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Adres: 

Ostaderstraat 28 

5721 WC Asten 

Telefoon: 0493-696956 

Internet: 
E-mail: jpsasten@gmail.com 
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@onsbrabantnet.nl 
Penningmeester: Gerrit van Bakel    g.bakel@planet.nl 
Bestuursleden: Hans Kanters 0493-694480 j.t.kanters@hccnet.nl 
  

  
Jeugdafdeling “Galactica”: 
Coordinator : Martin Prick 0499-422809 mhjpprick@onsbrabantnet.nl 

Kees van der Poel 0492-558573 k.ml.vd.poel@hccnet.nl 

  

Sleutelhouders 

Buiten het bestuur hebben de volgende leden een sleutel van het Planetarium : 

François Swinkels Rob Fritsen  Dees Verschuuren Erik van Baarle  

Kees van der Poel Frans Mrofcynski Matt Verhaegh 

Geopend: 
Zie hiervoor de agenda in deze interkomeet of bezoek onze website: www.sterrenwachtasten.nl 
 
 
Interkomeet: 
Kopij vóór 8 september 2014 sturen naar jpsasten@gmail.com 
  

Contributie: 
Volwassenen €25,00 per jaar, jeugd t/m 16 jaar €12,50. Gedrukte versie interkomeet €5,00 per 
jaar. Bankrekening nummer: ABN-AMRO IBAN: NL85ABNA0523478542 

  

Vereniging Jan Paagman Sterrenwacht 

http://www.sterrenwachtasten.nl/
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Dag Datum Tijd Activiteit Openen / sluiten 

Dinsdag 1-jul-14 20:00uur Bestuursvergadering Harrie 

Woensdag 2-jul-14 20:00uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 4-jul-14 19:00uur Galactica Kees en Martin 

Zondag 6-jul-14 14:00uur Publieksmiddag Rob 

Woensdag 9-jul-14 20:00uur Clubavond Harrie 

Woensdag 16-jul-14 20:00uur Clubavond Rob 

Woensdag 23-jul-14 20:00uur Clubavond Francois 

Vrijdag 25-jul-14 20:30uur Waarneemavond Frans 

Maandag 28-jul-14 20:00uur Lees met Dees Dees 

Woensdag 30-jul-14 20:00uur Clubavond Piet 

Zondag 3-aug-14 14:00uur Publieksmiddag Piet 

Woensdag 6-aug-14 20:00uur Clubavond Hans 

Dinsdag 12-aug-14 19:00uur Meteorenavond Perseiden François 

Woensdag 13-aug-14 20:00uur Clubavond Gerrit 

Woensdag 20-aug-14 20:00uur Clubavond Rob 

Maandag 25-aug-14 20:00uur Lees met Dees Dees 

Woensdag 27-aug-14 20:00uur Clubavond Francois 

Vrijdag 29-aug-14 20:30uur Waarneemavond Frans 

Dinsdag 2-sep-14 20:00uur Bestuursvergadering Harrie 

Woensdag 3-sep-14 20:00uur Clubavond Piet 

Zondag 7-sep-14 14:00uur Publieksmiddag Gerrit 

Woensdag 10-sep-14 20:00uur Clubavond Hans 

Vrijdag 12-sep-14 19:00uur Galactica Kees en Martin 

Woensdag 17-sep-14 20:00uur Clubavond Harrie 

Woensdag 24-sep-14 20:00uur Clubavond Gerrit 

Vrijdag 26-sep-14 20:30uur Waarneemavond Frans 

Maandag 29-sep-14 20:00uur Lees met Dees Dees 

  

Agenda 3e kwartaal 2014 
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Harrie Eijsbouts 

In het afgelopen kwartaal hebben weer de nodige activiteiten plaatsgevonden op 

onze sterrenwacht. Vele bezoekers hebben dit jaar al een bezoek gebracht aan 

de sterrenwacht. Als deze trend zich voortzet, dan gaat het dit jaar, wat 

bezoekersaantallen, een topjaar worden. Maar ook op andere gebieden zijn volop 

activiteiten verricht: De zonnewijzer op het museumplein, onze jaarlijkse 

excursie naar het Openluchtmuseum en naar Lochem, de verbetering aan de C11-

opstelling, de kijker aansturing met een laptop en op 11 juni de lezing van Marco 

Kleuskens over Jupitermaan Europa. Over deze onderwerpen zal ik de volgende 

artikelen meer vertellen. In het kader van “Asten Klinkt als een Klok” hebben we 

op 17/18 mei, in goede samenwerking met het Klok & Peel Museum, inloopdagen 

georganiseerd rondom het thema zonnewijzers. We hadden een leuk programma 

samengesteld. Het was alleen jammer dat de belangstelling van het publiek wat 

tegenviel.  

Op gebied van ons planetariumproject is het op dit moment een beetje stil. Het 

museum (H.v.d.L) heeft voor de upgrade van het totale complex (niet specifiek 

voor het planetarium) al wel wat eerste contacten gelegd voor fondsenwerving en 

de architect is begonnen aan een visie-schets van de locatie, die ik overigens nog 

niet heb mogen aanschouwen. Maar, zoals ook al vermeld in de vorige 

Interkomeet, zal er eerst een aantal dingen moeten worden voorgebakken 

voordat we volop aan de slag kunnen.   

In het komende kwartaal zal het een beetje rustig zijn op onze sterrenwacht. 

Twee van de drie maanden zijn vakantiemaanden. Een aanrader: Kom op 12 

augustus naar de sterrenwacht voor de Perseïden. Gezamenlijk meteoren 

waarnemen is veel leuker dan in je eentje. De afgelopen jaren was dit ook een 

succes. En mocht u in de vakantie nog iets leuks meemaken op astro gebied, 

schrijf eens een verslagje voor de volgende Interkomeet. Zo vind u in deze 

Interkomeet ook een verslagje van Helene Willems aan de Franse Sterrenwacht 

Pôle des étoiles. Ook namens de andere bestuursleden wens ik u een fijne 

vakantie toe. 

 

 

 

Van de voorzitter 
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Harrie Eijsbouts 

Het lag al enkele jaren in de planning om op het Museumplein naast de 

sterrenwacht een zonnewijzer te plaatsen. Onze doelstelling was om een 

interactieve zonnewijzer te realiseren. Dees Verschuuren, al lange tijd prominent 

erelid van onze vereniging, heeft al jaren geleden een zonnewijzer ontworpen die 

tot op de dag van heden in de bossen, nabij het Keelven in Someren staat. We 

vonden dit zo’n leuk ontwerp dat we dit zonnewijzer principe ook omarmden voor 

plaatsing op het Museumplein. 

 

Wat is er nou zo leuk aan dit type zonnewijzer. Nou, de meeste zonnewijzers 

geven, door een schaduw van een vlak of een as, direct de tijd aan. Je staat erbij 

en kijkt er naar. Je hoeft er niks voor te doen om de tijd af te lezen. 

Om de tijd te vinden met de door ons geplande zonnewijzer is enige 

zelfwerkzaamheid noodzakelijk. 

 

De zonnewijzer 
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Hoe werkt ie? 

Een touw is verbonden aan een verticale paal op een hoogte van 200cm. Op 160 

cm van de paal, precies in de zuidrichting ligt een ronde steen met een windroos. 

Als je de centerpunt van de windroos in gedachten verbindt met de bevestiging 

van het touw aan de verticale paal, dan prikt die lijn precies in de poolster. De 

hoek van deze denkbeeldige lijn is dan ook 51 graden. In een cirkel liggen 13 

trapeziumvormige stenen met hierin de de klokuurtijden gegraveerd. Als degene 

die de tijd wil weten het touw strak trekt op een willekeurige afstand buiten de 

uurcirkel en de schaduw van het touw a.g.v. de zon valt op de middenstip van de 

windroos, dan geeft de tweede schaduw over een van de trapeziumvormige 

uurstenen de kloktijd aan. Het is niet belangrijk of het touw hoog, dan wel laag 

wordt strak getrokken. Als de schaduw over beide stenen loopt, dan is de juiste 

tijd af te lezen. Het zal duidelijk zijn dat bij de definitieve versie van de 

zonnewijzer een gebruiksaanwijzing moet komen, want dit krijg je zelf niet 

verzonnen. 

Al jaren sluimerde bij ons het plan voor een zonnewijzer als een verbindende 

schakel tussen enerzijds de sterrenwacht en anderzijds het Klok & Peel Museum. 

Het Museum heeft iets met “Tijd” en voor Jan Paagman is “de Zon” onderwerp 

van speciale aandacht. Door allerlei verwikkelingen verdween het plan voor de 

zonnewijzer in 2012, bij de opening van het vernieuwde museum en het 

Museumplein min of meer in de ijskast, totdat het Klok & Peel Museum voorstelde 

om gezamenlijk, in het kader van “Asten klinkt als een Klok”, in het weekend van 

17/18 mei een activiteit te doen met zonnewijzers. Dit leidde tot een nieuw 

initiatief voor realisatie van ons oorspronkelijke plan.  

Met Harry van der Loo van het Museum is overeenstemming bereikt om de 

zonnewijzer te realiseren met kwaliteit uitstralende materialen. Daarom contact 

gezocht met fa Hurkmans in Someren die voor een acceptabele prijs stenen kon 

leveren met, in bas-reliëf, een windroos en de cijfers voor de klokuren. Het 

ontwerp van de 13 uurstenen en de centrale windroos kon/mocht/moest ik zelf 

maken in Photoshop en Hurkmans kon dit vervolgens als bas-reliëf realiseren in 

Ierse hardsteen. 

Sinds 2012 lag een hardhouten Bankirai paal in het gangetje achter onze 

clubruimte. Rowdy van het Museum heeft deze vakkundig geschaafd en bewerkt, 

zodat we een prachtige houten paal hebben voor de zonnewijzer, die een brok 

degelijkheid uitstraalt. Begin mei hebben Rowdy en ik deze paal in het gazon 

geplaatst op 100cm onder de grond en 250cm boven de grond. Mooi verticaal, 

noord-zuid georiënteerd en naast de sterrenwacht. 
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In het weekend van “Asten Klinkt als een Klok” was de sterrenwacht open en 

hebben we de zonnewijzer ingewijd. De stenen lagen na keurige uitlijning door 

Francois en mij weliswaar los in het gras, maar we konden we er, bij wijze van 

spreken, ons horloge op gelijk zetten. Op dit moment is de zonnewijzer nog niet 

definitief. Om ontvreemding te voorkomen halen we de stenen na gebruik en 

wanneer er geen toezicht is weer binnen. De definitieve, vaste plaatsing van de 

stenen zal plaatsvinden in samenspraak met het Klok & Peel Museum. We krijgen 

daarbij ook hulp van mensen die van esthetische vormgeving hun vak hebben 

gemaakt. Een eerste schets van de esthetisch vormgever (Eddy van Dijk) vindt u 

op de voorpagina van deze Interkomeet. Ik zal u op de hoogte houden van de 

realisaties. 

 

Harrie Eijsbouts 

Al vele jaren heeft de desktop computer in de koepel zijn diensten bewezen. Het 

apparaat was een ouwetje en toen hij jaren geleden in de koepel werd geplaatst 

was het al een tweedehandsje. Het glazen beeldscherm zat vol aanslag en gaf in 

verhouding tot de huidige, platte beeldschermen een wazig beeld, maar voor het 

doel waarvoor we hem gebruikten was hij prima. Hij doorstond ook alle 

weersomstandigheden. Soms droop het condensvocht er langs af, maar het 

apparaat gaf geen krimp. Nou ja, hij lag wel eens korte tijd in coma, maar toch 

ontwaakte hij steeds weer om vervolgens weer tijden naar behoren te 

functioneren. Alleen in het afgelopen kwartaal is de desktop computer in de 

koepel definitief overleden. Niets hielp meer om het apparaat te reanimeren. In 

memoriam. Hoog tijd voor iets nieuws.  

 

Aan z’n achtergrond herken je de laptop 

De computer in de sterrenwacht 
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Nou hadden we enige jaren geleden, tijdens de bouw van onze nieuwe ruimte, al 

het plan om in de koepel een laptop te plaatsen. Sterker nog, we hadden er al 

eentje gekocht. Maar deze werd niet ingezet in de koepel. Enerzijds omdat de 

kijkerbesturing op dat moment geen USB aansluiting had en anderzijds omdat de 

oude computer zo robuust was dat de noodzaak om van computer te wisselen 

eigenlijk ontbrak. De laptop die bedoeld was voor de koepel werd derhalve 

ingezet als extra computer voor presentaties in de filmzaal. Echter, twee laptops 

in één filmzaal is ook wel erg veel van het goede. Daarom heb ik na het 

overlijden van de koepel-desktop beide filmzaal-laptops onderhanden genomen 

en één laptop ingericht voor de filmzaal en de andere voor de koepel.  

Om de kijker te besturen gebruikten we in het verleden TheSky versie 5. Op de 

laptop voor de koepel staat nu TheSky6 geïnstalleerd. Deze versie heeft het grote 

voordeel dat scrollen door het scherm nu kan met het muiswieltje. Ook Stellarium 

kan gebruikt worden om de kijker te besturen, maar voordat het gebruik van 

Stellarium gemeengoed is zullen nog wat extra voorzieningen moeten worden 

aangebracht. Daarna zal iedereen de keuze hebben om of TheSky6 of Stellarium 

te gebruiken. Tevens staat op de laptop de benodigde en noodzakelijke software, 

door Piet Klomp geïnstalleerd, voor gebruik t.b.v. astrofotografie. 

Omdat een laptop niet het robuuste heeft van de oude desktop met CRT scherm 

zullen we voor het gebruik van de laptop een aantal gebruiksregels in acht 

moeten nemen. Als hij niet wordt gebruikt dient de laptop te zijn “geparkeerd” 

onder de balie van ons clubgebouw. Om ontlading te voorkomen moet hij daar 

continu zijn aangesloten aan de voeding. Voor gebruik t.b.v. kijkerbesturing hoeft 

alleen de laptop (zonder voeding) van het clubgebouw naar de koepel verplaatst 

te worden. In de koepel is op de werktafel ook een laptopvoeding aanwezig en 

tevens liggen er een USB-muis alsmede een USB kabeltje dat verbonden is met de 

kijkerbesturing. Als je na gebruik van TheSky de laptop dichtklapt, dan gaat deze 

in slaapmodus. De volgende gebruiker kan later de laptop weer openklappen en in 

luttele seconden is TheSky6 weer operationeel. Denk er aan dat je, na gebruik, 

de laptop in de koepel weer afkoppelt van de voeding, de muis en de 

kijkerbesturing, de laptop weer “parkeert” onder de balie en hem daar weer aan 

de daar aanwezige voeding hangt. Overigens, mocht de koepel laptop onverhoopt 

kuren gaan vertonen, dan kan voor de kijkerbesturing ook de filmzaal laptop 

worden gebruikt omdat hier ook Stellarium en TheSky6 op zijn geïnstalleerd. 
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Harrie Eijsbouts 

Al bijna een jaar geleden heb ik u in de Interkomeet op de hoogte gebracht van 

onze C11 Schmidt Casegrain kijker. 

Even in herinnering brengen: Begin 

2013 kregen we de vraag van iemand 

uit Beek en Donk of wij belangstelling 

hadden voor een C8 kijker. De man had 

de kijker geërfd van zijn vader, ging 

emigreren en zocht een goede 

bestemming. Bij ophalen bleek het 

geen C8 maar een C11 kijker, fors 

groter dus. Hij stond gemonteerd op 

een volgmechanisme dat begin 80er 

jaren best goed, maar dat in de huidige 

tijd toch tamelijk ouderwets was. Op 

de ATT-beurs in Essen kochten we vorig 

jaar een gebruikte, maar wel ge-update 

EFQ8 montering. Hiermee werd de 

Celestron C11 kijker meteen veel 

eigentijdser. Zeker voor visueel gebruik 

is hij prima. Voor fotografie is de 

montering toch nog te zwak en heeft 

de C14 in de koepel toch de grote 

voorkeur.  

Alleen om het apparaat naar buiten te dragen had je spierbundels en een sterke 

rug nodig. Het was bepaald niet uitnodigend om het apparaat “even” buiten te 

zetten. Begin dit jaar is Piet Klomp daarom voor onze sterrenwacht nuttig bezig 

geweest. Door gebruik te maken van een deel van de oude montering, een 

aftands karretje van het museum, een drietal caravan zwenkwieltjes en een 

bakovenplaat van “de Action” heeft Piet een verrijdbare constructie gebouwd 

die, als de zwenkwieltjes omhoog worden gedraaid, stabiel op 3 poten rust. Mits 

rijdend in de goede richting is de kijker nu in korte tijd en eenvoudig naar buiten 

te verplaatsen. Omdat een drempel moet worden genomen en omdat de keien 

voor onze clubruimte niet echt lijken op een gladde asfaltweg verdient het wel 

aanbeveling om de kijkerbuis even los te vervoeren. Een recent door Piet 

aangebrachte “aanslag” in de kijkerbevestiging helpt om de kijkerbuis snel  en op 

Opstelling C11 telescoop 
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de juiste positie te demonteren en te monteren. Zie bijgaande foto van het 

eindresultaat. 

 

Harrie Eijsbouts 

Wie niet is meegegaan heeft dit jaar een leuk evenement gemist. Ook dit jaar lag 

de organisatie ervan bij Coen Pouls. Net als vorig jaar gingen wij met eigen 

auto’s. De groep bestond uit 28 deelnemers. Als je met eigen auto’s reist, dan 

gaat dat een stuk sneller dan met de bus. Het resultaat was dat we een half uur 

voor openingstijd op de parkeerplaats van het Openluchtmuseum stonden te 

kleumen.  

Weliswaar koud begonnen doorkruiste vervolgens ieder op eigen gelegenheid het 

al snel zonovergoten Openluchtmuseum. Om 14:00uur zetten we koers naar 

sterrenwacht Phoenix in Lochem. Hier werden we hartelijk ontvangen. Als collega 

sterrenwacht werden we door vier vrijwilligers bij hoge uitzondering welkom 

geheten in hun clubruimte. Ze namen alle tijd om onze vragen te beantwoorden. 

Altijd leuk om het reilen en zeilen van een andere club te vergelijken met de die 

van ons zelf.  

 

Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. Een groep ging naar de gereedstaande 

kijkers. Ze hadden een Celestron C8 en een Celestron C14. De C14 optiek is 

dezelfde als die wij zelf onder onze koepel hebben. Met de C8 lieten ze 

zonnevlekken zien. De C14 gebruikten ze daar niet voor. Alleen, de zonnevlekken 

waren bepaald niet scherp. Onze eigen 8cm refractor doet het vele malen beter. 

Overigens zijn zonnevlekken, gezien door onze eigen C14 ook heel slecht. 

Wellicht is de conclusie gerechtvaardigd dat een Schmidt Cassegrain helemaal 

niet geschikt is voor het waarnemen van de zon. 

De jaarlijkse excursie op 19 april 
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Toen naar het Planetarium. Ze hebben een opblaasbaar planetarium, dat bij het 

naar binnen en naar buiten gaan wel enige hilariteit opleverde. We kregen geen 

reguliere show, maar ze lieten wel zien   wat er zoal mogelijk is met een 

computergestuurd projectie planetarium. Zeer interessant omdat we zelf plannen 

hebben voor uitbreiding van onze eigen locatie met een extra planetarium.  

Na het planetarium kregen we nog de mogelijkheid voor evaluatie en vragen 

stellen in de clubruimte. Na een dankwoord en een uitnodiging aan de Phoenix 

club om ook een keer naar Asten te komen om hun gastvrijheid te kunnen 

compenseren begon eenieder aan de thuisreis. 

 

 

Hélène Willems 

Voor wie dit jaar zijn/haar vakantie in Frankrijk doorbrengt in de omgeving van 

Orléans, is het zeker de moeite waard om een stukje door te rijden in de richting 

van Bourges, om de sterrenwacht “Pôle des étoiles” in Nançay te bezoeken. Dit 

centrum voor radioastronomie is gelegen in het bosrijke gebied aan de D29, route 

de Souesmes in de provincie Berry.  

Deze professionele sterrenwacht biedt een divers programma, een 

planetariumvoorstelling, bezoek aan een tijdelijke en permanente expositie en 

een wandeling onder begeleiding over een gedeelte van de site langs diverse 

radiotelescopen. De sterrenwacht heeft 50 vaste medewerkers in dienst en werkt 

nauw samen met wetenschappelijke instituten in Parijs en de universiteit van 

Orléans. Ondanks dat er op de website vermeld staat dat de 

planetariumvoorstelling ook in het Engels en Nederlands wordt gegeven, bleek bij 

navraag deze voorstelling toch uitsluitend in het Frans te worden gepresenteerd. 

Ter compensatie kregen wij (gezin met twee kinderen) korting op de entreeprijs. 

Vakantietip Frankrijk 
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De expositieruimte kan men op eigen gelegenheid doorlopen, eventueel gebruik 

makend van een MP3 speler waarop een audiotour wordt afgespeeld . Deze 

audiotour is overigens wel in het Nederlands. De expositieruimte is uitermate 

geschikt voor kinderen. Zo wordt bijvoorbeeld het Dopplereffect uitgelegd aan de 

hand van een miniatuur auto die de kinderen zelf kunnen laten rijden. Ook kan 

men zelf spelen met de Drake formule en zien wat het effect is. Verder wordt  er 

o.a. op een speelse manier spectroscopie uitgelegd. Daarnaast kan met onder 

begeleiding van één van de vaste medewerkers ruim een uur over de site 

wandelen. Het is aan te raden (stevige) wandelschoenen aan te trekken daar het 

terrein niet geheel vlak is. Tijdens mijn bezoek werden we geleid langs de 

decimetrische telescoop voor het observeren van afgelegen sterrenstelsels, 

omhulsels van sterren, pulsars en kometen en de radioheliograaf, welke gebruikt 

wordt voor het observeren van de corona.  

Interesse gewekt? Neem dan ook eens een kijkje op de website van de 

sterrenwacht: http://www.poledesetoiles.fr 

 

 

Harrie Eijsbouts 

Het was weer een hele tijd geleden dat er een lezing werd georganiseerd op onze 

clubavond. Maar op voor 11 juni had Matt Verhaegh, Marco Kleuskens kunnen 

contracteren voor een lezing over Jupitermaan Europa. Marco woont in Asten 

Heusden, is geen lid van onze vereniging, maar is dat jaren geleden, voordat hij 

ging studeren wel geweest. Marco was op de TU Delft afgestuurd op het 

onderwerp fysische krachtwerkingen op Jupitermaan Europa en was daarmee ook 

expert op dit gebied. Dat bleek ook overtuigend tijdens de presentatie. In 

Lezing over de Jupitermaan Europa door Marco 
Kleuskens. 



15 

 

duidelijke en begrijpelijke bewoordingen 

en beelden gaf hij uitleg over de krachten 

die het maantje “kneden” en die ervoor 

zorgen dat er naar alle 

waarschijnlijkheid, diep onder de 

oppervlakte van Europa door interne 

wrijvingsenergie oceanen van water 

kunnen bestaan. En als er water is, dan is 

dit een van de randvoorwaarden voor de 

mogelijkheid op het voorkomen van 

primitief leven. Het was een boeiende 

voordracht met ook de nodige nieuwe 

gezichtspunten. 

Anders dan in het verleden was het, als 

experiment, ook mogelijk voor niet leden 

om deze lezing bij te wonen. Een 

persbericht in de media zorgde voor een 

aantal belangstellenden van buiten onze 

club. Voor mijn gevoel was het experiment geslaagd en zouden we dit voor 

volgende lezingen kunnen herhalen. De zaal was redelijk gevuld met voor de helft 

leden en voor de andere helft externe belangstellenden, waaronder ook 

familieleden, buren en kennissen van Marco. 
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Voor de tweede helft van dit jaar wil Matt Verhaegh afspraken maken met 

kandidaten van binnen of buiten de vereniging voor nog enkele andere lezingen. 

Wordt vervolgd ... 

 

Hélène Willems 

 

Horizontaal 

5. Engels natuurkundige, wiskundige en astronoom. 6. 
Kleinste deeltje van een scheikundig element dat nog de 
eigenschappen van dat element heeft. 7. Instrument voor het 
waarnemen van hemellichamen. 9. Dwergplaneet. 11. 
Radiotelescoop in Puerto Rico. 12. Onderdeel van een 
komeet. 13. Latijnse naam voor sterrenbeeld zwaan. 14. 
Poolster. 16. Grenslijn van dag en nacht op een 
hemellichaam. 17. Franse kometenjager. 19. Sterrenbeeld in 
de winter.  

Verticaal 

1. Denkbeeldig punt aan de hemel, loodrecht boven de waarnemer. 
2. Scheikundig element. 3. Amerikaans astronoom en kosmoloog. 
4. Afstandsmaat. 8. Toestel waardoor de beweging van de planeten 
om de zon wordt voorgesteld. 10. Gasreus met ringen. 15. Wolk 
genoemd naar Nederlander. 18. Galileïsche maan 

 

Jan Paagman puzzel 
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Wylliam Robinson 

Al jarenlang bent u gewend dat deze rubriek begint met een rondje langs de 

sterrenhemel, zoals we die vanuit Nederland kunnen zien. Maar hoe ziet die 

hemel er uit vanuit een (vakantie)locatie in het zuiden? Stel u brengt een paar 

weekjes door op Kreta, een eiland om en nabij de 35e breedtegraad. Voldoende 

donkere plekjes, en als u semiprofessioneel wilt waarnemen reserveert u een 

nachtje bij Filip, de ondernemende Vlaming die daar al jarenlang een 

sterrenwacht uitbaat. 

De zuidelijke ligging heeft voor de sterrenliefhebber een aantal interessante 

consequenties. Een eerste verschil merken we aan de zon. De hogere stand aan 

de hemel rond het middaguur zal u weinig verbazen, maar wist u dat desondanks 

de nachten er korter duren? Eind juni moeten wij ons met een schemerig nachtje 

van amper 7 uur behelpen, maar bij de Kretenzers staat de zon ruim 9,5 uur 

onder de horizon. En minder dan twee uur na zonsondergang is het ook nog eens 

‘astronomisch’ donker. 

Aan de noordelijke hemel draait alles om een Poolster, die slechts 35 graden 

boven de horizon staat. In Nederland zijn vele sterren circumpolair, wat wil 

zeggen dat zij een zodanig klein rondje om die Poolster draaien dat zij nooit 

ondergaan. Op Kreta zijn er dat, door de lagere pools-hoogte, veel minder; zo 

zult u daar midden in een zomernacht de Grote Beer tevergeefs aan de hemel 

zoeken. 

Aan de zuidelijke hemel zult u sterrenbeelden tegenkomen die in ons land niet of 

nauwelijks boven de horizon komen. Een vroege juliavond is ideaal voor het 

waarnemen van de Centaur, die zijn naam kreeg van Claudius Ptolemaeus. De 

hoofdster alfa Cen, onze meest nabije buur, is een zeer heldere ster die op Kreta 

helaas niet boven de horizon komt. Net wel zichtbaar daarentegen is omega Cen, 

met zo’n tien miljoen sterren de grootste bolhoop van ons melkwegstelsel. 

De linkerbuurman is Lupus, de Wolf, waarin u net als in Centaurus een behoorlijk 

aantal heldere sterren zult aantreffen. 

Later op de avond verheft een indrukwekkende Schorpioen zich met staart en al 

boven de horizon. Rond middernacht staat de Schutter verrassend hoog in het 

zuiden, gunstig voor diegenen die de vele sterhopen en nevels willen gaan 

waarnemen. De Zuiderkroon, recht onder de Schutter, lijkt qua naam op zijn 

noordelijke tegenhanger maar is zeker niet zo opvallend. 

De sterrenhemel: zomer 2014 
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Inmiddels hebt u zeker al het zwakke schijnsel van de Melkweg opgemerkt; de 

lichtende band van sterren is het helderst in Schutter en Schorpioen. Hoewel 

deze hemelstreek in Kreta al redelijk hoog boven de horizon komt, zult u voor 

optimale waarneemomstandigheden het nog wat zuidelijker moeten zoeken. 

Zon 

Op 23 september 4.29 uur begint dit jaar de astronomische herfst. Vanaf de aarde 

gezien trekt op dat moment de zon in zuidelijke richting over de equator van de 

(denkbeeldige) hemelbol. Op deze datum zijn op alle plaatsen op aarde de lengte 

van dag en nacht (theoretisch) aan elkaar gelijk.  

De tijdstippen van zonsopkomst, -ondergang etc voor het komende kwartaal vindt 

u zoals gebruikelijk in de tabel. 

Datum opkomst doorgang ondergang sterrenbeeld 

  5 juli 05.26 u 13.44 u 22.01 u Tweelingen 

15 juli 05.37 u 13.45 u 21.53 u Tweelingen 

25 juli 05.50 u 13.46 u 21.41 u Kreeft 

  4 aug 06.05 u 13.46 u 21.25 u Kreeft 

14 aug 06.21 u 13.44 u 21.06 u Leeuw 

24 aug 06.38 u 13.42 u 20.45 u Leeuw 

  3 sep 06.54 u 13.39 u  20.23 u Leeuw 

13 sep 07.10 u 13.35 u 19.59 u Leeuw 

23 sep 07.27 u 13.32 u 19.36 u Maagd 

  3 okt 07.43 u 13.29 u 19.13 u Maagd 

Maan 

Op 10 aug om 20.09 uur is het Volle Maan. Toevallig bereikt op vrijwel hetzelfde 

moment de afstand aarde-maan de kleinste waarde van dit jaar, te weten 

356.895 km (gemeten van middelpunt tot middelpunt). De Volle Maan heeft 

daardoor een grotere helderheid (30%) en een grotere (schijnbare) diameter (13%) 

dan in de situatie dat de afstand maximaal is. In de media wordt vaak gesproken 

van een ‘supermaan’ en allerlei sterke verhalen steken de kop op. De grotere 

diameter van de maan zal u bij een vluchtige blik waarschijnlijk niet opvallen, 

maar wanneer u onze satelliet op de juiste momenten fotografeert zal het 

verschil u zeker niet ontgaan. 
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De overige Volle Manen en alle andere schijngestalten in het komende kwartaal 

vindt u in onderstaande tabel. 

Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan Laatste Kwartier 

  5 juli, 14 u 12 juli, 13 u 19 juli, 4 u 

27 juli, 1 u  4 aug, 3 u 10 aug, 20 u 17 aug, 14 u 

25 aug, 16 u  2 sep, 13 u  9 sep, 3 u 16 sep, 4 u 

24 sep, 8 u  1 okt, 22 u   

 

In een krappe vier weken tijds trekt de maan door de sterrenbeelden van de 

dierenriem en passeert daarbij – op grotere of kleinere afstand – planeten, die 

zich met een veel kleinere (schijnbare) snelheid ten opzichte van die sterren 

bewegen. Hieronder vindt u een lijstje met de tijdstippen waarop u de mooiste 

samenstanden het beste kunt bekijken: 

 5 jul 23.00 uur:  Maan 3 graden rechts van Mars 

 8 jul 0.00 uur: Maan 3 graden rechtsonder Saturnus 

 24 jul 5.00 uur: Maan 8 graden rechts van Venus 

 3 aug 22.30 uur: Maan 5 graden links van Mars 

 4 aug 22.30 uur: Maan 5 graden links van Saturnus 

 23 aug 6.00 uur: Maan 7 graden links van Jupiter 

 31 aug 21.30 uur: Maan 16’ zuid van Saturnus! 

 31 aug 21.30 uur: Maan 6 graden rechtsboven Mars 

 20 sep 6.30 uur: Maan 6 graden rechtsonder Jupiter 

 29 sep 20.00 uur: Maan 5 graden noord van Mars 

Planeten 

Komend kwartaal is Mercurius alleen in de maand juli zichtbaar. Het planeetje 

moeten we zoeken aan de ochtendhemel, laag in het noordoosten. Vanaf 15 juli is 

de helderheid aanzienlijk (< 0m), maar tegelijk neemt na deze datum de 

(hoek)afstand tot de zon af. 

Venus is eveneens ’s ochtends te zien, niet ver van Mercurius, laag in het ONO. In 

september koerst de heldere planeet steeds sneller op de zon af, en gaat in de 

tweede helft van de maand geleidelijk verloren in de ochtendschemering. 

Mars vinden we ’s avonds in de Maagd. De rode planeet trekt midden juli nog 

geen twee graden noordelijk van Spica, de hoofdster van de Maagd. De planeet 

kunnen we steeds korter zien; begin augustus gaat hij al vóór middernacht onder. 
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Op 10 augustus betreedt Mars het grondgebied van de Weegschaal; de rest van de 

maand zien we hem nog slechts in de schemering, laag in het zuidwesten. 

Vanaf medio augustus wordt Jupiter weer zichtbaar aan de ochtendhemel. De 

reuzenplaneet vinden we in het sterrenbeeld Kreeft, laag boven de 

oostnoordoostelijke horizon. Jupiter is veel helderder dan alle andere objecten in 

de omgeving. 

In het onopvallende sterrenbeeld Weegschaal vinden we Saturnus, ’s avonds laag 

in het zuidwesten. Rond 25 augustus staat de geringde planeet op minder dan vier 

graden afstand van Mars. Saturnus is de helderste van de twee, maar het verschil 

is klein; waarschijnlijk zal het kleurverschil u eerder opvallen. Saturnus snelt de 

zon sneller tegemoet dan Mars, en verdwijnt in de loop van september in de 

avondschemering. 

Met een verrekijker vinden we Uranus in het oostelijke deel van de Vissen. Eind 

juli komt de planeet pas om middernacht boven de horizon, eind september is hij 

al de gehele nacht te zien: de oppositie met de zon is op 7 okt. 

Neptunus is in een kleine telescoop te zien. De verste planeet van ons 

zonnestelsel bevindt zich in het oostelijke deel van de Waterman, en staat rond 

de oppositiedatum (29 aug) de gehele nacht boven de horizon. 

Onderstaande tabel vat de gegevens over de zichtbaarheid van de planeten nog 

eens samen. 

Planeet juli aug sep 

Mercurius ’s ochtends 11-28e  - - - - - - 

Venus ’s ochtends ’s ochtends (’s ochtends) 

Mars ’s avonds ’s avonds ’s avonds 

Jupiter - - - (’s ochtends) ’s ochtends 

Saturnus ’s avonds ’s avonds - - -  

Uranus ’s nachts ’s nachts gehele nacht 

Neptunus ’s nachts (gehele) nacht (gehele) nacht 

Planetoïden 

Komend kwartaal bereikt een drietal planetoïden ten minste de negende 

magnitude; met behulp van een kleine telescoop, een opzoekkaartje en enige 

volharding zijn zij te vinden. 
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Hoewel de oppositiedatum al enkele maanden in het verleden ligt, is Vesta nog 

altijd de helderste planetoïde. Zij bevindt zich in het centrale deel van de Maagd. 

Ceres trekt al enkele maanden op met Vesta. In juli is de grootste planetoïde nog 

in de Maagd te vinden. 

Hebe trekt van het oostelijke deel van de Walvis via de Stier naar Eridanus. 

Omdat de oppositiedatum pas in november valt, komt de helderheid niet boven 

de negende magnitude uit. 

De helderheden (in magnituden) die u vindt in onderstaande tabel gelden voor 

het midden van de betreffende maand. 

 

Planetoïde juli aug sep sterrenbeeld bijzonderheden 

1. Ceres + 8.5 - - - - - -  Maagd 15 apr oppositie 

4. Vesta + 7.2 + 7.6 - - - Maagd 13 apr oppositie 

6. Hebe  - - - + 9.3 + 8.9 WalvisStier Eridanus 15 nov oppositie 

Meteoorzwermen 

Het jaarlijkse hoogtepunt op het gebied van meteoren(zwermen) wordt gevormd 

door de Perseïden. Bij heldere hemel heeft u de kans om een aanzienlijk aantal 

meteoren per uur vanuit het sterrenbeeld Perseus te zien verschijnen. In de nacht 

waarop de zwerm zijn maximum wordt geacht te bereiken (12/13 augustus) is de 

maan helaas nog bijna vol, waardoor u alleen de helderste exemplaren zult 

kunnen zien. Probeer daarom ook een of twee nachten later waar te nemen, 

wanneer de maan merkbaar minder helder is. 

In de nacht van de kappa-Cygniden (18/19 aug) staat de eerste uren nog geen 

maan boven de horizon, dus wellicht kunt u enkele van de weinige meteoren uit 

de richting van de Zwaan ontwaren. 

Ronduit gunstig zijn de omstandigheden (Nieuwe Maan) bij het verschijnen van de 

delta-Aquariden (28/9 juli). Vanuit het zuidelijke deel van de Waterman – 

inderdaad, van nabij de ster delta Aquarii – zullen meteoren vrij laag langs de 

zuidelijke hemel trekken. Het feit dat ik deze zwerm nog nooit serieus heb 

waargenomen mag u niet weerhouden; de Aquariden behoren op papier tot de 

top 5 van de meteoren. 
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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 19 juli en 22 aug kunt u het ISS zien overkomen; aanvankelijk alleen ’s 

nachts, maar vanaf 3 aug vinden de passages ook vóór middernacht plaats. Tussen 

14 en 29 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. 
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