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Agenda 3e kwartaal 2013
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Openen / sluiten

Dinsdag

2-jul-13

20:00 uur Bestuursvergadering

Harrie

Woensdag

3-jul-13

20:00 uur Clubavond

Piet

Zondag

7-jul-13

14:00 uur Publieksmiddag

Francois

Woensdag

10-jul-13

20:00 uur Clubavond

Gerrit

Vrijdag

12-jul-13

20:30 uur Waarneemavond

Frans

Woensdag

17-jul-13

20:00 uur Clubavond

Rob

Woensdag

24-jul-13

20:00 uur Clubavond

Hans

Vrijdag

26-jul-13

19:00 uur Galactica

Kees

Maandag

29-jul-13

20:00 uur Lees met Dees

Dees

Zondag

4-aug-13

14:00 uur Publieksmiddag

François

Woensdag

7-aug-13

20:00 uur Clubavond

Gerrit

Vrijdag

9-aug-13

20:30 uur Waarneemavond

Frans

Maandag

12-aug-13

21:00 uur Publieksavond

François

Woensdag

14-aug-13

20:00 uur Clubavond

David

Woensdag

21-aug-13

20:00 uur Clubavond

François

Maandag

26-aug-13

20:00 uur Lees met Dees

Dees

Vrijdag

30-aug-13

19:00 uur Galactica

Kees

Zondag

1-sep-13

14:00 uur Publieksmiddag

Harrie

Dinsdag

3-sep-13

20:00 uur Bestuursvergadering

Harrie

Woensdag

4-sep-13

20:00 uur Clubavond

Piet

Vrijdag

6-sep-13

19:00 uur Publieksavond

Woensdag

11-sep-13

20:00 uur Clubavond

Harrie

Vrijdag

13-sep-13

20:30 uur Waarneemavond

Frans

Woensdag

18-sep-13

20:00 uur Clubavond

Hans

Vrijdag

20-sep-13

19:00 uur Publieksavond

Woensdag

25-sep-13

20:00 uur Clubavond

Gerrit

Vrijdag

27-sep-13

19:00 uur Galactica

Kees

Maandag

30-sep-13

20:00 uur Lees met Dees

Dees

3

Van de voorzitter
Harrie Eijsbouts

De zomer komt er aan. Vanaf 1 juli is iedereen weer in de ban van de vakantie.
Velen zullen het warme zuiden gaan opzoeken. Anderen hopen op zonnige dagen
om te vertoeven in eigen tuin.
Op sterrenkundig gebied is het min of meer komkommertijd. Wel lekker lang
licht, maar om de hemel af te zoeken moet je het dan wel weer heel laat maken
om nog iets te zien. Bovendien blijft het lang schemeren.
Al enige jaren op een rij hoop ik voor 12 augustus op een heldere doch zwoele
nacht. Een combinatie die niet meteen voor de hand ligt. Toch heb ik in het
zuiden van Frankrijk al enkele keren meegemaakt dat we, onder het genot van en
glaasje wijn, samen met een aantal andere kampeerders naar het uitspansel
zaten te staren in de hoop om wat meteoren te kunnen spotten. Het is altijd leuk
om dit soort activiteiten in groepsverband te doen.
Op de Jan Paagman zijn we op 12 augustus ook open (zie agenda). Nou die zwoele
heldere nacht nog ...
Bij deze wens ik eenieder een fijne vakantieperiode toe. En mocht je op je reis
nog ergens, al dan niet toevallig, een locatie bezoeken met een sterrenkundige
betekenis, dan daag ik u uit om hierover in onze volgende Interkomeet een
verslagje te dichten. Zou leuk zijn.

Verslag van onze excursie
Harrie Eijsbouts

Op zaterdag 27 april hadden we onze jaarlijkse excursie. Net als andere jaren had
Coen Pouls weer een uitstekend doel gevonden om te gaan bekijken. Alleen de
voorbereidingen voor onze excursie verliepen nogal problematisch.
Allereerst zorgden acute gezondheidsproblemen van Coen ervoor dat hij zijn
voorbereidende werkzaamheden moest staken en zelfs niet kon deelnemen aan
de excursie. Weliswaar werd dit goed opgevangen, maar het was voor Coen toch
niet prettig om de voltooiing van het voorbereidende werk uit handen te moeten
geven.
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Vervolgens kwam uit gesprekken naar voren dat veel leden, die andere jaren vast
van de partij waren bij de Jan Paagman excursies, door andere verplichtingen
lieten afweten. Naar het zich liet aanzien zou de, reeds bestelde, bus nog niet
halfvol komen te zitten, met het gevolg dat we afstevenden op een behoorlijke
financiële aderlating voor de vereniging. Na een tijdige, doch versnelde
inventarisatie van de deelnemers konden we op de valreep de bus nog afbestellen
en we besloten om het vervoer per auto te doen. Uiteindelijk waren we met 23
personen. (andere jaren hebben we minstens het dubbele aantal). Het regelen
van auto’s bleek geen enkel probleem. Het was heel prettig om te ervaren dat
iedereen die we vroegen om te rijden volledige medewerking gaf.
Vanaf de sterrenwacht vertrokken we om 8:00 uur met 5 auto’s richting Rijsoord.
Auto’s rijden sneller dan de bus en dus reden we Rijsoord al om 9:30 uur binnen,
veel te vroeg dus, want we hadden op het Planetarium afgesproken dat ze de
koffie klaar zouden hebben om 10:30 uur.
Het was zonnig weer en we besloten ter plekke om maar een rondje Rijsoord te
wandelen. Niet dat Rijsoord veel voorstelt hoor. Aardig dorpje maar erg klein.
Maar we hadden het geluk dat een Bergmolen die daar aan het water lag om
10:00uur openging. Coen gaf later aan dat hij dat niet geregeld had, maar of dat
ook zo is ... Die molen hebben we dus ook even met zijn allen bekeken.Het had
niks met sterrenkunde te maken, maar het was toch leuk.
Toen naar het Planetarium. We werden gastvrij met koffie ontvangen in een oud,
maar danig in oorspronkelijke stijl gerestaureerd schoolgebouw. Een van de
klaslokalen was zeer oorspronkelijk, in 1930 stijl, ingericht. Hier kregen we
vakkundige uitleg van leermethoden, leesplaatjes, strafwerkmethoden etc van
weleer. Het gebouw is bovendien historisch omdat een van de lokalen in 1940
gebruikt was voor de overgave van Nederland aan de Duitsers. Dit
“Capitulatielokaal” was geheel ingericht met levensgrote figuren. De hele
legerleiding van Nederland en Duitsland zat aan tafels om te capituleren. Alles
mooi, oorspronkelijk en goed ingericht. We bezichtigden het met een gratis
portie geschiedenisles door een vrijwilliger.
Ja, en dan het Planetarium:
Ze hadden zowel een mechanische en een digitale Zeiss. We kregen prima uitleg
van Ad Mos, de eigenaar, die vol de tijd voor ons nam. Normaal krijgt iedere
groep een presentatie naar keuze. Ad vond het leuk om een collega vereniging
over de vloer te krijgen en zo kregen we wel twee presentaties voorgeschoteld:
Zowel de aangekondigde Klimaatfilm als een film over Galilei. Beide werden via
de digitale Zeiss op de koepel geprojecteerd. Overigens was onze conclusie dat
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de projectie van de sterren door de mechanische Zeiss aanmerkelijk beter was
dan die van de digitale Zeiss.
Ondertussen liep de tijd door. Op de planning stond dat we in het plaatselijke
Theehuis zouden lunchen, maar omdat minder dan een uur later de rondvaart zou
beginnen was dat geen optie meer. Het was het al 13:30 uur geworden en we
moesten besluiten wat we zouden gaan doen. Bovendien hadden we in het
planetariumgebouw lang nog niet alles gezien. Maar onze gastheren waren
bijzonder gastvrij. Ze boden aan om boterhammen te smeren, die we op de boot
zouden kunnen consumeren. Met ook nog koffie erbij. Op democratische wijze
besloten we om dat alternatief te omarmen.
Dus kreeg iedereen die dat wilde de gelegenheid om hier een “vluchtje” te
maken in de teletijdmachine. Je kon hiermee ofwel naar de Maan of naar de
aanslag op Willem van Oranje in Delft. Ondertussen konden degenen die niet in
de tijd reisden naar de koepel (sterrenwacht) en naar de collectie van historische
uitstallingen over verleden en oorlog.
Leuk koepeltje, maar de kijker in de koepel kwam niet erg spectaculair over. (Ze
hebben een weinig imposante Zeiss 10 cm refractor.)
Om 14:15 uur gingen we de oude Amsterdamse rondvaartboot op voor een tocht
over Waal. Een uur lang in het zonnetje over het water varen langs prachtige
achtertuinen van de gegoede stand van Rijsoord. Hier hebben we ook de hiervoor
genoemde koffie met brood genuttigd. We waren weer terug bij de aanlegsteiger
rond 15:15 uur.
Bij het afrekenen gaf onze gastheer aan dat hij absoluut niet wilde dat we zouden
betalen voor de koffie en de ingelaste lunch. Vervolgens zijn we rond 15:30 uur
weer individueel naar huis gereden. Rond 16:45 uur waren de meeste auto’s weer
bij de sterrenwacht in Asten waar we nog wat hebben na-gekletst alvorens
huiswaarts te gaan
Al met al een geslaagde dag. De thuisblijvers hebben beslist wat gemist.

Nieuwe impuls voor astrofotografie deel 3
Piet Klomp

In de vorige interkomeet hebben we kunnen melden dat de uitrusting van onze
telescoop voor astrofotografie voor wat betreft opnames van de maan en de
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planeten compleet is. Voor deep-sky opnames moest men zelf nog over een DSLR
camera met bijbehorende T-ring beschikken.
Om het voor alle leden het mogelijk te maken om deep-skyastrofotografie te
bedrijven heeft het bestuur besloten om voor de vereniging een camera aan te
schaffen die hiervoor geschikt is. Om nu al een dure gekoelde CCD-camera,
speciaal ontworpen voor deepsky opnames, te kopen vond het bestuur het nog te
vroeg. Daarom werd besloten om naar een goedkoper alternatief te zoeken.
De camera
Op TE-LES-KOOP.nl (een site zoals marktplaats.nl, maar met uitsluitend aan
astronomie gerelateerde spullen) werd eind februari een gebruikte Canon
EOS450D body aangeboden waarvan de filters verwijderd waren. De camera is
hiermee aangepast t.b.v. astrofotografie. Dit was precies wat we zochten! We
hebben dan ook meteen toegeslagen. Om deze camera te kunnen gebruiken
hebben we een T-ring en een 2”adapter gekocht.
De accu van de DSLR camera is een zwakke schakel. Hij kan snel leegraken. Bij
temperaturen rond het vriespunt is een volle accu al na ± 1.5 uur uitgeput. Een
tweede accu is dan ook geen overbodige luxe. Men moet uiteraard starten met
een volle accu. Is hij leeg, dan duurt het een behoorlijke tijd om hem weer op te
laden. We hebben echter gekozen voor een adapter waarmee de DSRL camera op
het lichtnet kan worden aangesloten. Dit is de betere oplossing omdat het
wisselen van de accu problemen kan veroorzaken met de afstelling. Ook geeft de
accu warmte af, waardoor extra ruis gaat optreden. Deze ruis is bovendien niet
gelijkmatig over de sensor verdeeld.
Filters
Verder hebben we twee filters gekocht, Hiermee wordt ongewenst licht zoals
IR/UV en de lichtvervuiling in belangrijke mate verminderd. We beschikken nu
over zowel een “Maan en Skyglow filter” (Baader) als een “breedband” filter
(Astronomik). Welke filter moet worden gebruikt is afhankelijk van het
onderwerp. Het filter zorgt er ook voor dat er geen stof in de camera kan
dringen. Verwijder het filter daarom nooit als dit niet strikt nodig is.
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Licht wordt in de zwarte gebieden weggefilterd
← Maan en skyglow filter (sterrenstelsels)
← Beedband filter (CLS) (nevels)

← Voledig spectrum

Koffer en Laptop
Alle spullen zijn bijeen gebracht in een koffer. De inhoud bestaat uit:
-

Canon EOS-450D-body met T-ring ,adapter en 2” breedband filters.
Verlengstuk 2”(45mm) en 240→12V adapter
Titan camera met verlengstuk, barlowlens en een 1¼” IR/UV filter.
Verlengstuk 1¼” (75mm) en 240→12V adapter
Aansluitkabels, accu , oplader, Cd's en gebruiksaanwijzingen.

Een laptop behoort ook tot de uitrusting. Hier zijn ook een aantal voor
astrofotografie relevante programma’s op geinstalleerd:
-

EOS utility opnames met DSLR camera
Artemis Autoguider en opnames met Atik Titan camera
DeepSkyStacker, Fitswork, Registaxbeeldbewerkings programma’s
PecPrepAnalyse PE van montering en opnames

Indien u de apparatuur gebruikt, zorg dan zelf voor een USB-stick om opnames en
ev. bewerkingsprogramma’s op te slaan.
(overigens zijn deze programma’s ook gratis van internet te plukken.)
Verdere Verbeteringen aan de C14
On het werken met onze telescoop aanzienlijk te verbeteren, was de aanschaf
van een nieuwe focusser zeer wenselijk. Het Bestuur heeft tijdens het bezoek aan
de ATT in Essen een Steelrack Crayfordfocuser 2" met 1:10 reductie gekocht.
Hiermee wordt het scherp stellen voor zowel astrofotografie als het visueel
observeren nauwkeuriger en gemakkelijker.
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Volgkijker met verstelmechanisme
Wensen
Voor zowel opnames van de maan, planeten en deepsky is onze uitrusting nu op
een zodanig niveau, dat we tot aansprekende resultaten zouden moeten kunnen
komen. Voor met name het betere deep-sky werk is het werken met een
fototoestel zeer tijdrovend. Men moet veel opnames maken. Dit is nodig om de
ruis voldoende te onderdrukken en om later een goede bewerking te kunnen
doen. Een tiental foto’s is het minimum. Vaak zijn er meer nodig. Hoe lang een
opname kan duren is afhankelijk van de temperatuur. Bij de EOS 450D, in
combinatie met de C14 en een temperatuur van 5 tot 10 graden, ligt de grens bij
± 5 min.
Ook zijn “darks” en “flats” nodig. Echte freaks belichten, verdeeld over
meerdere nachten, een onderwerp soms 10 tot 15 uur. Ze komen tot resultaten
die vergelijkbaar zijn met de veel duurdere CCD camera’s, specifiek ontworpen
voor astrofotografie.
Het grote voordeel van een dure, specifieke“deepsky” camera is dat deze zeer
tijdbesparend werkt. Door de koeling wordt de ruis effectief onderdrukt waardoor
minder opnames nodig zijn en langere belichtingstijden mogelijk worden. Ook is
één dark voldoende. In de toekomst wil het bestuur, bij voldoende animo, de
aanschaf van een “echte deep-sky camera” overwegen.
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Overigens hebben we al zo’n camera! De Atik titan. Het enige nadeel van deze
camera is, dat de sensor ervan erg klein is. Hierdoor zijn alleen de kleine
onderwerpen, zoals b.v. M57 (Ringnevel) en M97 (uilnevel) mogelijk.

C14 met Crayfordfocuser 2"
Wanneer?
Alleen aan de slag gaan kan natuurlijk. Maar misschien is het toch verstandiger
om in het begineen sessie te doen met iemand die ervaring heeft. Bel me bij
heldere avonden, met name wanneer de maan niet te veel stoort! (06-384-420372).
Verder is het de bedoeling (zoals besproken in de ALV) om een SMS-alert op te
zetten¸zodat het eenvoudiger wordt om een fotosessie te organiseren. Op de
clubavonden kunnen we gegevens uitwisselen.
Helaas hebben we nog geen opnames met onze nieuwe uitrusting kunnen maken.
Maar in het najaar, wanneer de avonden weer langer worden ...
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Enkele opnamen met eigen apparatuur
Jupiter
Diameter = 38.64"
Magnitude = -2.28
Telescope = Tal200K
Focal length = 5070mm. (f25,8)
Camera = ASI120MC (ZWO Design)
Filter = UV / IR
Resolution = 0,15 arc sec./pixel
Date = 14 maart 2013
Start = 21:34:50
Duration = 90s
FPS = 35
Shutter =31,25ms
Frames captured = 2820 (stacked
300)
ROI = 412x308
Gain = 60
Gamma = 54
Histogram (min,max) = (5,165)

M97 de Uilnevel
planetaire nevel
opp.helderheid = 11,2
afm. = 3’12”arcmin.
OTA = TAL200K → f6
camera = Atik 320EC
Belichting = 120min. (12x8+2x12)
Filter = Breedband
Montering = Losmandy G11
Seeing = ± 3 arcsec. (goed)
FWHM = 4,61 ↔ 4,97
Beeldresolutie = 0,4 arcsec/pixel
Datum = 22 feb 2012
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Bezoek aan de ATT in Essen
Harrie Eijsbouts

Elk jaar in de maand mei vindt in het Duitse Essen de “Astronomische Tausch und
Trödel” beurs plaats. Dit is een waar “event” voor de astronomisch
geïnteresseerde. Al vele jaren wordt voor de beurs gebruik gemaakt van de aula
en de gangen van een technische school in Essen. De ATT is een toonaangevende
beurs waar men zich kan vergapen aan nieuwe spullen en materialen die daar
door bedrijven worden aangeboden. Je kunt er ook van alles kopen van goedkoop
tot extreem duur. En ook zijn vele gangen gevuld met tafels waar particulieren
en instellingen tweedehands spullen te koop aanbieden.
Dit jaar hebben we op 25 mei als verenigingsbestuur de auto genomen richting
Essen. We hadden ook een boodschappenlijstje gemaakt met spullen die we in de
vereniging goed konden gebruiken.
Zo konden we tegen een gunstige beursprijs de hand leggen op een nieuwe
focusseerinrichting voor op onze C14 alsmede een filter dat gewenst was voor
onze EOS450D camera (zie ook artikel over Astrofotografie van Piet Klomp).
Ook vonden we een afstandsbus die we ook nodig hadden voor astrofotografie,
maar die ook zeer nuttig blijkt te zijn voor onze groepsbezoeken. Vaak laten we
overdag een aards object zien door de kijker. Dit is dichtbij-object. De spiegel
van onze C14 moet dan steeds fors worden bijgesteld cq ontregeld. Deze
ontregeling is niet meer nodig dankzij deze bus. Hij kostte slechts € 15,00.
Hadden we jaren eerder moeten hebben.
Bij het snuffelen langs alle kramen zagen we plotsklaps een gebruikte EQ6
montering, te koop voor € 600. Zo’n EQ6 is prima bruikbaar voor onze nieuwste
aanwinst, de C11. Dubben en wikken met het voltallige beatuur (we zijn maar
met z’n vieren hoor). Enige uren later, tegen sluitingstijd nog een keer
langswandelen. De prijs was gezakt tot € 450. Meteen de knoop doorgehakt. Even
geld pinnen en we zijn nu een EQ6 rijker. Voor meer informatie zie het
hoofdstukje over onze nieuwe kijker.
Ook een van onze leden, Math Verhaegh, had een stand op de beurs. Math
verkocht er mooie afdrukken in posterformaat van de hemelkaarten van Andreas
Cellarius. Ik hoop voor hem dat hij een booming Business heeft aangeboord.
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Onze nieuwste aanwinst, de C11 kijker (Deel 2)
Harrie Eijsbouts

In de vorige Interkomeet had ik al bericht over onze nieuwste aanwinst, de C11
kijker. Hierin vertelde ik ook dat de montering van de C11 is erg zwaar is en het
apparaat is niet “snel even” buiten te zetten. Bovendien is de montering van rond
1980 en niet meer zo van deze tijd. De oplossing voor dit probleem kwam tijdens
ons bezoek aan de ATT in Essen (zie voorgaande hoofdstuk).
We vonden een EQ6 montering voor luttele prijs. Deze was al wel een aantal
jaren oud, maar had slechts enkele jaren geleden een upgrade ondergaan waarbij
motoren werden vervangen en de besturing werd gemoderniseerd. De rekening
van de upgrade zat er nog bij en die overschreed ruimschoots ons aankoopbedrag.
Na thuiskomst bestelde Piet Klomp een zwaluwstaartslede om de C11-kijkerbuis
aan de EQ6 montering te bevestigen.
Op de clubavond van 19 juni was het zover. De C11-kijkerbuis kon worden
bevestigd op de montering. Het hele apparaat direct naar buiten gesjouwd om,
weliswaar bij daglicht, te beoordelen of het allemaal wel naar behoren werkte.
Om de zaak te balanceren moesten wel de nodige kilogrammen gewicht worden
aangebracht. Mij werd de eer gegund om als eerste de kijker in te wijden met
een blik door het oculair naar onze buren, het Klok & Peel Museum.
Onze eerste conclusies zijn:
-

De kijker lijkt een helder en scherp beeld te geven.
De EQ6 montering zal prima werken voor visuele waarnemingen, maar is
ongeschikt voor fotografie a.g.v. de hoge gevoeligheid voor trillingen bij
aanrakingen.

Volgens specificaties kan een EQ6 best een C11 dragen, maar een zwaardere
montering zou toch te verkiezen zijn geweest. Dit is overigens niet zo erg hoor:
Fotograferen zullen we toch altijd doen vanuit de kijkers in de koepel. De C11
met zijn montering is een prima extra kijker. Om het geheel volledig te laten
werken hebben we nu een voldoende zware 12 volt voeding nodig. Daarnaast
missen we nog een specifiek kabeltje voor de verbinding van de remote control
met de montering.
Wordt vervolgd…..
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De nieuwe Planeetmassabox
Harrie Eijsbouts

Al enige jaren is de opzet van onze expositieruimte gelijk gebleven. Toch werd
door een aantal mensen aangegeven dat het nuttig zou zijn om de ruimte te
verbeteren met een of meerdere apparaten/vitrines met een educatieve
doelstelling.
Zeker nadat we vorig jaar tijdens onze excursie de sterrenwacht Mira in
Grimbergen bezochten, waar ze heel veel van dat soort zaken hadden
gerealiseerd, begon het toch te kriebelen.
Reden voor mij (=Harrie Eijsbouts) om in het voorjaar thuis,in mijn garage, een
nieuw apparaat te gaan bouwen. Het werd een z.g.n.Planeetmassabox.Sinds
enkele weken is deze opgesteld in de expositieruimte (zie foto)
De Planeetmassabox beoogt om te laten voelen hoe zwaar een massa van twee
kilogram aanvoelt op de verschillende planeten, de maan en de zon. Eenieder kan
een verfblik aan een touwtje optillen dat op de Aarde 2 kg weegt.Vervolgens kan
men, door aan een van de andere touwtjes te trekken, ervaren dat datzelfde blik
op bijvoorbeeld Mercurius 756 gram, op Jupiter 4728 gram en op de Zon 540
kilogram weegt.
Voor de laatste is uiteraard geen verfblik gebruikt, maar is het touwtje
vastgemaakt aan het frame. In dat geval niet te hard trekken dus, want dan trek
je het hele apparaat aan gort.
Mochten er leden zijn die (realiseerbare) ideeën hebben voor andere educatief
georiënteerde apparaten, neem dan contact met mij op.
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De sterrenhemel: zomer 2013
Wylliam Robinson

Ons rondje langs de zomersterrenhemel maken we op een late avond, einde juli.
In het westen vinden we de Maagd, die al op het punt staat achter de horizon te
verdwijnen. Links daarvan de Weegschaal, waarvan de zwakke sterren door hun
lage stand volledig aan de aandacht ontsnappen. Vrijwel in het zuiden staat de
Schorpioen, waarvan we in ons land de staart moeten missen. In de kop valt de
oranje ster Antares op.
Boven de Schorpioen strekt zich het enorme sterrenbeeld Slangendrager uit. De
gedragen Slang is door de wetenschap in tweeën gehakt: rechts een kop, links
een staart. Hoewel het officieel geen sterrenbeeld van de dierenriem is, wordt de
Slagendrager wel degelijk door de ecliptica doorkruist, zodat we er de zon, maan
en planeten regelmatig in kunnen terugvinden.
Links naast de Schorpioen, eveneens laag in het zuiden, vinden we de Schutter.
Wendt u de blik naar Schorpioen, Schutter en Slang(endrager) dan kijkt u in de
richting van het centrale, fors uitgestulpte deel van ons melkwegstelsel. In deze
regio bevinden zich veel bolvormige sterhopen, waarvan een aantal vrij
eenvoudig door amateurs is waar te nemen.
In het zuidoosten zijn Steenbok en Waterman juist boven de horizon gekomen.
Hoog daarboven staan de Zwaan, Lier en Arend. Hun heldere hoofdsterren vormen
de zogeheten zomerdriehoek, die we nog maandenlang zullen kunnen
bewonderen: van het trio gaan er twee zelfs nooit onder. De drie fraaie beelden
worden omringd door een reeks onopvallende buren, zoals Dolfijn, Pijl, Vosje en
Klein Paard. Hieronder ook het sterrenbeeld Schild, juist rechtsonder de Arend;
een erfenis van de Duits-Poolse astronoom Johannes Hevelius, die ons in totaal
zeven (namen van) sterrenbeelden heeft nagelaten. De benaming Schild is een
eerbetoon aan zijn koning Jan III Sobieski, in het bijzonder aan diens strijd tegen
de Turken in 1683.
Zeer hoog in het zuiden, rechts van de Lier, staat het uitgebreide sterrenbeeld
Hercules. Verder gaande in de richting van de zuidelijke horizon komen we
achtereenvolgens de Noorderkroon en Boötes tegen, een rechtopstaande knots
met onderaan de heldere ster Arcturus.
Aan de andere kant van de hemel is het uitgestrekte duo Andromeda-Pegasus
boven de oostelijke horizon verschenen. In de loop van de nacht, resp. in de loop
van het seizoen, zullen zij letterlijk tot grote hoogte stijgen.
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Tenslotte: een halve slag linksom, voor een snelle blik op de noordelijke hemel.
Langs de horizon scheert Capella van de Voerman, de op-één-na helderste ster
die in ons land nooit ondergaat. Direct rechts daarvan Perseus, die ‘wijst’ naar de
W-vormige Cassiopeia. De Poolster staat, zoals gebruikelijk, op 52 graden boven
de noordelijke horizon in de Kleine Beer. De Grotere Beer staat in het
noordwesten, de steel van de pan wijst schuin omhoog.
Hoewel ik al decennia naar de hemel kijk, heb ik steeds meer moeite om vanuit
de stad andere bekende sterrenbeelden, zoals Cepheus of de Draak te herkennen:
de lichtverontreiniging neemt nog altijd verder toe.
Zon
Vanaf eind juni komt de zon steeds minder hoog aan de hemel. Op 22 september
22.44 uur passeert hij de denkbeeldige lijn aan de hemel, die de grens vormt
tussen de noordelijke en de zuidelijke helft van de hemelbol. Dit moment
definieert het begin van de astronomische herfst.
Wat dit voor effect heeft op de tijdstippen van zonsopkomst, -ondergang etc
vindt u zoals gebruikelijk in de tabel.
Datum

opkomst

doorgang

ondergang

sterrenbeeld

5 juli

05.27 u

13.44 u

22.01 u

Tweelingen

15 juli

05.37 u

13.45 u

21.53 u

Tweelingen

25 juli

05.51 u

13.46 u

21.41 u

Kreeft

4 aug

06.06 u

13.46 u

21.24 u

Kreeft

14 aug

06.22 u

13.44 u

21.05 u

Leeuw

24 aug

06.38 u

13.42 u

20.44 u

Leeuw

3 sep

06.54 u

13.39 u

20.22 u

Leeuw

13 sep

07.11 u

13.35 u

19.59 u

Leeuw

23 sep

07.27 u

13.32 u

19.35 u

Maagd

3 okt

07.44 u

13.28 u

19.12 u

Maagd

Maan
Onze maan doet er gemiddeld 29d12h44m over om zijn fasen (bijv. van N.M. tot
N.M.) te doorlopen. Bestudeert u de gegevens in onderstaande tabel en eventueel
oudere tabellen, dan zult u opmerken dat de werkelijke waarde vele uren van het
gemiddelde kan afwijken. Kunt u hiervoor een verklaring geven? Bedenk dat de
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maan voor het doorlopen van de reeks NM–EK-VM-LK-NM méér dan 1 rondje om de
aarde nodig heeft, dat dat rondje een elliptische vorm heeft, en dat de snelheid
van de maan in zo’n baan niet overal gelijk is…
Nieuwe Maan

Eerste Kwartier

Volle Maan

Laatste Kwartier
30 juni, 7u

8 juli, 9 u

16 juli, 5 u

22 juli, 20 u

29 juli, 20 u

7 aug, 0 u

14 aug, 13 u

21 aug, 4 u

28 aug, 12 u

5 sep, 14 u

12 sep, 19 u

19 sep, 13 u

27 sep, 6 u

Tijdens dat rondje snelt de maan door de sterrenbeelden van de dierenriem, en
heeft daarbij maandelijks ontmoetingen – ‘conjuncties’ - met de langs die
dierenriem voortploeterende planeten. Een aantal met het blote oog te
bewonderen samenstanden vindt u hieronder:
17 juli 23.00 uur:
4 aug 5.00 uur:
13 aug 22.30 uur:
31 aug 5.30 uur:
2 sep 5.30 uur:
28 sep 6.30 uur:

Maan
Maan
Maan
Maan
Maan
Maan

4
5
8
7
6
5

graden
graden
graden
graden
graden
graden

zuid van Saturnus
zuid van Jupiter
links van Saturnus
rechts van Jupiter
rechtsonder Mars
rechtsonder Jupiter

Planeten
Omstreeks 27 juli wordt Mercurius zichtbaar aan de ochtendhemel, laag in het
oostnoordoosten. Het planeetje is dan nog behoorlijk lichtzwak. Begin augustus is
de helderheid flink toegenomen, maar Mercurius komt dan allengs dichter bij de
zon te staan.
Venus is en blijft de komende maanden maar matig zichtbaar: bij het invallen
van de avondschemering staat onze buurplaneet steeds een schamele vijf graden
boven de horizon. Begin juli staat Venus in het westnoordwesten; eind september
is zij opgeschoven naar zuidwesten. Bij heldere lucht is onze buurplaneet
eenvoudig met het blote oog te zien, maar vrij uitzicht op de horizon blijft een
eerste vereiste.
Een bedroevend lichtzwakke (+1.6m) Mars wordt begin augustus geleidelijk
zichtbaar aan de oostelijke ochtendhemel. De rode planeet trekt door de
Tweelingen en komt eind augustus in de Kreeft. Nog een maand later vinden we
hem – nog altijd even zwak - terug in de Leeuw, en ook dan zult u vroeg moeten
opstaan. Wilt u Mars al vóór augustus zien, zoek dan met een verrekijker op de
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ochtend van de 22e juli, wanneer Mars minder dan een graad boven de heldere
Jupiter staat.
Zoals u reeds begreep: ook Jupiter wordt binnenkort weer zichtbaar. Vanaf
medio juli vindt u de reuzenplaneet helder stralend in de Tweelingen. Van dag
tot dag komt hij vroeger op: eind september staat de reuzenplaneet al kort na
middernacht boven de noordoostelijke horizon.
De zichtbaarheid van Saturnus loopt geleidelijk ten einde: in juli kunt u de
geringde planeet nog aan de avondhemel vinden, vrij laag in de Maagd. Eind
augustus gaat Saturnus al een uurtje na de zon onder, en verdwijnt langzaam in
de avondschemering.
Uranus is met een verrekijker te vinden in het sterrenbeeld Vissen. Medio juli
komt de planeet pas na middernacht boven de horizon. Op 3 okt is hij in oppositie
met de zon, en daardoor eind september de gehele nacht te zien.
Neptunus staat nog altijd in de Waterman, niet ver van de ster sigma Aqr. Rond
de oppositiedatum (27 aug) is de verste planeet van ons zonnestelsel vrijwel de
gehele nacht - met een telescoop - te observeren.
Onderstaande tabel vat de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten nog
eens samen.
Planeet
Mercurius
Venus

juli

aug

sep

’s ochtends van 27/7 tot 11/8

---

’s avonds

’s avonds

’s avonds

’s ochtends

’s ochtends

’s ochtends

(’s ochtends)

’s nachts

’s nachts

Saturnus

’s avonds

’s avonds

---

Uranus

’s nachts

’s nachts

gehele nacht

Neptunus

’s nachts

gehele nacht

avond / nacht

Mars
Jupiter

Planetoïden
Laat uw telescoop sterren van de tiende magnitude zien? Dan kunt u eens
proberen één van de volgende planetoïden te vinden.
Flora trekt van het westelijke deel van de Steenbok naar de Schutter. Helaas
komt het planeetje nog geen 20 graden boven de horizon.
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Juno is een van de grootste planetoïden, maar wordt tijdens deze ongunstige
oppositie niet helderder dan de negende magnitude. Zij trekt van het westelijke
deel van de Waterman naar de Arend; begin september beweegt zij zuidwaarts,
de Steenbok in.
Gedurende het gehele kwartaal trekt Iris in westelijke richting door de
Waterman, en bereikt rond de oppositiedatum de achtste magnitude.
Bamberga heeft een sterk elliptische baan, en kan daardoor van tijd tot tijd
relatief dicht bij de aarde komen. De oppositie van september behoort tot de
gunstigst mogelijke. Eind juli trekt Bamberga van de Waterman naar Vissen, en
staat dan behoorlijk hoog boven de horizon.
De helderheden van de genoemde planetoïden, geldend voor het midden van de
maand, vindt u in onderstaande tabel.
Planetoïde

juli

aug

sep

sterrenbeeld

bijzonderheden

3. Juno

+ 9.3 + 9.0

+ 9.4

Waterman→Arend → Steenbok

4 aug oppositie

7. Iris

+ 8.8 + 7.9

+ 8.4

Waterman

16 aug oppositie

8. Flora

+ 8.7 + 9.3

+ 9.9

Steenbok→Schutter

20 jul oppositie

324. Bamberga + 9.9 + 9.0

+ 8.1

Waterman→Vissen

13 sep oppositie

Meteoorzwermen
De bekendste meteorenzwerm is ongetwijfeld de Perseïden: elk jaar heeft u
medio augustus een grote kans om meteoren vanuit het sterrenbeeld Perseus
langs de hemel te zien schieten. Dit jaar is het maximum van de zwerm voorzien
voor 12 augustus rond 19 uur, maar u wilt uiteraard wachten met waarnemen tot
het voldoende donker is. De maan, bijna twee dagen voor EK, gaat al tegen half
twaalf onder en zal u dus niet lang storen.
In de vroege ochtend van 1 sep valt het activiteitsmaximum van de alfaAurigiden; meteoren die ontspringen uit noordelijke deel van het sterrenbeeld
Voerman. De maan is al ruim voorbij het laatste kwartier en laat zich niet voor
drieën zien.
Drie andere, niet zeer opvallende zomerzwermen - de delta-Aquariden (28 juli),
de alfa-Capricorniden (30 juli) en de kappa-Cygniden (18 aug) – zullen lijden
onder de storende aanwezigheid van de maan en blijven dit jaar onbesproken.
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Ruimtestation
Het internationale ruimtestation ISS zal ook in de komende maanden weer vanuit
onze streken waarneembaar zijn. Het vertoont zich als een zeer helder
lichtpuntje dat ongeveer met de snelheid van een vliegtuig van west naar oost
langs de hemel trekt.
Tussen 22 juli en 22 aug kunt u het ISS zien overkomen; aanvankelijk alleen ’s
nachts, maar vanaf 4 aug vinden de passages ook vóór middernacht plaats. Tussen
16 en 30 september is het ruimtestation te zien in de ochtendschemering. Voor
de precieze tijdstippen van overkomst kijkt u enkele dagen tevoren op
www.heavens-above.com.

Onze nieuwste aanwinst, de C11 kijker
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