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Openingstijden sterrenwacht  
Buiten coronatijd: elke eerste en derde vrij-
dagavond van de maand *:   
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wintertijd (nov. t/m mrt.): aanvang 20 uur 
   * niet op algemene feest- en gedenkdagen 
Toegangsprijs: € 5,-- (alle leeftijden)  
Groepen kunnen voor andere dagen een 
afspraak maken met Suzanne van de Wijde-
ven, sterrenwachthalley@hotmail.com 
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Stichting  
Sterrenwacht Halley 
 
Bestuursleden Maarten Geijsberts (voorzit-
ter),  Anton Valks (penningmeester),  Ferry 
Bevers, Lambert van den Heuvel, Marinus 
van Ginkel, Urijan Poerink, Werner Neelen 
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze: 
IBAN: NL28 RABO 0120 0673 15 
ANBI Stichting Sterrenwacht Halley is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 

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’s voorkant – de gedeeltelijke eclips van 10 juni te 12.22 uur (maximum), op-
name van Pepijn Jansen | Jurgen Doreleijers richt Lunt-kijker op de eclips tijdens  
de live-stream van Omroep Brabant TV |  lichtende nachtwolken op 21 juni, foto  
van Hans Bomers | Halley postcardlocatie Eurovisie Songfestival.  

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2021-4:  
1 september 2021 

   

Weer Europese  
Venusmissie 
 

De ESA wil in 2032 weer een sonde, EnVision 
genaamd, in een baan om Venus brengen.  
Samengewerkt zal worden met de recent aange-
kondigde NASA-missies DAVINCI+ en VERITAS. 
Tezamen moeten de drie ruimtesondes een com-
pleet beeld van de planeet geven, van haar kern 
tot aan de buitenste begrenzing van haar atmos-
feer. Zo hopen wetenschappers te weten te ko-
men waarom Venus zo anders is geëvolueerd 
dan de aarde. EnVision bouwt voort op de missie 
van de zeer succesvolle Venus Express (2005-
2014), die was gericht op atmosfeeronderzoek, 
maar ook een paar mogelijke vulkanische hot-
spots op het planeetoppervlak opspoorde. 
De nieuwe Europese Venussonde zal, net als 
NASA-voorganger Magellan dertig jaar geleden, 
radarbeelden van het oppervlak van Venus ma-
ken, maar dan met een beduidend hogere resolu-
tie. Zenitonline juni 2021, Eddy Echternach 

De zonnekoepel biedt onderdak aan een koppel witte kwikstaarten, dat een
mooi nest heeft gebouwd. Op 18 juni, toen Yigal Herstein deze foto’s maakten,
lagen er zes gestippelde eitjes in. De vogels kunnen door een kleine opening
van de luiken de koepel in- en uitvliegen. Ze worden natuurlijk met rust gelaten. 



Twan Bekkers gekozen tot bestuurslid vereniging 

In de online Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging Sterrenwacht Halley van 17 juni is op 

voorstel van het bestuur Twan Bekkers gekozen tot bestuurslid. Anton Valks en Yigal Herstein waren 

periodiek aftredend en zijn herkozen. 

Het bestuur telt nu zeven leden: Urijan Poerink (voorzitter), Yigal Herstein (secretaris), Anton Valks 

(penningmeester), Robert Plat, Peter van Dommelen, Suzanne van de Wijdeven en Twan Bekkers. 

Twan (23 jaar) is in 2008 als jeugdlid bij Halley gekomen en sindsdien betrokken bij veel uiteenlopende 

activiteiten bij onze sterrenwacht en andere sterrenkundige verenigingen. Hij is afkomstig uit Berlicum 

en woont nu in De Bilt. Hij studeerde aan de Leidse instrumentmakers School en volgt thans de oplei-

ding Business Innovation in ’s-Hertogenbosch. In het herfstnummer van de Halley Periodiek zal Twan 

zich nader voorstellen. 

Van de voorzitter… 

 
De coronaregels worden snel versoepeld en 
steeds meer leden mogen en willen weer bij 
de sterrenwacht aan de slag gaan. Wie een 

jaar lang niet is geweest, ziet nu voor het eerst de interne ver-
bouwing en andere veranderingen in en aan het gebouw en in 
de tuin. In de Halley Periodiek, op facebook en via e-mail zijn 
jullie van  alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
De heropening van de sterrenwacht begon met de gedeelte-
lijke zonsverduistering van 10 juni, waarover meer in deze 
Halley Periodiek. In de weken daarvoor was de sterrenwacht 
groot in het nieuws door zijn betrokkenheid bij het Eurovisie 
Songfestival 2021 en door de bekendmaking van de ge-
meente Bernheze, dat de sterrenwacht in 2022 een subsidie 
van € 35.000 tegemoet mag zien voor de vervanging van de 
grote koepel. Ook hierover lees je verderop in dit blad meer. 
De WAS-avonden en andere ledenactiviteiten kunnen weer 
worden georganiseerd, met inachtneming met de geldende 
coronaregels. Cursussen zijn nog niet definitief ingepland.  
We zijn nog wel voorzichtig met het opstarten van publieksac-
tiviteiten. Vooralsnog alleen publieksavonden op vrijdagen, 
een paar zonnemiddagen en  een beperkt aantal groepen op 
afspraak. Voorlopig blijven de aantallen bezoekers van een 
activiteit gelimiteerd en geldt de reserveringsplicht. Maar ho-
pelijk kunnen we die beperkende maatregelen binnen afzien-
bare tijd ook loslaten. 
De belangstelling van het publiek voor een bezoek aan Halley  
is altijd groot, en die zal na al die recente publiciteit niet min- 

der zijn geworden. Gelukkig zijn er veel leden/vrijwilligers die 
zich willen inzetten om die belangstellenden te ontvangen en 
enigszins bekend te maken met sterren, planeten en telesco-
pen. 
Maar meer vrijwilligers zijn welkom! Ben je geïnteresseerd, 
laat dat mij weten en je krijgt de nodige informatie. Er komen 
cursussen en instructieavonden om je vertrouwd te maken 
met koepels, kijkers, planetarium enz.  
 
De Algemene Ledenvergadering van 17 juni vond online 
plaats, met dien verstande dat het bestuur en een paar an-
dere leden in het auditorium bijeen waren en de overige leden 
thuis achter het scherm aan de vergadering deelnamen. De 
vergadering begon met enige vertraging, maar dankzij de 
technische ingrepen van Twan Bekkers, Peter van Dommelen 
en Marty van Hasselt kwam alles in orde. 
Het verslag van de vergadering komt in de volgende uitgave 
van de Halley Periodiek. Maar ik vermeld hier al dat Twan 
Bekkers is gekozen tot bestuurslid van de vereniging. Het be-
stuur had hem al eerder op het oog voor deze functie, maar 
nu kon het hem daarvoor strikken. Twan: van harte gefelici-
teerd en welkom in het bestuur! 
Mijn felicitaties namens het bestuur gaan eveneens uit naar 
Suzanne en Arjan van de Wijdeven en Maarten en Karen  
Geijsberts; beide gezinnen zijn onlangs verblijd met een zoon. 
Tot slot nog een heugelijke mededeling: dit jaar is er weer een 
barbecue bij Halley! Die is op zondag 15 augustus. Alle leden 
zijn welkom. Ook hierover meer informatie in dit blad. 
 
Urijan Poerink

 

 

Van de penningmeester...  
 
        ntributie 
Een aantal leden heeft de contributie over 2021 nog niet be-
taald. Vriendelijk verzoek de contributie over te maken naar 
rekening  NL05 RABO 0120 013991 of  NL29 INGB 
0004739791 ten name van de sterrenwacht Halley. 
Bij betaling graag vermelden voor wie de contributie wordt be-
taald. Of het lidmaatschapsnummer, voor zover bekend. 
 
Automatische incasso contributie 
Misschien is een automatische incasso een gemakkelijke en 
snelle oplossing. Mail naar antonvalks@xs4all.nl,  dan is het 
snel geregeld.    
 
Donaties 
Verscheidene leden hebben inmiddels ook een extra donatie 
overgemaakt om de vereniging financieel te ondersteunen. 
Vanaf begin mei kan de vereniging de rekeningen niet meer 
betalen; die worden voorlopig door de Stichting Sterrenwacht 
betaald. 
Bij voorbaat dank voor donaties, die nu extra welkom zijn.  
 
Anton Valks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gerda Frederick Oss 

Tobias Giesberts Rotterdam 

Kristel van Genugten Rosmalen 

Tiny de Krom Helmond 

Roel van der Aa Sint-Michielsgestel 

Albert van Gemert Zaltbommel 

David van der Linden Doorwerth 

Rebecca van der Linden Doorwerth 

Ron Driessen Veghel 
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Vrijdagen 2 en 9 juli,  21.00-23.15 uur 
Publieksavond  
Plaatsen in een tijdvak reserveren via www.sterrenwachthal-
ley.nl (geldt ook voor leden). Entree voor leden kosteloos. 
 
Zondag 4 juli, 13.00-16.30 uur 
Landelijke Zonnekijkdag 
Plaatsen in een tijdvak reserveren via www.sterrenwachthal-
ley.nl (geldt ook voor leden). Entree voor leden kosteloos. 
 
Woensdagen 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus,  
1, 15 en 29 september, telkens vanaf 20.00 uur   
Werkgroep Actieve Sterrenkunde  
Elk Halleylid is welkom. Voor meer informatie over deze werk-
groep kun je terecht bij Yigal Herstein, yherstein@gmail.com 
 
Zondag 15 augustus, 18.00 uur 
Barbecue 
Alle Halleyleden en partners zijn welkom op deze traditionele  
zomerbarbecue! Eigen bijdrage: € 17,--  Aanmelden: vóór  
9  augustus bij Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. 
 

 

Jongerenkampen in augustus 

 

De landelijke Jongeren Werkgroep (JWG) organiseert zoals ie-
der jaar in de eerste week van augustus voor kinderen van 8 
tot 13 jaar een Jongerenkampen in Ootmarsum. 
En voor jongeren van 13-18 jaar is er van Sterrenkundezomer-
kamp (13-18 jaar) van 1 t/m 13 augustus. 
Op https://www.sterrenkunde.nl/jwg/ vind je alle nodige infor-
matie over deze kampen en inschrijfformulieren. 

Stof versluierde Betelgeuze  
 

Betelgeuze in Orion werd eind 2019 onverwacht donker-
der, om in maart 2020 weer op te lichten. Astronomen ston-
den voor een raadsel, maar inmiddels zijn zij eruit.  
 

Velen dachten dat 
de ster op het punt 
stond een super-
nova te worden, 
maar dat zou nu 
nog niet het geval 
zijn. De oorzaak 
van de terugval in 
de helderheid blijkt 

een geweldige 
stofsluier te zijn, die het sterlicht temperde.  
Betelgeuze is een rode superreus op 723 lichtjaren af-
stand.  
Hij is twintig keer zwaarder is dan de zon en heeft een 
straal die 1.200 keer zo groot is als die van de zon. De 
meeste superreuzen exploderen een keer als supernova, 
maar Betelgeuze voorlopig dus nog niet. Op grond van de 
kennis die men al van de ster had en recente telescoop-
beelden concluderen onderzoekers van onder meer de 
Universiteit van Amsterdam dat Betelgeuze een grote gas-
bel uitstootte die vervolgens condenseerde tot een wolk 
met vaste silicaatdeeltjes. Dat gebeurt eens in de 5 à 10 
jaar, maar hooguit één keer per eeuw hangt die wolk van 
ons uit gezien precies voor Betelgeuze, waardoor die ster 
een tijdje lichtzwakker wordt. Astronieuws.nl 

Wat is er te doen bij Halley? 
Deze zomer zullen de belangrijkste activiteiten bij Halley de publieksavonden op vrijdagen, de WAS-avonden en enkele 
zonnemiddagen zijn. En een barbecue! 
Wat betreft de publieksavonden en zonnemiddagen na 9 juli zal het bestuur nog een beslissing nemen op welke data 
die zullen worden gehouden en welke regels dan in acht moeten worden genomen. Je wordt daarover nader geïnfor-
meerd via e-mail, onze website en social media. 

1921 - 2021 

Prof. Kees de Jager    

 

Op 27 mei 2021 overleed in zijn  

geboortedorp Den Burg (Texel)  prof.  

C. (Kees) de Jager, een van de be-

kendste Nederlandse astronomen.  

Hij was niet alleen voor de weten-

schap en het ruimteonderzoek van 

grote betekenis, maar ook voor de 

amateurastronomie in ons land. Ook 

was hij een belangrijke popularisator 

van de sterrenkunde. 

Vorm en helderheid van Betelgeuze vóór en 

tijdens de afname in helderheid. Foto: ESO 

 

Monument voor meteoriet Uden 
De gemeente Uden heeft Halley een omgevingsvergun-
ning verleend voor het monument voor de meteoriet 
Uden. Dat kan nu dus van de sterrenwacht naar het 
nieuwe Terraveenplein in Odiliapeel worden vervoerd, 
waar het een mooie plek zal krijgen (animatiefoto onder). 
Wanneer een en ander kan gebeuren moet nog met de 
gemeente en de betrokken aannemer worden afgespro-
ken. In 2022 zal de nieuwe fusiegemeente Maashorst 
(huidige gemeenten Uden en Landerd) nabij de locatie 
waar de meteoriet in 1840 neerkwam een informatiebord 
over de meteoriet plaatsen. 
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BETTE MARTENS 
 
PLANETEN EN PLANETOÏDEN IN JULI 
  
Mercurius, Venus en Mars zijn moeilijke 
gevallen deze maand. 
Mars laat het totaal afweten, Venus is 
nagenoeg niet te spotten en Mercurius 
staat begin van de maand maar een paar 
graden boven de horizon, dus die kun-
nen we gevoeglijk ook vergeten. 
Nee, dan de reuzen Jupiter en Saturnus. 
Die manifesteren zich vanaf de tweede 
helft van de maand al in de avondsche-
mering en domineren de hemel de hele 
nacht. 
En ook de gasreuzen Uranus en Neptu-
nus laten zich gelden. Uranus vanaf de 
ochtendschemering in de Ram, Neptu-
nus van de nanacht tot het ochtendglo-
ren tussen Waterman en Vissen. 
6 Hebe (+8,4) staat op 17 juli in oppositie 
tussen de Arend en de Boogschutter. 
12 Victoria (+8,7) staat ook in oppositie, 
te weten op 30 juli in de Arend. 
Dwergplaneet Pluto staat op 18 juli even-
eens in oppositie in de Boogschutter. 
  
METEOREN  
 
Jawel! Zelfs meerdere zwermen! 
Begin juli: de α-Capricorniden (te her-
kennen aan hun oranje kleur) en iets la-
ter de eerste γ-Aquariden-Zuid. En ook 
de Perseïden komen eraan vanaf half 
juli, met het maximum op 12 augustus. 

  
DAGKALENDER JULI 
  
Do 1 juli - De Maan in haar Laatste Kwar-
tier, zichtbaar is de linkerhelft, van de na-
nacht tot de vroege ochtend. 
Zo 4 juli - Mercurius bereikt zijn grootste 
westelijke elongatie, maar dat is pas na 
enkele dagen misschien daadwerkelijk 

zichtbaar aan de ochtendhemel. En ook 
Japetus staat in zijn grootste westelijke 
elongatie. Hij is nu van de 10e grootte, 
dat is 2 magnitudes meer! 
Di 6 juli - Titan, de ‘hoofdmaan’ van Sa-
turnus bereikt zijn grootste oostelijke 
elongatie. Redelijk goed te vinden, wel-
iswaar met een kleine telescoop. 
Di en wo 6 en 7 juli - De maansikkel be-
vindt zich om 4.45 uur bij de ster Aldeba-
ran. Ook Mercurius is van de partij. Een 
verrekijker volstaat. 
Zo en ma 11 en 12 juli - De maansikkel 
bevindt zich in gezelschap van het lief-
despaar Mars en Venus, laag in het 
noordwesten aan de avondhemel. Ve-
nus straalt, Mars ziet bleek. Verrekijker 
aanbevolen! 
Di 13 juli - Mars bereikt op 0 uur het ap-
helium, de grootste afstand tot de zon, 
namelijk 249,2 miljoen kilometer. Satur-
nusmaan Titan ging van west naar oost, 
en staat nu in zijn grootste oostelijke 
elongatie. 
Za 17 juli - De Maan bereikt haar Eerste 
Kwartier. Zichtbaar aan de rechterkant, 
des middags en in de avond. 
Zo 18 juli - Dwergplaneet Pluto, staat om 
2.32 uur in oppositie in de Boogschutter. 
Ma 19 juli - Meer nieuws van de Maan: 
vandaag vertoont zij weer haar ‘oortje’, 
oftewel: ‘her golden handle’. Dan ligt de 
vallei Sinus Iridum nog in de schaduw, 
maar de bergketen Montes Jura krijgt al 
volop zon. 
Di 20 juli - De Zwaan-ster Mira MT Cygni 
is nu van de zevende magnitude. Het 
aanzien waard! 
Do 22 juli - Planetoïde Iris (+9,8) staat 
om 22.00 uur 1‘ ten zuiden van de ster 
62 Tau (+6,3). Beste kijktijd is rond 5 uur   
in de ochtend. Of later in het jaar. 

Za 24 juli - Volle Maan. Laag aan de he-
mel. Wel de hele nacht. 
Zo-ma 25-26 juli - Conjunctie! De maan 
wordt maatjes met Saturnus en Jupiter. 
En het sterrenbeeld Maagd is mooi in het 
zuidwesten te vinden, met de Mira ster R 
Vir, nu van de 7e grootte. 
Wo-do 28-29 Jupiter in de schijnwerpers. 
Rond 23.30 uur zal de schaduw van het 
maantje Europa, over de oppervlakte 
trekken als een zwart stipje.  Om 23.57 
uur zal Europa zelf, als wit stipje, de trek-
tocht maken. Vervolgens verschijnt om 
0.30 uur Ganymedes en gaat Io om 0.33 
uur onder in verduistering. 
Vr 30 juli - De planetoïde 12 Victoria 
(+8.7) staat in oppositie in de Arend. 
Za 31 juli - De Maan bevindt zich in haar 
schijngestalte van het Laatste Kwartier 
en haar linkerkant is zichtbaar van na 
middernacht tot in de vroege uurtjes. 
  
PLANETEN EN PLANETOÏDEN IN AUGUSTUS 
 

Mercurius, Venus en Mars verbergen 
zich de hele maand. Venus is met veel 
moeite misschien af en toe te vinden. 
Jupiter en Saturnus daarentegen, staan 
de hele nacht in volle glorie aan de he-
mel, want ze staan in oppositie met de 
Zon in de Steenbok en de Waterman. 
Uranus en Neptunus zijn ook volop van 
de partij, vooral Neptunus, die is de hele 
nacht zichtbaar in de Waterman en Ura-
nus kun je met een verrekijker opsporen 
in de Ram, aan de vroege ochtendhe-
mel. 
Dwergplaneet Ceres (+8,8) manifesteert 
zich rond 20 augustus bij de Hyaden in 
de Stier. 2 Pallas (+9,2) vinden we in de 
Vissen.  

Planeten en dagkalender - juli t/m september 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. 

7 en 8 juli, rond 4.45 uur – de maan bij Alde-
baran en Mercurius (Me). 

11 en 12 juli, rond 22.30 uur – de maan bij Mars (Ma) en Venus (V). 
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6 Hebe staat in de Boogschutter en 12 
Victoria in sterrenbeeld Arend. 
  
METEOREN 
 
Zeker! Augustus is rijk aan zwermen! De 
allerbekendste is natuurlijk de rijke 
zwerm van de Perseïden, actief tot 24 
augustus, met het hoogtepunt op 12 au-
gustus, twee dagen na de naamdag van 
St, Laurentius, waar deze zwerm ooit 
naar vernoemd werd als: Laurentiustra-
nen of Laurentiusstroom! 
Dan kunnen we onze wensen ook naar 
de hemel sturen als we van 3 tot 25 au-
gustus de κ-Cygniden bewonderen en 
vanaf 25 augustus de α-Aurigiden. 
  
DAGKALENDER AUGUSTUS 
 
Ma 2 augustus - Dan Saturnus, die staat 
om 6 uur in oppositie, dus tegenover de 
Zon en dat levert natuurlijk de hele nacht 
een mooi schouwspel op! 
Wo/do 4/5 augustus - Jupiter opnieuw in 
de schijnwerpers! De schaduw van 
maantje Europa trekt vanaf 1.25 uur tot 
4.15 uur over Jupiter, als zwart stipje, ge-
volgd door Europa zelf, als wit stipje, van 
2.11 uur tot 4.59 uur. 
Vanaf 2.47 uur verdwijnt Io in het duister 
en om 3.49 uur duikt Ganymedes eruit 
op! 
Do 5 augustus - We richten onze kijker 
op de Grote Beer, waar de Mira ster R 
Uma nu van de 7e of 8ste grootte is. Ze 
staat het hele jaar boven de horizon en 
is dus vrij makkelijk te spotten met haar 
steile stijgende tak en ietsje minder steile 
dalende tak. 
Vr 6 augustus - Algol in een dip om 23.25 
uur. Hij klimt in 5 uur uit zijn dal en is dan 
weer op volle sterkte, magnitude +2,1. 
Za 7 augustus - De Maan, als sikkeltje, 
vóór Nieuwe Maan, staat onder de ster 
Pollux. En maan Titan bevindt zich in zijn 
grootste oostelijke elongatie ten opzichte 
van Saturnus. 

Zo 8 augustus - Nieuwe Maan. Het Wal-
halla voor Deep Sky fanaten. Tip: Balk-
spiraal M109, in de Grote Beer. 
Wo/za 11/14 augustus - De Perseïden 
actief! Topnacht is 12 op 13 augustus 
met wel 40 tot 60 meteoren per uur! 
En Titan, de grootste en bekendste Sa-
turnusmaan, staat nu op zijn uiterste 
westelijke punt. 

De maantjes, Ganymedes, Europa en 
Callisto zijn vanaf 23 uur te vinden aan 
de westkant van Jupiter en vanaf mid-
dernacht in het westen geclusterd, met 
Europa op kop. Maantje Io staat hele-
maal aan de andere kant! 
Ma 16 augustus - De Maan heeft een sa-
menstand met Antares, de oranje hoofd-
ster van de Schorpioen om 21.30 uur, 
maar dan is het nog vrij licht. Zoek het 
tweetal later op, met de Maan op 3,5° 
noordelijk van de ster. 
Do/vr 19/20 augustus - Om 0 uur komt 
Jupiter in oppositie met de Zon. Hij be-
vindt zich aan de oostelijke rand van de 
Steenbok, nabij de ster γ Cap (+2,8). De 
reuzenplaneet klimt de komende jaren 
steeds hoger. 
Vr 20 augustus - De dwergplaneet Ceres 
start haar tocht door de Hyaden in de 
Stier, die eindigt in november. Dan komt 
ze in oppositie met de Zon. 
Vr-zo 20/22 augustus - Ook de Maan is 
uiteraard op pad! Ze passeert om 0.00 
uur (21 aug.) de planeet Saturnus op 
4,6° ten zuiden ervan. 
Zo 22 augustus - Volle Maan! Een stra-
lende verschijning! 
Ma 23 augustus - Titan weer in beeld, nu 
in zijn grootse oostelijke elongatie ten 
opzichte van Saturnus. 
Wo 25 augustus -  Planetoïde 89 Julia 
(+8,9), staat in oppositie in de Water-
man. In de buurt van α Aqr (+3,2), en γ 
Aqu (+3,8).  
Vr 27 augustus - Opnieuw een boeiend 
schouwspel van de satellietjes van Jupi-
ter! Deze keer zien we om 21.47 uur het 
maantje Io op 2‘ ten zuiden van maantje 
Europa. Eerst snelt Io Europa voorbij en 
keert dan op haar schreden terug en 
passeert Europa voor de tweede keer! 
Ma 30 augustus - Laatste Kwartier van 
de links-verlichte Maan! Te spotten in de 
nanacht en vroege ochtend. 
Di 31 augustus - Bij Saturnus: maan Ti-
tan bevindt zich op het uiterste punt van 
zijn baan ten westen van de Ringdrager. 
  
PLANETEN, PLANETOÏDEN EN KOMEET IN 

SEPTEMBER 
 
Van Mercurius, Venus en Mars: geen 
nieuws! Van Jupiter en Saturnus: goed 
nieuws!    
Ze staan de hele avond te stralen tot na 
middernacht! 

Uranus, in de Ram, staat ook de hele 
nacht boven de horizon! 
Neptunus, al te vinden met een goede 
vergroting, staat de hele nacht boven de 
horizon in het grensgebied tussen ster-
renbeelden Waterman en Vissen en 
komt op 14 september in oppositie met 
de Zon. 
2 Pallas (+8,5) bevindt zich in dezelfde 
contreien als de gasreus Neptunus en 
komt op 11 september in oppositie. Het 
dwergplaneetje 7 Iris, (+9,6) vertoont 
zich in de Tweelingen. Ze staat in de 
buurt van de ster ε Gem. (+3,2). 40 Har-
monia (+9,7) houdt zich op in de Walvis 
en met 80 Sappho, evenals 89 Julia,  al-
lebei zo’n beetje tiende grootte, zijn we 
weer terug in de Waterman. 
Er is een ‘nieuwe’ komeet verschenen, of 
beter gezegd: er is een komeet opnieuw 
verschenen: namelijk de komeet 67P/ 
Churyumov-Gerasimenko, beroemd ge-
worden door de ESA-sonde Rosetta, die 
bij de komeet ‘in de buurt’ was, tussen 
2014-2016 en uiteraard interessant ma-
teriaal heeft doorgeseind. Hij is nu nog 
lichtzwak, (+11) maar dat wordt zoetjes-
aan beter! Hij bevindt zich voor ons, in de 
Benelux, wel op een beroerde plek, na-
melijk rond 20.40 uur op circa 10° boven 
de zuidelijke horizon. 
En dan hebben we nieuws over de ko-
meet 4P/Faye (+10), die zich oostwaarts 
spoedt, aanvankelijk door de Stier en 
vanaf de 24 september door sterren-
beeld Orion. 
  
METEOREN 
 
Rustig. Af en toe een verdwaalde antihe-
lion, afkomstig van het punt recht tegen-
over de zon, of een sporadische mete-
oor, die opduikt uit het niets, in een hel-
dere nanacht. 
  
DAGKALENDER SEPTEMBER 
 
Wo 1 september - Op het noordelijk half-
rond het begin van de weerkundige 
herfst, dat altijd op 1 september valt. De 
sterrenkundige herfst begint om en nabij 
21 september. 
Vr 3 september - Nu zichtbaar: Mira-ster 
T Uma, in de Grote Beer, van pakweg de 
achtste grootte. 
Za 4 september - Eveneens waarneem-
baar,  aan  de westelijke avondhemel:  

Twee kleurrijke Perseïdenvuurbollen. Heel 
mooi. Foto: John Chumack, 2015. 

De planeten die in augustus 2021 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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Mira ster T Herculis, ook zo ongeveer 
van de achtste magnitude. 
Za/ma 5/6 september - Blik op Jupiter 
(met verrekijker!), voor het boeiende 
schouwspel dat de satellietjes ons te bie-
den hebben. 
22.27 uur: Io verdwijnt in de schaduw 
van de planeet, aan de achterkant. 
0.11 uur: een wit stipje, Europa, beweegt 
zich voor de planeet langs. 
1.02 uur: een zwart stipje, de schaduw 
van Europa, trekt voorbij. 
1.39 uur: maantje Io maakt zich vrij uit de 
schaduw van de planeet. 
2.59 uur: er trekt weer een wit stipje 
voorbij, namelijk Ganymedes. 
3.00 uur: einde van de tocht van het eer-
ste witte stipje: maantje Europa 
3.51 uur: het zwarte stipje, de schaduw 
van Europa, verdwijnt uit het zicht. 
Wo 8 september - De komeet 4P/Faye 
(+10) bereikt vandaag zijn perihelium op 
1,619 AE van de Zon. Hij bevindt zich in 
de Stier en is zichtbaar in de nanacht en 
vroege ochtend. We kunnen dan om 5 
uur ook meteen proberen Saturnus-
maan Titan te spotten, die in zijn grootste 
oostelijke elongatie staat. 
Za 11 september - Neptunus staat in het-
zelfde hemelsegment als planetoïde 2 
Pallas (+8,2), nl in het grensgebied tus-
sen Waterman en Vissen. Je zult die 
twee niet gauw door elkaar halen, want 
Neptunus is een volle magnitude helder-
der. 

Ma 13 september - Het 
Eerste Kwartier van de 
Maan, valt om 2.39 uur 
exact. Zichtbaar in de 
middag en avond. 
Di 14 september - 
Grootste oostelijke 
elongatie van Mercu-
rius om 4 uur. Weten 
we dat ook weer! 
En waar we daadwer-
kelijk getuige van kun-
nen zijn, is het gege-
ven dat de gasreus 
Neptunus om 9 uur in 
oppositie gaat met de 
Zon. Hij heeft een 
magnitude van +7,6, 
dat is te doen met een 
goede vergroting. 
Want hij staat maar 
4236 miljoen kilometer 
(4 lichturen) van ons 
vandaan! In de Water-
man, in een sterarme 
hemel-uithoek! 
Vr 17 september - De 
komeet 6P/d’Arrest 
(+11), bereikt vandaag 
zijn perihelium, op 
1,36 AE van de Zon. 
Ma 20 september - 
Een mede-satelliet 
van Titan: Japetus, be-
reikt vandaag zijn 

grootste westelijke elongatie ten op-
zichte van de ringdrager Saturnus. 
Di 21 september - Volle Maan om 1.55 
uur. De Maan staat de hele nacht boven 
de horizon te pronken. 
Wo 22 september - Vandaag begint de 
astronomische herfst. De zon bereikt nu 
haar ecliptische lengte van 180° en dag 
en nacht zijn over de hele wereld even 
lang. Oftewel we hebben de Herfstequi-
nox van dit jaar bereikt. 
Za/zo 25/26 september - De afnemende 
Maan bevindt zich om 0 uur 5° ten zui-
den van de Plejaden, Ze reizen samen 
verder Hyaden en de ster Aldebaran, het 
linkeroog van de Stier. 
En de komeet 6P/d’Arrest verblijft in de 
Boogschutter, laag aan de hemel. Hij 
passeert de bolvormige sterrenhoop 
Messier 28, op minder dan 1° ten zuiden 
ervan. 
Wo/do 29/30 september - Weer een op-
voering van klasse, door de Jupitersatel-
lietjes! 
Om 21.57 uur maakt Europa haar op-
wachting en begint als wit stipje aan haar 
reis over de planeet en om 22.27 uur 
volgt haar schaduw, als zwart stipje. Ver-
volgens verschijnt maantje Ganymedes 
om 23.42 uur, gevolgd door zijn scha-
duw, om 0.43 uur. 
Om 0.46 uur verlaat Europa het toneel   
en om 1.16 uur volgt haar schaduwstip. 
Om 3.17 uur neemt Ganymedes af-
scheid, en om 4.21 uur zijn schaduw.   

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trio TRIFID 
 
Op zaterdag 16 november 2019 gaf het 
trio TRIFID bij onze sterrenwacht twee 
voorstellingen ‘Sounds of Interstellar 
Space’, met aansluitend sterrenkundige 
lezingen. Beide voorstellingen werden 
goed bezocht. 
TRIFID bracht daarna het album Sounds 
of Interstellar Space op CD uit en ook via 
o.a. Spotify en iTunes. ESA-directeur 
Günther Hasinger en collega Mark 
McCaughrean schreven de liner notes in 
het CD-boekje. De compositie is nu ge-
nomineerd voor de prestigieuze Matthijs 
Vermeulenprijs 2021. De winnaar is in 
juni bekendgemaakt, maar pas na het 
‘ter perse’ gaan van dit blad.  
Meer informatie is te vinden op  
www.rikcornelissen.com 
 

De verplaatsing van Neptunus en de planetoïde 2 Pallas tussen 
medio juni en medio november. Ze zijn respectievelijk op 14 en 
11 september in oppositie. Helderheid 2 Pallas is dan +8,5. 

Lichtende nachtwolken 
 
Ze zijn al gezien deze zomer:  
lichtende nachtwolken!  
Tussen eind mei en begin augus-
tus is dit fenomeen soms aan de 
noordelijke hemel te zien.  
Met wat geluk kun je ze in een hel-
dere zomernacht waarnemen tus-
sen 23.30 uur en 3 uur. 
 
Lees er meer over op blz. 17. 

18 juni 2021 - foto: Willem Schot, Halley 

15 15 15 15 augustusaugustusaugustusaugustus        
BARBECUEBARBECUEBARBECUEBARBECUE    bij Halleybij Halleybij Halleybij Halley    

Jij en evt. partner zijn welkom! 

Eigen bijdrage: € 17,-- 

Meld je voor 9 augustus aan bij  

Urijan Poerink, poerinku@planet.nl 

7



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie had gedacht dat onze sterrenwacht ooit een (heel bescheiden) rol zou spelen in een der grootste 
evenementen ter wereld: het Eurovisie Songfestival? Niemand natuurlijk. Op 24 februari liet de 
productiemaatschappij IDTV ons weten dat zij op zoek is naar mooie, unieke buitenlocaties in Nederland voor 
een postcard voor een der deelnemers aan het Eurovisie Songfestival 2021.  

 
URIJAN POERINK 
 
Halley is zo’n mooie en unieke locatie, 
zo vonden zij, en zou ook een post-
card waard zijn. Dat vinden wij ook, 
dus hun vraag of zij mochten komen 
kijken, beantwoordden wij natuurlijk 
meteen bevestigend. Op 12 maart 
hebben Anton Valks, Yigal Herstein 
en Urijan Poerink twee medewerkers 
van IDTV ontvangen en rondgeleid. 
Ze waren al snel enthousiast. Een 
belangrijk punt was de plek waar het tiny 
house zou kunnen staan. Op ons eigen 
terrein zou het te dicht bij het gebouw 
staan, maar op de aangrenzende wei-
landen was ruimte genoeg. Ze legden uit 
wat de bedoeling was: de postcard wordt 
in de schemering en nacht opgenomen, 
met onder meer de inzet van een drone. 
Het tiny house wordt verlicht en huiselijk 
ingericht en de sterrenwacht wordt even-
eens aangeschenen. Een hologram van 
de betrokken ESF-deelnemer (nog niet 
werd prijsgegeven om wie het ging) 
wordt later bij de montage van de post-
card in het tiny house gemonteerd. Een 
week later viel de beslissing: Halley was 
definitief gekozen voor een postcard.  

De opnames 
werden gepland 
op de middag 
en avond van 1 
april. Ons werd 
verzocht om tot 

de uitzending tijdens het ESF niets over 
de postcard naar buiten te brengen en 
alleen anderen daarover te informeren 
als dat strikt nodig was. Dat laatste betrof 
ook de eigenaar en de gebruiker van het 
weiland waar het tiny house zou worden 
geplaatst. Zij gaven gelukkig toestem-
ming. 
Op 1 april was het behoorlijk druk bij Hal-
ley. Een IDTV-ploeg van wel circa 15 
personen, onder wie zelfs een cateraar, 
meldde zich, en ook zes Halleyleden, die 
de nodige hand- en spandiensten zou-
den verrichten. Het tiny house werd met 
zorg geplaatst en ingericht, waarna tot 
diep in de nacht werd gefilmd en met een 
drone rondgevlogen. Alle auto’s moes-
ten buiten beeld op de Bleekeseweg 

worden geparkeerd, en tijdens het filmen 
verstopte iedereen zich of was naar bin-
nengegaan. Wij kregen tot taak de drie 
verlichte koepels gelijktijdig te openen en 
te draaien terwijl de drone al filmend 
voorbij kwam. Ook daarbij was het zaak 
dat we niet in beeld kwamen, dus we 
wrongen ons in allerlei bochten om on-
gezien de knoppen te bedienen. Maar 
alles verliep naar wens. Al na de tweede 
keer riep de regisseur door de wal-
kietalkie dat hij heel tevreden is. Op deze 
avond  hoorden  we dat de postcard was 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestemd voor de Stefania die namens 
Griekenland zou optreden. 
De spectaculaire postcard van 40 
seconden maakte na de halve finale 
van het ESF op 18 mei veel los in 
allerlei geledingen.  
De naam Sterrenwacht Halley werd in 
het filmpje niet vermeld maar wel ‘Vin-
kel’. Op social media vroegen velen 
zich af ‘wat is Vinkel?’, ‘waar ligt 
Vinkel?’ In Vinkel zelf deed al voor het 
ESF het gerucht de ronde dat het 

dorp in een postcard zou voorkomen; 
Halley werd genoemd maar vooral ook 
de pas herbouwde molen ‘De Zwaan’. 
Niemand wist het zeker.  
Het Brabants Dagblad, Omroep Brabant 
en andere media besteedden eveneens 
aandacht aan Halley’s betrokkenheid bij 
het ESF 2021. Deze PR komt goed van 
pas, nu we weer bezoekers mogen 
ontvangen.       
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halley ‘doet mee’ aan het Eurovisie Songfestival 2021 
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Geslaagde waarnemingen van de zonsverduistering  
 
De gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni zal waarschijnlijk wel door de meeste Halleyleden zijn gezien: thuis, op 
het werk, op school of bij de sterrenwacht. Voor de sterrenwacht kwam de eclips op een goed moment: de coronaregels 
waren net versoepeld, zodat de sterrenwacht op deze dag voor het eerst weer voor leden en publiek kon worden open-
gesteld. En het weer kon niet beter, geen wolkje aan de lucht. 
 
Het werd niet druk, circa 35 
belangstellenden, maar dat 
was ook de bedoeling, want 
de 1,5-meterregel bleef wel 
gelden.  
De kijker in de grote koepel 
werd ingezet, en op het dak-
terras en de terrassen in de 
tuin stonden verscheidene 
(zonne)telescopen opgesteld. 
Er werd volop gefotografeerd. 
Iedereen kon in het audito-
rium een presentatie bijwonen 
over de zon en eclipsen. 
We verwelkomde een bijzon-
dere gast: de Grieks-Neder-
landse Stefania Liberakakis, 
die op het Eurovisie Songfestival 2021 
namens Griekenland de tiende plaats be-
haalde. Zij ging in op onze uitnodiging om 
onze sterrenwacht te bezoeken die het 
decor vormde voor haar introductiefilm-
pje tijdens de halve en hele finale. Stefa-
nia, inmiddels een beroemdheid in Grie-
kenland, en haar manager werden ont-
vangen en rondgeleid door Twan Bek-
kers. 
Omroep Brabant TV en de regionale om-
roep DTV maakte gedurende bijna de 

hele eclips opnames en spraken met le-
den en andere bezoekers. Omroep Bra-
bant TV verzorgde zelfs een livestream. 
Voor hen was de aanwezigheid van Ste-
fania een verrassing. Beide omroepen 
mochten haar interviewen. 

 
Volgende gedeeltelijke 
eclips 
De eclips van 10 juni was in 
de poolstreken ringvormig.  
Op dinsdag 25 oktober 

2022, tussen 11.08  en 13.03 uur,  vindt 
weer  een gedeeltelijke zonsverduistering 
plaats die wij helemaal kunnen zien. Het 
maximum is te 12.05 uur. Dan wordt 33% 
van de zonsdiameter en 22% van het 
zonsoppervlak bedekt. De eclips zal ner-
gens ringvormig of totaal zijn. 

 
Eclipsfoto’s 
Op de bladzijden 10 en 11 
meer over de eclips en 
mooie foto’s. Hieronder een 
toelichting op enkele van 
die eclipsopnames. 
Willem Schot stond op 10 
juni met zijn Lunt-zonnete-
lescoop bij abdij Mariën-
kroon, waar onder meer le-
den van de Werkgroep 
Sterrenkunde Heusden de 
eclips observeerden. Hij  fo-
tografeerde te  12.08 uur de 
verduistering met zijn Ni-
koncamera D7100 en 280 

mm telelens, voorzien van een folie. ISO 
1000 en 1/320 s. 
Chris Derks was ook bij de abdij en 
maakte met zijn telefooncamera een foto 
door een Newtontelescoop. 
Raymond Westheim fotografeerde de 
eclips met zijn camera Canon EOS 70D, 
voorzien van een SIGMA 100-300 mm-
lens met een oranje solar filter ervoor. Hij 
maakte in GIMP een collage. 
Marinus van Ginkel nam de eclips vanuit 
zijn tuin in Heesch waar. Om 12.15 uur 
maakte hij een geslaagde opname met 
een 300 mm telelens; 400 ASA, automa-
tische sluitertijd.  

 

Facebookpost Stefania 
Op de terugweg naar huis postte 
Stefania (foto) dit bericht op de  

Halley Facebookgroep:  
“Vandaag was ik bij de Halley Astro-
nomical Observatory in Vinkel (Ne-
derland) waar ik de gedeeltelijke 

zonsverduistering heb bekeken! Dit 
is de locatie waar mijn Eurovision 
Postcard is opgenomen, dus het 
was echt geweldig om het met ei-
gen ogen te zien! Ik zal het zeker 
nog eens bezoeken ' s nachts, zo-

dat ik de planeten en de sterren kan 
bekijken. Ik weet niet waarom, maar 

ik ben gewoon gefascineerd door 
het universum en alle astronomi-

sche objecten erin!  
Vanavond vast voor de 10e keer 

naar Interstellar kijken.” 

Boven: Leden fotograferen de eclips bij de 
radiotelescoop. We zien Edwin van Schijn-

del, Raymond Westheim, Casper ter Kuile en 
Rob van Mackelenbergh bij hun kijkers. 

Onder: Twan Bekkers wordt geïnterviewd 
door Omroep Brabant. 

De gedeeltelijke eclips. 
Foto: Rob van Mackelenbergh 

Jacob Kuiper toont de 
projectie van de eclips 

door het bladerdek van 
een boom.
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Collage  
Raymond Westheim 

Lenn van Schadewijk 
op school in Odiliapeel 

Chris Derks door kijker 
van Remy van Bokhoven

Hetty Mattaar, 12.22 uur 

    Collage Simon van Leverink 

Willem Schot, 12.08 uur 

Martin Simmons 

Marinus van Ginkel, 12.15 uur 

De gedeeltelijke zonsverduistering  
van 10 juni 2021 

Pepijn Jansen, 12.22 uur 
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Tijdens gedeeltelijke zon-eclips  

Temperatuurmeting 

 

De luchttemperatuur kan tijdens een eclips behoorlijk ver-
anderen. Bij een totale zonsverduistering zijn dat vaak vele 
graden Celsius.  
 

JACOB KUIPER  

 

Een eclips veroorzaakt de sterkste temperatuurfluctuaties dicht 
boven het aardoppervlak. Om dat te onderzoeken is een 
meetopstelling   met   temperatuursensoren   op   verschillende  
 

hoogtes boven het maaiveld nodig. Met zo'n sensorenpakket 
werd donderdagochtend in Steenwijk gewerkt. Door de vrij 
kleine zon-eclips was vooraf al duidelijk dat er geen forse tem-
peratuursveranderingen zouden ontstaan. Toch is een beperkt 
effect zichtbaar.  
Tijdens de eclips is de temperatuur gedurende een uur vrijwel 
niet veranderd. Normaal zou op zo'n fraaie zomerdag als deze 
de temperatuur op dat tijdstip van de dag zeker 1 tot 2 graden 
zijn gestegen. Bekijken we de registratie in  detail   dan zien we 
net bij het  eclipshoogtepunt een kortdurende scherpe tempe-
ratuurdaling. Die dip werd veroorzaakt door één losse stapel-
wolk. De cumuluswolk liet in enkele minuten de luchttempera-
tuur met een paar graden dalen. 

 

Rechts op de registratie zien we dat de sensoren op alle niveaus weer hogere waarden aangeven, de 
eclips is duidelijk voorbij. 

Jacob Kuiper bij de meetopstelling met 
sensoren in zijn tuin in Steenwijk. 

Eclips beïnvloedt energieproductie 
Grafiek links: de gedeeltelijke zonsverduistering van 10 juni heeft een dipje 
(nog niet eens een dipje eigenlijk) nagelaten in de grafiek van de productie 
van de 112 zonnepanelen van onze sterrenwacht.  
Zelfs tijdens het maximum van de zonsverduistering, toen 17% van de zon-
neschijf was bedekt, steeg de hoeveelheid zonne-energie doordat de zon nog 
steeds aan het klimmen was. 

Hans Bomers maakte op 10 juni te 14.00 uur 
deze screenshot van de grafiek. 

De eclips van 10 juni 2021. Foto: Jacob Kuiper 
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Het instrumenten-
platform 

  
In het kader van Halley 2.0 hebben wij 
enkele jaren geleden een weerstation 
aangeschaft. Dat weerstation heeft ja-
renlang ongebruikt in de kast gestaan 
maar we wilden dit opstellen op een 
hoge mast op de sterrenwacht. Afge-
lopen ALV was het eindelijk zo ver: ik 
heb toen aangekondigd dat we hier 
eindelijk werk van gingen maken. Op 
de website van Halley, maar mogelijk 
ook via een app, komt een pagina 
waarop je live de waarneemcondities 
op de sterrenwacht kan bekijken. 
 

YIGAL HERSTEIN 

  

Inmiddels hebben we een groepje van 
ongeveer tien man verzameld. Eerst ke-
ken we welke weerwebsites ons wel 
aanspraken en welke niet om daarna te 
bepalen hoe we ons eigen instrumenten-
platform wilden maken.  Omdat we van-

wege COVID19 niet bij elkaar mochten 
komen, kozen we ervoor om via de mo-
derne media geregeld contact te hou-
den. Hierdoor konden we snel informatie 
uitwisselen. Foto's werden gedeeld, 
maar tijdens besprekingen kon men ook 
o p het computerscherm van anderen tij-
delijk kijken. Hierdoor wist iedereen hoe 
ver de ander gevorderd was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We besloten uiteindelijk ons plan breder 
te trekken: niet alleen willen we de weer-
condities  meten,  maar we nemen er ook 
de metingen in op van de radiotele-
scoop, Graves-antenne, all-sky-camera, 
magnetometer en de SQM-meter. 
Met het weerstation kunnen traditionele 
gegevens zoals temperatuur, luchtvoch-
tigheid en neerslag worden gemeten.  
De radiotelescoop geeft een mate van 
zonneactiviteit. Met de Graves-antenne 
kunnen meteoren worden gedetecteerd. 
De all-sky-camera zal de hele hemel 
continu in de gaten houden. Met de mag-
netometer worden variaties van de sterk-
te van  het aards  magnetisch veld gere-
gistreerd. Als dit sterk varieert, is er een 
verhoogde kans op noorderlicht! de 
SQM-meter registreert de hoeveelheid 
lichtvervuiling.  
We kozen ervoor om niet alleen deze ge-
gevens weer te geven, maar ook om te 
kijken of we de metingen kunnen combi-
neren. Zo hebben we bijvoorbeeld het 
computerprogram-ma voor de magneto-
meter zo geschreven dat als het aard-
magnetisch veld snel varieert, de allsky-
camera automatisch de hemel zal opne-
men zodat je later de mogelijke beelden 
van noorderlicht kan terug bekijken.  
De SQM-meter zal de helderheid van de 
hemelachtergrondshelderheid meten.  
Dit is een maat voor de hoeveelheid 
lichtvervuiling. Echter, met de allskyca-
mera kan je ook een beeld krijgen van de 
hoeveelheid lichtvervuiling en kan je je 
voornaamste lichtbronnen detecteren. 
Door dit naast elkaar weer te geven, ho-
pen we het publiek bewuster te maken 
van de effecten van o.a. lichtvervuiling.  
Soortgelijke intelligente ideetjes hebben 
we met meer instrumenten. 
Om alle instrumenten te kunnen plaat-
sen, moet een extra mast worden ge-
plaatst. De huidige mast zal worden ge-
bruikt voor de Graves-antenne.  
De nieuwe mast zal zo vrij mogelijk moe-
ten komen te staan.  
Via Gijs van Houtem kwamen we in con-
tact met zijn broer Rien die ons een kan-
telmast wilde  geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mast is op 10 april door vijf Halleyle-
den doorgeslepen, opgeladen en later 
door Gijs van Houtem op de sterren-
wacht afgeleverd en in elkaar gelast. 
De console staat al in een betonnen fun-
dering en de mast zelf is gereed ge-
maakt om in de console te worden gezet.  
We richten binnenkort de mast op en 
hangen er de instrumenten in.  
Daarna gaat de website  online. Houd 
dus de Halleywebsite in de gaten! 
Het voordeel van een kantelmast is dat 
deze makkelijk te onderhouden is zonder 
dat je een hoogwerker nodig hebt. 

Instrumenten voor het platform. 

Boven: de mast wordt opgeladen en naar 
Halley gebracht. Onder: de console op de 

plek waar die nu in de fundering staat. 

1 april: Halley en het tiny house tijdens 

de opnames voor de postcard voor het 
Eurovisie Songfestival. 

Foto: Urijan Poerink
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Grote stofgeisers door kooldioxide-uitbarstingen op Mars 
 

 
In de afgelopen decennia hebben de om Mars draaiende verkenningssondes een onophoudelijke stroom aan satellietfo-
to's geleverd. We komen zo steeds meer te weten over de fenomenen die op het Marsoppervlak plaats vinden. Een 
daarvan is de kooldioxidegeiser, herkenbaar aan de bijzondere pluimen op het oppervlak . Kooldioxidegeisers spuiten 
grote hoeveelheden stof en zand met enorme snelheid uit het oppervlak omhoog.  
 

JACOB KUIPER *  
 
De geisers herkennen we aan de 
vele zwarte en soms ook enkele witte 
structuren op het voornamelijk roest-
kleurige Marsoppervlak.  
Op Marsfoto's uit 2006 werden deze 
bijzondere, vaak V-vormige, structu-
ren al gevonden. Onderzoekers vroe-
gen zich af hoe ze ontstonden en 
waarom ze in de loop van het zomer-
seizoen meestal geheel verdwenen. 
Nieuwe observaties met de Mars-
Odyssey satelliet toonden aan dat de 
donkere gebieden vrijwel dezelfde 
temperatuur hadden als de omge-
ving. De gebieden waar de pluimen 
ontstonden, kennen in het wintersei-
zoen bijzonder lage temperaturen, 
soms dalend tot min 140 graden Cel-
sius. Dat is voldoende om het kooldi-
oxidegas in de Marsatmosfeer te la-
ten bevriezen en als ijs op het opper-
vlak af te zetten. Die laag kooldi-
oxide-ijs (ook wel koolzuurijs ge-
noemd) heeft uiteindelijk een dikte tot 
soms wel 1 meter. In de Marslente 

zal de zon het ijs beschijnen en het 
daaronder liggende oppervlak sterk 
opwarmen. Het koolzuurijs begint, als 
het opwarmt tot min 126 graden Cel-
sius, onmiddellijk over te gaan in gas-
vormige toestand. Op plaatsen waar 
de ijslaag het zwakst of het dunst is, 
breekt het gas met enorme kracht 
door het ijs en vormt een grote geiser 
die allerlei materiaal met snelheden 
tot 160 kilometer per uur omhoog 
slingert. Daarbij is veel van het dieper 
onder de oppervlakte aanwezige 
donker gekleurde zand een belang-
rijk bestanddeel van de grote stofgei-
ser. De heersende wind zal de deel-
tjes uit de geiser over een flinke af-
stand stroomafwaarts kunnen ver-
spreiden. Uiteindelijk dalen de deel-
tjes neer en vormen donkere pluimen 
op het roestkleurige oppervlak. Soms 
koelt het uitgestoten koolzuurgas 
weer snel af en kan als koolzuur-
sneeuw meteen neerslaan op het op-
pervlak. Dat levert dan juist een witte 
pluim op. Uit onderzoek blijkt dat de 
geisers doorgaans wel tot 100 dagen 

Foto: de Mars Reconnais-
sance Orbiter (MRO) met de 
HiRise camera toont de vele 

pluimen van donker materiaal 
die zijn uitgestoten door de 

kooldioxidegeisers. Bron: 
NASA/JPL/Caltech.

Een artist-impression van het geiser-fenomeen zo-
als dat op veel plaatsen rond de zuidelijke poolkap 
van Mars kan worden gevonden. Afbeelding: Ari-
zona State University/Ron Miller. 
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stof kunnen spuiten. De bodemtempera-
tuur stijgt daarbij snel tot min 38 graden 
Celsius. Uiteindelijk is de hele koolzuur-
ijslaag in ongeveer 160 dagen volledig 
verdwenen van het oppervlak. Het ultra-
fijne roestkleurige Marsstof, dat over de 
hele planeet is te vinden, bedekt de don-
kere pluimen later soms gedeeltelijk 
waardoor het oppervlak een meer egale 
kleur krijgt. 

Zwevende ijslagen 
Mochten er ooit astronauten in deze ge-
bieden een missie uitvoeren, dan is voor-
zichtigheid geboden. Lopen over de 
koolzuurijskorst zal een bijzondere erva-
ring geven. De van onderaf sublimeren-
de doorzichtige ijsmassa zweeft enigs-
zins boven de Marsbodem door de hoge 
gasdruk. Plotseling kunnen dan met da-
verend  geweld  de   geisers   uitbarsten, 

waarbij brokken ijs, gruis en zand  
worden weggeslingerd. Een zeer onsta-
biel geologisch fenomeen dat we in die 
vorm hier op Aarde nooit zullen zien.  
De artist-impression van Ron Miller geeft 
dit nog eens heel goed weer. 
 
* Halleylid Jacob Kuiper is redacteur van Het 
WEERMagazine, waarin dit artikel in 2020 is 
verschenen. www.hetweermagazine.nl 

 

 
Chinese taikonauten naar ruimtestation  
 
Op 17 juni heeft China drie taikonauten in een lage baan om de 
aarde gelanceerd. Deze missie, Shenzhou 12, is de eerste die 
bemand naar het ruimtestation Tiangong gaat.  
Ter voorbereiding was op 29 mei het vrachtvaartuig Tianzhou-2 
cargo daarheen gebracht.  
Dit is de zevende Chinezen bemande ruimtemissie. De voorlaatste 
was in 2016. Toen was er de Shenzhou-11-missie van twee perso-
nen naar de Tiangong-2-module gereisd. 
Het ruimtestation is geschikt voor de huisvesting van drie taikonau-
ten gelijktijdig gedurende drie maanden, maar bij de afwisseling van 
missies heeft het de capaciteit van zes bemanningsleden. De massa 
van de Tiangong zal een vijfde zijn van het ISS bedragen. De Verenigde Staten willen China buiten het ISS houden. De NASA 
verbiedt uit “nationale veiligheidsoverwegingen” zelfs elke samenwerking op ruimtevaargebied met China.  
  
 

Chinese rover rijdt rond op Mars 
 
China is de vierde natie die met succes een ruimte-
vaartuig een zachte landing op Mars liet maken. Dat 
gebeurde in mei. De Sovjet-Unie, de Verenigde Sta-
ten en de ESA gingen het land voor. 
 
De Zhurong Marsrover kwam neer in het noorden van 
Utopia Planitia, het grootste bekende inslagbassin van 
ons zonnestelsel, en wel in een gebied waar veel on-
dergronds ijs wordt vermoed. Hij is inmiddels al gespot 
door de camera’s van verscheidene satellieten die rond 
de planeet wentelen, ook door de Chinese Tianwen-1 
dat Zhurong naar Mars bracht.  
De missie van Zhurong, die 90 dagen zou moeten du-
ren, omvat onderzoek aan de geologie, bodem en de 
dampkring Utopia Planitia. Zhurong (Chinees voor 
‘God van het Vuur’) heeft allerlei wetenschappelijke in-
strumenten aan boord, waaronder een radar die ijs tot op 100 meter diepte kan registreren. 
Op 11 juni publiceerde China een foto van het landingsplatform en de rover, gemaakt door losgekoppelde camera die tien meter 
van het platform was neergezet. Verder heeft de rover op Marsdag (Sol) 27 een 360°-panoramafoto gemaakt van het landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De selfie van Zhurong (links) naast het landingsplatform. 

Gedeelte van de panoramafoto van 
360° die Zhurong maakte met de

 ‘navigation terrain camera’ op zijn 
mast. De rover staat nog op het 

landingsplatform.
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De maan 
Edwin van Schijndel maakte de opname links op 25 
maart 2021, enkele dagen voor Volle Maan. De maan 
was voor 82% verlicht. De grootste krater (links van 
het midden) heet Schickard en ligt niet ver van de lin-
kermaanrand, tussen 40° en 50° ZB. Het is een inslag-
krater met een versleten rand die is aangetast door 
kleinere kraters van jongere inslagen. De krater is ver-
noemd naar de Duitse geleerde Wilhelm Schickard 
(1592-1635). Gelet op de vorm wordt de krater ook 
wel een ommuurde vlakte wordt genoemd, die voor 
een groot deel uit lava bestaat. 
Gebruikte apparatuur: Takahashi TSA 120 refractor 
en opname met ZWO ASI 290 monochrome camera 
en TeleVue powermate 2,5x. 
 

De zon met vlekken 
De foto hieronder van de zon is eveneens van Edwin 
van Schijndel en dateert van 12 mei 2021. We hebben 
een lange periode met weinig zonneactiviteit achter 
de rug, maar de kans op zonnevlekken neemt gelei-
delijk aan toe. In mei was een mooi groepje zonne-
vlekken te zien (uitvergroot in de inzet).  
Gebruikte apparatuur: Takahashi FC 76 genomen met 
Herschel wedge en eveneens met ZWO ASI 290 MM 
camera. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donkere materie zet rem op draaiing centrale balk Melkweg 
 
De draaiing van de centrale balk van ons Melkwegstelsel, die uit miljarden opeengehoopte sterren bestaat, is sinds zijn 
ontstaan met ongeveer een kwart vertraagd. Deze afremming was al voorspeld, en is nu voor het eerst ook gemeten. 
 
Britse onderzoekers verrichtten de me-
ting, die is gebaseerd op gegevens van 
de Europese astrometrische satelliet 
Gaia. Zij analyseerden gegevens van 
de Hercules-stroom, een grote opeen-
hoping van sterren die in hetzelfde 
tempo om het Melkwegcentrum draait 
als de centrale balk. Deze sterren zijn in 
de greep van de zwaartekracht van de 
draaiende balk. Als de draaiing van de 
balk afneemt, zouden de sterren zich 
naar verwachting verder naar buiten 
verplaatsen, zodat hun omlooptijden 
synchroon blijven lopen met de rotatie-
tijd van de balk. 
De Britten ontdekten dat de sterren in 
de Hercules-stroom een specifieke 

chemische vingerafdruk vertonen. Ze 
bevatten relatief veel elementen zwaar-
der dan helium, wat bewijst dat ze zich 
oorspronkelijk dichter bij het Melkweg-
centrum hebben bevonden, waar de 
sterren tien keer zoveel zware elemen-
ten bevatten als die elders in het Melk-
wegstelsel. Uit dit gegeven leiden astro-
nomen af dat de balk, die biljoenen 
zonsmassa’s aan materie bevat, sinds 
zijn ontstaan minstens 24 procent lang-
zamer is gaan draaien. De oorzaak zou 
volgens hen liggen bij afremmende wer-
king van de donkere materie in de halo 
(het buitenste omhulsel) van ons Melk-
wegstelsel. Zenitonline, 20 juni 2021, Eddy 
Echternach 
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KARMANLIJN 100 km 
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Parker Solar Probe 
vestigt nieuw record 
 
De sonde Parker Solar Probe, die op mis-
sie is naar de zon, heeft twee nieuwe re-
cords gevestigd. 
Nog nooit is een ruimtesonde zo dicht bij 
de zon geweest en nog nooit heeft een 
voertuig zo’n grote snelheid behaald. 
 
Op 29 april  2021 scheerde de PSP op iets 
meer dan tien miljoen kilometer afstand en 
met ongeveer 150 kilometer per seconde 
langs de zon. Met die snelheid zou de sonde 
in 4,5 minuut een keer rond de aarde vliegen. 
De PSP was daarmee ruim twee keer zo snel 
als de vorige recordhouders: de twee He-
liossondes die in de jaren zeventig de zon 
passeerden. 
De flyby van 29 april was de achtste in een 
reeks van 24, voordat de missie eind 2025 
eindigt. Na elke flyby vliegt de sonde rakelings langs Venus, waarbij de zwaartekracht van de planeet het ruimtevaartuig in een 
iets andere baan nog dichterbij de zon duwt. De snelheid neemt daarbij toe, tot uiteindelijk de topsnelheid van 200 kilometer per 
seconde is bereikt: drie keer sneller dan de vorige recordhouders. 
In 2025 komt de sonde in een baan die hem tot op iets minder dan zeven miljoen kilometer van de zon voert; zes keer dichterbij 
dan de genoemde twee Heliossondes in de jaren zeventig. 
De Parker Solar Probe meet de magnetische velden op de zon en doet onderzoek aan de energiestromen onder het oppervlak 
van de zon. Wetenschappers willen begrijpen hoe de zon de energetische deeltjes uitstoten die de zonnewind vormen en het 
mysterie oplossen van de buitenste lagen van de zon die heter zijn dan de binnenste lagen. 
 
 
 

         Ruimtesprongetje: 23 miljoen euro 
 

Amazon-oprichter Jeff Bezos en diens broer zijn van plan in juli 
de eerste bemande vlucht van Blue Origin te maken. Met dit be-
drijf wil Bezos ruimtetoerisme op de kaart zetten. 
 
Het tweetal gaat niet alleen. Een nog onbekende persoon, van wie 
de naam binnenkort bekend wordt gemaakt, heeft op een online vei-
ling ruim 23 miljoen euro geboden om mee te vliegen, en dat gaat nu 
gebeuren. Hij was niet de enige gegadigde: meer dan 7.500 mensen 
uit 159 landen deden mee met biedingen.  
De raket – New Shepard genaamd – vertrekt op 20 juli vanaf de ruimtehaven Corn Ranch nabij het stadje 
Van Horn in het westen van Texas, precies 52 jaar na de dag waarop de eerste mensen op de maan 
landden. De raket moet een hoogte van 100 kilometer bereiken; daar zullen de passagiers een paar 
minuten gewichtloos zijn en de kromming van de aarde kunnen zien. Daarna keert het ruimtevaartuig 
terug naar de aarde. De New Shepard landt verticaal. Blue Origin maakte eerder 15 succesvolle korte 
testvluchten van ongeveer 10 minuten. NRC,14 juni 2021  

 

 

 

 

 

  

Missie ‘To touch the Sun’ 

 

6,12 miljoen km - kortste af-

stand tot de zon van de PSP 

43 miljoen km - vorige kortste 

afstand tot de zon (Helios-2 in 

1976) 

1.300° C - verwachte tempera-

tuur op de voorkant van het 

hitteschild 

190 km/s - hoogste snelheid 

van  PSP (684.000 km/h) 

60 jaar verstreken sinds het 

eerste voorstel voor soort- 

gelijke missie als de PSP 
www.bbc.com 

Het ruimtevaartuig New Shepard biedt 
plaats aan zes passagiers. 

LIFTOFF 
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Lichtende nachtwolken 
 
Op vrijdag 21 juni waren er lichtende nachtwolken zichtbaar, of in het Engels misschien nog mooier 'noctilucent clouds' 
uit het Latijn voor nacht = noctis en lichtgevend = lucent. Dit zijn zeer hoge ijswolken op 76-85 km hoogte waartegen het 
zonlicht tot enkele uren na zonsondergang (of voor zonsopkomst) reflecteert. In de mesosfeer, de laag van de atmosfeer 
die zich nog boven de stratosfeer bevindt dus. Ter vergelijking: cirruswolken, de bekende 'windveren' die overdag de 
hoogst zichtbare bewolking vormen, zijn ijskristallen die op circa 5 tot 15 km hoogte hangen, tegen de bovengrens van 
de troposfeer, de onderste laag van onze atmosfeer.  
 
  
HANS BOMERS 
 
Lichtende nachtwolken zijn zo dun en 
hangen zo hoog dat ze alleen 's nachts 
te zien zijn als de Zon er van onderaf te-
genaan schijnt. Andere wolken rond 
zonsondergang en zonsopkomst kleuren 
oranje, rood, roze of zelfs paars. Dat is 
bij lichtende nachtwolken niet het geval 
omdat het zonlicht niet eerst door heel 
veel luchtlagen heen hoeft voordat het 
deze wolken van onder raakt. En dus 
vindt er nauwelijks dispersie van korte 
golflengtes (blauw en groen licht) plaats; 
en zijn de wolken dus wit of soms gelig.  
Ze zijn alleen in de drie maanden rond 
de langste dag zichtbaar: op het noorde-
lijk halfrond dus mei, juni en juli; als de 
Zon slechts laag onder de horizon ver-
dwijnt. Boven de poolcirkel zijn ze gek 
genoeg nooit te zien; alleen tussen 50 en 
70 graden latitude; dus op het noordelijk 
halfrond grofweg vanaf Nederland tot 
aan de poolcirkel, en op het zuidelijk 
halfrond vanaf het puntje van Zuid-Ame-
rika tot de poolcirkel. Dat ze boven de 
poolcirkel in de zomer nooit te zien is 
makkelijk te verklaren omdat de Zon dan 
niet ver genoeg of helemaal niet achter 
de horizon verdwijnt. In de rest van het 
jaar komt boven de poolcirkel (afhanke-
lijk van de precieze latitude) de Zon wel 
op de goede hoogte onder horizon te 
staan. Maar een ander benodigd ingredi-
ent voor nachtlichtende wolken is zeer 
lage temperaturen om de ijskristallen te 
kunnen vormen. Op die hoogte is de 

lucht zo ijl en bevat deze zo weinig vocht, 
dat het wel -120 °C moet vriezen om kris-
tallen te vormen. Tegenstrijdig genoeg 
wordt de mesosfeer alleen in de zomer 
zo koud; de mechanismen daarachter 
zijn voor de gevorderde weerkundigen. 
In elk geval kun je ze dus ook buiten de 
zomer boven de poolcirkel nooit zien. 
Nederland ligt dus aan de zuidrand van 
het gebied waar deze wolken te zien zijn. 
In ons regionen bevinden deze wolken 
zich dan ook altijd aan de noordelijke ho-
rizon. Houd in mei, juni en juli op heldere 
avonden vanaf zonsondergang de 
noordwestelijke horizon in de gaten, en 
in de uren voor zonsopkomst iets meer 
naar het noordoosten. 
Zoals beschreven is een zeldzame mix 
van omstandigheden nodig om ze te 
kunnen zien. Het goede nieuws voor 
waarnemers is wel dat het laatste beno-
digde ingrediënt, stofdeeltjes in de me-
sosfeer, er voor lijkt te zorgen dat nacht-
lichtende wolken de laatste jaren opval-
lend veel worden waargenomen. Niet al-
leen stof van meteorieten maar ook men-
selijk (industrieel) stof kan ijskristalvor-
ming op die hoogtes in gang zetten. Het 
vermoeden bestaat dat wereldwijd toe-
genomen methaan in de atmosfeer er 
mede aan bijdraagt dat de wolken vaker 
en verder naar het zuiden worden waar-
genomen. Ook de oorzaken en de voor- 
en  nadelen van dat fenomeen zijn weer    
een onderwerp voor een andere rubriek. 
Lichtende nachtwolken zijn spookachtig 
en mysterieus, wat mij betreft de 'next 

best thing' na noorderlicht. In het kader 
van die vergelijking dan nog één feitje 
over deze fascinerende wolken: ze ver-
anderen net zoals het noorderlicht snel 
van vorm. In dit geval komt dat door de 
hoge windsnelheden in de mesosfeer, 
tot wel 700 km/u. Zowel horizontaal als 
vertikaal gaan de ijskristallen wild kol-
ken, waardoor de slierten of ribbels 
waaruit de wolken lijken te bestaan, snel 
van vorm veranderen of weer verdwij-
nen. Het loont dus zeker de moeite áls je 
ze eenmaal gespot hebt, om wat langer 
te blijven kijken. Of wellicht een poging 
te wagen om een filmpje of een 

 te fabriceren; dat laatste ga ik in elk 
geval zeker proberen bij de volgende 
kans! 

Lichtende nachtwolken,  

21 juni 2021  

Foto: Hans Bomers, Oss 
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1930-2021 

Michael Collins  
overleden 

 
Op 28 april 2021 overleed een der be-
roemdste astronauten: Michael Col-

lins. Hij maakte deel uit van de be-
manning van de Apollo-11-missie 
naar de maan in juli 1969. Hij was pi-
loot van de commandocapsule Co-
lumbia en bleef aan boord, terwijl Neil 
Armstrong en Edwin Aldrin met de 
maanlander Eagle afdaalden naar de 
Mare Tranquillitatis (‘Zee der Rust’). 
 
Collins, die ruim 100 kilometer boven 
hun hoofd rond de maan cirkelde, werd 
bijna vergeten toen de aandacht van de 
wereld zich richtte op de twee astronau-
ten beneden. Maar liefst 72 uur bracht hij 
alleen door in de Columbia. Mission 
Control verklaarde toen: “Sinds Adam 
heeft geen mens zo’n eenzaamheid er-
varen als Mike Collins tijdens elke 47 mi-
nuten durende omloop rond de maan.”  
Collins zou eigenlijk in december 1968 
met Frank Borman en William Anders de 
eerste mensen zijn die naar de maan 
zouden reizen met de Apollo 8. Tijdens 
deze zogenoemde Kerstvlucht vlogen de 

mannen tien keer rond de maan, alvo-
rens zonder een landing weer huis-
waarts te keren. Maar helaas, vlak voor 
de lancering kreeg Collins medische 
klachten en moest hij worden geope-
reerd aan zijn nekwervels. Hij werd ver-
vangen. 
Collins was een testpiloot bij de lucht-
macht. Hij werd aangenomen als astro-
naut en maakte in 1966 zijn eerste ruim-
tevlucht samen met John Young met de 
Gemini 10. Hij opende in een baan om 
de aarde een der luiken van de capsule, 
om, staande in de opening, experimen-
ten uit te voeren en foto’s van de sterren 
te schieten. De volgende dag ontmoette 

hun capsule het onbemande ruimtevaar-
tuig Agena-8-raket en verliet Collins de 
capsule om een toestel van de buiten-
kant van de Agenda 8 te halen en mee 
terug naar de aarde te nemen. Later 
volgde een koppeling met een andere 
Agena. Niet eerder waren twee ruimte-
schepen aan elkaar gekoppeld. 
In totaal bracht Collins 266 uur in de 
ruimte door. Na zijn missie met de Apollo 
11 ging hij niet meer naar de ruimte. Hij 
schreef verscheidene boeken, waaron-
der ‘Flying to the Moon and Other 
Strange Places’ in 1976, ‘Liftoff: The 
Story of America’s Adventure in Space’ 
in 1988 en ‘Mission to Mars’ in 1990.  
Michael Collins is 90 jaar geworden. 

 
 

Apophis bedreigt ons 
niet meer 

 

Volgens de NASA zal de planetoïde 
Apophis nog ten minste een eeuw 
geen bedreiging voor de aarde vor-
men.  
 

(99942) Apophis werd in 2004 ontdekt. 
Hij behoort tot de objecten die zo dicht bij 
de aarde kunnen komen, dat een ervan 
eens in de 80.000 jaar op aarde inslaat. 
Zijn diameter beloopt circa 340 meter en 
zijn omlooptijd rond de zon 325 dagen. 
De inslag van Apophis zou catastrofale 
schade op lokaal niveau veroorzaken en 
een wereldwijde winter. De planetoïde 
stond bekend als het twee na gevaarlijk-
ste bekende object met een inslagkans 
van 1 op 150.000. Op vrijdag 13 april 
2029 zou Apophis de aarde zo dicht na-
deren, dat hij met het blote oog zichtbaar 
zou zijn geweest vanuit onder andere 
Europa. In 2036 zou zelfs een heel 
kleine maar niet verwaarloosbare kans 
bestaan dat die de aarde zou raken. 
Maar hij is nu gelukkig van de risicotabel 
geschrapt en hoeven we in dat jaar en de  
rest van  de komende eeuw niet bang te 
zijn voor hem.  
De NASA kwam tot zijn jongste bevindin-
gen door recente optische en aanvul-
lende   radarobservaties  van  het  Deep  
Space Network’s  Goldstone complex in 

Californië en de Green Bank Telescope 
in West Virginia.  
De onzekerheden over de baan van 
Apophis zijn nu voor het jaar 2029  
teruggebracht van honderden kilo- 
meters tot enkele kilometers.  
Begin maart 2021 Apophis pas-
seerde de aarde op slechts 17 mil-
joen kilometer afstand.  
NASA slaagde erin de positie van 
het object te berekenen tot een 
nauwkeurigheid van ongeveer 
150 meter. Een JPL-wetenschap-
per hierover: “als "we een verrekij-
ker hadden die zo krachtig was als 
deze radar, zouden we in Los An-  

geles kunnen zitten en een dinermenu 
kunnen lezen in een restaurant in New 
York". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collins bij de Agena-8 tijdens een Extravehi-
cular Activity (EVA). 

Collins oefent in een simulator van de Apollo-
capsule, een maand voor de lancering. 

Apophis vastgelegd tijdens zijn drie dagen durende passage in maart 2021 door de samenwer-
kende radio-antennes van het Deep Space Network’s Goldstone complex en de Green Bank 
Telescope. Afstand: 17 miljoen kilometer. Elke pixel heeft een resolutie van 39 meter. NASA/ 
JPL-Caltech/ NSF/ AUI/ GBO. 
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Gesponsorde banners 

 

Suzanne van de Wijdeven, Yigal 

Herstein en Peter van Dommelen 

ontwierpen vorige jaar drie fraaie 

banners over onze sterrenwacht. 

Zij deden dat voor de expositie 

rond de meteoriet ‘Uden’ in 

Museum Krona, maar de banners 

zullen ook voor andere  

gelegenheden worden gebruikt. 

De banners zijn vervaardigd en  

gesponsord door Smets zeefdruk 

en Van Dommelen borduurservice, 

beide te Gemert. 

Ontwerpers en sponsoren:  

veel dank! 

Wie het weet… oplossing vorige puzzel                                                  
 
HARRIE SCHRIJVERS  
 
In de Wie het weet…-puzzel in ons Halley Periodiek van april 
ging het om de namen van personen uit Nederland of België 
waarnaar planetoïden vernoemd zijn.  
Naast een korte omschrijving van de 12 gezochte personen 
volgde, in willekeurige volgorde, nog de nummers zoals die 
door de Internationale Astronomische Unie werden toegekend. 
Daarmee kreeg je de zekerheid dat je de juiste naam gevonden  
 

had.  
Als je de 12 gevraagde namen had ingevuld gaf één van de 
verticale kolommen een woord van 12 letters dat, uiteraard, iets 
te maken moest hebben met sterrenkunde of, zoals in deze 
puzzel, met ruimtevaart.  
Rinus Spijkers uit Uden werd met PERSEVERANCE winnaar 
van deze ‘wie het weet’-puzzel! Op de bladzijden 3 en 7 in ons 
vorige Halley Periodiek werden namelijk foto’s getoond van de 
geslaagde landing van de Perseverance op Mars! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie het weet… nieuwe puzzel 
 
Het gaat in deze Wie het weet… nu eens niet 
over sterrenbeelden, planeten, zonnen of ma-
nen maar over een groot aantal sterren die op 
een bepaald moment in een bijzondere sa-
menstand in heel Europa en zelfs ook ver 
daarbuiten te zien waren! En één van die ster-
ren had zelf ook interesse in de sterrenhemel 
die vanuit een klein huisje met volledig open 
dak moeiteloos bekeken kon worden! Over wie 
of wat gaat dit allemaal? 
Kun je de puzzel oplossen dan win je 
misschien het fraaie boek Kijk Omhoog’: een 

boek met 240 bladzijden en met als ondertitel 
Alles over Sterrenkijkers en Telescopen. Of kies 
een van de andere prijzen uit het lijstje dat de 
winnaar, op verzoek, toegestuurd krijgt!  Dat kan 
dus een ander boek zijn of, om weg te geven aan 
familieleden, vrienden of bekenden, 2 vrijkaart-
jes voor een publieksavond op de eerste of 
derde vrijdagavond van de maand.    
Mail je oplossing vóór 10 september naar 
harrieschrijvers@home.nl, de sluitingsdatum 
voor kopij voor het volgend nummer van ons 
Halley Periodiek. 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  

Foto’s achterkant – Marty van 
Hasselt legde op 18 juni bij Halley 
de prachtige zonsondergang vast. 
Een selfie van Jacob Kuiper (l.) en 
Hetty Mattaar tegen de achter-
grond van lichtende nachtwolken, 
22 juni, 00.08 uur.  

Zonsondergang bij Halley  

18 juni 2021, Marty van Hasselt 
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Wat de leden inbrengen


