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Sterrenwacht Halley 
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ter),  Anton Valks (penningmeester),  Ferry 
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van Ginkel, Urijan Poerink, Werner Neelen 
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze: 
IBAN: NL28 RABO 0120 0673 15 
ANBI Stichting Sterrenwacht Halley is een 
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Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), de Stichting Maashorst On-
dernemers en de Toeristisch Recreatie-
ve Vereniging Bernheze. 

Foto voorkant -  de meteoriet ‘Uden’ staat centraal op een expositie bij  
Museum Krona in Uden en krijgt een gedenkteken in Odiliapeel. En in de 
omgeving waar hij in 1840 neerkwam, komt een informatiebord over de 
meteoorsteen. Lees meer op blz. 12 en 13. Foto: Sebastiaan de Vet. 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2021-3:  
1 juni 2021 

Aards leven kan even overleven op Mars 
 
De NASA en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ontdekten dat sommige Aardse micro-organismen 
gedurende enige tijd bestand zijn tegen de omstandigheden op Mars.  
 
De onderzoekers testten dit door bacteriën en schimmels in een MARSBOX (foto) per ballon te laten opstijgen naar de strato-
sfeer van de aarde, waar op 38 km hoogte de omstandigheden vergelijkbaar zijn met die op Mars. Enkele organismen wisten 
de intense uv-straling van de zon waaraan ze waren blootgesteld, te overleven. Doel van het expe- 
riment was te onderzoeken in hoeverre aardse micro-organismen die met bemande missies naar  
Mars ‘meeliften’ een gezondheidsrisico voor astronauten kunnen betekenen. Anderzijds zouden 
geschikte micro-organismen ook een rol kunnen spelen bij de productie van voedsel op Mars.  
 

2020: recordaantal aardscheerders ontdekt 
 
Astronomen hebben in 2020 een recordaantal aardscheerders of Near-Earth Asteroids ontdekt; maar liefst 2958. Het 
gaat om (veelal kleine) planetoïden die onze planeet op betrekkelijk kleine afstanden passeren.  
 
Een groot deel daarvan, 1548 stuks,  komt voor rekening van de Catalina Sky Survey, die met drie telescopen in Arizona de 
hemel afspeurt naar passerende planetoïden. Eén daarvan was 2020 CD3, een nog geen drie meter grote planetoïde die tijde-
lijk werd ingevangen door de zwaartekracht van de aarde, maar niet veel later weer ontsnapte. De Pan-STARRS-survey op 
Hawaï ontdekte vorig jaar 152 exemplaren, waaronder het object 2020 SO, dat geen planetoïde bleek te zijn, maar een oude 
rakettrap van NASA, die in 1966 was gebruikt om een Surveyor-maanlander naar zijn bestemming te brengen (wat mislukte). 
Zeker 107 van de ontdekte aardscheerders passeerden de aarde op een afstand die kleiner is dan die van de maan. De dicht-
ste nadering was die van de kleine planetoïde 2020 VT4, die onze planeet op slechts 400 kilometer miste, maar pas vijftien uur 
later werd ontdekt. Als hij de atmosfeer in was gedoken, zou hij waarschijnlijk in stukken zijn gebroken en weinig of geen scha-
de hebben aangericht. Zenitonline 15 maart 2021, Eddy Echternach 
 



Van de voorzitter… 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, is het exact 
één jaar geleden dat de eerste lockdown 
van kracht werd. Nu zitten we in de derde 

lockdown, die op 31 maart afloopt. Hoopvol wordt uitgekeken 
naar de zomermaanden, wanneer de meeste mensen zullen 
zijn gevaccineerd en weer van alles mogen. Maar op korte 
termijn beloven de besmettingscijfers niet veel goeds. Het is 
dus zeer de vraag wanneer onze Sterrenwacht Halley weer 
voor zijn leden en het publiek activiteiten mag organiseren, al 
dan niet met restricties.  
Vroeg of laat zal het er toch van komen, en dan zal onze ster-
renwacht zich ongetwijfeld weer mogen verheugen in veel be-
langstelling. De vrijwilligers mogen dan weer aan de bak op 
de publieksavonden en voor cursussen en ontvangsten van 
groepen. De werkgroepen kunnen weer bijeenkomen, zoals 
de Werkgroep Actieve Sterrenkunde (WAS) die regelmatig 
avonden organiseert om waarnemingen te doen, ervaringen 
en kennis uit te wisselen, foto’s te bewerken e.d.  De WAS 
heeft trouwens een nieuwe werkgroepleider: Pieter Vorsten-
bosch. Hij volgt Merijn de Jager op, die wel actief blijft binnen 
de werkgroep. 
Natuurlijk mag ieder lid meedoen aan werkgroepactiviteiten. 
Graag zelfs. En dat geldt zeker ook voor publieksactiviteiten. 
Zou jij gastheer of -vrouw willen zijn, presentaties of planetari-
umvoorstellingen willen geven of met de telescopen willen 
werken? Laat je dan vrijblijvend door mij of een ander be-
stuurslid informeren over de mogelijkheden. Naast de cursus 
sterrenkunde voor iedereen staan een presentatiecursus en 
een cursus omgaan met koepels en telescopen op het pro-
gramma van Halley, die je zou kunnen volgen. 
 
Gewoonlijk vindt de Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging op de laatste vrijdag of donderdag van april plaats. 
Die is voor deze keer met het oog op de onzekerheden rond 
corona verplaatst naar donderdagavond 16 juni. Het liefst la-
ten we de vergadering bij de sterrenwacht plaatsvinden, maar 
als dat er nog niet inzit, vergaderen we online. De uitnodiging 
en agenda ontvang je via e-mail of – als we geen e-mail van 
je hebben – per post. 
 
 

 

Bij onze sterrenwacht is de afgelopen maanden door een be-
perkt aantal leden geklust. Klein onderhoud binnen, stevig 
snoeiwerk aan het groen buiten en – dat doen we ook - 
schoonmaken van de planeetzuiltjes van het planetenpad. 
En Anton Valks werkte op het voorplein aan het kunstwerk 
voor de meteoriet ‘Uden’ in Odiliapeel, waarover meer elders 
in deze Halley Periodiek. 
Achter de schermen wordt ook veel gedaan. Zo werken bij-
voorbeeld leden thuis aan de radiotelescoop, aan een instru-
mentenplatform met onder meer een weerstation en een all-
skycamera, en aan kleine camera’s voor de Zeiss-Coudé-tele-
scoop. Meer daarover in de volgende Halley Periodiek. 
 
De tentoonstelling rond de meteoriet ‘Uden’ bij Museum 
Krona in Uden wachtte maandenlang op publiek. Maar corona 
houdt de deuren voorlopig nog dicht. Na Pasen moet de ten-
toonstelling worden opgebroken om plaats te maken voor een 
grote tentoonstelling over de beroemde schilder Marc Chagall 
die dan zal worden opgebouwd. Ook hierover lees je meer in 
deze Halley Periodiek.  
 
In deze Halley Periodiek is nog geen activiteitenprogramma 
voor het tweede kwartaal opgenomen. Maar zodra bekend is 
wat me weer mogen organiseren en wanneer en onder welke 
voorwaarden, dan zullen we je natuurlijk via e-mail, onze web-
site en de social media uitvoerig daarover informeren. 
 
Urijan Poerink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Jacob Gerrits         ’s-Hertogenbosch 

De Marsrover Perseverance landde in de krater Jezero, die, zo vermoedt men, miljarden jaren geleden onder water stond. 
Deze kunstenaarsimpressie laat dat zien. Het landingsgebied is met een ovaal ingetekend. Zie ook blz. 7. 
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BETTE MARTENS 
 
PLANETEN EN PLANETOÏDEN IN APRIL 
 
Mercurius zal in de laatste dagen van 
april te zien zijn aan de westelijke avond-
hemel. 
Venus is moeilijk te vinden in de sche-
mering. 
Mars verblijft in de Stier en is de eerste 
helft van de nacht zichtbaar. Hij reist met 
een snelheid van een halve graad per 
dag.   
Uranus vertoont zich enkel 's avonds aan 
het begin van de maand want hij komt op 
30 april in conjunctie met de zon en dan 
houdt de zichtbaarheid uiteraard op. 
Neptunus blijft in april volledig buiten 
beeld. 
4 Vesta (+6.7) verblijft in de Leeuw vlak-
bij de ster 51 Leo (+5.5). Ze blijft de hel-
derste planetoïde.  
 
METEOREN  
 
Jawel, de Lyriden worden half april ac-
tief. Bewonder hen in de nanacht van 21 
op 22 april. 
 
DEEPSKY IN APRIL  
 
Aanrader: Messier 48, de open sterren-
hoop in de Waterslang (Hydra) op de 
grens van Hydra met Eenhoorn (Mono-
ceros) is de moeite van het aanschou-
wen waard. 
 
DAGKALENDER APRIL 
 
Vr 2 april - 6.30 uur: blik op Jupiter, laag 
in het zuidoosten in de ochtendscheme-
ring. Zijn 4 manen worden vergezeld 
door de ster 44 Capricorni (+5,9) waar 
van de helderheid overeenkomt met die 
van Callisto. 
Zo 4 april - Eerste Paasdag, en Pasen 
valt op de eerste zondag na Volle Maan 
(28 maart) op of na het begin van de 
lente. 
Maar er is meer: de planetoide Metis 
(+9,5), die in oppositie staat in de 
Maagd, bevindt zich bij de vrij heldere 
ster δ Vir (+3,4). En tevens bereikt de 
ster S Boo min of meer zijn maximale 
helderheid, de achtste grootte. In de Be-
nelux is S Boo het hele jaar te spotten. 
En ‘last but not least’: onze Maan bevindt 
zich in haar Laatste Kwartier en schijnt 
op ons neer in de nanacht en vroege 

ochtend. 
Di 6 april - Jupiter en Saturnus staan ge-
broederlijk dicht bij elkaar, diep in het 
zuidoosten in het ochtendgloren en de 

maan trekt aan hen voorbij. Let wel, Ju-
piter is bijna 3 magnituden helderder dan 
zijn geringde maatje. 
Vr 9 en za 10 april - we blijven nog even 
bij de ‘Ring-drager’, want zijn hoofdmaan 
Titan staat op 10 april om 1.00 uur in zijn 
grootste westelijke elongatie. Hij is 's 
ochtends gemakkelijk te spotten. 
Do 15 april - We richten onze verrekijker 
op de ster R Tri in het sterrenbeeld Drie-
hoek waar zij tussen 22 en 23 uur in het 
noordwesten te vinden is, want ze is nu 
vrij helder. En om 22.42 uur bedekt de 
maan de ster Omega twee Tau (+4,9), 
uiteraard in de Stier. In Utrecht zie je dit 
op 13° hoogte in het westen. 
Za 17 april - We vinden Mars om 13.00 

uur op een halve graad ten noorden van 
de maan. Het is dan natuurlijke klaar-
lichte dag, maar desalniettemin blijft het 
mogelijk met een goede telescoop om 

die twee te verschalken. Mocht het niet 
lukken, kun je altijd 's avonds nog een 
poging wagen als de maan een paar gra-
den verder naar het oosten staat en 
Mars zich ‘rechtson-der’ haar bevindt.   
Ma 19 april - Om 4 uur komt Mercurius in 
bovenconjunctie met de zon. Hij blijft 
zich nog een paar weken schuilhouden. 
Dat geldt in zekere mate ook voor de ster 
κ Gem (+3,6), althans gedurende de be-
dekking door de maan om 20.08 uur het-
geen ondanks het daglicht, met een tele-
scoop toch wel waarneembaar is. 
Di 20 april - Eerste Kwartier van de 
maan, zichtbaar aan de avondhemel. 
Wo 21 – vr 24 april - De Lyridenzwerm is 
actief, maar het maximum valt overdag 
op de 22ste! Wil je een of meerdere wen-
sen doen, grijp dan je kans in de nacht 
ervoor of erna, vooral in de nanacht van 
23 april, als de maan ondergaat om 5.31 
uur want dan kunnen we tientallen snelle 
meteoren verwachten waarvan enkele 
met vuurbollen. En ondertussen ver-
dwijnt op 22/4 om 22.46 uur de ster 46 
Leo (+5,4) in de Leeuw (ja waar anders) 
achter de maanrand op 51° hoog in het 
zuiden. 
Zo en ma 25 en 26 april - bereikt de 
hoofdmaan van Saturnus, Titan, om 0 
uur zijn grootste westelijke elongatie ten 
opzichte van zijn planeet. Dit speelt zich 
af in het ochtendgloren. 
Di 27 april - Jawel: Volle Maan om 5.32 
uur en we  kunnen er de hele nacht van  

Planeten en dagkalender - april t/m juni 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.. 

Venus (V) en Mercurius (Me) op 12 mei rond 
21.50 uur, laag in het Westnoordwesten. De 
maansikkel is niet met het blote oog te zien. 

In het voorjaar verschijnen meer vuurbollen dan in het najaar. Dit fraaie exemplaar verscheen in 
de nacht van 21-22 april 2012 (foto: Brian Emfinger) 
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genieten. En ook van Mars, als de maan 
niet te overheersend is, die zich op een 
halve graad ten noordwesten van Mes-
sier 35, de open sterrenhoop, bevindt en 
dit biedt een heel mooi verschijnsel in 
een telescoop met lage vergroting.  
Do 29 april - In het noordelijke deel van 
Orion, circa 13° ten noorden van Betel-
geuze, bevindt zich U Ori, een Mira-ster 
die op haar helderst is met een magni-
tude van 6 of zelfs 5. Overigens is deze 
ster ieder jaar ongeveer op dezelfde tijd 
op haar helderst en ze is eind april 's 
avonds in het westen te vinden. 
Vr 30 april - 5.02 uur: blik op de Slangen-
drager, waar de ster θ Oph (+3,3) juist 
achter de donkere maanrand vandaan 
komt. Overigens is het begin van de be-
dekking om 3.54 uur enkel waar te ne-
men met een flinke telescoop. De weder-
komst vergt enkel een kleine kijker. 
 
PLANETEN EN PLANETOÏDEN IN MEI 
 
Mercurius staat er goed bij deze maand, 
want helderder wordt hij niet en de 
meeste kans om hem te spotten, heb je 
op de dagen vóór de grootste oostelijke 
elongatie op 17 mei. 
Venus is ook (zij het met moeite) te vin-
den in de avondschemering in het wes-
ten, dus echt stralen is er niet bij! 
Mars manifesteert zich nog steeds, en 
gaat pas na middernacht onder, maar 
wordt toch lichtzwakker (+1,6). 
Met Jupiter en Saturnus gaat het daar-
entegen de goede kant op. Ze zijn duide-
lijk zichtbaar in de nanacht en tegen het 
ochtend, en ze komen tegen het einde 
van de maand al rond middernacht op. 
Met Uranus is het droevig gesteld. Totaal 
buiten beeld. 
Neptunus is er beter aan toe in de Water-
man (op circa -4° declinatie) en hij ver-
schijnt in de tweede helft van de maand 
in de schemering.  
9 Metis (+10) vinden we in het sterren-
beeld Maagd. 12 Victoria (+10) reist in 
mei van de Steenbok naar de Arend, op 
de grens met de Waterman. 63 Ausonia 
(+10,1) staat in de Schorpioen. 
 
KOMETEN 
 
Op 27 mei passeert de komeet 7P/Pons-
Winnecke (+11) het perihelium, onder-
weg van de Arend naar de Waterman. 
Een flinke telescoop is aan te raden! Zie 
het zoekkaartje. 
 
DEEPSKY IN MEI  

 

Met een knipoog naar de planetaire ne-
vel NGC 6826 (+8,8) bevelen wij dit ob-
ject aan, voor de liefhebbers, in de 
Zwaan. Hij is in deze contreien vrij goed 
waarneembaar, met een declinatie van 
+50,5°. 
 

DAGKALENDER MEI 
 
Ma 3 mei - De maan vormt een triootje 
met Jupiter en Saturnus op 3 dagen. Het 
fenomeen is te aanschouwen aan de 
zuidoostelijke hemel. De maan bevindt 
zich in haar Laatste Kwartier, dus we 
zien de linkerkant, en wel in de nanacht 

en de ochtend. En Saturnus bevindt zich 
in zijn westelijke kwadratuur; hij staat op 
90° ten westen van de zon en vertoont 
zich in het ochtendgloren. 
Di 4 mei - En het nieuws van Saturnus 
betreft zijn hoofdmaan, Titan, die zich op 
3 mei om 21.00 uur in zijn grootste oos-
telijke elongatie bevindt, hetgeen te zien 
is in de vroege ochtend van 4 mei. En 
ook de maantjes van Jupiter doen van 
zich spreken. Io en Ganymedes staan 
namelijk om 5.09 uur met elkaar in con-
junctie. Hierbij staat Io ten zuiden van 
Ganymedes. 
Do 6 mei - Mars staat in de Tweelingen 
en wordt daar vergezeld door een sterre-
tje, SAO 78557 (+6,5) dat ten oosten van 
de rode planeet verblijft. 
Di 11 mei - Planetoide 12 Viktoria (+10,4) 
heeft om 20 uur een conjunctie met ster 
3 Cap (+6,4). Dit fenomeen is pas de vol-
gende morgen te aanschouwen, want 
dan komt het tweetal op. Het is tevens 
Nieuwe Maan om 21.00 uur. En het 

Islamitische Suikerfeest begint. 
Wo 12 mei - De maan is voor 1% verlicht 
en gaat 53 minuten na de zon onder. Ge-
bruik een verrekijker om het te zien. En 
ruim 1° boven de maan treffen we Venus 
aan. En ook Mercurius vertoont zich, iets 
verder boven de maan en wat meer naar 
links. 

Vr 14 mei - Om 3.35 uur staat de plane-
toïde 29 Amphitrite (+10,8) op 43’ ten 
noorden van de hoofdster van de Leeuw, 
Regulus. De planetoïde heeft de helder-
heid van een waakvlammetje, vergele-
ken met de stralende Regulus! 
Za 15 mei - Jupiter staat in zijn westelijke 
kwadratuur, dat is 90° ten westen van de 
zon. 
Ma 17 mei - Om 8 uur zal Mercurius zijn 
grootste oostelijke elongatie bereiken en 
zal hij nog twee weken waarneembaar 
zijn in de avondschemering, maar zijn 
helderheid neemt zienderogen af omdat 
de hoekafstand tot de zon vermindert. 
Wo 19 mei - Een conjunctie aan het Ju-
piterfront! Het maantje Io, gaat in samen- 
stand met haar zustermaantje Europa, 
waarbij ze 4° ten noorden van Europa 
staat. Dit verschijsel doet zich voor in de 
schemering. En ook aan het Satur-
nusfront speelt zich iets af, Titan, de 
hoofdmaan, komt in zijn grootste ooste- 
lijke elongatie ten opzichte van zijn ‘ring- 

De planeten die in mei 2021 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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drager’. En de maan staat in haar Eerste 
Kwartier, en is dus rechts verlicht. 
Vr 21 mei - Jupiter staat weer in zijn kwa-
dratuur, dus op 90° ten westen van de 
zon.  
Zo 23 mei – Saturnus, de ‘Lord of the 
Rings’, gaat om 22 uur stationair lopen, 
dat wil zeggen hij staat stil ten opzichte 
van de sterren, uiteraard enkel gezien 
vanuit het aardse gezichtspunt. 
Wo 26 mei - De planetoïde 89 Julia 
(+10,9) staat om 4.40 uur 1'16’ ten zui-
den van de ster 39 Aqr (+6,2) van de Wa-
terman. Uitdaging? Iets makkelijker te 
vinden is de Volle Maan, en wel omdat 
het de grootste Volle Maan van het jaar 
is, met de grootste schijnbare diameter 
in het zwerk. Een luttele 10 uur daarvoor 
stond de maan nog in het perigeum, dus 
op de kortste afstand tot de aarde in haar 
elliptische baan.  
Do 27 mei - Het is weer zover met Titan. 
Hij heeft zijn grootste westelijke elonga-
tie volbracht ten opzichte van zijn pla-
neet, Saturnus, die overigens pas in de 
nanacht acte de présence geeft.  
Za 29 mei - Er vindt een verduistering 
plaats aan het Jupiterfront om 4.30 uur. 
Dan verduistert Ganymedes de maan Io, 
van 4h33m25s tot 5h09m53s. 
Za 29 – zo 30 mei - Om 3.55 uur (29ste) 
zit Algol in een dip (+3,4). Hij bevindt zich 
op 14° boven de einder in het noord-
noordoosten. 5 Uur eerder zat hij aan 
zijn top (+2,1) en 5 uur later zal hij weer 
‘high’ zijn. 
Ma 31 mei - Om 3.30 uur vinden we de 
maan in de buurt van Saturnus en ook 
niet ver van Jupiter. Ze staan om 2.15 
uur het dichtst bij elkaar, met de maan op 
5° ten zuiden van Saturnus, maar dan 
komt ze net op, dus iets later zie je meer.    
 

PLANETEN EN PLANETOÏDEN IN JUNI 

 

Mercurius: kunnen we vergeten deze 
maand. Staat in benedenconjunctie. 
Venus blijft moeilijk waarneembaar. Is 
bepaald niet de stralende Avondster, al 
doet ze verwoede pogingen zich laag in 
het noordwesten te manifesteren.  
Mars biedt ook een steeds armzaliger 
aanblik en verdwijnt uit beeld tegen het 
eind van de maand. We zien hem tegen 
Kerst terug, in het ochtendgloren. 
Jupiter en Saturnus zijn prominent aan-
wezig in de nanacht en ochtend. 
Uranus is ook terug van weggeweest. Hij 
prijkt vanaf de tweede helft van de 
maand aan de ochtendhemel in de Ram. 
Je kunt hem met je verrekijker zien. 
Neptunus is ook van de partij in de och-
tendschemering, in Waterman. Naar-
mate de maand vordert, komt hij vóór 
middernacht op. Gebruik een lichtsterke 
verrekijker of een kleine telescoop. 
Planetoïde 2 Pallas (+10) treffen we aan 
tussen Pegasus en Vissen. 12 Victoria 
(+9,6) bevindt zich in het grensgebied 
tussen Waterman en Arend. 

DEEPSKY IN JUNI 
 
Het object waarop we in juni de telesco-
pen richten tijdens Nieuwe Maan is M 56, 
een bolhoop in Lier. Hij bevindt zich in 
het grensgebied tussen Lier en Zwaan. 
 
DAGKALENDER JUNI 
 
Di 1 juni - de weerkundige zomer begint 
op het noordelijk halfrond, en eindigt op 
31 augustus. 
Za 5 juni – Op Jupiter kunnen we twee 
schaduwstippen observeren en wel van 
de manen Io en Ganymedes, van onge-
veer 3.00 uur tot 3.38 uur, dan verdwijnt 
de schaduw van Io en tot 4.17 uur, wan-
neer ook de schaduwstip van Ganyme-
des verdwenen is. 
Do 10 juni – Gedeeltelijke zonsverduis-
tering! Deze eclips vind plaats tussen 
11.19 en 13.31 uur. Te 12.23 uur is het 
maximum van de eclips; op dat moment 
is in Noord-Brabant circa 29% van de di-
ameter van de zon en 17% van haar op-
pervlakte bedekt. We zien de bedekking 
beginnen als een deukje in de rechter-
bovenkant van de zonneschijf. Dat wordt 

groter en schuift naar links over de bo-
venkant van de zon. Gebruik een eclips-
bril om dit fenomeen te bekijken. In een 
brede zone (maximaal 678 km) in Ca-
nada de poolstreken en Alaska ziet men 
de ringvormig. 
Do 10 juni - In het sterrenbeeld Andro-
meda zien we na middernacht in het 
noordoosten de Mira-ster W And op haar 
maximum (+7,4) en ze staat 3° van de 
heldere ster Almach, een meervoudige 
ster met een mooi kleurcontrast. 
Zo 13 juni - De Maan staat om 23 uur 2° 
ten noorden van Mars.  
Do 17 juni - Zonsopkomst om 5.18 uur, 
de vroegste van het jaar. Waarom niet 
op 21 juni? Verantwoordelijk hiervoor 
zijn de helling van de aardas en de ellip-
tische vorm van de aardbaan rond de 
zon. En die bepalen de werkelijke situa-
tie en niet de ‘fictieve’ datum. 
Ma 21 juni - Vanaf 6 uur loopt Jupiter re-
trograde, dat wil zeggen dat de bewe-
gingsrichting zich omkeert en dat de pla-
neet richting westen gaat lopen. Uiter-
aard vanuit aards gezichtspunt. En na-
tuurlijk begint vandaag ook de Astrono-
mische zomer op het noordelijk halfrond, 
het moment van de zomerzonnewende, 
waarbij de zon boven de Kreeftskeer-
kring staat op 23°26' noorderbreedte. 
Wo 23 juni - Om 23 uur bevindt zich de 
planeet Mars in de open sterrenhoop 
Messier 44, oftewel sterrenbeeld Prae-
sepe, maar ze zijn maar een half uurtje 
zichtbaar, dus je moet er snel bij zijn! 
Zo 27 juni - De maan is om 12.30 uur in 
conjunctie met Saturnus, met de maan 
op 4,5° ten noorden van de planeet.  
Za 26 en zo 27 juni - blik op Jupiter, waar 
Io zich om 2 uur (27 juni) op 5’ ten noor-
den van Ganymedes ophoudt en om 
2.45 uur 10’ ten noorden van Callisto is 
aangeland. Ondertussen trekt het maan-
tje Europa voorbij aan de planeet en is 
wellicht te ontwaren als een wit stipje. 

De gedeeltelijke eclips van 10 juni, met de  
tijdstippen van de eerste aanraking, het  

maximum en het einde. 

Op 10 juni is de zonsverduistering in een uitgestrekte smalle zone in het hoge noorden ring-
vormig. Daarbuiten is de eclips tot onder meer Marokko gedeeltelijk. 
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De landingsplaats (genaamd ‘Octavia E. Butler Landing’) van de  
Perseverance ligt in de krater Jezero. Met zijn Mastcam-Z-instrument  
maakte de lander op 22 februari 2021 deze foto, met in het midden  
verhoogde, donkerbruine rotsen; die vormen de waaiervormige delta  
van sedimentenafzettingen. Wetenschappers denken dat deze  
delta een samenvloeiing was van een oude rivier en een meer  
in de krater Jezero. 

 De kronkelige aanvliegroute van de computergeleide 

Perseverance naar de landingsplaats in de 44,8 km 
grote krater Jezero, een oude meerdelta. 

 

De Perseverance werd vanaf een vliegend platform 
met kabels neergelaten naar het Marsoppervlak.

Dat was live te volgen.

Perseverance op Mars

Het eerste ritje van 
Perseverance. Dat was op  
de 16e dag op Mars (Sol 16, 
7 maart). De Navcam, hoog 
op de mast aan boord, 
maakte deze foto.  
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Op de avond 28 februari 2021 zal menig Brit zijn opge-
schrikt door een heel heldere vuurbol die boven zijn hoofd 
langs het firmament schoot. Die werd veroorzaakt door een 
meteoorsteen, die wat later in stukken werd gevonden. 
 
De vuurbol werd om 22.54 MET ook vastgelegd door het United 
Kingdom Meteor Observation Network (UKMON: het Britse net-
werk van automatische camera’s dat permanent op de hemel is 
gericht en meteoren waarneemt en registreert). Later werd be-
kend, dat meteorietfragmenten zijn terechtgekomen en gebor-
gen in het dorpje Winchcombe  in het graafschap Gloucester-
shire in Zuidwest-Engeland.  
 
Het is uiterst zeldzaam, dat 
een meteoriet na de inslag 

wordt gevonden en als zodanig herkend. De meteoriet ‘Winchcombe’ is de eerste in dertig jaar 
in Groot-Brittannië. Het totaal aantal gedocumenteerde meteorieten waarvan met zekerheid be-
kend is dat die in Groot-Brittannië of Ierland zijn ingeslagen, komt daarmee op 24. In ons land 

beloopt dat aantal zes, waarvan de ‘Uden’ in 1840 de eer-
ste was. 
 
‘Winchcombe’ knalde in de dampkring uit elkaar en ten 
minste vier fragmenten, met een totaalgewicht van 300 
gram, bereikten de grond; die zijn geborgen. Het eerste 
onderzoek wees uit dat het gaat om een uiterst zeldzame 
type koolstofmeteoriet. De vers gevallen meteoriet is vrij-
wel niet aan aardse invloeden blootgesteld geweest en 
verkeert dus nog in ongerepte staat; dat maakt nadere 
bestudering extra interessant.  

 
 

Kwallennevel 
 
Halleylid Pepijn Jansen maakte op 1 maart 2021 de fraaie 
plaat van de Kwallennevel of IC 443, die op blz. 11 is afge-
drukt.  
 
Tussen 3.000 en 30.000 jaar geleden deed zich op circa 5.000 
lichtjaren van ons vandaan een supernova voor, waarvan de 
restanten nu nog zichtbaar zijn en de niet al te welluidende 
naam Kwallennevel dragen. Een naam die de nevel natuurlijk 
dankt aan dat soms vervelende diertje, waarmee hij enige ge-
lijkenis vertoont. De officiële aanduiding van het supernovares-
tant, dat ook wel Sharpless 248 wordt genoemd, is IC 443.  
De nevel is in 1892 ontdekt en is te vinden in Tweelingen, nabij 
η Gem.  
Astronomen zijn heel geïnteresseerd in de Kwallennevel van-
wege de wisselwerking van de supernovarestanten met de om-
ringende moleculaire wolken. En men vermoedt dat bij de su-
pernova de neutronenster CXOU J061705.3+222127 is ont-
staan, het ingestorte overblijfsel van de kern. 
 
Pepijn gebruikte voor deze zwart-witopname van de Kwallen-
nevel een SII-filter, waardoor meer details worden verkregen in 
het bereik van de enkelvoudige zwavel. 

 
 

'The Moon from the Jetty'  
  
Halleylid Martin Simmons in Hoogvliet ging in laatste 
weekeinde van februari op pad naar Hoek van Holland om 
een foto te maken van de rotsen bij de pier, met de volle 
maan als verlichting. De foto is afgedrukt op blz. 11. 
 
Voordat hij daar op tijd weer weg moest om voor het ingaan 
van de avondklok thuis te zijn, wist Martin een prachtige en 
sfeervolle foto te maken. Daar komt nog wat bij kijken, want 
Martin moest rekening met de tijd van het springtij (volle 
maan!), zodat de rotsen bloot genoeg werden gelegd, met het 
blauwe uurtje (zonsondergang), zodat er nog wat scheerlicht 
ontstaat over de rotsen en met de opkomst van de maan (zodat 
deze heerlijk gelig en zacht van licht blijft).  
 
Gegevens over de foto: ExIF = T: HDR (2', 1', 15", 8” & 1/60") 
|| ISO: 320 || D: f/8 || f: 42 mm. 

 
 
 

Een fragment van de ‘Winchcombe’ 

Zo werden fragmenten van  
de ‘Winchcombe’ gevonden. 

Still uit een video die Ben Stanley  
van de Winchcombe-vuurbol maakte. 

Vuurbol gefotografeerd,  
meteoriet gevonden 

Rectificatie bij astrofoto’s 
Met de bijschriften bij foto’s van Ines Jonkers en Onno 
Bloemers in de vorige Halley Periodiek (2021-1) is wat 
mis gegaan. Bij de foto van de Andromedanevel van Ines 
op blz. 10 is abusievelijk de naam van Onno Bloemers 
genoemd en bij de foto van de Adelaarsnevel van Onno 
op blz. 11 is ten onrechte ‘De Melkweg’ vermeld.    

 

Halley ingesneeuwd 
 
Op 6 februari had de tuinploeg hard gewerkt bij Halley; onder meer wer-
den bomen, struiken en heggen gesnoeid. Binnen 24 uur lag alles onder 
een dik sneeuwdek.  
Op 7 februari was er zelfs sprake van een sneeuwstorm, die op het voor-
plein een heuse ‘sneeuwduin’ opwierp. Die maakte het betreden van het 
terrein lastig, zo ondervond Edwin van Schijndel drie dagen later. Van 
hem is deze foto en de foto van Halley in de sneeuw op de achterkant 
van dit blad. 
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De Melkweg boven het zuidelijke 

halfrond. Het donkere gebied 
middenonder is de absorptienevel 
genaamd Kolenzak, 600 lichtjaren

 van ons vandaan. Het rode gebied 
middenboven is de Carinanevel 

(NGC  3372) op 6.500 tot 10.000 km. 
Links van de Kolenzak zien we het 

Zuiderkruis.
Simon van Leverink maakte deze 
opname in 1996 bij Sterrenwacht 

Spreeuwfontein van Albert Jansen 
nabij Prins Albert in Zuid-Afrika. 

Volgopname van 5 minuten. 
Camera: Hasselblad 201F met Zeiss 

Planar 110/2, op een 10 inch 
Meadetelescoop op vorkmontering. 

Film: Konica 3200. Fotoafdruk 
gescand door Jan Tromp.

Winters Halley in de avondschemering; 
het wordt een steeds zeldzamer beeld.

Yigal Herstein maakte de foto op 
13 februari 2021.
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Ines Jonkers schoot deze prachtige plaat op 26 oktober 2019,  
19.26 uur. Camera: Canon 6D mark II, met Canon 24-105 mm op  
24 mm. Zij maakte gebruik van HDR-techniek, met één stop 
belichtingsverschil om het evenwicht tussen lucht en grond  
beter uit de foto te halen. 
 

De Grote Magelhaense Wolk, een klein satellietstelsel van de Melkweg op 157.000 lichtjaren 
afstand. Halleylid Simon van Leverink maakte deze opname in 1996 bij Sterrenwacht 
Spreeuwfontein van Albert Jansen nabij Prins Albert in Zuid-Afrika. Volgopname van 5 minuten. 
Camera: Hasselblad 201F met Zeiss Planar 110/2, op een 10 inch Meadetelescoop op 
vorkmontering. Film: Konica 3200. Fotoafdruk gescand door Jan Tromp. 
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Expositie ‘Uden’  
bij Krona 

 

De tentoonstelling over de mete-
oriet ‘Uden’ bij Museum Krona in 
Uden is al geruime tijd klaar, maar 
door corona heeft helaas niemand 
die kunnen bezichtigen.  
 

Op de expositie zijn behalve deze me-
teoriet meer meteorieten uitgestald: 
fragmenten van de Nederlandse ‘Ellemeet’, ‘Utrecht’ en 
‘Glanerbrug’ en interessante buitenlandse meteoorstenen: de 
74 kg zware Omanmeteoriet van het KNMI, een fors fragment 
van de ‘Mbale’ en stukjes van de Gibeonmeteoriet. Daarnaast 
ook tektieten en suevite: gesteenten die ontstaan ten gevolge 
van inslagen van grote meteorieten. Met onder meer foto’s en 
video’s wordt uitleg gegeven over meteoren en meteorieten.  
Op een groot scherm treedt Udenaar Chris van Haandel in een 
video op als Klaas Denissen, van wie bekend is dat hij en en-
kele andere landwerkers de meteoriet ‘Uden’ vlak voor hun 
voeten zagen en hoorden neerploffen. In Udens dialect doet 
Klaas, nog enigszins aangeslagen, zijn relaas over deze hef-
tige ervaring. Op een ander scherm verklaart Halleylid Joost 
Hartman deze gebeurtenis.  
Op de expositie zijn verder diverse historische kunstwerken te 
zien, geïnspireerd op deze indrukwekkende fenomenen, zoals 
de ster van Bethlehem in de Aanbidding van de koningen (ong. 
1520-1525) van de ‘Meester van 1518’ of de apocalyps in de 
Scène uit de Apocalyps (ong. 1958) van Egbert Dekkers. De 
tentoonstelling is een samenwerking van Sterrenwacht Halley 
en wordt gesteund door Cultuurfonds Uden en Peka-Kroef. 

 
 
 
  
 

  
De tentoonstelling moet na Pasen ongezien weer worden op-
gebroken. Op dit moment is nog niet bekend of die volgend jaar 
opnieuw zou kunnen worden opgebouwd. Gelukkig heeft de re-
gionale omroep DTV van de tentoonstelling opnames gemaakt 
en in Oss, Bernheze, Uden en Den Bosch uitgezonden. Je kunt 
die terugkijken via de DTV-website https://dtvnieuws.nl/nieuws/ar-
tikel/tentoonstelling-over-meteoriet-uden-wacht-op-groen-licht 
 
 
 
 

Kleurige planeten  

Lily Hoedemaker (l.) woont met 
haar ouders, zusje en broertje in 
Johannesburg en is geïnteres-
seerd in sterren en planeten. Met 
haar Mexicaanse vriendin Majo 
van de American International 
School toverde zij foamballen om 
tot een zon en planeten, die zij in 
haar slaapkamer ophingen aan 
twee boomtakjes. Deze foto van 
het tweetal onder het kleurrijke 
zonnestelsel ging naar Lily’s oud-
oom Urijan Poerink. 

Bloemen brengen vreugde met zich mee… 
 
Gedurende de maand januari van dit jaar ben ik voor enkele dagen in het  
Bernhoven-Ziekenhuis in Uden opgenomen geweest vanwege een artroseoperatie 
aan mijn linkerknie. 
De operatie is daar goed verlopen, maar het herstel van een dergelijk mankement 
neemt flink wat tijd in beslag. Er komt derhalve veel tijd voor herstel bij kijken, 
maar we zeggen er dan onmiddellijk bij: ‘geduld is een schone deugd’.  
In de loop van april en mei hoop ik dat mijn mobiliteit dan weer heel wat verbeterd 
zal zijn. 
Het doet iedereen in tijden van calamiteiten goed wanneer er blijken van medele-
ven worden getoond. Namens alle vrienden van Sterrenwacht Halley kwam Ferry 
Bevers mij ter ondersteuning een prachtige bos bloemen aanbieden. Dat deed mij 
erg goed. De bloemruiker heeft toen voor enige tijd de huiskamer aangenaam ver-
fraaid en opgefrist.  
Langs deze weg wil ik daarvoor iedereen hartelijk dankzeggen. Hopelijk kan ik jul-
lie spoedig weer op onze sterrenwacht tegenkomen. 
 
Lambert van den Heuvel 

Chris van Haandel als Klaas Denissen 

Joost Hartman verklaart wat  
Klaas meemaakte 

De Omanmeteoriet De meteoriet ‘Uden’ ligt al in de vitrine. 

12



Kunstwerk voor meteoriet ‘Uden’ 
 
Het kunstwerk voor de meteoriet ‘Uden’ dat Anton Valks heeft ontworpen en zelf 
ook maakt, is bijna gereed. 
Anton bouwde voor de betonnen aardbol eerst twee houten mallen, waarin de 
twee helften van de bol werden gevormd. Die twee halve bollen werden vervol-
gens op 22 januari op elkaar getakeld, maar niet nadat Anton daarin eerst een 
tijdcapsule had gelegd (zie kader). De twee helften pasten perfect. Vervolgens 
stond Anton voor de volgende uitdaging: van de bol een aardglobe maken! 
 
Ook dat bereidde hij minutieus voor. Op een kleine globe bracht hij vakken aan die hij 
elk nummerde. Op de betonnen aardbol tekende hij meridianen en breedtegraden en 
de vakken die aldus ontstonden kregen nummers die correspondeerden met die op de 
kleine globe. Die hulplijnen en nummers maakten het Anton mogelijk de contouren van 
de continenten te tekenen.  
De volgende klus bestond uit het met een beitel bouchaderen (ruw maken) van de 
oceanen: een secuur en zwaar werk, dat 

soms zittend of liggend moest worden verricht. Maar het resultaat mag het zijn! 
De continenten zijn dus ruw weergegeven en de continenten glad. De bol wordt nu 
verder afgewerkt en voorzien van een anti-graffiti-coating. 
 
Op de globe wordt ter hoogte van ons land een 
‘look-alike’ van de meteoriet ‘Uden’, geplaatst, 
stevig in het beton verankerd, met daaronder een 
korte uitleg en een QR-code met een link naar het 
verhaal van de val van de ‘Uden’.  
 
Odiliapeel 
Anton Valks en Urijan Poerink hebben met mede-
werkers van de gemeente Uden en landschapsar-
chitecten een mooie plek voor het kunstwerk uit-
gekozen op het nog in aanleg zijnde Terraveen-
plein in Odiliapeel. Of dat ook daadwerkelijk de lo-
catie wordt, is nog even afwachten, want de aan-
vraag voor de omgevingsvergunning is nog bij de 
gemeente Uden in behandeling. Maar de ver-
wachting is, dat het kunstwerk nog dit voorjaar 
kan worden geplaatst. Odiliapeel is gekozen, om-
dat dit Peeldorp niet ver verwijderd is van de om-
geving waar de meteoriet in 1840 neerplofte. 
 

Informatiebord 
De meteoriet kwam terecht in wat toen de ‘gemeene turfpeel 
het Staartje’ werd genoemd. Daar ligt nu de Staartjespeelweg.  
Op voorstel van onze sterrenwacht zal de gemeente aan die 
weg een informatiebord over de meteoriet neerzetten, zoals er 
in de regio meer staan op plekken waar een historische gebeur-
tenis plaatsvond. Met plaatsing wordt gewacht tot na de fusie 
op 1 januari 2022 van de gemeenten Uden en Landerd tot de 
nieuwe gemeente Maashorst. 
  
 
 
 
 

Tijdcapsule  
Foto links - De tijdcapsule in de aardbol bevat informatie over 
de  ‘Uden’ en de bouw van het kunstwerk, folders van Halley 
en de Werkgroep Meteoren KNVWS, een echte meteorietje 
en twee iconische voorwerpen voor deze tijd: mondkapjes!  

De halve bollen worden op elkaar gezet. 

Anton bezig met het bouchaderen 
van de oceanen rond Antarctica.

Voor het dichtmaken van de bol is de tijd-
capsule erin gelegd. Wanneer zal die  

worden teruggevonden…?  

Met hulplijnen en genummerde vak-
ken konden de continenten worden 

aangebracht. 
 

Een op de ‘Uden’ lijkende steen is   
geplaatst ter hoogte van ons land.  

Daaronder is het tekstbordje  
bevestigd. 
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Een nauwe flyby langs Venus  

 

Op 12 augustus 2018 lanceerde de NASA de Parker Solar Probe naar de zon, met 
de missie de binnenste heliosfeer en de zonnecorona te onderzoeken. Het is de 
bedoeling, dat de sonde eind 2025 met een snelheid van maar liefst 692.000 kilo-
meter per uur en op een afstand van nog geen zes miljoen kilometer langs de zon 
zal scheren. Daarvoor moet hij onder meer zeven keer langs Venus gaan, teneinde 
met zwaartekrachthulp van de planeet de nodige baancorrecties te bewerkstelligen. 
Bij de derde passage, op 11 juli 2020, maakte de groothoekcamera van de sonde 
de foto links van de nachtzijde van Venus en wel van een afstand van circa 12.400 
km. De camera tuurt door het dichte wolkendek en brengt een donkere structuur in 
beeld. Dat is het grootste hooglandgebied op Venus: Aphrodite Terra. Het gebied is 
ongeveer even groot als Zuid-Amerika en springt  
ook in het oog midden op de radarhoogtekaart  
(rechts) van de Venusverkenner Magellan. 
De heldere rand van de planeetschijf is  
nachtelijke airglow, die waarschijnlijk  
wordt uitgezonden door aangeslagen  
zuurstofatomen die in de bovenste  
regionen van de atmosfeer van  
Venus recombineren tot mole- 
culen. De heldere sporen en  
beelddefecten her en der in de  
afbeelding zijn mogelijk het gevolg  
van energetische geladen deeltjes,  
en stofdeeltjes nabij de camera die  
zonlicht weerkaatsen. Tegen de  
onderrand van de foto is nog net het  
Zwaard van Orion en de Orionnevel te zien.   
APOD, 25 februari 2021 

 

 

 

Apollo 14 
 
Op vrijdag 5 februari was het vijftig jaar geleden dat 
de lander Antares van Apollo 14 zijn poten op de 
maan zette. Dat was nabij de Kegelkrater (Cone Cra-
ter) in de vlakte Fra Mauro.  
Aan boord waren de gezagvoerder Alan Shepart en 
de maanlanderpiloot Edgar Mitchell. Zij maakten 
twee maanwandelingen. In de commandomodule die 
in een baan om de maan was gebleven, wachtte pi-
loot Stuart Roosa op de terugkeer van het tweetal. 
Op deze foto zien we Shepart met de tweewielige 
riksja-achtige Modular Equipment Transporter; han-
dig voor het vervoer van instrumenten, gereedschap 
en bodemmonster.  
Tijdens de drie volgende maan-
reizen konden de astronauten  
beschikken over een auto. 
Tussen de maanstenen waarmee 
zij terugkeerden naar de aarde 
bleek later een steen te zitten, 
met daarin een klein stukje vulka-
nisch materiaal van aardse her-
komst (foto onder bij pijl). Dat 
fragment zou rond 4 miljard  
jaar geleden bij een enorme  
meteorieteninslag op  
aarde de ruimte zijn  
in geslingerd en op  
de maan beland. 
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Geen buitenaards ruimteschip 

“‘Oumuamua is een groot brok bevroren stikstof” 
 
In oktober 2017 trok een merkwaardig kosmisch object de aandacht van wetenschappers; zo merkwaardig, dat sommi-
gen, onder wie een Harvard-professor, dachten dat het een buitenaards ruimteschip was. Het object bewoog met een 
ongewoon hoge snelheid door ons zonnestelsel, waardoor al gauw duidelijk werd dat het van buiten ons zonnestelsel 
afkomstig moest zijn. Dat op zich was al een opzienbarende ontdekking, want nog nooit eerder werd een interstellair 
voorwerp in ons zonnestelsel aangetroffen. 
 
Nader onderzoek wees uit, dat het ob-
ject een rare vorm had: vanaf de zijkant 
leek het op een sigaar, en van bovenaf 
op een pannenkoek. Een plat ding dus, 
van nog geen kilometer groot, dat ook 
nog eens opvallend veel licht reflec-
teerde, spectaculaire helderheidsvaria-
ties vertoonde en versnelde, zoals ko-
meten dat ook doen. Maar het had nau-
welijks een voor kometen kenmerkende 
staart.  
Zo vreemd allemaal, dat het niet ver-
wonderlijk was dat zelfs sommige on-
derzoekers dachten aan aliens. Maar zoals het bijna altijd gaat 
met dergelijke mysterieuze ontdekkingen, blijkt na dieper-
gaande studie dat de werkelijkheid niet zó spannend is. Maar 
‘Oumuamua blijft wel buitengewoon interessant.   
 

Extrasolaire komeet 
Twee astronomen uit Arizona, Alan Jackson en Steve Desch, 
publiceerden in het Journal of Geophyiscal Research, dat 
‘Oumuamua wel een komeet is, maar met een andere samen-
stelling dan het gebruikelijke stof vermengd met ijs van water 
of kooldioxide. Ze kwamen uit op stikstofijs. Niet zo gek ge-
dacht: het oppervlak van de dwergplaneet Pluto is ermee be-
dekt. En het is denkbaar dat ooit bij een botsing in een ander 
zonnestelsel een stuk van een Pluto-achtige planeet is afge-
broken en de ruimte in geslingerd. Vervolgens bekeken ze in 
een computermodel wat er met zo’n brok bevroren stikstof zou 

gebeuren als die dicht bij de zon kwam 
(’Oumuamua kwam dichter bij de zon 
dan Mercurius). De stikstof zou razend-
snel verdampen, zodat er al gauw nog 
maar 5 procent van het object over zou 
zijn.  
Dat verklaarde veel. Door het grote mas-
saverlies zou ’Oumuamua platter wor-
den, zoals van een stuk zeep een plat 
schijfje overblijft. Bovendien schittert 
stikstofijs, wat verklaart waardoor het 
stipje goed zichtbaar bleef. Maar bo-
venal: als het zoveel lichter was gewor-

den, was er veel minder kracht nodig om het de waargenomen 
versnelling te geven. Dat maakt het minder vreemd dat maar 
een kleine kometenstaart – een soort straalmotor – te zien was.  
Het is onvermijdelijk dat mensen bij dit eerste object van buiten 
het zonnestelsel denken aan buitenaardse wezens, zegt Desch 
in een persbericht. “Het heeft ons drie jaar gekost om tot deze 
verklaring te komen. Dat is snel voor wetenschap, en het was 
zeker nog veel te vroeg om te zeggen dat de verklaring buiten-
aards moest zijn.”  
 
De Internationale Astronomische Unie gaf het extrasolaire ob-
ject niet alleen de Hawaïaanse naam 'Oumuamua (‘eerste 
boodschapper van ver’), maar ook de officiële aanduiding 
1I/2017 U1. De I staat voor 'interstellar', de 1 ervoor geeft aan 
dat dit het eerste dergelijke object is.  
Bron: o.m. Trouw, 17 maart 2021 

 
 

Derde Nederlandse astronaut  

Mindy Howard 

 

Bij de NASA kwam ze heel ver in de astronautenselectie, maar zij werd uiteindelijk 
uitgeloot. En de ESA wierf lange tijd geen astronauten en daarna werd zij niet aan-
genomen omdat ze te oud was (38 jaar). Maar Mindy Howard (nu 54) gaf de moed 
niet op en maakt nou grote kans op een lancering in 2023. 
 

Howard volgde een cursus voor commerciële ruimtereizen en 
sinds 2012 bereidt ze met haar bedrijf Inner Space Training 
toekomstige astronauten psychologisch voor op hun ruimte-
reis. In het najaar van 2023 verwacht ze mee te gaan als trainer 
van een groep ruimtetoeristen.  
Howard is geboren in New York, kwam 
voor haar promotieonderzoek in 1990 
naar ons land, trouwde met een Neder-
lander en heeft inmiddels een Neder-
lands paspoort. Ze promoveerde aan 
de TU Eindhoven en werkte later bij 
Shell. 
Het bedrijf waarmee Howard de ruimte 
ingaat, AdvancingX, is een teambuil-
dingbedrijf gespecialiseerd in trainin-
gen voor extreme situaties. Dat bedrijf 
wil ruimtevluchten door middel van 
sponsoren toegankelijk maken voor ge-
wone mensen. Na een training van en-
kele jaren moet een selecte groep in 

2023 aan boord gaan van een ruimtevaartuig. De reis zal on-
geveer een uur duren en reizigers zullen enkele minuten lang 
gewichtsloosheid ervaren. Howard gaat mee als trainer en 
mental coach. Volgens Howard moet de keuze voor het ruim-

tevaartbedrijf nog worden gemaakt: het 
wordt of Virgin Galactic van de Britse 
zakenman Richard Branson, of Blue 
Origin van Amazon-baas Jeff Bezos.  
Beide bedrijven zijn van plan op termijn 
commerciële vluchten aan te bieden. 
 
In 1985 ging Wubbo Ockels als eerste 
Nederlander de ruimte in, en wel met 
de space-shuttle Challenger. In 1998 
werd André Kuipers de tweede Neder-
landse ruimtevaarder. Zijn ruimtedoop 
was in 2004 en in 2011/2012 verbleef 
hij voor de tweede keer in het internati-
onale ruimtestation. 

Kunstenaarsimpressie van ‘Oumuamua. 

In 1999 gaf astronaut André Kuipers een lezing 
bij onze sterrenwacht Halley. Hier poseert hij 

met enkele Halleyjongeren. 
Wie weet kunnen we Mindy Howard ook een 

keer strikken voor een presentatie… 
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Kolossale stof- 
stormen op Mars 
 
Op Aarde is zoiets volslagen on-
mogelijk, maar op Mars komen ze 
met regelmaat voor: stofstormen 
die de gehele planeet omhullen. 
Vroeger was dat al met telescopen 
vanaf de Aarde zichtbaar, maar te-
genwoordig registreert een hele 
vloot ruimtevaartuigen hoe de 
Rode Planeet soms maandenlang 
in een dichte stofdeken is gehuld. 
 
JACOB KUIPER * 
 
Mariner 9 zag bijna niets 
Op 13 november 1971 lukte het de 
NASA voor het eerst een satelliet in 
een baan om Mars te dirigeren, de 
Mariner 9. Het was de bedoeling het 

planeetoppervlak zo nauwkeurig 
mogelijk in kaart te brengen.  
De sondes die eerder al langs de 
planeet scheerden, konden slechts 
een kort moment de planeet fotogra-
feren.  Mariner 9  moest daar veran- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dering in brengen. Maar toen de eer-
ste opnamen binnenkwamen, waren 
de wetenschappers zeer teleurge-
steld. De foto's toonden een vrijwel 
egaal wazige Mars. Een stofstorm 
die de hele planeet omhulde, onttrok 
alle oppervlaktekenmerken aan het 

zicht. Toen de stofstorm na een 
maand eindelijk luwde, haalden de 
onderzoekers opgelucht adem. Het 
Marsoppervlak werd weer zichtbaar 
en de Mariner 9 kon zijn taak volledig  
volbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeetomhullend 
Het fenomeen Marsstofstorm bleek 
vaker voor te komen dan gedacht en 
sterk samen te hangen met de posi-
tie van de planeet in zijn excentri-
sche baan. Juist rond het perihelium, 
het punt waar de planeet het dichtst 
bij de zon komt, blijken stofstormen 
zich erg goed te ontwikkelen. Die pe-
riode valt dan samen met het voor-
jaar en het begin van de Marszomer 
op het zuidelijk Halfrond. Begin no-
vember 2000 fotografeerde de rond 
Mars draaiende Viking-2 Orbiter een 
snel ontwikkelende stofstorm. Op 
foto 2 had de storm al een door-
snede van ruim 1400 km, maar het 
fenomeen breidde zich snel uit tot 
over de hele planeet. De Hubble 
Space Telescope ontdekte op 26 
juni 2001 op het zuidelijk Halfrond 
een nieuwe stofstorm. Binnen een 
dag 'explodeerde' die storm en be-
dekte het stof de hele planeet. Foto 
1 laat zien hoe op 31 juli 2001 deze 
markante stofstorm vrijwel alles aan 
het oog onttrok. Anderhalve maand 
eerder registreerde de camera aan 
boord van de Mars Global Surveyor 
(MGS) nog zonder enig probleem 
een schat aan oppervlaktedetails 
(foto 1 links). Naast de camera bezat 
de MGS een instrument dat nauw-
keurig de temperatuur en de hoe-
veelheid  stof  in  de  atmosfeer  kon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. NASA/JPL. 
 

Foto 1. NASA/JPL/Malin Space Science Systems. 

Foto 3. NASA/JPL-Caltech/MSSS
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meten, de Thermal Emission Spec-
trometer (TES). Hoofdonderzoeker 
Phil Christensen van de Arizona 
State University beschrijft het ge-
drag van de planetaire stofstorm uit 
2001 in detail: "De stofstorm begon 
op het zuidelijk Halfrond in het Hel-
las-bassin, een 9 kilometer diepe in-
slagkrater. Eerst gebeurde er niet 
veel, de stofstorm groeide soms wat, 
maar zwakte na enkele dagen ook 
weer af. Op 27 juni 2001 leken de 
condities om enorm te intensiveren 
een bepaalde kritische grens te 
overschrijden. Begin juli had de 
storm zich al uitgebreid tot over de 
hele planeet. We weten nog niet pre-
cies waarom stofstormen tot derge-
lijke enorme afmetingen uitgroeien, 
maar één theorie lijkt zeer plausibel. 
De in de lucht zwevende stofdeeltjes 
absorberen zonlicht en warmen 
daardoor ter plekke de atmosfeer op. 
Die warmere luchtbellen stijgen om-
hoog en genereren aan de grond 
meer wind (aanzuigeffect) waardoor 
nog meer stof van het oppervlak 
wordt meegenomen. Deze cyclus 

heeft een zelfversterkend effect 
waardoor een beginnende lokale 
stofstorm snel kan groeien." Op de 
vraag waarom we dit soort stofstor-
men op Aarde dan niet zien, ant-
woordt Christensen het volgende: 
"Op onze eigen planeet treffen we 
maar in beperkte mate grote woes-
tijngebieden aan. Ze zijn te klein 
voor zichzelf in standhoudende stof-
stormsystemen. In de Aziatische 
Gobiwoestijn ontstaan regelmatig 
stofwolken die met westenwinden 
naar de Stille Oceaan worden ge-

voerd. Boven de oceaan is geen re-
servoir met stof, waardoor dergelijke 
stofstormen geen voeding vinden. 
Een ander belangrijk punt is het tem-
peratuurverhogend effect van stof in 
de atmosfeer. Op Aarde wordt de 
temperatuur van de dampkring in 
hoge mate bepaald door de aanwe-
zigheid van waterdamp en het vrijko-
men van latente warmte bij het con-
densatieproces. Dat proces is vele 
malen sterker dan het opwarmend 
effect van stof. In de veel ijlere Mars-
atmosfeer  ontbreekt  de waterdamp 

Foto 4. NASA/JPL-Caltech/TAMU. 

Foto 5: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ. 
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Mars heeft verrassend grote kern 
Sinds november 2018 staat de NASA-Marslander InSight op de Marsvlakte Elysium Planitia. Met zijn seis-
mometer (foto) is gemeten dat de kern van Mars een middellijn heeft van 3620 tot 3720 kilometer. Daarmee 
is hij ruwweg half zo groot als die van de aarde en groter dan eerdere schattingen aangaven. Dat houdt in, 
dat de Marskern een lagere dichtheid heeft dan verwacht en naast ijzer en zwavel ook relatief veel lichtere 
elementen, zoals zuurstof, bevat. Net als de aardkern is de Marskern waarschijnlijk nog vloeibaar. InSight 
heeft de grootte van de kern gemeten door seismische golven te registreren die zich door Mars voortplanten 
na een aardbeving. Zulke golven worden weerkaatst op de grens tussen mantel en kern, en uit de informa-
tie die dat oplevert kan worden afgeleid op welke diepte deze grens ligt. De seismische gegevens wijzen er 
ook op dat zich ongeveer 750 kilometer onder het oppervlak een laag van verhoogde dichtheid bevindt, die 
de seismische golven afremt. Astronieuws 19 maart 2021, Eddy Echternach 

en kan het zonlichtabsorptieproces 
door stof juist zeer goed de positieve 
terugkoppeling op gang brengen. De 
TES-metingen lieten zien dat de ho-
gere atmosfeer door de aanwezig-
heid van dat stof in korte tijd meer 
dan 30 graden in temperatuur steeg 
terwijl de dagelijkse gang aan het 
Marsoppervlak sterk werd geredu-
ceerd. Juist rond het perihelium is de 
hoeveelheid zonlicht die Mars be-
reikt het hoogst, waardoor het op-
warmend effect van zonlichtabsorp-
tie door stof een sterker resultaat op-
levert. In 2001 luwde de planeetom-
vattende stofstorm pas in septem-
ber." 
 
Opportunity en Curiosity 
De laatste tien jaar is het onderzoek 
van Mars in een stroomversnelling 
geraakt. Een eskader aan satellieten 
draait momenteel rondjes om de pla-
neet en meerdere verkenningsvoer-
tuigen trokken hun sporen al in de 
stoffige Marsbodem. Op dit moment 
is de Curiosity rover nog steeds ac-
tief en verkent het gebied rond de 
Gale Crater. Het voertuig dat in 2012 
op de Rode Planeet landde, liet zien 
welke effecten een planetaire stof-
storm in juni 2018 teweeg bracht. Op 
foto 3 kleurt de omgeving flets roze 
en de heuvelachtige horizoncontou-
ren van het landschap verdwijnen in 
een waas van stof. Veel zwaarder 
werd een ander Marsvoertuig in 
2018 getroffen door de stofstorm. De 
Opportunity, geland in 2004, fotogra-
feerde met tussenpozen van enkele 
dagen de omgeving en ook de zon 
aan de hemel. Het zonlicht werd 
steeds meer verzwakt door enorme 
hoeveelheden stof in de atmosfeer. 
Op het meest rechtse deel van de fo-
tocollage (4) is het zonneschijfje vrij-
wel niet meer zichtbaar. Deze Mars-
verkenner was voor zijn energie-
voorziening volledig afhankelijk van 
zonnepanelen. Het fijne stof bedekte 
de panelen met een steeds dikkere 
laag waardoor er steeds minder 
elektriciteit werd opgewekt om de 

apparatuur aan de praat te houden. 
Ook kon de verwarming van de ac-
cu's in de zeer koude Marsvries-
nachten dan gaan haperen, wat de 
doodsteek zou zijn voor het voertuig. 
Eerdere stofstormen in 2007 en 
2014 wist de Opportunity te overle-
ven. Twee selfies uit 2014 (foto 5) la-
ten zien hoe smerig het voertuig er 
na een stofstorm uitzag en hoe de 
wind uiteindelijk de zonnepanelen 
weer wat schoner blies. De Mars Re-
connaissance Orbiter (MRO) le-
verde van de planetaire stofstorm in 
2018 een fraaie serie stofdichtheids-
metingen (figuur 6). Steeds werd de 
hele planeet in kaart gebracht. De 
donkerblauwe tinten zijn gebieden 
met weinig of geen stof. Naarmate 
de kleur meer naar geel, oranje en 
rood verschuift, is er een sterke tot 
zeer sterke absorptie van zonlicht 
door grote hoeveelheden stof. De 
eenheid voor stofdichtheid is Tau. Bij 
een waarde 3 zal er nog slechts 5% 
van het invallende zonlicht op het 
planeetoppervlak terecht komen. 
Ook op de Opportunity was zo'n 
Tau-meting beschikbaar. Daar werd 
uiteindelijk een waarde van 11 ge-
meten! Toen de stofstorm maanden 
later was gaan liggen, hoopte het 
controlecentrum in Pasadena dat de  
Opportunity rover weer 'wakker' zou 
worden. Dat bleek uiteindelijk niet 
het geval. De langdurige onderbre-
king van zonlicht had teveel ge-
vergd. Na 15 jaar werkzaam te zijn 
geweest en meer dan 217.000 Mars-
foto's verder, was deze Marsmissie 
ten einde. De Curiosity die zijn ener-
gie haalt uit een generator met radio-
actieve isotopen krijgt geen proble-
men met zijn stroomvoorziening 
wanneer het zonlicht terugvalt. Ook 
in toekomstige stofstormepisodes 
kan dat voertuig dus gewoon door-
gaan met zijn onderzoekstaak. 
 
* Halleylid Jacob Kuiper is hoofdmeteo-
roloog bij het KNMI en redacteur van 
Het Weer Magazine, waarin dit artikel 
ook is verschenen (nr. 1, 2021). 
www.hetweermagazine.nl 

 
 

Figuur  6: NASA/JPL-Caltech. 
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Foto’s achterkant - De sterrenwachttuin ligt er na flink onderhoud weer 
mooi bij. Met de lente in aantocht heeft Anton Valks een border 
voorzien van nieuwe heesters: Witte Kornoelje. 
Op 22 februari kregen we te maken met zand uit de Sahara, dat met 
de wind naar ons land was aangevoerd. Daardoor stond de zon er op 
22 februari behoorlijk wazig bij, zoals de foto van Werner Neelen goed 
laat zien. 
Negen dagen eerder had het landschap na een sneeuwjacht dezelfde 
kleur als onze sterrenwacht aangenomen, voor het eerst in lange tijd. 
Edwin van Schijndel maakte deze foto op 13 februari.  
 

Wie het weet… oplossing vorige puzzel  
 
HARRIE SCHRIJVERS  
 
In de vorige ‘Wie het weet…’-puzzel werd gevraagd naar de 
eerste letter van de naam van bijzondere gebouwen in de 12 
daarna opgesomde steden of dorpen in Nederland. Gebouwen 
die wel iets met sterrenkunde te maken hebben. Het lag voor 
de hand dat ’t moest gaan om de eerste letter van (volks-) 
sterrenwachten in: Spijkenisse (2x), Eindhoven (2x) en Alme-
re (2x) en dan 1x de eerste letter van die gebouwen in 
Oudenbosch, Rijswijk, Dordrecht, Bovenkarpsel, Heerhugo-
waard en tenslotte De Koog-Texel. Zo vond men, als voor-
beeld, 2 x de letter ‘T’ van sterrenwacht ‘Tweelingen’ in Spij-

kenisse en de letter ‘M’ van ‘Mercurius’ in Dordrecht en zo 
verder: de ‘S’ van Saturnus in Heerhugowaard, de ‘O’ van 
‘Orion’ in Bovenkarpsel enz.  
Alleen bij De Koog op Texel ging het mis. Daar staat 
sterrenwacht ‘De Jager’ en dus koos elke puzzelaar de letter 
‘J’, terwijl de maker van de puzzel per ongeluk de ‘K’ van ‘de 
Koog’ in de oplossing had verwerkt. Met excuses, daarvoor, en 
het was Gerold Ceelen uit Gemonde die mij daarop wees met 
de opmerking dat de oplossing dus met zekerheid 
‘KOMEETSTAART moest zijn. En zo was Gerold deze keer dus 
de enige van wie ik een oplossing toegestuurd kreeg!  
Als winnaar en als dank voor zijn melding dat er iets fout zat in 
die ‘Wie het weet…’ heeft hij een mooi boek uit de BBB-rubriek 
thuisgestuurd gekregen!  

 
 

Wie het weet… nieuwe puzzel 
 
Deze keer gaat het over PLANETOÏDEN die ooit zijn toege-
kend aan bekende personen uit ons land en/of uit België. Als 
je de 12 gevraagde namen hebt ingevuld in de vakjes dan lees 
je in één van de verticale kolommen van boven naar beneden 
een woord van 12 letters. De beschrijvingen van de personen 
zijn nogal summier en soms zijn er meerdere namen mogelijk. 
Daarom volgen helemaal onderaan, in willekeurige volgorde, 
ook nog de nummers van die planetoïden, zoals die door de 
Internationale Astronomische Unie werden toegekend. Via 
internet kun je daarmee controleren of je de naam van de juiste 
persoon hebt ingevuld. Gebruik steeds de officiële door de 
IAU gegeven naam! 

Mail het gevraagde woord naar 
harrieschrijvers@home.nl en mis-
schien win je dan het aardige 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. 
Eventueel kun je, om weg te geven aan 
vrienden of bekenden, ook kiezen voor 2 
vrijkaartjes voor een publieksavond bij Halley, voor als ‘de 
sterrenwacht, hopelijk snel, weer in ‘bedrijf’ mag! 
Mail je oplossing wel vóór 10 juni: de sluitingsdatum voor 
kopij voor het juli-nummer van ons HP.  

  

 
1. Stelde het dagboek van Anne Frank veilig! 
2. Bekend van Radio Oranje 
3. Meteoorwaarnemer uit Brabant 
4. Vrouw van bekende kunstschilder  
5. Bekende astronoom 
6. Sterrenkunde-en ruimtevaart publicist 
7. Wetenschapsjournalist 
8. Schoonzoon van nr. 2 
9. Voormalig voorzitter IAU 
10. Vlaams/Nederlands sterrenkundige 
11. Beroemde graficus  
12. Nederlandse fysicus en Nobelprijswinnaar 

 
De IAU-nummers van de planetoïden in willekeurige volgorde: 

461 - 2145 - 1670 - 2643 - 99949 - 29212  

10986 - 10982 - 7973 - 392 - 4444 - 2378    
Gebruik dus de officiële door de IAU gegeven naam! 
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Wat de leden inbrengen


