestar is Vlaams/Nederlandstalig, verschijnt maandelijks en behandelt actuele 
gebeurtenissen in sterrenkunde, klimatologie en ruimtevaart. Dit zeer goed 
verzorgde magazine kan kostenloos online worden gelezen of als PDF-file worden 
gedownload. 

In het Astro magazine Guidestar verzorgt hemel.waarnemen.com (zie het 
voorgaande artikel) de informatie over de actuele gebeurtenissen aan de 
sterrenhemel in een vaste rubriek getiteld: “De hemelkalender”.  

De meest recente versie van Guidestar is beschikbaar op 
http://www.spacepage.be/guidestar. 

 

Op deze site is het tevens mogelijk om u te abonneren op dit gratis tijdschrift. 
Het enige wat u hoeft te doen is hier uw E-mailadres door te geven. U krijgt dan 
maandelijks een melding dat een nieuwe uitgave beschikbaar is om online te 
bekijken en/of te downloaden.  

Guidestar Astro magazine -> gratis op Internet 



 

 

Uw vakantie-adviseur, Matt Verhaegh 

In de zomer 2012 heb ik samen met mijn vrouw een mooie 
en sportieve fietsvakantie gehad: de bekende Donau 
fietsroute. Het bekendste stuk is van Passau naar Wenen, 
maar zo sportief als wij zijn, we gingen meer fietsen: start 
in Regensburg. 

We werden in die stad 
astronomisch verrast omdat Kepler hier lang 
gewoond heeft. Het oorspronkelijke woonhuis was 
nog in tact en was omgetoverd tot museum. Helaas 
was deze op die dag juist dicht, maar hebben toch 
nog de entree mogen bewonderen. Het museum 
lijkt zeker de moeite waard te zijn. Trouwens de 
hele stad is de moeite waard: “Het Italië van 
Duitsland”: sfeervol, Dolce Vita. 

Op onze 1e fietsdag kregen we nogmaals een astronomische verrassing: zonder te 
weten volgden we de Donau Planetenweg, en dat direct aan het water van “den 
schonen blauwen Donau” (die toen niet blauw was)!  

Het is een fietsroute van wel 10 km, waarbij naar schaal (in afstand EN grootte) 
de planeten van ons zonnestelsel zijn opgesteld. In degelijk Duits staal, op een 
granieten blok, en een mooi informatiebord erbij.  

In het begin moest je dus enkele km’s fietsen om weer een planeet tegen te 
komen, maar hoe dichter we bij de zon kwamen, was 
het nog geen 100 meter. Saillant detail: de 
zonsverduistering met de maan op schaal was ook na 
gebootst!  

Zie de toegevoegde foto’s voor een impressie. 

Advies aan jullie allen: mocht je in de buurt zijn van 
Regensburg: bezoek het Keppler museum (let wel op 

de openingstijden), en fiets tenminste die Planetenweg!  

  

Het Kepler museum & de Donau Planetenweg 



 

 

Piet Klomp 

In de vorige interkomeet hebben we gemeld dat we de nodige zaken hebben 
aangeschaft t.b.v. astrofotografie met onze telescopen. Wat hebben we gekocht? 
Het belangrijkste onderdeel is de camera. De keuze is gevallen op de ATIK Titan. 
Een camera die specifiek is ontworpen voor het fotograferen van de maan en de 
planeten. Deze kleurencamera, met een zeer gevoelige CCD, is ook uitermate 
geschikt als autoguider. 

 
 
Als volgsysteem hebben we gekozen voor een volgkijker met verstelsysteem. Het 
voordeel hiervan is, dat men onafhankelijk van het object, altijd een geschikte 
volgster kan vinden. Een nadeel is dat er meer flexibiliteit in dit systeem kan 
optreden t.o.v. het volgen met een ʺoff axis guiderʺ (kan zonodig later nog 
aangeschaft worden). E.e.a. is reeds gemonteerd op onze kijker in de koepel en 
operationeel. 

Verder hebben we ook een Barlowlens (2x) aangeschaft. Hiermee wordt de focale 
lengte van de telescoop twee keer zo groot. We hebben deze nodig omdat de f-
waarde van de volgkijker ± 50% moet zijn van de telescoop waarmee de opnames 
gemaakt worden. De barlowlens is ook nodig als men opnames wil maken van de 
maan en planeten. Natuurlijk kan men deze lens gebruiken in combinatie met de 
1¼ʺ oculairs. (De Barlowlens verdubbelt de vergroting). In feite hebben we 
daarmee twee keer zoveel oculairs!  

 

Nieuwe impuls voor astrofotografie deel 2 

Specificatie: 

Sensor Type:  Sony ICX424 color  
Resolution:  659 x 494 pixels  
Pixel Size:  7.4 µM x 7.4 µm.  
ADC:   16 bit max. 15 frames/second 
Readout Noise: 5 e- 
Interface:  USB 
Power:   12v DC 0.55A 
Cooling:  Thermoelectric, ΔT= -20°C 
max. Weight:  350gr. 
Guide Port:  ST-4 compatible 



 

 

  

Volgkijker  90mm F5, 5    Baader stronghold 

Op dit moment moet je nog zelf beschikken over een spiegelreflexcamera met 
adapter. 

De aanschaf van een DSLR body, T2 ring, 2” adapter met schroefdraad voor filters 
en een filter (IR/UV blokker) zal op korte termijn door de sterrenwacht gedaan 
worden. Verder willen we een koffer inrichten waarin alle spullen bijeengebracht 
worden die benodigd zijn voor astrofotografie. Ook gebruiksaanwijzingen en 
werkmethoden kunnen hierin worden gevonden. Een laptop met de benodigde 
programma’s behoort ook tot de noodzakelijke uitrusting. 

Met deze hardware en bijhorende software kan iedereen hiermee aan de slag! 

 

Verkijk je echter niet op het maken van deep-sky fotos! Veel opnames zijn nodig. 
Sessies van 3-4 uur zijn meer regel dan uitzondering. Doorzettingvermogen, koffie 
en veel heldere nachten zijn nodig om tot aansprekende resultaten te komen. 
Een lange leercurve is nu eenmaal kenmerkend voor de astrofotografie. Dit geldt 
ook nog eens voor het bewerken van de opnames! Maar laat ik je niet 

Mijn eerste deep-sky 
opname! 

M57 Planetaire ringnevel 
Telescoop = Tal200K f9,9 
Camera = SBIG-ST7 
Belichting = 6 x 10 sec. 
Filter  = geen 
Montering = HEQ5 unguided 
Datum = 2006-06-12 



 

 

ontmoedigen, de kick van je eerste geslaagde opname, al is deze nog zo 
bescheiden, geeft zoveel voldoening dat je steeds verder in deze tak van de 
astronomie gezogen wordt! In ieder geval was dit bij mij zo. 

Als starter raad ik iedereen aan om te beginnen met het maken van opnames van 
de maan en planeten. Dit is veel gemakkelijker dan deep-sky astrofotografie en 
vooral minder tijdrovend. De aanwezigheid van de maan en/of lichtvervuiling 
heeft veel minder invloed op het resultaat dan bij het maken van deep-sky 
opnamen. Autoguiden is niet nodig. Het scherpstellen is het meest lastige 
onderdeel bij het maken van opnamen. 

 

Enkele tips:  

• Bij Jupiter en Saturnus gebruik je de manen om scherp te stellen (ev. m.b.v 
masker of schijf) 

• Bij de maan en Mars is dit scherp stellen lastig en tijdrovend.  
• Gebruik korte belichtingstijden tijdens het scherp stellen. 
• Maak ook opnames iets voor en achter het gevonden focus. 
• Vind je geen maantjes of zie je geen details, dan is de seeing niet goed 

genoeg. Opnamen maken heeft dan geen enkele zin! 

Na het scherp stellen kan men beginnen met het maken van filmpjes. Een goede 
seeing (rustige atmosfeer) is het enige wat belangrijk is. De lengte van de 
opname kan je afleiden uit onderstaande grafiek.  

Zet de opnames op een USB-stick en bewerk deze thuis met het programma 
RegiStax. (gratis te downloaden van internet)  

Vier jaar later 

M57 Planetaire ringnevel 
Telescoop = Tal200K  f9,9 
Camera = ATIK 320EC 
Belichting = 9 x 3 min 
Filter  = Skyglow breedband 
Montering = HEQ5 guided 
Datum = 2010-06-20 



 

 

Hopelijk kunnen we in de volgende interkomeet de eerste resultaten tonen! 

 

 

www.astronieuws.nl 

10 december 2012 • Sir Patrick Moore overleden 

 De Britse astronoom, schrijver en tv-presentator 
Sir Patrick Moore is overleden. Naast 
wetenschappers was Moore 50 jaar actief op de 
televisie en schreef 60 boeken over de 
sterrenkunde. Hij overleed thuis en werd 89 

jaar. Moore begon in 1957 met het presenteren van het populaire tv-programma 
The Sky at Night, en hield dat 50 jaar vol. De show loopt overigens nog steeds. 
Daarnaast was ook zijn werk als wetenschapper aanzienlijk. Hij maakte onder 
andere de eerste gedetailleerde kaart van het maanoppervlak. Hij werd geroemd 
om zijn ruimhartigheid, kennis van het heelal en zijn gave dit over te brengen 
aan het grote publiek. (Roel van der Heijden) 

12 december 2012 • ESO neemt nieuwe spectrograaf in gebruik 

 De Very Large Telescope van de Europese 
Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft een nieuw 
meetinstrument gekregen: KMOS. Deze 'K-band 
Multi-Object Spectrograph' registreert infrarood 
licht en heeft de unieke eigenschap dat hij 24 

objecten tegelijk kan onderzoeken. De spectrograaf is vooral bedoeld voor het 
onderzoek van de evolutie van sterrenstelsels in het vroege heelal.Om de jeugd 
van sterrenstelsels te kunnen onderzoeken hebben astronomen drie dingen nodig: 

Astronomisch nieuws 

Opnameduur Mars 

Saturnus 

Jupiter 



 

 

waarnemingen in het infrarood, de mogelijkheid om vele objecten tegelijk waar 
te nemen en de mogelijkheid om voor elk van deze objecten te onderzoeken hoe 
hun eigenschappen van plaats tot plaats verschillen. KMOS kan dat allemaal – en 
tegelijkertijd. Hierdoor kunnen surveys die jaren in beslag namen voortaan 
binnen enkele maanden worden voltooid.KMOS is gekoppeld aan de Unit 
Telescope 1 van de Very Large Telescope, die uit vier identieke telescopen 
bestaat. Het 2,5 ton wegende gevaarte is voorzien van robotarmen die 
onafhankelijk van elkaar in de juiste stand kunnen worden gezet om het licht van 
24 verre sterrenstelsels tegelijk op te vangen. Met elke arm wordt een raster van 
14 bij 14 pixels voor het stelsel gehouden, waarna met elk van de 196 
rasterpunten licht van verschillende delen van het stelsel wordt opgevangen en 
tot zijn samenstellende kleuren wordt ontleed.Deze techniek, die 
integraalveldspectroscopie heet, maakt het mogelijk om de eigenschappen van 
verschillende delen van een object te onderzoeken. Hieruit kan bijvoorbeeld 
worden afgeleid hoe snel een sterrenstelsel roteert en welke massa het heeft. 
Ook kunnen de chemische samenstelling en diverse fysische eigenschappen van de 
verschillende delen van het stelsel worden bepaald. (EE) 

Meer informatie: http://www.eso.org/public/netherlands/news/eso1251/ 

12 december 2012 • Rivier ontdekt op Saturnusmaan Titan 

 De ruimtesonde Cassini heeft op het oppervlak 
van de grote Saturnusmaan Titan een 
kronkelende rivierbedding ontdekt die zich over 
meer dan vierhonderd kilometer uitstrekt. Het is 
voor het eerst dat zo'n omvangrijk riviersysteem 

op een wereld buiten de aarde is waargenomen.Wetenschappers vermoeden dat 
er op dit moment ook vloeistof door de rivierbedding loopt, omdat deze op 
radarbeelden over de gehele lengte donker van tint is. Dat wijst erop dat de 
radiogolven van Cassini's radarsysteem door een glad oppervlak zijn 
weerkaatst.Het kan overigens geen water zijn dat door deze 'mini-Nijl' stroomt. 
Op Titan zijn de temperaturen dermate laag dat het aanwezige water 
stijfbevroren is. Wel zijn op de Saturnusmaan vloeibare ethaan en methaan 
aangetroffen. De nu ontdekte rivier mondt uit in een zee van deze 
koolwaterstoffen. (EE) 

Meer informatie: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini_spots_mini_Nile_River
_on_Saturn_moon 



 

 

18 december 2012 • Reis langs de planeten met je iPad! 

In samenwerking met Uitgeverij Moon, heeft de 
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie 
(NOVA) een Nederlandstalige iPad-game voor 
kinderen uitgebracht: Planetenreis. De 
educatieve game voert kinderen mee op een 

spannende ontdekkingsreis langs de planeten van ons zonnestelsel.De speler reist 
via een schaalmodel van ons zonnestelsel van planeet naar planeet om er 
objecten te verzamelen. De objecten zijn nodig om opdrachten te kunnen 
uitvoeren op de acht steen- en gasplaneten, de maan én dwergplaneet Pluto. 
Spelenderwijs leert het kind over de eigenschappen van de planeten en de 
afstanden in het zonnestelsel. Einddoel van de missie: breng ijs van Pluto naar de 
aarde!De game is gebaseerd op de NOVA-digibordles Zon & Planeten en op de 
kinderboeken over het zonnestelsel van sterrenkundejournalist Govert Schilling. 
De game biedt niet alleen een spannende reis door het heelal, maar ook een 
encyclopedie met daarin interessante weetjes over onze planeten. Het spel is 
geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. (EE) 

Meer informatie: http://www.astronomie.nl/#!/actueel/nieuws/_detail/gli/ipad-
app-planetenreis-voert-jonge-kinderen-mee-op-/ 

19 december 2012 • Nabije ster heeft mogelijk leefbare planeet 

Een internationaal team van astronomen heeft 
ontdekt dat de ster Tau Ceti, een van de meest 
nabije buren van onze zon, vijf planeten heeft. 
Een van die planeten zou zich in de leefbare 
zone rond de ster kunnen bevinden – de gordel 

rond de ster waar de omstandigheden min of meer aangenaam kunnen zijn.Van 
alle enkelvoudige sterren is Tau Ceti de meest nabije die veel op de zon lijkt. 
Zijn vijf planeten zijn naar schatting twee tot zes keer zo zwaar als de aarde. 
Daarmee behoren ze tot de categorie 'superaardes'. De potentieel leefbare 
planeet is ruwweg vijf keer zo zwaar als onze planeet.Ondanks hun betrekkelijk 
kleine massa's veroorzaken de vijf planeten kleine schommelbewegingen bij hun 
moederster. Normaal gesproken zouden deze bewegingen met de huidige 
instrumenten niet of nauwelijks meetbaar zijn. Maar door de gegevens van 
telescopen in Chili (ESO), op Hawaï (Keck) en in Australië (AAT) met elkaar te 
combineren – wat in een tweemaal zo grote meetnauwkeurigheid resulteerde – is 
dat nu toch gelukt. (EE).  



 

 

Meer informatie: http://star-www.herts.ac.uk/~hraj/tauceti/Release-
tauCeti1.2.pdf 

 

Wylliam Robinson 

Na een wel erg sombere decembermaand kijken we extra uit naar de 
spreekwoordelijk heldere winternachten. Daarom eerst een rondje langs de 
januarihemel. 

Om een uur of tien staat het sterrenbeeld Orion in het zuiden. Midden in de 
rechthoek vormen drie blauwe superreuzen, die vrijwel op één lijn staan, de 
Gordel van Orion. Dit drietal wordt ook wel de Jakobsstaf genoemd, verwijzend 
naar een middeleeuws hulpmiddel om de hoekafstand tussen sterren te meten. 

Direct onder Orion staat de Haas; gemakkelijk te vinden als u uitgaat van de 
onderste twee sterren van Orion. 

Verder naar het westen kijkend passeert u achtereenvolgens Eridanus, Walvis en 
Vissen; gesternten waarin u nauwelijks heldere sterren zult aantreffen. Pal in het 
westen ziet u het duo Andromeda en Pegasus zowat loodrecht op de horizon 
staan. 

Rechtsboven Orion vinden we de Stier; het opvallendste deel hiervan wordt 
gevormd door de oranje hoofdster Aldebaran, ingebed in de sterrenhoop de 
Hyaden. Om Perseus en de Voerman te kunnen zien zult u de blik bijna recht 
omhoog moeten richten, naar het zenit. Kijkend naar de Voerman kijkt u tevens 
naar het anticentrum van ons melkwegstelsel. In de richting van de Boogschutter 
kijkt u naar het centrum; het dikke centrale deel van ons sterrenstelsel vertoont 
zich daar als een brede band van zwakke sterren. In de richting van de Voerman 
kijkt u naar de plattere ‘buitenwijken’ van ons stelsel; de lichtende band van 
sterren is daar aanmerkelijk smaller. 

Linksonder Orion staat de Grote Hond, waarin de heldere Sirius de aandacht 
trekt. De Eenhoorn daarentegen, pal boven Sirius, is zo onopvallend dat geen 
enkele ster ooit een eigennaam heeft gekregen. In de 17e eeuw verschijnt de 
naam Eenhoorn voor het eerst op Nederlandse (Petrus Plancius) en Duitse 
sterrenkaarten, maar waarschijnlijk hebben de oude Perzen dit sterrenbeeld al 
gekend. 

De sterrenhemel: winter 2013 



 

 

De Tweelingen vinden we hoog in het zuidoosten. Verder gaande in de richting 
van de oostelijke horizon passeren we nog twee sterrenbeelden van de 
dierenriem: Kreeft en Leeuw. Over twee maanden, in maart, prijken zij op hun 
beurt hoog in het zuiden. 

Zon 

Op 21 dec 2012 om 12.12 uur bereikte de zon het winterpunt, het zuidelijkste 
punt van haar jaarlijkse baan tegen de achtergrond van de sterren. Ondanks de 
(schijnbare) passage van de zon langs het centrum van de melkweg, en het 
(schijnbare) aflopen van de Mayakalender zijn rampen van apocalyptische omvang 
die dag uitgebleven. De zon trekt nu in de richting van het lentepunt, en zal daar 
op 20 maart om 12.02 uur arriveren om het voorjaar in te luiden. 

De tijdstippen waarop de zon op komt, onder gaat, en door het zuiden trekt vindt 
u in onderstaande tabel. De 'sprong' tussen de laatste twee regels wordt 
veroorzaakt door de invoering van de zomertijd, dit jaar op zondagmorgen 31 
maart. 

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 17.08 u Steenbok 

31 jan 08.21 u 12.53 u 17.25 u Steenbok 

10 feb 08.04 u 12.54 u 17.44 u Steenbok 

20 feb 07.44 u 12.53 u 18.03 u Waterman 

2 mrt 07.23 u 12.52 u 18.21 u Waterman 

12 mrt 07.00 u 12.49 u 18.39 u Vissen 

22 mrt 06.37 u 12.46 u 18.56 u Vissen 

1 apr 07.14 u 13.43 u 20.13 u Vissen 

Maan 

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



 

 

Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier 

   5 jan, 5 u 

11 jan, 21 u 19 jan, 1 u 27 jan, 6 u 3 feb, 15 u 

10 feb, 8 u 17 feb, 22 u 25 feb, 21 u 4 mrt, 23 u 

11 mrt, 21 u 19 mrt, 18 u 27 mrt, 10 u  

Planeten 

Omstreeks 5 februari wordt Mercurius zichtbaar aan de avondhemel, laag in het 
westzuidwesten. Aanvankelijk is het planeetje nog vrij helder (-1m) en neemt de 
(hoek)afstand tot de zon toe. In de tweede helft van de maand nadert Mercurius 
de zon weer en wordt de helderheid snel minder. 

Maandenlang straalde de heldere Venus ’s morgens aan de zuidoostelijke hemel. 
Vanaf midden januari komt hier een einde aan: de planeet gaat langzaam 
verloren in de ochtendschemering. Ook in februari en maart staat onze 
zusterplaneet te dicht bij de zon om waar te nemen. 

De planeet Mars was de afgelopen maanden slecht waarneembaar, kort na 
zonsondergang in het zuidwesten. Vanaf midden januari is de planeet de zon zo 
dicht genaderd dat u uw zoekpogingen kunt staken. 

De heldere Jupiter (-2m) heeft dit kwartaal weinig concurrentie. We vinden de 
reuzenplaneet nog steeds hoog in de Stier, een aantal graden boven de hoofdster 
Aldebaran. Begin januari gaat Jupiter pas om zes uur ’s ochtends onder, midden 
maart kunt u hem nog tot middernacht waarnemen. 

In de komende maanden komt Saturnus steeds vroeger op. In januari wordt hij 
pas tegen de ochtend zichtbaar, maar vanaf medio maart kunt u de geringde 
planeet al voor middernacht waarnemen. Het hele kwartaal staat Saturnus in de 
Weegschaal, en is veruit het helderste object in de omgeving. 

Uranus is ’s avonds met een verrekijker te vinden in het zuidelijke deel van het 
sterrenbeeld Vissen. Medio januari heeft u nog tot een uur of tien de tijd, begin 
maart is de zichtbaarheidsperiode voorbij. 

Neptunus staat in het sterrenbeeld Waterman, en kan met een flinke verrekijker 
in de vroege avond worden opgespoord. Begin januari kunt u de verre planeet nog 
tot zeven uur waarnemen, in februari staat hij te dicht bij de zon. 



 

 

In onderstaande tabel staan de zichtbaarheidsgegevens van de planeten 
samengevat. 

Planeet jan feb mrt 

Mercurius - - - ’s avonds 5e-23e - - - 

Venus ’s ochtends tot 12e - - - - - - 

Mars (’s avonds) - - - - - - 

Jupiter avond/nacht avond/nacht avond 

Saturnus nacht/ochtend nacht/ochtend (gehele) nacht 

Uranus ’s avonds ’s avonds - - - 

Neptunus ’s avonds - - - - - - 

 

Planetoïden 

Dit winterseizoen bereikt een viertal planetoïden tenminste de negende 
magnitude; zij kunnen met vrij kleine telescopen worden waargenomen. 

Ruim na de oppositie is Vesta nog steeds de helderste planetoïde. In jan en feb 
staat hij ten noorden van Aldebaran, in maart trekt het planeetje snel oostwaarts 
door de Stier. 

Ceres staat eveneens in de Stier, niet ver van de heldere ster bèta Tauri. Eind 
maart wordt de grens gepasseerd met de Voerman. De helderheid van de 
dwergplaneet zakt af naar de achtste magnitude, iets zwakker dan Vesta. 

Metis beschrijft een oppositielus in het grensgebied van Voerman en Tweelingen, 
en komt net als Ceres behoorlijk hoog aan de hemel. In de oppositiemaand is 
Metis van de negende magnitude. 

Aanvankelijk in het noordelijke deel van de Maagd betreedt Irene begin maart 
het sterrenbeeld Haar van Berenice. Medio maart is de helderheid +9m. 

In onderstaande tabel vindt u de waarneemgegevens van de planetoïden 
samengevat, met de helderheid (in magnituden) voor het midden van de 
desbetreffende maand. 

 



 

 

Planetoïde jan feb mrt sterrenbeeld bijzonderheden 

1. Ceres + 7.4 + 8.1 + 8.6 Stier → Voerman 18 dec ’12 oppos. 

4. Vesta + 7.1 + 7.8 + 8.1 Stier 9 dec ’12 oppos. 

9. Metis + 8.9 + 9.7 +10.3 Tweel./Voerman 1 jan oppositie 

14. Irene +10.3 + 9.5 + 9.0 Maagd → Haar 19 mrt oppositie 

 
Op 23 feb 2012 werd door het observatorium in La Sagra (Spanje) een kleine 
planetoïde ontdekt, die de aarde zeer dicht kan naderen. Deze ‘aardscheerder’, 
die de voorlopige aanduiding 2012 DA14 kreeg, zal op de avond van 15 feb 2013 
de aarde op ca 29.000 km afstand passeren. Het rotsblok, dat een geschatte 
diameter van 50 meter heeft, komt daarmee dus ‘lager’ dan geostationaire 
(televisie)satellieten! 

In onze streken komt 2012 DA14 omstreeks 20.50 uur in het oosten boven de 
horizon. In amper een uur tijd raast hij van het sterrenbeeld Maagd via Haar van 
Berenice naar de Jachthonden, richting Grote Beer. De helderheid – aanvankelijk 
ca magnitude +7, later zwakker – is zodanig dat een verrekijker voldoende zou 
kunnen zijn om dit opmerkelijke object waar te nemen. U heeft dan wel 
nauwkeurige positiegegevens nodig: bereken deze bijvoorbeeld op de Horizons-
website van NASA: ssd.jpl.nasa.gov/?horizons. 

Boötiden 

De belangrijkste meteorenzwerm van dit kwartaal wordt gevormd door de 
Boötiden: ‘vallende sterren’ die uit het noordelijke deel van het sterrenbeeld 
Boötes (Berenhoeder) lijken te komen. Dit jaar is het (kortdurende) maximum 
voorzien voor 3 jan omstreeks 15 uur, dus overdag. Kies een van de aangrenzende 
nachten voor uw waarnemingen, maar de show zal waarschijnlijk niet zo 
spectaculair zijn. Bovendien heeft u na enen – de beste waarneemtijd voor Boötes 
– last van een behoorlijk heldere maan. 

Internationaal Ruimtestation (ISS) 

In het afgelopen jaar is de baanhoogte van het station geleidelijk verhoogd van 
390 naar ruim 410 km. Desalniettemin is het nog altijd gemakkelijk te zien, als 
een (zeer) helder lichtpuntje dat ongeveer met de schijnbare snelheid van een 
vliegtuig van west naar oost langs de hemel trekt. 



 

 

Tussen 9 en 28 januari zal het ISS in de ochtend over Nederland passeren. In de 
periode 10 – 25 feb is het opnieuw te zien, maar nu ’s avonds na zonsondergang. 
Tussen 16 maart en 2 april is het ISS weer ’s ochtends vroeg waarneembaar. 

Om de juiste tijdstippen van overkomst te weten, kunt het beste enkele dagen 
tevoren kijken op de website www.heavens-above.com. 

Komeet PANSTARRS (C/2011 L4) 

In juni 2011 werd met de Pan-STARRS telescoop op Hawaii een komeet ontdekt 
die op 5 maart 2013 zijn kleinste afstand tot de aarde zal bereiken. Hoewel de 
helderheid momenteel (eind dec 2012) slechts magnitude 10 bedraagt, zijn de 
verwachtingen hooggespannen: mogelijk zal de komeet met het blote oog 
zichtbaar zijn. 

Helaas is de komeet vanaf onze (hoge) noorderbreedte voorlopig niet zichtbaar: 
pas na de dichtste passage langs de zon (10 maart 2013) krijgen wij een kans. Het 
object zal in de ochtendschemering gezocht moeten worden, laag aan de 
oostelijke hemel boven de nog niet opgekomen zon. Ik vond al een opzoekkaartje 
op http://cometchasing.skyhound.com/; indien de helderheid van de komeet zich 
gunstig ontwikkelt zullen andere sites zoals kometen.nl ongetwijfeld volgen. 
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