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Conjunctiekoeken
Geïnspireerd door de Transitkoeken waarop de jeugdleden Caroline en Mathijs
Smulders en anderen bij Halley werden getrakteerd tijdens de Venusovergang in 2012,
werden ten huize van de familie Smulders Conjunctiekoeken gebakken ter gelegenheid
van de samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020.
De unieke koeken zullen inmiddels wel zijn verorberd en de zeldzame samenstand is
voorbij, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

Nederlandse ontdekking exoplaneet
Een onderzoeksteam van het Nederlandse instituut voor radioastronomie
ASTRON heeft in 2020 als eerste een exoplaneet bij een rode dwergster
waargenomen. Dat gebeurde met LOFAR (Low-Frequency Array ofwel lagefrequentie telescoop). De ontdekking moet nog wel worden bevestigd. De nog
naamloze planeet is aarde-achtig en hoort bij de ster GJ 1151. Hij staat op 27
lichtjaar afstand van de aarde. Aarde-achtige planeten zijn moeilijk te vinden,
omdat ze vanwege hun beperkte omvang maar net genoeg radiogolven uitzenden om door een radiotelescoop ‘betrapt’ te kunnen worden.
Per 17 december 2020 bedroeg het aantal bevestigde exoplaneten 4.324. De
meeste zijn ontdekt door de ruimtetelescoop Kepler. Er zijn nog 4686 potentiele exoplaneten waarvan het bestaan nog moet worden bevestigd door verdere waarnemingen.

Van de voorzitter…
Het nu al gedenkwaardige, bizarre jaar
2020 heeft natuurlijk ook voor onze vereniging een volkomen ander verloop gekregen
dan wie ook kon voorzien.
Tot medio maart was er nog weinig aan de hand, maar toen
sloeg het Covid-19 toe en ging een streep door alle leden- en
verenigingsactiviteiten. Het werd stil in de sterrenwacht, maar
niet voor lang. Anton Valks haalde een al jaren geleden ontworpen verbouwplan uit de la, dat nu eindelijk zou kunnen
worden verwezenlijkt. Hij ging aan de slag en binnen enkele
maanden was de nieuwe toiletgroep in de grote toren klaar en
de kleine zaal opnieuw ingericht. Zo’n tien leden, niet allemaal
tegelijk (de coronaregels werden in acht genomen), hielpen
hem daarbij. Voorts kreeg al het houtwerk aan de buitenkant
van het gebouw een schilderbeurt en ging het periodieke onderhoud van de tuin gewoon door, waardoor die goed de hete
zomer is doorgekomen. En zo werden door het jaar heen nog
allerlei andere klussen geklaard.
Intussen konden in juni de in maart afgebroken cursussen
worden hervat en begonnen we in juli weer met zomerse zonnemiddagen en de maandelijkse publieksavonden. Via de
website reserveren van plaatsen was vereist en daarvan werd
grif gebruikgemaakt. Elke middag en avond was volgeboekt
met maximaal 15 personen per uur. Eind oktober kwam een
einde aan deze publieksactiviteiten en ook aan bijeenkomsten
van de werkgroepen en waarneemavonden. Dat laatste was
vooral spijtig met de nauwe samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december in het vooruitzicht. Halley was de plek bij

uitstek om die te zien en te fotograferen, maar iedereen
moest nu ergens anders een waarneemlocatie zien te vinden.
Dat lukte natuurlijk wel en in deze Halley Periodiek zien we
mooie foto’s van de conjunctie.
Voor menig Halleylid blijft 2020 trouwens ook in de herinnering als het jaar van de heldere komeet NEOWISE en voor
sommigen bovendien het jaar van de misgelopen totale zonsverduistering in Argentinië.
In dit nieuwe jaar zal onze vereniging hopelijk weer grotendeels kunnen terugkeren naar het ‘oude normaal’. En we
moeten duimen dat de musea weer spoedig mogen opengaan, want dan kunnen we de expositie rond de meteoriet
‘Uden’ in Museum Krona bezoeken. In deze Halley Periodiek
meer daarover.
Nog niet is te voorzien wanneer onze sterrenwacht de draad
weer mag oppakken en onder welke voorwaarden. Het bestuur houdt je via e-mail, social media en de Halleywebsite op
de hoogte.
Mede namens de overige bestuursleden zeg ik hartelijk dank
aan iedereen die zich het afgelopen jaar op enigerlei wijze
heeft ingezet voor onze vereniging. En leden die te kampen
hebben met corona wens ik sterkte en beterschap toe.
Tenslotte wens ik u een gelukkig, helder en ‘normaal’ 2021
toe!
Urijan Poerink

Van de penningmeester…
In januari 2020 heb ik tijdelijk het penningmeesterschap van
Bareld Muurling overgenomen.
Naast onze contributie-inkomsten vervielen door het Coronavirus nagenoeg alle overige inkomsten van dit jaar. Van de
246 geregistreerde leden hebben 175 de contributie voldaan.
Beste mensen, dat kan veel beter. De lopende rekeningen
van de vereniging gaan nagenoeg allemaal gewoon door en
de kas van de vereniging is nagenoeg leeg.
Ik vraag vriendelijk aan iedereen, die zijn of haar contributie
nog niet heeft betaald, dit zo snel mogelijk te doen.
Automatische incasso contributie
Misschien is een automatische incasso een makkelijke oplossing zodat de betaling niet vergeten kan worden. Stuur een
mailtje naar antonvalks@xs4all.nl, dan is het snel geregeld.
Donaties
Verscheidene leden hebben naast de contributie voor 2020
een extra bedrag aan de vereniging overgemaakt. En sommigen hebben dat ook al gedaan voor 2021. Heel hartelijk dank
voor deze donaties, die nu extra welkom zijn!

Nieuw bestuurslid van Halley

Peter van Dommelen
Hoi allemaal, ik ben Peter van Dommelen. Samen met mijn
vrouw Petrina ben ik sinds april 2016 lid van de Vereniging
Sterrenwacht Halley.
In de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2020 ben ik
gekozen als bestuurslid. Ik sta het bestuur en de vereniging
bij met alle voorkomende taken, waaronder onderhoud van

Rabo ClubSupport
Een welkome financiële bijdrage hebben we te danken
aan 41 leden van
de Rabobank Oss
Bernheze, die dit
najaar meededen
aan de Rabo ClubSupport en op onze
sterrenwacht hebben gestemd. De
Peter de Bruin, directievoorzitter Rabouitslag werd op 3
bank Oss Bernheze, en Christel de Laat
november 2020 be- die de ClubSupport Show presenteerde.
kendgemaakt in een
live-stream-uitzending van Christels Rabo ClubSupport Show.
Opbrengst voor de sterrenwacht: € 210,09!
Hartelijk dank aan de Rabobank en zijn leden die op ons
hebben gestemd!
Anton Valks, penningmeester

de tuin en (verbouw)werkzaamheden aan het gebouw. Ook ben ik actief in de werkgroep die de radiotelescoop weer helemaal operationeel maakt.
Naast deze mooie hobby doe ik ook
heel iets anders in mijn vrije tijd: ik
ben al 40 jaar muzikant in een
bluesrockband genaamd Blaftand.
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Planeten en dagkalender - januari t/m maart 2021
De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan
de Sterrengids 2021 die in opdracht van de KNVWS is
uitgegeven door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor (dwerg)planeten, kometen en planetoïden..

BETTE MARTENS

PLANETEN IN JANUARI
Mercurius bijt uiteraard de spits af. Hij
vertoont zich vanaf midden januari, in de
avondschemering, laag in het westen.
Venus laat zich nauwelijks zien. Misschien lukt het nog om haar met een verrekijker te verschalken, vóór zonsopkomst, laag in het oosten.
Mars daarentegen, steelt de show. Hij
manifesteert zich uitdrukkelijk de hele
nacht als opvallende oranje hemel’ster’,
reizend van de Vissen naar de Ram. En
hij staat iedere dag iets hoger. Hij is in
conjunctie met Uranus rond 21 januari.
Jupiter doet een verdwijntruc in de
avondschemering aan het begin van het
nieuwe jaar. Eind van de maand volgt
een conjunctie met de zon en dat verklaart de verdwijntruc!
Saturnus houdt zich ook de hele maand
schuil. Ook hij gaat later in de maand een
conjunctie aan met de zon.
Uranus laat zich wél vinden aan de
avondhemel in de Ram. Hij zal Mars conjuncteren op 21 januari.
Neptunus doet van zich spreken aan de
westelijke avondhemel in de Waterman.
Begin van de maand nog zichtbaar om
22.00 uur, gaandeweg teruglopend tot
20.00 uur.

perihelium, wat betekent dat de afstand
aarde-zon dan het kleinst is. Iets minder
dan één astronomische eenheid: 147,1
miljoen kilometer.
En de maan verheugt zich al op een conjunctie met Regulus, het hart van de
Leeuw, want ze staat s avonds op 4° ten
noorden ervan!
Za/zo/ma 2/3/4 januari - Ja, dan hebben
we nét kunnen genieten van de Volle
Maan, dus de meteoren van de Boötidenzwerm zullen we niet duidelijk kunnen waarnemen, temeer daar het hoogtepunt midden op de dag valt, op 3 januari.
Wo 6 januari - Op Driekoningen vertoont
zich de maan in haar schijngestalte van
Laatste Kwartier, in de nanacht en ochtend.
Algol staat op een laag pitje om 17.55
uur. Rond 23.00 uur trekt hij weer bij.
Ma 11 januari - Een van de Mira-sterren
RT Cyg in de Zwaan, is nu op zijn helderst (+7,3).
Do 14 januari - De planetoïde Irene (14),
van magnitude + 9,1, staat in de Kreeft
in oppositie enkele graden ten zuiden
van de ster ι van de Kreeft. Tevens kunnen we de twee nachten oude maansikkel proberen te vinden in d e vroege
avondschemering, alsmede 4° ten westen ervan Mercurius (-0,9) en nog 4° verderop, maar lager, de oppergod Jupiter.
Hij kan zich niet profileren, want hij staat
te dicht bij de zon.
Ma 18 januari - De planetoïde 10 Hygiea
(+10,1) passeert om 5 uur de ster 54 van
de Kreeft (+6,3) op minder dan één
boogminuut ten noorden van de ster. De
kleinste afstand wordt bereikt om 4.36
uur.

Op 14 januari, rond 17.30 uur, staan de
maansikkel, Mercurius (Me) en Jupiter (J)
laag in het Zuidwesten. Jupiter is waarschijnlijk net niet te zien.

DAGKALENDER JANUARI
Za 2 januari - Onze eigenste planeet,
aarde staat op 14.51 uur in het
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Wo 20 januari - Op de middag en in de
avond kunnen we proberen de maan te
aanschouwen in haar Eerste Kwartier.
Do 21 januari - Een sterbedekking door
de maan, in de Ram, van de ster 38 van
de Ram (+5,3) om 23.03 uur. De maan
staat 30° hoog in het westzuidwesten en
is voor bijna 60% verlicht. Extraatje: misschien kun je de planetoïde 8 Flora
(+9,8), met een telescoop ontwaren op
1° ten zuiden van de maan.

Het ‘oortje’ op de
maan, goed te zien
op 23 januari.

Wo t/m vr, 20 t/m 22 januari - Heel interessante samenstand van de maan,
Mars en Uranus. Op 22 januari, om 0.30
staat Mars (+0,2) nl op 1,7° ten noorden
van de gasreus (+5,8). De maan ‘komt in
de buurt‘. Het ligt voor de hand om de
maan en Mars eerst te zoeken! En voor
Uranus je verrekijker te pakken!
Za 23 januari - Er is iets bijzonders te
melden over de maan vandaag. Zij krijgt
een zogeheten ‘oortje’ of ‘handvat’, in het
Engels ‘Golden Handle’ genoemd en in
het Duits ‘Goldener Henker’. Dit verschijnsel doet zich voor drie dagen na
het Eerste Kwartier, wanneer de Regenboogbaai (Sinus Tridum) op de maan uit
de schaduw treedt. De bergketen Jura
Montes krijgt dan al zon, terwijl de baai
dus nog in het duister ligt. Met een telescoop is het ‘oortje’ goed te zien.
Zo 24 januari - Mercurius bereikt om 3
uur zijn grootste oostelijke elongatie. De
hoekafstand tot de zon is 18.6°. Hij is
nog enkele dagen vroeg in de avond op
te sporen, maar dat wordt steeds minder.
Wo 27 januari - Samenstand van de
maan met Castor en Pollux, de beroemde mythische tweelingen, in de
Tweelingen uiteraard.
Do 28 januari - Volle Maan: de hele
nacht in al haar pracht te aanschouwen.
En 10 Hygiea, dat kleine planeetje
(+9,9), staat in het sterrenbeeld Kreeft in
oppositie. Zie kaartje.

In januari zijn de planetoïden 10 Hygiea (+9,9) en 15 Eunomia (+8,4) in oppositie en in februari de planetoïde 18 Melpomene. Alle drie in de
Kreeft. De zwakste sterren op dit kaartje zijn van magnitude +9,5.

Vr/za 29/30 januari - Weer een mooie samenstand in de Leeuw! De maan nadert
de koningsster Regulus, op 4°, om 7.30
uur op 30 januari. Zij bevindt zich dan ten
noorden van het hart van de Leeuw.
Zo 31 januari - De planetoïde 4 Vesta
(+6,7) nadert de maan, en staat om
22.00 uur op 4° ten noorden van de
maan. Met het blote oog de conjunctie
waar te nemen, wordt misschien lastig,
maar met een verrekijker heb je gegarandeerd succes.

PLANETEN IN FEBRUARI
Mercurius, natuurlijk haantje de voorste,
laat zich in de eerste dagen van de
maand nog laag in het westen even zien
in de avondschemering, maar dan trekt
hij zich terug in zijn benedenconjunctie
met de zon, waar hij overigens een paar
dagen later weer uitklimt als ochtendverschijning, maar onder minder gunstige
zichtomstandigheden.
Venus, de lieftallige liefdesgodin, is niet
de stralende verschijning die we van

haar mogen verwachten. Ze komt pas
rond eind maart in bovenconjunctie met
de zon.
ars blijft prominent aanwezig gedurende
de eerste helft van de nacht.
Jupiter mogen we even vergeten, want
die staat op 29 januari in conjunctie met
de zon en is dus de hele maand al „verblind’.
Saturnus biedt een soortgelijke aanblik,
dus niet!
Uranus wél, die kun je aantreffen in het
sterrenbeeld Ram en is daar zichtbaar in
de avonduren.
Neptunus, de hekkensluiter, staat nog
steeds in de Waterman en is daar ‘s
avonds nog te vinden, weliswaar met
een telescoop, maar later verdwijnt hij in
de schemering.

DAGKALENDER FEBRUARI
zo/ma 31 jan/1 februari
De maan bedekt om 2.42 uur de ster ν
van de Maagd. Die is van de vierde
grootte en is met een verrekijker al te
zien.
Do 4 februari
Het einde van de bedekking van de dubbelster SAO 158550
valt op 4.18 uur. Het
dubbele stel bestaat
uit een ster van +6,9
en eentje van +7,9 op
een afstand van 1,2“
van elkaar.

De planeten die in februari 2021 te zien zijn. De planeetschijfjes
zijn op gelijke schaal.

Do 4 februari
Laatste Kwartier van

de maan, zichtbaar in de nanacht en
ochtend.
Vr 5 februari
De veranderlijke ster R Ari in het sterrenbeeld Ram is nu behoorlijk helder, magnitude +7,4.
Vr/za12/13 februari
Om 0.35 uur gaat Algol in een dip. Die
duurt 5 uur en dan is hij weer top. Tot 5
uur later. Dan begint het weer van voren
af aan.
Za 13 februari
De smalle maansikkel is om 19 uur laag
in het zuidwesten zichtbaar evenals het
asgrauwe schijnsel aan de nachtzijde.
Wo 17 februari
Uranus kan met een verrekijker gespot
worden op 3° ten noorden van de maan
om 16.50 uur.
Maar er is meer: liefst drie sterbedekkingen door de maan.
Numero e: SAO 92922 (+7,1) van de
Walvis, op de grens met de Ram, om
19.52 uur, op een hoogte van 37°.
Nummer twee: ster ξ van de Ram (+5,5)
om 20.25 uur en nummer drie: SAO
92952 (+6,7) om 21.35 uur, eveneens op
de grens van Ram en Walvis.
Do/vr 18/19 februari - Een conjunctie van
de maan met Mars, één uur voordat de
maan ondergaat, om 0.30 uur, waarbij
Mars op 3,7° ten noorden van de maan
staat.
Vr 19 februari - Het is weer de tijd dat de
maan haar schijngestalte aanneemt in
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Op 17 januari worden drie sterren in de Ram door de maan bedekt: SAO 92922 (+7,1, links, 19.52 uur) ξ (+5,5, midden, 20.25 uur) en SAO
92952 (+6,7, rechts, 21.25 uur). De laatste is een dubbelster, waarvan de begeleider van (+8,3) 53 seconden later wordt bedekt. Dat laatste kan
worden gezien met een telescoop van minimaal 10 cm.

het Eerste Kwartier. We kunnen haar
aanschouwen in de middag en avond.
Ma 22 februari - De planetoïde 29
Amphitrite (+9,1) staat in oppositie in het
sterrenbeeld Leeuw, ten noordoosten
van zijn hoofdster Regulus.
Wo/do 24/25 februari - De al bijna Volle
Maan bedekt om 3.40 uur de ster y van
de Kreeft (+4,7) op 29° hoogte in het
westen.
Za 27 februari - Het is weer Volle Maan
en daar kunnen we nagenoeg de hele
nacht van genieten.

PLANETEN IN MAART
Mercurius vertoont zich niet of nauwelijks. Er bestaat een klein kansje dat hij
in de ochtendschemering toch te ontwaren is.
Venus laat zich helemaal niet zien, want
ze staat in bovenconjunctie eind van de
maand.
Mars daarentegen is de hele maand duidelijk zichtbaar in de Stier, tot na middernacht. Aan het eind van de maand wordt
het iets minder.
Jupiter en Saturnus zijn eveneens prominent aanwezig in de ochtendschemering, alhoewel Jupiter de helderste is
van de twee. Ze blijven maatjes dit jaar,
op hoogstens 20° van elkaar.
Uranus is ook te vinden aan de avondhemel, zij het met een verrekijker, en
naarmate de maand vordert, steeds korter.
Neptunus vertoont zich ook niet, want hij
komt op 10 maart in conjunctie met de
zon en we weten wat dat betekent voor
de zichtbaarheid.

DAGKALENDER MAART
Ma 1 maart - De eerste dag van de weerkundige lente. De astronomische lente
begint dit jaar op 20 maart.
Wo 3 maart - De veranderlijke Mira-ster
χ in de Zwaan bereikt nu zijn optimale
helderheid en is dus vrij makkelijk op te
sporen. De helderheid schommelt tussen +5,2 en soms +3,3.
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Do 4 maart - De planetoïde 4 Vesta is te
vinden in het oostelijk deel van de
Leeuw, in de buurt van de ster θ (Chertan), in oppositie met de zon. Zij heeft de
grootste helderheid van alle planetoïden
(+6,0), dus met je verrekijker kan die
worden gevonden.
Za 6 maart - De maan staat in haar Laatste Kwartier. Ze is zichtbaar in de nanacht en ‘s ochtends vroeg.
Do 11 maart - Neptunus staat in conjunctie met de zon om 0 uur UT. Hij blijft nog
2 maanden in de zonnegloed.
Ma 14 maart - We verwachten nu dat de
Mira-ster R Bootis, uiteraard in Ossenhoeder, zijn maximale helderheid bereikt, en te zien is als ster van de zevende of achtste grootte, 2° ten westen
van Izar (ε Boo).
Vr 19 maart - We richten nu onze aandacht (en verrekijkers) op het sterrenbeeld Stier, waar we behalve de maan
ook de planeet Mars aantreffen en (uiteraard) de ster Aldebaran, de hoofdster
van de Stier. Het verschil tussen de
oranje Mars en Aldebaran is deze, dat de
ster twinkelt en de planeet niet. Mars
staat rond 19.15 uur 2° ten noorden van
de maan en die staat op haar beurt weer
om 20.15 tussen de planeet en de ster.
Vervolgens bedekt de maan om 19.55
uur de ster SAO 76625, als ze 2° ten zuiden van Mars staat.
Di/wo 23/24 maart - Weer een bedekking
van de maan, dit keer in de Kreeft, van
de ster SAO 80024 (+6,6) om 0.35 uur.
En Mars staat om 1 uur op 7° pal ten
noorden van de hoofdster van de Stier,
Aldebaran. Ze zijn beter zichtbaar als je
ze iets eerder opzoekt.
Vr 26 maart - De maan staat om 2.45 uur
op 3,5° ten noorden van de koninklijke
ster Regulus, het hart van de Leeuw.
Za 27 maart - Voor de tweede keer in dit
trimester verdwijnt de ster ν van de
Maagd achter de maanrand. De maan
staat op 19° hoogte.

Zo 28 maart - Het is Volle Maan om
20.48 uur en dit is de eerste volle maan
na de lente-equinox en die is bepalend
voor de datum van zowel het Christelijke
als het Joodse Paasfeest.
Di 30 maart - De veranderlijke ster Algol
zakt om 22.40 uur naar zijn minimum
helderheid. Vier uur later heeft hij weer
zijn grootste helderheid.

Arecibo wordt gesloopt
De beroemde Arecibo-radiotelescoop
op Puerto Rico is niet meer. Dit instrument was van 1963-2016 de grootste
enkelvoudige radiotelescoop ter wereld.
De schotel mat 305 meter in doorsnede
en lag in een kopvormig dal. De afgelopen tien jaar liep de telescoop keer op
keer schade op door orkanen. Na de
laatste storm moest de Amerikaanse National Science Foundation vaststellen,
dat de telescoop niet te herstellen is. Hij
is total loss en zal worden gesloopt.
Met de Arecibo zijn belangwekkende
ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld dat
Mercurius niet in 88 dagen om zijn as
draait maar in 59 dagen. Hij werd ook gebruikt om gedetailleerde radarkaarten
van de oppervlakken van Venus en Mercurius te maken. Voorts registreerde de
telescoop als eerste een dubbelpulsar.
De eerste exoplaneten zijn ontdekt met
de Arecibo. Dat was in 1992.
Maar de Arecibo is vooral bekend geworden als filmdecor van onder meer de James-Bondfilm Golden Eye en voor zijn
rol bij de speurtocht naar technisch geavanceerd buitenaards leven (SETI).
o.a. Zenit Online, 22 november 2020, Eddy
Echternach

De Arecibo nog in volle glorie.

De Melkweg en andere
mooie astrofoto’s
Onno Bloemers leverde voor Halley Periodiek enkele prachtige astrofoto’s aan.
Zie blz. 11, 12 en 14.
Onno vertelde het volgende bij de foto’s.
“Ik ben al enig tijd ‘slapend’ lid. En weinig
actief met mijn aloude hobby. Te veel
met andere zaken bezig om ook nog ’s
nachts actief te fotograferen of waar te
nemen. Deze zomer kwam daar echter
weer verandering in.
Op initiatief van mijn oudste dochter Annefloor (15) die de fascinatie voor sterren
en het heelal van haar vader geërfd
heeft. Een week voordat we naar Midden-Frankrijk zouden rijden vroeg zij:
‘Papa, zullen we samen astrofoto’s gaan
maken?’
Nou, dat zette mij weer in beweging. Zes
jaar lang had de boel niet gedraaid. Windows XP laptop afgestoft met alle drivers
om de EQ6 montering aan te sturen. De
gemodificeerde Canon EOS 500D weer
erbij gepakt. En na een paar uur rommelen werkte alles naar behoren! Vooral
niet upgraden naar moderne veilige software…!
Vervolgens naar de Haute Marne in
Frankrijk met daar een verborgen schat:
donkere nachten! En zeker in het dorpje
waar we met ons gezin veel vertoeven,
waar de straatverlichting om 23:00 ’s
avonds uitgaat. Ideale omstandigheden
om van de sterrenhemel te genieten.
Zelfs als het niet helemaal donker wordt,
eind juli. Tijdens de twee weken dat we
er waren [eind juli 2020] was het bijna iedere nacht helder. Dat gaf me een ongekende kans om alles weer werkend te
krijgen. En zelfs meer dan dat: ik heb nog
nooit zoveel goed gelukte foto’s kunnen
nemen.”

Gegevens bij de foto’s uit Frankrijk:
Melkweg: Canon 600D met Samyang 12 mm
fisheye f8, ISO-1600, 15 min. (blz.12);
Gamma Cygni-regio: gemodificeerde Canon
500D via Celestron 150 mm f5 Newton, 27x5
min. (blz. 12);
Andromedastelsel (M3): William Optics ZS66
met Baader MPCC Coma Corrector en gemodificeerde Canon gemodificeerde 500D,
27x5 min., op EQ6, autoguided (blz. 11);
Adelaarsnevel (M16) met de Pilaren der
Schepping (Pillars of Creation): gemodificeerde Canon 500D via Celestron 150mm f5
Newton, 12x5 min. (blz. 11).

De opstelling van Onno Bloemers met
Skipper de astrodog.

Andromedastelsel
Ines Jonkers stuurde ook mooie foto’s in.
Zie blz. 10 en de achterkant van dit blad.
Die van het sterrenstelsel Andromeda is
gemaakt vanuit haar achtertuin in Veghel. Ines gaf de achtertuin een punt: “net
bortle 6”. De schaal van Bortle is een
schaal van 1 t/m 9, waarmee een cijfer
kan worden toegekend aan de helderheid van de nachtelijke hemel op een bepaalde plaats. 1 betekent ‘excellent’
(geen lichtvervuiling) en 9 ‘kan niet
slechter’ (binnensteden met veel lichtvervuiling). ‘Net bortle 6’ is dus niet zo’n
hoge score, maar dat staat het maken

van prachtige opnames van de sterrenhemel niet in de weg.
Het spiraalvormige Andromedastelsel
(M31) lijkt op ons Melkwegstelsel, maar
is groter. Zijn diameter beloopt ongeveer
250.000 lichtjaren en zijn afstand tot de
aarde bedraagt circa 2,54 miljoen lichtjaren. Recent onderzoek wees uit, dat de
halo’s van heel ijl, geïoniseerd gas van
M31 en de Melkweg elkaar raken.
Het Andromedastelsel heeft twee kleine
begeleidende stelsels. M32 zien we op
de foto’s iets links van het centrum van
M31. Van M32 is alleen de kern nog over
met een massa van 108 keer die van
onze zon; zijn buitenste sterren zijn allang door zijn grote buur weggezogen.
M32 draait in een baan om M31.
Voor ons ten noordoosten van M31 (op
de foto onder M31) bevindt zich het stelsel M110. Dat draait ook om het Andromedastelsel. In zijn centrum worden
sterren gevormd.
Ines maakte op 19 september 2020 in
Westkapelle een foto van de vuurtoren
Noorderhoofd, met aan de overkant van
het water de lichtvervuiling van Zeebrugge (België). Zij wachtte met het
schieten van de plaat tot de Melkweg
rechts van de vuurtoren stond, zodat het
licht van de vuurtoren de Melkweg kon
beschijnen. Dat is goed gelukt.
Gegevens bij foto’s van Ines Jonkers:
Andromeda: skywatcher EQM-35 pro met een
Canon 6D mark II (niet gemodereerd) en een
Sigma 150-600 C telelens (op 400 mm). De
plaat is een stack van 120 foto's: f6.3, 60 s.,
waarvan de ene helft op ISO 800 en de andere helft op ISO1600. En dan nog flats, darks
en bias frames toegevoegd (blz. 10);
Melkweg boven Vuurtoren Noorderhoofd: single shot op ISO 1600 f3.5 15 s met de canon
24-105 mm (op 24 mm) en de Canon 6D mark
II (foto op achterkant).

Cursussen en lezingen

Amon Sauer
Saket Pofali
Querijn Bakker
Peter van der Venn
Ties van der Venn
Jarno Verhoofstad
T. Hendriks
Barry van den Hoven
Dera Ahmed Shire

’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
Sint-Michielsgestel
Den Dungen
Den Dungen
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
Oss
Milsbeek

De in het afgelopen najaar geplande cursus Sterrenkunde voor Iedereen en de Jeugdcursus Sterrenkunde
moesten helaas vanwege het virus worden afgelast.
Hetzelfde lot treft ook de cursus Presenteren en de cursus Koepels en kijkers in januari en februari 2021. Die
zijn tot nadere order uitgesteld.
Maar voor de Cursus Sterrenkunde voor Iedereen zijn
wel al nieuwe data geprikt: te weten de dinsdagavonden
25 mei en 1, 8, 15, 22 en 29 juni.
Voorts heeft Niels Nelson al ideeën over themalezingen
in en na de zomer.
Meer over al deze cursussen en lezingen in de volgende
Halley Periodiek, wanneer hopelijk meer duidelijkheid bestaat over wanneer en onder welke voorwaarden dergelijke activiteiten weer mogen worden georganiseerd.
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De fraaie samenstand van
Jupiter en Saturnus
Het hele jaar door werd al uitgekeken naar dit zeldzame fenomeen: de zeer nauwe samenstand van Jupiter en Saturnus. Op maandag 21 december te 19.21 uur stonden de twee
reuzenplaneten dichter bij elkaar dan ooit eerder in de afgelopen 800 jaar.
De media hadden veel belangstelling voor deze samenstand; de
Ster van Bethlehem of de Kerstster zouden immers heel wel de
conjunctie zijn geweest van Jupiter en Saturnus in 6 of 7 v.Chr.
De avonden voor 21 december waren vaak helder en belangstellenden stonden overal ter wereld te kijken hoe het tweetal elkaar
naderde. Ook Halleyleden deden dat natuurlijk: in de schemering
thuis of ergens in de polder of het park met vrij zicht op de hemelstreek laag in het zuidwesten. Normaal gesproken zou onze
sterrenwacht voor deze bijzondere gelegenheid de deuren wijd
open hebben gezet voor leden en publiek, maar dat zat er onder
de huidige omstandigheden niet in.
Op het moment suprême, in de avondschemering van 21 december, was het overal in ons land zwaar bewolkt. Helaas, maar het
was niet anders. Toch hebben veel leden kort tevoren nog fraaie
opnames van de samenstand kunnen maken met soms de maan
in een glansrijke bijrol: zie deze en volgende bladzijden.
Op 21 december stonden Jupiter en Saturnus op slechts 6,06
boogminuten van elkaar vandaan.
Op 16 juli 1623 kwamen ze nog dichter elkaar (5,10’), maar die
samenstand zal waarschijnlijk niemand hebben kunnen zien,
omdat het duo erg dicht bij de zon stond (13° ten westen ervan).
Niet veel beter was het op 19 februari 1961. De onderlinge afstand was 13,8’, maar de planeten bevonden zich slechts 34,9°
ten westen van de zon.
We moeten teruggaan tot 4 maart 1226 om een conjunctie mee
te maken die nog nauwer was dan die van 21 december 2020 en
die wel door iedereen kon worden waargenomen. De onderlinge
afstand van Jupiter en Saturnus was die dag teruggelopen tot
2,1’! De verrekijker was nog niet uitgevonden, dus geen mens
heeft de twee toen gescheiden kunnen zien.
De volgende vrij nauwe samenstand is op 4 november 2040
(72,8’). De daaropvolgende op 15 maart 2080 zal niet onderdoen
voor die van 21 december 2020 (6,01’) en ook gemakkelijk kunnen worden bekeken.

De samenstand op 20 december 2020, met
telelens vastgelegd door Hans Bomers.
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De samenstand op 18 december 2020. Foto: Patrick Molenaar.
Gebruikt: SkyWatcher EVOSTAR 80ED met ZWO ASI 120 mm
mini-camera, FireCapture (voor opnamen), AutoStackert (voor stacking) en Registax (voor nabewerking GIMPO).

De samenstand op 21 december 2020. Foto: Damian Peach met gebruikmaking van de Chilescope in de Andes te Chili. Op Jupiter is de Rode Vlek
zichtbaar. We zien de Saturnusmaan Titan en bij Jupiter v.l.n.r. de manen
Callisto, Ganymedes, Io en Europa. APOD 23-12-2020

Boven: De samenstand van Jupiter en Saturnus nabij de maan, door
Willem Schot in ’s-Hertogenbosch op 17 december vastgelegd met een
Nikon-camera met 70 mm lens; 1,6 sec., ISO 2500.
Links: De samenstand op 20 december, op de plaat gezet door Willem
Schot met de ZWO-122-camera op zijn 750 mm Newtontelescoop.

De samenstand van Jupiter en Saturnus niet ver van de maan, op 17 december vanuit Deurne gefotografeerd door Theo van de Mortel.
De wolken worden verlicht door stoorlicht van kassen op kilometers afstand.

Het Andromedastelsel (M31), M32 en M110
Foto: Onno Bloemers (zie blz. 7)

Boven: de samenstand van Jupiter en Saturnus boven Steenwijk.
Foto links: Jacob Kuiper, 16 december
Foto rechts: Hetty Mattaar, 17 december

De samenstand van Jupiter en Saturnus
boven Dordrecht en Zwijndrecht.
Foto: Hetty Mattaar, 25 december

Het Andromedastelsel (M31), M32 en M110
Foto: Onno Bloemers (zie blz. 7)

De Melkweg
Foto: Onno Bloemers (zie blz. 7)

Gamma Cygni regio,
Foto: Onno Bloemers (zie blz. 7).

De Melkweg, met in het midden
de Zwaan en middenboven
aan de rand: de Lier met Wega
Foto: Onno Bloemers (zie blz. 7)

‘Intrigerend signaal’ Proxima Centauri
Astronomen die de hemel ‘afluisteren’ naar mogelijke radiosignalen van buitenaardse beschavingen pikten in het voorjaar van 2019 een opvallend signaal op dat uit de (globale)
richting van de ster Proxima Centauri kwam. De ster heeft ten
minste twee planeten en staat 4,2 lichtjaren van ons vandaan.
Het radiosignaal, met een frequentie van vrijwel exact 980 MHz, is
opgevangen met de Parkes-radiotelescoop in Australië. De verkregen data zijn nog niet vrijgegeven, want de analyse ervan is nog in
volle gang. Deze radiotelescoop doet mee aan het Breakthrough
Listen-project dat is opgezet om kunstmatige radiosignalen van
buiten ons zonnestelsel te ontdekken. Daarbij worden aan de lopende band ongewone signalen opgepikt, maar de meeste daarvan kunnen al snel in verband worden gebracht met aardse bronnen of met kosmische objecten waarvan al bekend is dat ze
radiostraling produceren, zoals onze zon.
Er is nog geen plausibele verklaring voor het in 2019 geregistreerde signaal, dat sindsdien overigens niet meer is waargenomen.
Maar zelfs als zo’n verklaring niet wordt gevonden, wordt het zeer onwaarschijnlijk geacht dat het radiosignaal, dat de aanduiding
BLC1 heeft gekregen, van buitenaardse intelligente wezens afkomstig was. Ondertussen gonst het op internet natuurlijk van de
speculaties en discussies. Een wetenschappelijke publicatie over de ontdekking wordt in januari 2021 verwacht, maar het nieuws
is al gelekt naar de Britse krant The Guardian. Zenit Online 6 december 2020, Eddy Echternach

Maan Europa straalt groene gloed uit
NASA ontdekte tijdens laboratoriumexperimenten dat het soort ijs dat de Jupitermaan Europa bedekt, gloeit als het wordt blootgesteld aan straling. Als je daar zou
rondlopen, zou je een groene gloed onder je voeten zien, met een helderheid die
vergelijkbaar is met wat je op aarde bij volle maan ziet als je naar de grond kijkt. In
2024 lanceert de NASA de sonde Europa Clipper, die rond Jupiter zal draaien.
44 Maal scheert hij langs Europa, waarbij hij de maan soms tot op 25 km nadert.
Gedurende vier jaar onderzoekt hij de samenstelling van de oceaan onder de ijskap.

Het bestuur wenst u
een gelukkig
en gezond nieuwJaar
toe !
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Onder: De maan op 18 december 2020. Opname van Patrick Molenaar.
Gebruikt: ZWO ASI 120 mm minicamera op SkyWatcher EVOSTAR 80ED.
Rechts: Eerste Kwartier op 27 juli 2020. Onno Bloemers maakte deze foto
in de Haute Marne (F.). Stack van 50 afzonderlijke opnames met een
Canon 500D in primaire brandpunt van Celestron 150 mm f5 Newton.

Rechts: Jupiter. Opname van Patrick Molenaar van
18 december 2020. Gebruikt: ZWO ASI 120 mm
minicamera op SkyWatcher EVOSTAR 80ED met
2,5x Barlowlens.
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Marty van Hasselt waagt zich ook aan astrofotografie, schrijft hij. Op 14 september 2020 maakte
hij deze fraaie opname van Mars in Vissen en de Plejaden. Belichtingstijd: 15 sec. Linksboven
Mars zien we het kleine sterrenbeeld Driehoek en boven de Plejaden staat Perseus.

Weer afwijking in uitdijing heelal gevonden
Een van de pijlers van het standaardmodel van het heelal is dat het – afgezien
van lokale verschillen – in alle richtingen even snel uitdijt. Die aanname wordt
vooral ondersteund door waarnemingen aan de kosmische achtergrondstraling,
maar die straling dateert uit de tijd dat het heelal nog heel jong was.
In de afgelopen jaren werden bij metingen
aan de uitdijing van het latere heelal – aan
objecten op minder grote afstanden –
soms afwijkingen gevonden, en nu ook
weer bij grote groepen (clusters) van sterrenstelsels.
Clusters zijn de grootste en zwaarste systemen in het heelal die door de zwaartekracht bijeen worden gehouden.
Zo’n tien procent van hun massa bestaat
uit gas dat zich tussen de sterrenstelsels
bevindt en zo heet is dat het röntgenstraling uitzendt.
Konstantinos Migkas en collega’s hebben
nu de ‘röntgentemperatuur’ van dit extreem hete gas in verband gebracht met
de helderheid van de clusters en hieruit de

uitdijing van het heelal in allerlei richtingen
afgeleid.
De astronomen bestudeerden meer dan
800 clusters, waargenomen met de röntgensatellieten XMM-Newton, Chandra en
ROSAT. Clusters die op dezelfde afstand
liggen en dezelfde röntgentemperatuur
hebben zouden ook dezelfde helderheid
moeten hebben, maar dat bleek niet
overal het geval te zijn. In een bepaald
deel van de hemel waren de clusters systematisch wat zwakker dan in een ander
deel, een verschil dat vertaald kon worden
naar het verschil in de snelheid waarmee
het heelal in die richtingen uitdijt.
Het grootste verschil in de uitdijing ligt tussen de richting van de sterrenbeelden

Octant (65 kilometer per seconde per megaparsec) en Ophiuchus/Hercules (77
km/s per seconde per Mpc). Deze verschillen blijken goed overeen te komen
met wat eerdere astronomen met behulp
van andere kosmische objecten hebben
gemeten.
Migkas en collega’s hebben natuurlijk ook
onderzocht of deze verschillen door andere factoren dan de uitdijing veroorzaakt
kunnen zijn. Zoals de absorptie van straling door onopgemerkte gas- en stofwolken in of rond clusters, of door lokale verstoringen in de Hubble-expansie als gevolg van de aantrekkingskracht van superclusters. Daar werden echter vooralsnog geen aanwijzingen voor gevonden.
GB/Astronomy & Astrophysics 636, A15,
Zenit september 2020

Foto achtergrond:
Abell 2151 Hercules Cluster

Spreekbeurt
Roos Onderwaater uit Langeraar (ZH), 10
jaar, hield een spreekbeurt over ruimtevaart en
de NASA. Dat ze een prima verhaal had, blijkt
wel uit het verslagje dat wij van haar kregen.
“Mijn spreekbeurt ging heel goed. Ik kreeg een
9,5 van de juf. Ik had bij de Space Expo een
Heerlijk astronautenvoedsel
klein pakje astronautenvoedsel gekocht en dat
hebben de juf en ik aan het eind van mijn
spreekbeurt open gemaakt en geproefd. Het was best lekker. Bedankt voor alle informatie die u
naar mij hebt gemaild! Groetjes, Roos”

BBB - Bieden op bibliotheekboeken
HARRIE SCHRIJVERS
Uit nalatenschappen van enkele overleden leden van Halley heeft onze sterrenwacht veel boeken en tijdschriften gekregen. Daarvan was een aantal waarvan
we al een exemplaar onze bibliotheek hadden. Die dubbele exemplaren worden
via deze ‘BBB’-rubriek aangeboden aan de leden. Met het ISBN-nummer kan men
op internet bij Bol.com, de Slegte of andere ‘boekwinkeltjes’ meer te weten komen
over de inhoud en ook wat het boek daar kost. Bepaal dan zélf wat ’t je waard is
om het in bezit te krijgen. Mail dan de titel plus dat bedrag vóór 15 februari 2021
naar harrieschrijvers@home.nl.
Is er maar één bieder, dan krijgt hij of zij het boek, ook al is er maar één euro geboden.
Dus neem de gok! Zijn er meerdere liefhebbers, dan geldt het hoogste bod. Harrie
overlegd dan per e-mail met de koper hoe die in bezit komt van het boek: ophalen op
de sterrenwacht, bij mij thuis, of per post, maar dan worden uiteraard ook de verzendkosten in rekening gebracht.
ISBN: 90632518742. Fatale wereldrampen – Isaac Asimov - Katastrofen die onze wereld bedreigen - 437 blz.
ISBN: 9789027455277. Perfect Universum – Paul Davies – Waarom er leven is op
aarde – 334 blz.
ISBN: 9789052106212. NASA, De complete geïllustreerde geschiedenis – Michael Gorn – 303 blz.
ISBN: 9789018025144. Heelal: Ontstaan, evolutie, sterrenstelsels etc. - uitgave ANWB – 512 blz.
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Expositie en monument ‘Uden’
Op zaterdag 19 december zou eindelijk bij Museum Krona in
Uden de tentoonstelling rond de meteoriet ‘Uden’ worden geopend; niet officieel en feestelijk met veel genodigden, zoals
eerder dit jaar de intentie was, maar door een klein gezelschap
van degenen die bij de voorbereidingen waren betrokken.
Maar enkele dagen tevoren werd de lockdown afgekondigd;
ook de musea moeten in ieder geval tot 19 januari de deuren gesloten
houden.
In het voorjaar moest Museum Krona ook dicht, waardoor de voor de zomer
geplande expositie van meteoriet in het water viel. Die zou beginnen op 12
juni, de dag waarop precies 180 jaar geleden de meteoriet insloeg in de ‘gemeenen turfpeel’ bij Volkel, en tot eind augustus 2020 duren.
Animatiefoto van het kerkplein met het monument voor de

Maar Krona en Halley blijven hopen dat de expositie toch door kan gaan zo- meteoriet. De plek op de foto is willekeurig gekozen. De
dra dat weer is toegelaten. Bijna alles staat al gereed voor een mooie en precieze locatie van het gedenkteken moet nog worden
sfeervolle tentoonstelling. De afsluiting van de expositie was gepland op 30 bepaald in het kader van de herinrichting van het plein.
januari 2021, maar misschien kan de termijn van openstelling worden verlengd. De onzekerheden hierover zijn echter nog te groot om de tentoonstelling
en de eventueel daaraan verbonden activiteiten reeds in de publiciteit te brengen.
Dat zal mogelijk pas na 12 januari kunnen, als meer bekend is over de coronamaatregelen die na het verstrijken van de huidige lockdown zullen gaan gelden.
Monument meteoriet ‘Uden’
Maar er gebeurt meer rond de meteoriet ‘Uden’. Anton Valks heeft een monument ontworpen, waarmee wordt herdacht dat de meteoriet 180 jaar geleden in
de gemeente Uden insloeg voor de voeten van een groep landlieden. Dat monument zal worden geplaatst op het plein bij de Heilige Kruisvindingskerk in Odiliapeel. Odiliapeel ligt dichtbij de inslaglocatie van de meteoriet, maar bestond
toen nog niet. Het werd pas in 1922 gesticht als ontginningsdorp (turf) en heette
aanvankelijk Terraveen.
Anton maakt het monument zelf en wel op het voorplein van de sterrenwacht. Hij
begon in oktober en het werk vordert gestaag.
Het monument wordt een in beton uitgevoerde aardbol van 120 cm doorsnede
op een zuiltje van 40 cm hoog. Daarop worden de oceanen glad weergegeven
en de continenten ruw bewerkt. Boven Nederland komt een ornament dat de inslag van de meteoriet voorstelt.
Op de foto’s zie je het monument in wording. Het is een enorm project dat Anton
vrijwel helemaal alleen uitvoert.
Anton maakte eerst houten mallen voor twee halve betonnen bollen en voorzag
die aan de binnenkant van een cementlaag, betonverf en wapening. Daarna ging
het beton erin. Hij had zoiets nooit eerder gedaan, dus het was afwachten of de
halve bollen na het droogproces heelhuids uit de mallen zouden komen. Op 12
december was het zover: de mallen werden verwijderd. Dat ging goed. Maar dan
het cement nog; dat moest nog worden losgebikt van de halve bollen.
Anton begon er meteen aan en na
een paar dagen was ook dit karwei
geklaard, zonder problemen.
De komende maanden werkt hij verder aan het monument. Pas in mei
hoeft dat gereed te zijn, als ook de
ingrijpende herinrichting van het
kerkplein haar voltooiing nadert.

Wilgen Halleyweg geknot
Dit najaar heeft de IVN wilgen
aan de Halleyweg geknot. Van
de 40 bomen is de helft van alle
takken ontdaan. De overige zijn
grotendeels ongemoeid gelaten,
zodat vogels nog daarin kunnen
nestelen en rusten. Deze wilgen
komen over twee jaar aan de
beurt voor een knotactie.
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Bodemmonsters
Ryugu veilig op
aarde geland

Landing van Hayabusa2
op Ryugu in 2018.

hoogte boven oppervlak

Op 5 december 2020 kwam een einde aan
een spectaculaire missie, die werd uitgevoerd met de Japanse ruimtesonde Hayabusa2. Die dag dook een capsule met bodemmonsters van de planetoïde Ryugu de
aardse dampkring binnen om even later
een zachte landing te maken op de Woomera Test Range in een afgelegen gebied
in het zuiden van Australië. Het was daar
nog nacht (en reeds 6 december) en de
exacte locatie van de landing was niet bekend, dus moest de capsule worden opgespoord met behulp van zijn radiobaken. Na
anderhalf uur werd hij gepeild en weer een
half uur later zag het bergingsteam de capsule vanuit een helikopter liggen.
URIJAN POERINK
Hayabusa2 begon zijn reis op 4 december
2014 en bereikte Ryugu op 27 juni 2018.
Gedurende 18 maanden onderzocht de sonde de planetoïde,
waarbij twee identieke rovers (ROVER-1A en ROVER-1B) werden ingezet. Die maakten van 50 meter hoogte een zachte landing, waarna ze zich met sprongetjes voortbewogen. Op 3 oktober 2018 werd ook de Mobile Asteroid Surface Scout, van
Frans-Duitse makelij, op Ryugu neergezet.
De sonde zelf maakte twee landingen op het oppervlak. Hij bestookte de planetoïde toen met enkele kleine projectielen en
later vanaf 500 meter hoogte ook met grotere. Bij die gelegenheden verzamelde Hayabusa2 stof en gruis die vacuüm werden opgeborgen in de capsule. Dit materiaal moet wetenschappers meer inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis van ons
zonnestelsel en de rol de koolstofrijke planetoïden hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde.
Hayabusa2 verliet Ryugu in december 2019. De capsule met
bodemmonsters werd losgekoppeld en richting aarde gestuurd.
In de twee ‘kamers’ van de capsule troffen de onderzoekers
later zwarte korreltjes aan, waarvan vele groter dan 1 mm.

landing begint,
10 juli, 11 uur

camera maakt contact
met doelmarkeerder
vertrek
lander kantelt om
te kunnen landen
11 juli,
kort na 10 uur

doelmarkeerder

kunstmatige
krater

Op weg naar 1998 KY26
Hayabusa2 zelf wacht een
nieuwe missie. Hij blijkt namelijk nog genoeg brandstof aan
boord te hebben om naar de
planetoïde 1998 KY26 te vliegen. Hij is al onderweg en de
planning is dat hij daar in juli
2031 arriveert.
1998 KY26 is een klein en snel
rondtollend Near-Earth-Object
van de Apollogroep. Hij heeft
een doorsnede van ongeveer
30 meter en roteert in circa 10,7 Zwart stof en gruis van Ryugu,
minuten om zijn as. In de zomer gevonden in de capsule.
juni 1998 scheerde deze NEO
op een afstand van 800.000 kilometer langs de aarde. Hij werd
toen ontdekt door de Spacewatch Survey op de Kitt Peak National Observatory.
Het bizarre landschap van Ryugu. Hier daalde
Hyabusa2 af naar het oppervlak.
De opname is gemaakt door de
Mobile Asteroid Surface Scout,
kort voor het ‘eerste contact’
met een groot rotsblok
op Ryugu.
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Chang’e-5 haalt maanmonster op
Op 16 december 2020 kwam een einde aan de missie van de Chinese
maansonde Chang’e-5. Een gecompliceerde missie voor de China National Space Administration (CNSA) waarbij allerlei manoeuvres op de rond
de maan moesten worden uitgevoerd en wel met als voornaamste doel:
het verzamelen van bodemmonsters en die naar de aarde te halen.
Chang’e-5 verzamelt maanmonsters.

URIJAN POERINK
De Chang’e-5 werd op 23 november 2020 gelanceerd. Hij bestond uit een lanceermodule (ascender), landingsmodule (lander), retourmodule (returner) en
shuttle. Bij de maan maakten de lanceermodule en de lander zich los van de
retourmodule en de shuttle en daalden zij af naar een vulkanische vlakte nabij
Mons Rümker, een berg die uitkijkt over de Oceaan der Stormen. De lander
begon daar aan een uitdagende klus die twee dagen zou duren: met een robotarm, een schepje en een boor twee kilogram of meer maanstof en regolieth
verzamelen tot twee meter diepte. Het vergaarde materiaal werd luchtledig opgeslagen in een capsule in de lanceermodule.
Aan boord van de lander waren ook een panoramacamera, een Regolith Penetrating Radar een visuele en nabij-infrarood Mineralogische Spectrometer.
De lanceermodule werd met de capsule met monster teruggeschoten in een
baan om de maan, waar hij werd gekoppeld aan de shuttle. De maanmonsters
werden daarna verplaatst naar de retourmodule, die ze meenam naar de aarde.
Op 16 december drong de retourmodule de dampkring binnen en kwam hij uiteindelijk met een parachute neer in Binnen-Mongolië in Noord-China.
China is het derde land dat erin is geslaagd maanmateriaal naar de aarde te
halen. Amerikaanse astronauten en de Russische robots deden dat in de jaren
60 en 70. De monsters van de Chinezen zijn mogelijk veel jonger dan die welke
indertijd zijn verzameld: ruwweg 1 miljard jaar tegenover de 3,1 tot 4,4 miljard
jaar oude monsters die door de Apolloastronauten zijn meegebracht.
Wetenschappers vermoeden dat de maanmonsters materiaal bevatten van de
laatste lavastromen die bij erupties vrijkwamen. In dat geval kunnen ze wat vertellen over de warmtegeschiedenis van de maan, over meteorietinslagen in het
verre verleden en over de ouderdom van het maanoppervlak.
De CNSA zal de nieuwe maanmonsters voor wetenschappelijke ruimteonderzoek delen met de Verenigde Naties en internationale partners.
Een panorama van het
landschap rond de
Chang’e-5.
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Wie het weet… oplossing vorige puzzel
HARRIE SCHRIJVERS
De bedoeling was eerst te ontdekken welk sterrenbeeld bij de elf gegeven omschrijvingen hoorde. Dat waren:
11. Groot zeedier dat geen
dieren van 1 om zijn nek.
5. Watersport.
1. Glibberig dier.
vis is!
9. Moet je niet achter
6. Vogelkoning.
2. Groot of klein knuffeldier.
vissen.
7. Rechthoekige scheur in
3. Vissersbenodigheid.
10. Nautisch navigatie instrustof.
4. Oorspronkelijke bewoner
ment op basis 45-graden
8. Persoon met een aantal
Noord-Amerika,
Daarna moest men de Latijnse naam van het betreffend sterrenbeeld noteren of opzoeken.
In dezélfde volgorde zijn dat: 1. Serpens. 2.Ursa (major of minor). 3. Reticulum. 4. Indus.
5. Vela. 6. Aquila. 7. Norma. 8. Ophiuchus. 9. Reticulum. 10. Octans en 11. Cetus.
Een beetje puzzelaar wist natuurlijk dat ’t zou gaan om de beginletter van elke woord. En dat klopt… maar bij de
maker van de ‘Wie het weet’-puzzels weet je het maar nooit! De oplossing is namelijk: ‘CORONAVIRUS’ en dat krijg je door die
eerste letters van benéden naar boven te lezen, of, zoals hierboven, van rechts naar links, te beginnen bij Cetus.
Halleylid Gerold Ceelen uit Liempde, één van de regelmatigste puzzelaars, was deze keer de enige die dat ontdekte!

Wie het weet… nieuwe puzzel
Dit is een ‘husselpuzzel’. Ook hier gaat het om de eerste letter
van de naam van bijzondere gebouwen in de 12 genoemde
steden of dorpen in Nederland. Dat die gebouwen iets met
sterrenkunde van doen hebben, mag duidelijk zijn. Je moet
echter de lidwoorden, de of het, weglaten. Bijvoorbeeld: als de
oplossing ‘het Omniversum’ is dan telt alleen de O van
Omniversum.
Heb je de 12 beginletters gevonden, dan kun je na enig
‘husselen’ met de beginletters de naam van een hemellichaam
vinden.
De namen van de ‘sterrenkundige’ steden of dorpen zijn, in
willekeurige volgorde, als volgt:
Spijkenisse, Eindhoven, Almere, Oudenbosch, De KoogTexel, Rijswijk, Almere, Spijkenisse, Eindhoven, Dordrecht,
Bovenkarpsel en Heerhugowaard.

Het antwoord is te dus vinden na enig
husselen met de 12 beginletters. En
als je het hebt gevonden mail dat dan
naar harrieschrijvers@home.nl en
misschien win je dan het boek: ‘Stijn
& de Sterren’ van Stijn Meurs (160
blz) of een van de andere prijzen
waaruit je mag kiezen! Dat kan dus
ook een ander boek zijn uit de
boekenlijst die je als winnaar toegestuurd krijgt. Of een eeuwig
geldend plastic draaibare sterrenschijf of vrijkaartjes voor een
publieksavond bij Halley (als corona weg is en de activiteiten
op de sterrenwacht hervat mogen worden).
Maar mail je oplossing wel vóór 1 maart: de sluitingsdatum voor
kopij voor het aprilnummer van ons Halley Periodiek.

De Totale Zonsverduistering
van 14 december 2020
In de laatste maand van 2020 zouden twaalf leden van onze
sterrenwacht een reis door Argentinië maken met als hoogtepunt
het waarnemen van de totale zonsverduistering op 14 december in
Piedra del Águila. De eclips ging door, maar de reis niet.
URIJAN POERINK
We zagen dat natuurlijk al lang aankomen (corona), maar het definitieve
besluit tot annulering moesten we nemen toen we in november van de reisorganisatie te horen kregen dat de vliegtuigen niet
zouden vliegen.
De zonsverduistering volgden we dus thuis op het beeldscherm. Vanaf verscheidene locaties in de eclipszone in Chili en
Argentinië werden livestreams verzorgd, met toelichting van twee astronomen.
Ook op de door ons gekozen eclipslocatie Piedra del Áquila stond een camera. Daar bleek het prachtig weer te zijn en was de
eclips van begin tot einde zichtbaar. Goed dat we zo de beelden konden zien, maar deze beleving van de eclips valt uiteraard in
het niet bij de werkelijkheid. Je moet echt ter plaatse zijn om zo’n spectaculaire fenomeen ten volle te kunnen ondergaan, ook al
dien je daarvoor naar de andere kant van de wereld te reizen.
Op 4 december 2021 en 20 april 2023 vinden weer totale zonsverduisteringen plaats, respectievelijk op Antarctica en in Indonesië,
Australië en Papua Nieuw Guinea. Maar als Halleyleden weer op expeditie gaan, dan zal dat waarschijnlijk richting de Verenigde
Staten zijn voor de eclips van 4 minuten en 28 seconden op 8 april 2024.
Foto achterkant - De Melkweg met op de voorgrond de vuurtoren Noorderhoofd in Westkapelle
en in de verte de lichtvervuiling van Zeebrugge (B).. Foto: Ines Jonkers. Zie ook blz. 7.
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Wat de leden inbrengen

