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Sterrenwacht 25 jaar!
Aanleg planetenpad begonnen
Rosetta en Philae: het wordt heel spannend...
First Sound radiotelescoop
Inzendingen Solargraphs
Drukke zomer bij Halley

Vereniging
Sterrenwacht Halley
Postadres: Postbus 110, 5384 ZJ Heesch
Bankrelaties: Rabobank Bernheze Maasland:
120013991 (NL05 RABO 0120 0139 91)
ING: 4739791 (NL29 INGB 0004 7397 91)
KvK-nummer: 40219216
Contributie:
Senior (18 jaar en ouder)
€ 35,-Volgende senior in het gezin
€ 15,-Junior (tot en met 17 jaar)
€ 15,-Volgende junior in het gezin
€ 10,-Donateur (minimumbedrag)
€ 15,-Locatie Sterrenwacht Halley:
Halleyweg 1, 5383 KT Vinkel (0412) 454999
WGS84-Coördinaten Sterrenwacht Halley:
51°42'12"316 NB (51,703 N)
05°29'14"724 OL (5,487 O)
Halley op internet: Webmaster:
Urijan Poerink, poerinku@planet.nl
www.sterrenwachthalley.nl
Halley op Twitter: @sterrenw_halley
Halley-egroup: (alleen voor leden)
aanmelden bij Maarten Geijsberts:
mageijsberts@hotmail.com
Openingstijden sterrenwacht voor publiek:
Elke eerste en derde vrijdagavond van de
maand *: Het programma duurt circa 2 uur.
zomertijd (apr. t/m okt.): aanvang 21 uur
wintertijd (nov. t/m juni): aanvang 20 uur
* niet op algemene feest- en gedenkdagen
Toegangsprijzen: tot en met 12 jaar: € 3,--;
vanaf 13 jaar: € 5,--
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Groepen kunnen voor andere dagen een
afspraak maken met Ferry Bevers, (0412)
452383 - fbevers@hetnet.nl
Bestuur:
Werner Neelen (voorzitter), Vleutloop 8, 5384
WZ Heesch, 0413-631307,
werner.neelen@romulus.nl
Maarten Geijsberts (secretaris), De Flier 3841,
6605 ZS Wijchen, 06-22378209,
mageijsberts@hotmail.com
Bareld Muurling (penningmeester),
De Bokkelaren 218, 5231 BM ’s-Hertogenbosch, 06-10803283, b.muurling@telfort.nl
Cees de Jong (ledenadministratie),
0412-636989, cees.de.jong@home.nl
Urijan Poerink, (public relations), 073-6569157
poerinku@planet.nl
Anton Valks, 073-5478655,
antonvalks@xs4all.nl
Redactie Halley Periodiek: Urijan Poerink,
073-6569157 poerinku@planet.nl,
Maarten Geijsberts , 06-16883328,
mageijsberts@hotmail.com
Werkgroep Meteoren: Urijan Poerink,
073-6569157, poerinku@planet.nl
Werkgroep Jeugd: Urijan Poerink,
073-6569157, poerinku@planet.nl
Twan Bekkers, twanbekker@hotmail.com
Werkgroep Computers: Wim Waegemakers,
0412-453737 wwaeg@ziggo.nl
Werkgroep Planetarium: Cees de Jong,
0412-636989, cees.de.jong@home.nl
Werkgroep Radiotelescoop: Anton Janssen,
0412-403772 anton.janssen@tip.nl
Werkgroep Bibliotheek: Harrie Schrijvers,
0412-452441, harrieschrijvers@home.nl
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Foto voorkant: Irisnevel (NGC 7023). Marcel van den
Broek maakte deze opname op 30 juli 2014 bij Sterrenwacht Halley. Lees er meer over op blz. 12.

Halleykalender – najaar 2014
3 oktober
4 oktober
7 oktober
10 oktober
11 oktober
17 oktober
25 oktober
28 oktober
30 oktober
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21.00
14.00
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20.00
20.00
21.00
22.00
20.00
20.00
20.00
16.00
20.00

Publieksavond
Jeugdmiddag
Werkgroepen
Filamvond
Kijkavond jeugd
Publieksavond
Nacht van de Nacht
1e les Cursus SvI
Werkgroepen
Lezing Joe Zender
1e les Jeugdcursus
2e les Cursus SvI

Cursussen: Cursusleider: Niels Nelson,
aanmeldingen bij: Wim Waegemakers,
0412-453737, wwaeg@ziggo.nl
Dutch Amateur Solar Telescope (DAST):
Herman ten Haaf, herman.ten.haaf@planet.nl,
http://www.zonnetelescoop.nl
Vereniging Sterrenwacht Halley is aangesloten
bij de Vereniging voor Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS), de
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en het
Samenwerkingsverband Maashorst Betrokken
Ondernemen (MBO).

Stichting
Sterrenwacht Halley
Secretariaat: Verdilaan 5, 5384 CH Heesch.
0412-452383 - fbevers@hetnet.nl
Bestuur: Lambert van den Heuvel (voorzitter),
Ferry Bevers (secretaris), Anton Valks (penningmeester), Marinus van Ginkel en Urijan
Poerink
Bankrelatie: Rabobank Bernheze Maasland:
120067315 (NL28 RABO 0120067315)
ANBI: Stichting Sterrenwacht Halley is een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Uiterste inleverdatum kopij voor
het winternummer van de Halley
Periodiek (2015-1): 1 december.

meer informatie: blz. 4 en 5
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Van de voorzitter …
Kennen jullie me nog?
Het heeft even geduurd,
maar ik ben op een
voorzichtig tempo weer
regelmatig bij Sterrenwacht Halley te vinden.
Het is geen leuk hoofdstuk voor me geweest de
afgelopen tijd, maar feit
is dat ik Halley erg gemist heb. Dat moet ook wel als de
rijpende ZONnebloemen en STERappels in je tuin je
aan Halley doen denken...
Gelukkig zijn mijn "batterijen" zich eindelijk weer aan
het herladen. Dank jullie wel voor jullie medeleven tijdens mijn afwezigheid! Dat deed goed. Ik was daarnaast blij
verrast om bij terugkomst te zien dat er in de tussentijd
heel hard is doorgewerkt bij Halley. Dank daarvoor aan
iedereen, want er is en blijft veel te doen bij onze
sterrenwacht. Iedere hand is van harte welkom, vandaar mijn beroep op alle leden om vanuit jouw kundigheid Halley bij te staan en een warm hart toe te dragen!
Bij Halley
is iedereen van harte welkom! Iedereen met goede
intenties, wel te verstaan. Dat moge duidelijk zijn.
Op 13 oktober a.s. is het al 25 jaar geleden dat Sterrenwacht Halley officieel werd geopend. Wat vliegt de
tijd! Die vreugdevolle gebeurtenis op 13 oktober 1989 is
het waard om even aan terug te denken. De opening
destijds werd gedaan door Piet Smolders, wetenschapsjournalist en hoofd van het Artis-planetarium in
Amsterdam, en Ton Brugman, gedeputeerde van de
provincie Noord-Brabant. Aanwezigen daarbij waren
onder andere burgemeester J. Franssen van de toenmalige gemeente Heesch en Jan Luurs, voorzitter van
Stichting De Koepel. Al 25 jaar is onze sterrenwacht
door vele enthousiaste leden draaiende gehouden en
doorontwikkeld! Dank daarvoor! Op naar de volgende
25 jaar, zou ik zeggen! We leven zeker nu in interes-

sante tijden! Denk maar aan het lopende onderzoek
naar planeten rondom de nabije rode dwergster Proxima Centauri aan de hand van haar grote eigenbeweging, om maar iets te noemen; de opvolger van de
Space Shuttle, Rosetta's kometentocht, de supermanen, het (helaas tegenvallende) noorderlicht, het bezoek van de burgemeester van Bernheze aan Halley en
ga zo maar door. Anno 2014 wordt er daarnaast vrijwel
iedere dag wel iets astronomisch ontdekt. Genoeg om
op terug, maar zeker ook om naar uit te kijken dus!
Toch wil ik in dit voorwoord ook een punt van zorgen
kenbaar maken. Het is mij en vele anderen opgevallen
dat er verschillende frustraties heersen bij diverse leden. Dat is jammer. Spreek ze uit, pas dan kan er wellicht wat veranderen. Stap naar je werkgroepleider of
het bestuur, of maak gebruik van de ideeënbus bij het
keukentje. Tevens vind ik het pijnlijk om te constateren
dat er onderlinge communicatieproblemen zijn en dat
de vele vooroordelen over elkaar een bom leggen onder de o-zo-belangrijke eenheid van onze vereniging.
Deze problemen zijn ernstig, maar niet onoverkombaar.
Wel dient iedereen de schouders eronder te zetten, met
de nadruk op iedereen. Ik heb er het volste vertrouwen
in dat we samen ook deze uitdaging aankunnen. Halley
is immers volwassen nu! Het nieuwe organisatiemodel
dat in de pijplijn zit is een eerste instrument om organisatorisch schoner schip te maken. De conceptversie is
eerder in de Halley Periodiek gepubliceerd geweest en
daar zijn geen reacties op binnen gekomen. In dit
nummer staat het model een tweede en laatste keer
weergegeven. De intentie is om het nieuwe organisatiemodel per 1 januari 2015 te laten ingaan. De spreekwoordelijke poppetjes worden later dat jaar geplaatst.
Ik wens iedereen veel leesplezier met deze nieuwe
Halley Periodiek en vergeet vooral niet de agenda heel
goed door te nemen! Er staan weer diverse leuke en
interessante dingen op stapel! Wees erbij!

Van de penningmeester...
In het zomernummer van de Halley Periodiek hebt U mij gemist; want ja, waar moet je over
schrijven als er niets bijzonders valt te melden. En eigenlijk hebt ik nu ook niet echt iets
speciaals. Want maandelijks de administratie van de sterrenwacht bijwerken is niet
echt iets waar ik veel woorden aan zou willen wijden.
Nu U dit leest is het vierde kwartaal inmiddels begonnen, en voor we het weten
staat straks de afsluiting van het boekjaar al weer voor de deur. En helaas moet
ik op het moment dat ik dit schrijf ook weer constateren dat een aantal leden de
contributie voor 2014 nog steeds niet heeft betaald. Diegenen die dat nog niet hebben gedaan, wil ik nu verzoeken
dat spoedig in orde te maken. Dat kan zoals U weet ook via automatisch incasso. Gelukkig groeit het aantal leden
dat voor automatisch incasso koos nog steeds, maar wat mij betreft mag dat aantal incasso’s groeien. Gemak voor
U en voor de penningmeester. Even een mailtje naar onderstaand e-mailadres, en dan is dat zo geregeld.
Bareld Muurling
b.muurling@telfort.nl
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Wat is er te doen bij Halley?
OKTOBER
Vrijdagavond, 3 oktober, 21.00-23.00 uur
Publieksavond i.k.v. Weekend van de
Wetenschap
Zaterdagmiddag 4 oktober, 14.00-16.00 uur
Jeugdmiddag i.k.v. Weekend van de Wetenschap
Dinsdagavond 7 oktober, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en
Radiotelescoop
Vrijdagavond 10 oktober , 20.00 uur
Filmavond met Star Trek Into Darkness
Na afloop is er de mogelijkheid om samen de film of
reëlere sterrenkundige onderwerpen te bediscussiëren.
Zaterdagavond 11 oktober, 20.00-21.00 uur
Kijkavond voor jeugdleden
Vrijdagavond, 17 oktober, 21.00-23.00 uur
Publieksavond
Zaterdagavond 25 oktober,
20.00-22.00 uur
Nacht van de Nacht
Sterrenwacht Halley doet dit jaar ook
weer mee aan de landelijke Nacht van
de Nacht, die wordt georganiseerd
door de Natuur- en Milieufederaties.
Bij onze sterrenwacht wordt vanavond
een publiekslezing over onder meer lichthinder gegeven
en wat je daartegen kunt doen. Bij helder weer krijgen
bezoekers buiten uitleg over de sterrenhemel en staan
uiteraard telescopen gereed om interessante hemelobjecten nader te bekijken. Leden en niet-leden zijn welkom. De toegang is voor iedereen gratis!
Donderdagavond 30 oktober, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT
Vrijdagavond 31 oktober, 20.00 uur
Lezing van Joe Zender over Rosetta en Philae bij de
komeet Churyumov-Gerasimenko
Lees er meer over op bladzijde xxx

NOVEMBER
Vrijdagavond, 7 november, 20.00-22.00 uur
Publieksavond
Zondag 9 november, 10.00-17.00 uur
Bijeenkomst over CAMS
CAMS staat voor Cameras for Allsky Meteor Surveillance. Het is een bewakingscamera, voorzien van een
12mm lens, gekoppeld aan een computer. Deze com-
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puter stuurt de camera aan (zet hem aan als het donker
genoeg is en zet hem weer uit als het de volgende ochtend weer te licht wordt), kalibreert de opnamen, detecteert meteoren, meet de baan op de opnamen uit,
evenals de helderheid van de meteoren. Meer informatie over deze bijeenkomst: Erwin van Ballegoij,
aavso.id.bve@home.nl
Donderdagavond 13 november, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT
Vrijdagavond, 21 november, 20.00-22.00 uur
Publieksavond
Donderdagavond 27 november, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT
Vrijdagavond 28 november, 19.30 uur
Kennismakingsavond voor (nieuwe) leden en
Lezing Astro Paradijs La Palma door Twan Bekkers
Bent u sinds kort lid van onze vereniging en wilt u de
sterrenwacht beter leren kennen? Dan bent u vanavond
van harte welkom. Dat geldt ook voor iedereen, die wat
langer lid is, maar nog niet zo actief.
De leden van de verschillende werkgroepen geven
uitleg over het gebouw en de telescopen, het planetarium, de bibliotheek, de radiotelescoop, astrofotografie,
cursussen, jeugdactiviteiten en over lopende projecten,
zoals het Project Zon. Zij vertellen ook wat er allemaal
komt kijken bij het organiseren en het goed laten verlopen van de talrijke publieksactiviteiten.
Voor ieder wat wils dus! Als u mee wilt doen aan een of
meer van deze activiteiten, dan kunt u dat laten weten
en wordt u uitgenodigd om, vrijblijvend, werkgroepbijeenkomsten mee te maken of als vrijwilliger mee te
draaien op publieksmiddagen of –avonden.
Om 21.00 uur houdt Halleylid en astrofotograaf Twan
Bekkers een presentatie, getiteld Astro Paradijs La
Palma. die is kosteloos toegankelijk voor alle leden.
Twan Bekkers is met zijn ouders op vakantie geweest
op La Palma (Canarische Eilanden). Ze hebben genoten van deze vakantie, en Twan heeft daar veel nieuwe
indrukken opgedaan. Hij wil graag jullie meenemen in
zijn verhaal om jullie vooral te laten bewonderen over
hoe fantastisch de natuur daar is, op dat geweldig vulkanisch eiland. Ook is hij op de rand van de vulkaan
Caldera de Taburiente geweest, waar de Europese
Observatorium Roque de los Muchachos staat, waarmee het universum wordt onderzocht. Hij heeft zelfs de
mogelijkheid gekregen om de gehele nacht bij de Isaac
Newton Telescoop te verblijven, een unieke ervaring.
Het wordt geen uitbundig technisch verhaal, vooral een
verhaal met veel foto's en indrukken.
Zaterdagavond 29 november, 20.00-21.00 uur
Kijkavond voor jeugdleden

DECEMBER

Lezingen bij Galaxis

Vrijdagavond, 5 december, 20.00-22.00 uur
Publieksavond
Dinsdagavond 9 december, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT
Vrijdagavond 12 december, 20.00 uur
Filmavond met Star Wars: A New Hope
Na afloop is er de mogelijkheid om samen de film of
reëlere sterrenkundige onderwerpen te bediscussiëren.
Zaterdagavond 13 december, 20.00-21.00 uur
Kijkavond voor jeugdleden
Nacht zaterdag/zondag 13/14 december
Mogelijk waarneemactie meteorenzwerm Geminiden
Wil je aan deze actie meedoen, laat het weten aan
Urijan Poerink, poerinku@planet.nl.
Vrijdagavond, 19 december, 20.00-22.00 uur
Publieksavond
Dinsdagavond 30 december, 20.00 uur
Bijeenkomsten Werkgroepen PC, Planetarium en RT

Vrijwilligers gevraagd voor
publieks- en jeugdactiviteiten en
projecten bij onze sterrenwacht
Meer informatie:
Ferry Bevers, fbevers@hetnet.nl.
Urijan Poerink, poerinku@planet.nl

Nieuwe leden . . .
Harry de Loijer
Sven de Loijer
Ziyal Neelen
Koen Rutten
Herman Verstraaten
Hans Bomers
Joost van Oord
Sven de Vries

WELKOM!

Oss
Oss
Heesch
Cuijk
Boekel
Oss
Rosmalen
Wijchen

Woensdag 19 november, 20.00 uur: Lezing van
Prof. Dr. H. Lamers over de oerknal
Woensdag 17 december, 20.00 uur: Lezing van
J. van Gastel, getiteld: Visueel waarnemen en de
theorie daarachter.
Meer informatie: www.galaxis-sterrenkunde.nl.
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De Biechten’,
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham.
Galaxis- en Halleyleden hebben vrij toegang.
Niet-leden betalen een entree van € 6,-- (jongeren
tot 16 jaar: € 2,50).

Landelijke activiteiten najaar
t/m 26 oktober - familietentoonstelling 'Buitenaards'
samengesteld door Govert Schilling, Teylers Museum, Haarlem, www.telylersmuseum.nl
4 oktober: Lustrumbijeenkomst Werkgroep Maan
en Planeten, Den Haag, www.maanenplaneten.nl
8 november: Astrofotografiedag, Oss
www.vereniging-astrofotografie.nl
8 november: ATM-dag der Lage Landen, Gent
www.urania.be/forum/urania/activiteiten
9 november: CAMS-dag, Sterrenwacht Halley
(CAMS = Cameras for Allsky Meteor Surveillance)
Info: Erwin van Ballegoij, aavso.id.bve@home.nl
15 november: Astrodag, Goirle. Info: Ton Spaninks,
tspaninks@gmail.com
23 november: Space Day bij Space Expo, Noordwijk, met o.a. lezing van de Amerikaans/Nederlandse NASA astronaut Lodewijk van den Berg. Hij
maakte in 1985, vijf maanden vóór Wubbo Ockels,
een ruimtevlucht met de Space Shuttle Challenger,
www.spaceexpo.nl

Cursussen
Sterrenkunde voor iedereen
Op de volgende vijf dinsdagavonden wordt er bij
Sterrenwacht Halley weer een cursus Sterrenkunde
voor Iedereen gehouden: 28 oktober, 4, 11, 18 en
25 november, van 20.00 - 22.30 uur.
De kosten van de cursus 'Sterrenkunde voor Iedereen' bedragen voor Halleyleden € 45,-- en voor nietleden € 50,-- (inclusief een DVD, een cursusboek en
de Halley Periodiek).
Voor meer informatie: mail of bel naar Wim Waegemakers: wwaeg@ziggo.nl, tel. (0412) 453737.
De cursus wordt verzorgd door Niels Nelson, Wim
Waegemakers en enkele andere Halleyleden.

Jeugdcursus Sterrenkunde
Op de vier zaterdagen in november is er weer de
jeugdcursus. Maar aanmelding is niet meer mogelijk;
hij is volgeboekt. Begin 2015 wordt opnieuw een
cursus georganiseerd.
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Hemelverschijnselen - oktober t/m december 2014
Urijan Poerink

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2014, die in opdracht
van de KNVWS is uitgegeven door de voormalige Stichting De Koepel.

Oktober
za/zo 4/5 oktober – Nauwe samenstand van de Saturnus en de dwergplaneet Ceres (magn. +9). Hun onderlinge afstand is om 0 uur (5 oktober) en bedraagt
slechts 27’. Maar ze gaan al kort na 20.30 uur onder.
Zoek het tweetal op in de avondschemering, laag in het
zuidwesten. Om Ceres te kunnen zien, heb je een grote
telescoop nodig.
Wo 8 oktober – Te 12.51 uur is het Volle Maan en doet
zich een totale maansverduistering voor. Maar die is alleen te zien daar waar het nacht is. Niet bij ons dus.
Vr 17 oktober – Te 2.26 uur wordt de ster SAO97913
(magn. +6,4) rakend door de Maan bedekt; dat wil zeggen dat hij alleen te zien is op korte momenten dat hij
tussen twee maanbergen aan de rand van de Maan
door schijnt. Dit fenomeen is in de Benelux alleen te
zien op een lijn van Knokke naar Doetinchem. Deze lijn
loopt iets boven Oss. Ten zuiden van deze lijn is er
geen rakende, maar volledige sterbedekking. Ten noorden ervan is er geen bedekking. De maanschijf is voor
38% verlicht en staat 10˚ boven de oostelijke kim.
do/vr 16/17 oktober – Vannacht kun je een volledig
minimum volgen van de bekende, vrij heldere ster β
van Perseus (Algol). Dat is een bedekkingsveranderlijke. Vanaf 19.20 uur (16 oktober) begint zijn normale
helderheid af te nemen van +2,1 tot het minimum van
+3,4 om 0.14 uur (17 oktober). Daarna neemt zijn helderheid weer toe tot hij weer +2,1 is (5.08 uur).
Za 18 oktober – Te 5.30 uur is er een samenstand van
de Maan en Jupiter. De planeet staat 6˚ boven de
maansikkel. De heldere ster Regulus van Leeuw staat
in de buurt.
Zo/ma 19/20 oktober – Met een verrekijker of (kleine)
telescoop kun je vannacht de helderheid zien afnemen
van de bedekkingsveranderlijke ster RZ van Cassiopeia. Tot 21.05 uur (19 oktober) heeft de ster zijn normale magnitude van +6,2, maar daarna vermindert de
helderheid tot hij om 1.59 uur (20 oktober) het minimum
van +7.7 heeft bereikt. Vervolgens wordt de ster helderder en om 6.53 uur is hij terug bij magnitude +6,2.
Di/wo 21/22 oktober
De activiteit van meteorenzwerm Orioniden neemt dezer dagen toe tot zijn maximum. Onder ideale omstandigheden kan men zo’n 25 Orioniden per uur tellen. De
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De meteoren van de Orioniden ontvluchten de radiant in Orion, ‘links’ van Betelgeuse.

omstandigheden zijn in de praktijk niet ideaal, maar het
is wel bijna Nieuwe Maan, dus we zullen geen last hebben van storend maanlicht; dat betekent dat we toch
menig meteoor tussen de sterren zien schieten.
Orioniden kunnen overal aan de hemel oplichten, maar
verleng je hun lichtspoor in gedachten naar achteren,
dan komen ze samen in het vluchtpunt of de radiant
tussen Orion en Tweelingen. Het stof dat de meteoren
van de Orioniden veroorzaakt, is afkomstig van de Komeet van Halley.
De Orionidenzwerm heeft meer dan eens voor verrassingen gezorgd met een hogere activiteit dan normaal.
Elk jaar, dus ook deze keer, is er een kans(je) dat dat
weer gebeurt.
Za/zo 25/26 oktober – Wederom kun je met een verrekijker of (kleine) telescoop de helderheid zien afnemen
van de bedekkingsveranderlijke ster RZ van Cassiopeia. Tot 20.30 uur (25 oktober) heeft de ster zijn normale magnitude van +6,2, maar daarna vermindert de
helderheid tot hij om 1.24 uur (26 oktober) het minimum
van +7,7 heeft bereikt. Vervolgens wordt de ster helderder en om 5.18 uur is hij terug bij magnitude +6,2.
Di 28 oktober – De maansikkel staat deze avond 6˚
boven Mars. Het duo is in de avondschemering laag in
het zuidzuidwesten te zien.
Vr/za 31 oktober/1 november – Met een verrekijker of
(kleine) telescoop kun je de helderheid zien afnemen
van de bedekkingsveranderlijke ster RZ van Cassiopeia. Tot 18.56 uur heeft de ster zijn normale magnitude van +6,2, maar daarna vermindert de helderheid
tot hij om 23.50 uur (31 oktober) het minimum van +7.7
heeft bereikt. Vervolgens wordt de ster helderder en om
4.44 uur (1 november) is hij terug bij magnitude +6,2.

November
Ma 3 november – Te 7 uur staat Mercurius 4˚34’ ten
noorden van Spica, de helderste ster van Maagd. Ook
gister- en morgenochtend zijn ze bij elkaar in de buurt
te vinden en wel laag in het oostzuidoosten.
Wo/do 12/13 november – Met een verrekijker of (kleine) telescoop kun je de helderheid zien afnemen van
de bedekkingsveranderlijke ster RZ van Cassiopeia. Tot
17.47 uur (12 november) heeft de ster zijn normale
magnitude van +6,2, maar daarna vermindert de helderheid tot hij om 22.41 uur het minimum van +7.7
heeft bereikt. Vervolgens wordt de ster helderder en om
3.35 uur (13 november) is hij terug bij magnitude +6,2.
Vr 14 en za 15 november – Jupiter en de Maan (Laatste Kwartier) zijn ’s ochtends dichtbij elkaar te vinden in
het zuidzuidoosten, met Regulus in de buurt.

heeft bereikt. Vervolgens wordt de ster helderder en om
5.59 uur (8 december) is hij terug bij magnitude +6,2.
Do 11 december - Te 23.45 uur komt de ster 6 van de
Leeuw van achter de donkere maanrand tevoorschijn.
De Maan is voor 73% verlicht en staat op 17˚ boven de
kim. Gebruik een telescoop om de bedekking te zien.
Vr/za 12/13 december - Een zeldzame dubbele bedekking bij Jupiter! Om die te kunnen volgen, heb je een
grote telescoop met een flinke vergroting nodig.
De manen Io, Europa en Callisto bevinden zich de hele
nacht ten westen van de planeet (links in omkerende
kijker). Io wordt op 0.13 uur (3 december) gedeeltelijk
bedekt door Europa. Rond 0.43 uur is 54% van de diameter van Io bedekt. De bedekking neemt daarna af tot
10% maar te 2.51 uur is de bedekking toegenomen tot
82% en is er bijna sprake van een ringvormige overgang. Om 3.20 uur eindigt de bedekking. Om 5.48 uur
verdwijnt Callisto in de schaduw van Jupiter.

Ma/di 17/18 november – De meteorenzwerm Leoniden
bereikt zijn maximale activiteit. In de jaren rond de laatste eeuwwisseling ontwikkelde de zwerm zich enkele
malen tot een hevige sterrenstorm. Dat zal deze keer
niet gebeuren. De radiant van de zwerm in de kop van
de Leeuw komt om 23.30 uur boven de kim en klimt in
de loop der nacht, en dat houdt in, dat de meeste Leoniden (ongeveer 15 per uur) pas in de nanacht te zien
zijn. De Maan is slechts een sikkeltje en stoort dus niet.
Di 25 en wo 26 november – De smalle maansikkel
staat op de avond van 25 november 11˚ rechts van
Mars en de volgende avond 7˚ erboven.
Do 27 november – Te 20.27 uur kun je met een (kleine) telescoop zien hoe de ster 8 van de Waterman
(mag. +6,6) achter de donkere rand van de Maan verdwijnt. De Maan is slechts voor 32% verlicht, doch de
Maan staat maar 13˚ boven de horizon. Dat laatste kan
de waarneming bemoeilijken.

December
Di 2 december – Om 1.43 uur is de Maan in conjunctie
met Uranus. De planeet staat dan maar 21’ ten zuiden
van de zuidelijke maanrand. De Maan is voor 78% verlicht en gaat om 3.19 uur onder. Om Uranus te kunnen
ontwaren, heb je een telescoop nodig.
Wo 3 december – Mars (magn.+1) staat minder dan 1˚
afstand van de bolvormige sterrenhoop M75 in Boogschutter.
Zo/ma 7/8 december – Met een verrekijker of (kleine)
telescoop kun je de helderheid zien afnemen van de
bedekkingsveranderlijke ster RZ van Cassiopeia. Tot
20.11 uur (7 december) heeft de ster zijn normale magnitude van +6,2, maar daarna vermindert de helderheid
tot hij om 1.05 uur (8 december) het minimum van +7.7

De radiant van de Geminiden vind je in de directe omgeving
van Castor in Tweelingen (Gemini).

Za/zo 12/13 en zo/ma 13/14 december – Op 14 december te 13 uur piekt de activiteit van de rijke meteorenzwerm Geminiden; in de nachten ervoor en erna zullen veel van deze zwermmeteoren te zien zijn. De radiant van de Geminiden ligt in de Tweelingen. Geminiden
kunnen overal aan de hemel verschijnen, maar verleng
je in gedachten hun lichtsporen naar achteren, dan komen ze samen in de radiant. Tussen 22 uur en 7 uur
zou je per uur 30 tot 40 meteoren kunnen tellen. Die
zijn vrij traag (35 km/s) en vaak helder.
De halfverlichte Maan komt rond middernacht op en
kan voor wat stoorlicht zorgen.
Vr 19 en za 20 december – Op de ochtend van 19 december staat de Maan 7˚ rechtsboven Saturnus en op
20 december 6˚ linksonder de planeet.
Zo/ma 21/22 december – Het minimum van de bedekkingsveranderlijke ster Algol van Perseus is goed waar
te nemen. Vanaf 17.07 uur (21 december) neemt de
normale helderheid van de ster (+2,1) af tot die om
22.01 uur de minimale magnitude van +3,4 bereikt. De
helderheid neemt daarna weer toe tot die te 2.55 (22
december) weer bij de normale waarde is aangekomen.
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Ma/di 22/23 december – Een klein zwermpje doet van
zich spreken: de Ursiden. Het maximum treedt omstreeks 21 uur (22 december) op. Per uur zijn vannacht
vijf tot tien Ursiden te zien, die afkomstig zijn uit de radiant in Kleine Beer.

de planeet, waarbij Europa bijna Io bedekt. Je hebt een
grote telescoop nodig om een en ander te kunnen volgen.

Di 23 december – Omstreeks 17 uur zie je laag in het
zuidwesten de samenstand van de smalle maansikkel
en de heldere Venus. Venus staat 8˚ onder de Maan en
heel laag: maar 3˚ boven de horizon. Gebruik zo nodig
een verrekijker om ze te zien.

Za 27 december – Te 19.13 uur schuift de donkere
maanrand voor de ster 11 van de Vissen (mag. +6,3).
De Maan is voor 38% verlicht en staat met de ster op
33˚ boven de zuidzuidwestelijke horizon.
Om 21.54 uur is het de beurt aan de ster 14 van Vissen
(+5,9) om te worden bedekt. Bekijk de bedekkingen met
een kleine telescoop.

Vr 26 december – Tussen 22.02 uur en 23.56 uur vallen de schaduwen van Io en Europa op Jupiter.
Te 22.55 uur begint de overgang van beide manen over

Ma 29 december – De Maan bedekt te 18.31 uur de
ster 88 van Vissen (+6,0). De Maan is voor 61% verlicht
en staat op 44˚ boven de horizon.

Nieuwe vitrines
In augustus heeft onze sterrenwacht twee vitrinekasten gekregen
van het Vughts Museum, gratis en
voor niets. Het museum is tijdelijk
gesloten in verband met verhuizing
en heeft afstand gedaan van alle vitrines, omdat het op de nieuwe locatie de beschikking zal krijgen

over nieuwe.
Wim Waegemakers, Erwin van Ballegoij en Urijan Poerink haalden
met een aanhanger een grote vitrine en een tafelvitrine op in Vught
en plaatsten die met hulp van Marinus van Ginkel in het auditorium en
de tentoonstellingszaal. Ze worden
gevuld met voorwerpen, die voor
leden en publiek interessant zijn.

Het door Patrick Duis op 12 augustus 2014 gemaakte spectrum van de Zon. De onderste lijn is het Neon-calibratiespectrum. De
calibratie met Neon klopt mooi met de Natrium- en Halfa-lijnen. De bovenste lijn is het actuele zonnespectrum, ongecorrigeerd
voor atmosferische effecten (telluric) en instrumentresponse. De middelste lijn is een G2V-calibratiespectrum, de H-alfa- en Natriumlijnen vallen mooi samen.1 sec belichting met de Artemis 4021 mono en de 80ED apo.
Inzetfoto: Patricks setup van de Eos400D op de L-200 spectrograaf.

Het spectrum van de Zon
Patrick Duis is sinds begin augustus de trotse bezitter
van JTW Astronomy L-200-spectrograaf. Daar is hij
snel mee aan de slag gegaan. Hij maakte er het boven-
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staande zonnespectrum mee. Met zijn EOS 400Dcamera op de nieuwe spectrograaf legde hij bijna het
hele zonnespectrum op de foto vast. Deze opname is te
bewonderen op kleurenpagina 18.

De planeten
oktober t/m december 2014

Urijan Poerink

Mercurius is op 1 november in zijn grootste
westelijke elongatie. Hij is de laatste week
van oktober en de eerste helft van november
in de ochtendschemering boven de oostzuidoostelijke horizon te vinden in de buurt van
Spica. In december krijgen we hem niet te
zien.
Venus is in oktober en november niet zichtbaar. Pas eind december duikt zij op als
‘Avondster’ laag boven de zuidwestelijke
horizon en kan zij misschien met een verrekijker worden opgespoord.
Mars (magn. +1) gaat in oktober iets meer
dan twee uur na de Zon onder. We zien hem
laag in het zuidwesten staan. Hij bevindt zich
dan in Slangendrager en na 21 oktober in
Boogschutter. Zijn zichtbaarheid neemt in Links: de posities in de loop van november 2014 van de Aarde t.o.v. de
november toe. Vanaf 11 november zakt hij Zon en de zichtbare planeten. Rechts: de schijnbare afmetingen van de
meer dan drie uur na de Zon onder de kim. zichtbare planeten in november 2014 op dezelfde schaal weergegeven.
Vanaf 4 december houdt hij zich op in Steenbok.
Jupiter komt eind oktober al kort na middernacht op, en de hele nacht aan het firmament, en wel in Vissen.
ook daarna nog elke nacht iets vroeger. Hij is dan in de De verste planeet Neptunus (+7,7) vindt men in WaterLeeuw. Eind december zien we hem al om 20.30 uur man. In oktober en november is hij de hele avond zichtopkomen, met in zijn omgeving de heldere ster Regu- baar en gaat hij lang na middernacht onder.Maar hij
lus. De helderheid van Jupiter neemt de laatste maan- gaat hij wel elke nacht iets vroeger onder; eind december al rond 21.30 uur.
den van 2014 toe van -1,9 naar -2.4
Saturnus blijft in oktober en november uit beeld. Vanaf Uranus en Neptunus zijn met het blote oog niet te zien.
5 december rijst hij weer dagelijks in de ochtendsche- Om ze te vinden, heb je de zoekkaartjes in de Sterrenmering boven de zuidoostelijke horizon. Vanaf 13 de- gids 2014 nodig.
cember komt hij meer dan twee uur vóór de Zon op. In de Sterrengids staan ook zoekkaartjes voor Uranus,
dwergplaneet Pluto (+14) en planetoïden. De SterrenSaturnus (+1,3) staat in Weegschaal.
Uranus (+6,1) is op 7 oktober in oppositie en staat dus gids kun je bij de sterrenwacht inzien.

Met mini-ionenmotor naar Mars
Studenten van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkelen een
ionenmotor van slechts 10x10x2,5 mm
die cubesats naar Mars moet brengen.
Een Cubesat (afbeelding links) is een type geminiaturiseerde sonde voor ruimteonderzoek, die gewoonlijk een
inhoud heeft van precies één liter of 10 kubieke centimeter
en een gewicht van niet meer dan 1,33 kilogram.
De ionenmotor met de afmetingen en het gewicht van
Normale ionenmotoren werken meestal op ionen van xeeen legosteentje.
nongas, versneld in een electrisch veld.
De nieuwe ion-electrospray technologie heeft een zoutoplossing als stuwstof. Op de acht vlakken van cubesat wil MIT in totaal veertig motortjes aan brengen voor standregeling en voortstuwing.Een eerder project van de studenten was het sturen van drie cubesats met goodwillboodschappen naar Mars: Time Capsule Mars.
Volgend jaar is een proef in een baan om de aarde gepland. Technisch Weekblad 28/29, 2014
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Sterrenwacht Halley 25 jaar!

Voor de feestelijkheden in de openingsweek stond een grote tent
op het parkeerterrein.

Op 13 oktober 2014 is het precies 25 jaar geleden, dat onze sterrenwacht officieel werd geopend.
De opening in 1989 werd groots gevierd. Te beginnen met
de openingshandeling, het oplaten van ballonnen, die
werd verricht door Piet Smolders, toen ruimtevaartjournalist en directeur van het Artis-planetarium in Amsterdam,
Piet Smolders (midden) en Ton Brugman
en Anton Brugman, toenmalig gedeputeerde van de pro(gedeeltelijk zichtbaar) laten de ballonnen op.
vincie Noord-Brabant.
Wat die dag en de daaropvolgende drukke week nog nog
meer gebeurde, beschreef Lambert van den Heuvel, toenmalig voorzitter van de vereniging, enthousiast in zijn voorwoord in het Informatieblad nr. 4 van december 1989 (voorloper van de Halley Periodiek). Hier volgt dat voorwoord integraal.
Opening en openingsweek Sterrenwacht Halley
zeer succesvol verlopen!
Met gouden letters zou deze openingsregel in onze annalen moeten
worden opgetekend. Door het oplaten van enkele honderden ballonnen
hebben gedeputeerde A. Brugman en P. Smolders, ruimtevaartjournalist
en hoofd van het planetarium te Artis op vrijdag 13 oktober onze sterrenwacht officieel geopend.
Deze plechtigheid was voorafgegaan door een aantal
speeches. Na het openingswoord van ondergetekende
nam burgemeester J. Franssen het woord. Deze was
van mening, dat de leden van Sterrenwacht Halley “de
sterrenslag had gewonnen.” Hij noemde onze nieuwe
sterrenwacht prachtig, functioneel en goed uitgerust. Hij
sprak de hoop uit, dat Sterrenwacht Halley goed zou
worden gebruikt. Gedeputeerde A. Brugman wees
vooral op het educatieve en recreatieve karakter van de
Sterrenwacht. Piet Smolders reikte na zijn toespraak
aan Jan van Loosbroek en Willem-Jan van den Heuvel*
een poster uit, waarop de planeet Mars stond afgebeeld. Tevens nodigde de heer Piet Smolders ons allen
uit om binnen afzienbare tijd een bezoek te brengen
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aan het Planetarium
in Drs. Jan Luurs biedt voorzitter Lambert van
Artis,
waar- den Heuvel de Uranometria 2000 Deep
van hij im- Sky Atlas aan voor de Halley-bibliotheek.
mers de leiding heeft. Na de toespraken vond de reeds boven
beschreven opening plaats. Het was voor ons alleen
een heel fijn gebeuren en het enthousiasme was op
ieders gezicht te lezen; niet alleen was het oplaten van
de geel/oranje ballonnen een waar spektakel, maar
ieder was tevens zeer verheugd dat we allen zo ver
waren gekomen: namelijk het bezit van een heuse Sterrenwacht.

De receptie na de opening was
commissieleden vrienden en
door vele notabelen uit de verre
kennissen van de Vereniging
regio en heel wat sponsors beSterrenwacht Halley die op enizocht. Het was bijzonder verheugerlei wijze aan hetslagen van
gend een aantal Heesche depude opening hebben gewerkt,
taties van culturele verenigingen
heel hartelijk dank zeggen. U
(o.a. de Bibliotheek en de Eijndeweet, dat wij thans druk doende
ric) te mogen begroeten en wij
zijn om de verwarming van de
het een zeer sympathiek gebaar
sterrenwacht te installeren, want
dat onze buurtbewoners uit Vin- De sterrenwacht en de tuin in 1995, lang voor
met koude handen en voeten is
kel op bezoek kwamen.
het slecht sterrenkijken.
de forse uitbreiding van het gebouw.
Tijdens de open week van SterMoge de warmte die wij straks in
renwacht Halley van 15 t/m 19 oktober mochten wij de Sterrenwacht krijgen ook op U overslaan! Wij beruim drieduizend belangstellenden van heinde en ver stuursleden van Vereniging Sterrenwacht Halley wenverwelkomen. Geslaagd vonden wij eveneens de spe- sen U en al de Uwen in elk geval veel warmte toe en
ciale kindermiddag op woensdag 18 oktober. Begun- hopelijk blijft U ook in 1990 met ons naar de sterren
stigd door schitterend herfstweer en onder de Neder- kijken, want sterren blijven ons boeien, zowel de
landse, Brabantse en Heesche vlag, genoten ruim Avondster als de Morgenster en al wat daar tussen
tweehonderd kinderen van wat wij te bieden hadden, ligt/licht!
zowel in de sterrenwacht (o.a. uitleg over enkele bekende sterrenbeelden en planeten) als daarbuiten; op Heesch, december 1989,
het dakterras was een kijker gericht op de kerktoren L. van den Heuvel
van Vinkel een andere kijker ‘Mars’ in het vizier hield.
Op vrijdagavond 20 oktober, de slotavond van de open
week, konden wij vanaf 20.30 uur noorderlicht waarnemen!! Het had geen mooier en beter slot kunnen zijn!
Vanaf deze plaats wil ik alle leden, sympathisanten,

* Willem-Jan van den Heuvel en Jan van Loosbroek brachten
in 1984 de bal aan het rollen door een brief te schrijven aan
burgemeester Franssen met de vraag of hij wil meewerken
aan de bouw van een kleine sterrenwacht voor eigen gebruik.
Een jaar later werd de Vereniging Sterrenwacht Halley opgericht.

Geslaagde Zonnemiddagen
Op de Zonnemiddag van zondag 20 juli bleven de verwachte regen, wind en
onweer gelukkig uit en scheen aanvankelijk zelfs de zon af en toe. De Luntzonnetelescopen stonden dus paraat. Er ongeveer 15 bezoekers.
Op de Zonnemiddag van zondag 24 augustus was het
veel drukker met zo’n 50 belangstellenden. De Zon liet
zich maar sporadisch zien, maar wel vaak genoeg om
de meeste bezoekers de gelegenheid te geven hem
door de telescopen (de C14-telescoop en twee halfakijkers) te observeren.
Op het dak stond Anton Janssen met een kleine schotelantenne, die hijzelf of kinderen op de Zon richtten,
zodat het ruis van de Zon hoorbaar werd.
De schuif van de kleine koepel stond open, om bezoekers goed zicht te geven op de indrukwekkende montering met de Takahashi- en Jones Bird-telescopen.
In het auditorium kon men een lezing bijwonen over de
Zon en ook in het planetarium waren voorstellingen.
Kinderen bouwden met Hans Braakmann echte spec-

troscopen, die ze
mee naar huis mochten nemen. Enkele
leden van de Videoclub Schijndel waren
ook present voor het
schieten van beelden
voor de film die zij
over onze sterrenwacht maken.
Hanneke Luxemburg had weer, net als vorige zonnemiddagen, mooie en heerlijke ‘zonnehapjes’ gemaakt,
die gretig aftrek vonden bij de bezoekers en leden. Al
met al een heel geslaagde middag, met dank aan de
Halleyleden die dit mogelijk maakten.

Zonnezeil laat cubesat zeilen

folie zet de impulsen van fotonen van
de zon om in beweging. Het regelt
zowel de orientatie als de aandrijving
van de cubesat. Zonnezeilen moeten
missies van goedkope cubesats naar
de maan en de planeten mogelijk maken. Een tweede
satelliet filmt het onplooien van het zeil. Het zeil reflecteert zo sterk dat het vanaf de aarde zichtbaar zal zijn.

In April 2016 lanceert de Amerikaanse
Society haar Lightsail-1.

Planetary

Dit is een cubesat, een satelliet met het formaat van
2
een melkpak met een 32 m groot zonnezeil als aandrijving. Het zeil van 4,5 μm dik met metaal gecoat. PET-

Technisch Weekblad 28/29, 2014, inzending Leo Steinhart

11

Samenvatting

Nieuw organisatiemodel Sterrenwacht Halley
Werner Neelen

De ingangsdatum van dit nieuwe model is naar verwachting 1 januari 2015. De nieuwe organisatie van Sterrenwacht Halley telt in totaal tien onderdelen, te weten:
01

Het Stichtingsbestuur
Het algemene en dagelijkse bestuur van de Stichting Sterrenwacht Halley.

02

Het Verenigingsbestuur
Het algemene en dagelijkse bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley.

03

Werkgroep Amateursterrenkunde (WAS)
De nieuwe naam voor de huidige Werkgroep Astrofotografie en Waarnemen.

04

05

06

Werkgroep Financiële Zaken (WFZ)
Een nieuwe werkgroep voor alle financiële zaken.
Denk hierbij aan in- en verkoop, subsidies, aanbestedingen, enz.
Werkgroep Jeugdactiviteiten (WJA)
Een nieuwe naam voor de huidige Werkgroep
Jeugd. Deze werkgroep zet zich in voor de jeugdleden en alle andere jeugdige bezoekers. Denk
aan: jeugdcursussen, jeugdmiddagen, spreekbeurtpakketten, schoolbezoeken (en rooster), verjaardagsfeestjes.
Werkgroep Media (WM)
Een nieuwe werkgroep die gevormd wordt door de
oude Werkgroep Bibliotheek en een deel van de

oude Werkgroep Computers. Deze werkgroep omvat: webmaster, social media, redactie Halley Periodiek, externe profilering.
07

Werkgroep Personeel en Organisatie (WPO)
Een nieuwe werkgroep die omvat: personeelszaken, ledenadministratie, ereleden, verenigingsactiviteiten, interne profilering.

08

Werkgroep Digitaal Planetarium (WDP)
Deze werkgroep is onveranderd gebleven op een
kleine naamuitbreiding na.

09

Werkgroep Publieksactiviteiten (WPA)
Deze nieuwe werkgroep richt zich op alle publieksactiviteiten, te weten: cursussen en vervolgcursussen voor volwassenen, publieksavonden,
roosterwerkzaamheden, Nacht van de Nacht, enz.
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Werkgroep Techniek en Onderhoud (WTO)
Deze nieuwe werkgroep vervangt de huidige
Werkgroep Radiotelescoop en een deel van de
oude Werkgroep Computers.
Ook de schoonmaak- en
tuinonderhoudswerkzaamheden zullen onder deze
werkgroep vallen.

Irisnevel en de Zon
Marcel van den Broek maakte op 30 juli j.l. bij Sterrenwacht Halley met zijn eigen telescoop een prachtige opname van de Irisnevel (NGC 7023). Die is op
de voorkant van deze Halley Periodiek afgedrukt.
Het was een supermooie nacht schreef hij; de seeing
was optimaal. Marcel en de andere aanwezige astrofotografen konden de Melkweg heel goed zien: het leek
wel of er dunne sluierbewolking boven hen hing.
Nadat Marcel de belichting van de opname had gestart,
hebben hij en Harry en Sem de Loijer waargenomen
met de C14-telescoop (voorzien van een 20 mmoculair) en gekeken naar onder meer de Messierobjecten 31, 57, 81 en 82. Ze zagen bovendien verscheidene
heldere meteoren en ook het ISS liet zich zien.
De Zon in H-alfa
Bijgaande foto van de Zon en fraaie zonnevlammen in
H-alfa is eveneens door Marcel van den Broek vervaar-

digd, en wel op de 22 juli. Hij maakte gebruik van zijn
Lunt-telescoop.
Technische gegevens foto Irisnevel
telescoop: Newton 8'' op een heq5pro-montering. 4 uur data
in frames van 10 minuten.
Technische gegevens foto Zon
telescoop: 35 mm-Lunt en een Philips Webcam SPC900NC
met een 2x Barlowlens
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Klussen bij Halley
Bij onze sterrenwacht wordt hard gewerkt aan de ‘grote projecten’:
de DAST, de derde koepel, het planetenpad, de radiotelescoop e.d.
Maar er zijn meer noodzakelijke klussen, die zijn en worden aangepakt.
Zo heeft Daniël Valks begin september drie dagen uitgetrokken om de
meterkast opnieuw in te delen en te verbeteren. Hij kreeg daarbij hulp van
Patrick Duis. De vorige meterkast was bomvol en inefficiënt ingedeeld en
zorgde bovendien nog wel eens voor stroomstoringen. Daniël heeft in de
nieuwe kast ruimte gemaakt voor uitbreiding (onder andere voor de
DAST) en aparte groepen geïnstalleerd voor kritische apparatuur (Takahashi, C14-telescoop
en Planetarium).
Rob van Mackelenbergh is begonnen met het schoonmaken van de platte daken van de
sterrenwacht. In de loop der jaren is veel zand aangewaaid en terechtgekomen tussen de
tegels en het grind en heeft zich er ongewenste flora en fauna gevestigd. Een en ander belemmert de snelle afvoer van regenwater, met (tot nog toe kleine) lekkages tot gevolg. Dit
zware karwei is nog niet gereed.
Foto’s - Linksboven: Daniël werkt aan de meterkast. Rechtsboven: twee dagen later: alles nieuw
en strak ingedeeld. Onder: Rob gaat grondig te werk op het dakterras.

Burgemeester bezoekt sterrenwacht
Burgemeester mevrouw M. Moorman van Bernheze (foto) en haar gezin brachten op
dinsdagavond 4 september een kennismakingsbezoek aan onze sterrenwacht.
Zij kregen een rondleiding, presentaties in het auditorium en het planetarium en werden
geïnformeerd over het Project Zon. De Maan stond hoog aan de hemel en zij konden
die dus mooi door de telescoop in de grote koepel bewonderen.

Supercluster Laniakea
Amerikaanse astronomen hebben in de 'directe omgeving' van de Aarde een gigantisch complex van
meer dan 100.000 melkwegstelsels ontdekt.
Het is een supercluster, dat de naam Laniakea heeft gekregen. Dat is Hawaiiaans voor ‘immense hemel’.
Het overkoepelende stelsel is enorm. Het meet 500 miljoen lichtjaar in doorsnee. Bij elkaar zijn de stelsels 100
biljard of 100 miljoen miljard keer zo zwaar als onze Zon.
Het was bekend dat de Aarde in zo'n megastelsel staat,
maar de omvang was nog niet duidelijk.
''We hebben de eindelijk de grenzen vastgesteld van het
supercluster dat ons thuis is. Het is alsof je voor het eerst
ontdekt dat je woonplaats deel uitmaakt van een veel

Zoon voor Joost Hartman
Op 9 september 2014 is Sieben Gunnar Hartman
geboren, zoon van Halleylid Joost Hartman en Eefke
en broertje van Thijmen.
Eefke, Joost en Thijmen: van harte gefeliciteerd!
Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley

Supercluster Laniakea. De witte stippen zijn de sterrenstelsels. Pijl en donkere stip duiden de plek van ons Melkwegstelsel aan. Groepen en clusters van stelsels zijn als parels aaneengeregen tot een driedimensionaal web. Het witte ‘veertje’
geeft aan in welke richtingen de afzonderlijke stelsels zich
binnen het cluster verplaatsen. Foto: AFP/NASA/JPL-Caltech.

groter land dat aan andere landen grenst'', verklaart
hoofdonderzoeker R. Brent Tully. Het is niet bekend
hoeveel superclusters er in het heelal zijn.
www.nu.nl, ingezonden door Tom Overtoom
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Vrijdagavond 31 oktober, 20.00 uur

Komeetjager Rosetta
en Philae, lezing van
Joe Zender
Op 2 maart 2004 werd de Europese
ruimtesonde Rosetta gelanceerd naar de
komeet Churyumov-Gerasimenko.
Op 6 augustus 2014 bereikte hij zijn bestemming. Rosetta heeft een lander aan
boord (Philae genaamd), die wordt losgekoppeld en op 11 november 2014 een
zachte landing op de komeet zal maken.
Zender werkt bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en is nauw betrokken bij deze missie. Een heel actueel
onderwerp dus, besproken door een
ingewijde.
Entree voor Halleyleden: gratis. Voor
niet-leden: € 3,–.

Oppervlak Churyumov-Gerasimenko ruwer dan verwacht

Philae wacht spannende landing
Tien jaar deed ruimtevaartuig Rosetta erover om
komeet 67/P Churyumov-Gerasimenko te bereiken.
Op 6 augustus kwam Rosetta bij de komeet aan en
sindsdien cirkelt hij eromheen.
De bedoeling is dat komeetlander Philae op 11 november moederschip Rosetta verlaat om koers te zetten
naar de komeet. Onder invloed van de kleine aantrekkende kracht van de komeet zweeft Philae in een uur of
vijf tot acht naar het komeetoppervlak.
De hoge resolutiebeelden die Rosetta van het komeetoppervlak heeft gemaakt zijn geen goed nieuws voor
Philae. Het komeetoppervlak is nog ruwer dan gedacht.

En hoe ruwer het oppervlak, hoe groter de kans dat
Philae − die zelf rond de honderd kilogram weegt − niet
netjes op zijn poten terecht komt, maar omtuimelt. En
dat zou slechts nieuws zijn voor de wetenschappelijke
experimenten die de lander met tien verschillende
meetinstrumenten moet gaan verrichten.
Ook kan dat slecht nieuws zijn voor de energievoorziening van Philae. Philae heeft 64 uur batterijtijd. Daarna
moet zonlicht de batterijen weer opladen. Wanneer de
lander verkeerd terecht komt en te weinig zonlicht krijgt,
dan kan hij zijn batterijen niet opladen.
10 september 2014, www.npowetenschap.nl

[advertentie]

Lekker landelijk genieten van een bakje koffie, thee, fris, bier of wijn met heerlijk gebak uit eigen keuken. Of een heuse boeren high tea. Er is een speel- en
dierenweide en u kunt naar onze biggetjes kijken. Leuk te combineren met
diverse fiets- en wandelroutes. U bent van harte welkom!
Boerderijterras het Venster, Vinkelsestraat 84, 5383 KM Vinkel (vlakbij Sterrenwacht Halley)
Openingstijden
September – juni: woensdag t/m zaterdag 10.30 – 17.00 uur
zondag 10.30 – 18.00 uur (maandag en dinsdag gesloten)
Juli – augustus: woensdag t/m maandag 10.30 – 18.00 uur (dinsdag gesloten)
www.boerderijterrashetvenster.nl - tel: 0412-455992 of 06-23187272.
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Interview met sterrenkundige Lucas Ellerbroek

Babysterren met groeistuipen
De geboorte van een babyster duurt pakweg honderdduizend jaar. Het uitgroeien tot een ster, zoals onze
zon, nog eens tientallen miljoenen jaren. Sterrenkundige Lucas Ellerbroek bestudeerde tijdens een promotieonderzoek van vier jaar hoe dat in zijn werk gaat. Lucas keek naar pasgeboren sterren, elk van een andere leeftijd. Alle beelden naast elkaar leverden een scala van veranderingen op aan van het begin van een
ster.
“Meteen in mijn eerste week als promovendus mocht ik naar de beste
telescoop ter wereld, de Very Large
Telescope in Chili. Een unieke kans, ik
viel met mijn neus in de boter. Mijn
promotor, professor Lex Kaper, is een
van de bedenkers van een meetinstrument dat in Chili gebruikt wordt. Ik
ben er vier keer geweest, elke keer
bijna twee weken. Het is een buitenaards landschap, op 2.635 meter
hoogte in de Atacamawoestijn, de
droogste plek op aarde. Er werken
ongeveer 200 mensen. Je zoekt met de sterrenkundige
die de telescoop bedient naar een ster die je wilt bestuderen. Als die goed in beeld staat, drukt hij af en kun je
gaan koffie drinken, zo lang staat de lens open om het
licht op te vangen van de ster”, zegt Lucas.

Wat is er bijzonder aan de LOFAR?
LOFAR is veel gevoeliger in lagere
radiofrequenties dan andere telescopen. Hij bestaat niet uit schotels, zoals
in Westerbork, maar uit 7.000 simpele
antennes die lage radiofrequenties
opvangen. In een straal van twee
kilometer staan er 24 meetstations
met pakweg 150 antennes. De overige meetstations staan verspreid tot in
Duitsland, Engeland, Frankrijk en
Zweden. Via glasvezelkabels komen
alle meetgegevens naar de centrale
computer in Groningen. “De afgelopen tien jaar is
LOFAR gebouwd, nu moesten we eerst testen of hij
werkt. Bij de eerste check hebben we 65 bekende radiopulsars kunnen detecteren. Daarbij gebruikten we
een groot blikveld en een lange kijktijd.”

Hoe ontstaat een ster?
Een grote wolk van gas en stof, van minuscule deeltjes
tot enorme rotsblokken, koelt af en stort in onder zijn
eigen zwaartekracht. Het stof trekt elkaar aan. In het
binnenste van de wolk groeit een embryoster, waar
steeds meer materiaal bijkomt. De wolk vormt een platte draaiende schijf. Uit het midden van die schijf spuiten
aan weerskanten twee fonteinen van deeltjes, de jets.
Die straalstromen remmen de draaiing af. “Ik heb foto`s
van jets van (piep)jonge sterren vergeleken met oudere
beelden uit het archief”, vertelt Lucas. “Klontjes van jets
bleken in de tussentijd miljarden kilometers te zijn opgeschoven. Zo kon ik berekenen wanneer die brokken
zijn uitgestoten door de ster, honderden of duizenden
jaren geleden. Wij kijken terug in de tijd, daarom noem
ik het ook wel eens astro-archeologie. Ook heb ik ontdekt dat sterren groeien met horten en stoten. Bij elke
groeispurt komen deeltjes van de ster in de jet zoals bij
het gas geven in een auto ook deeltjes uit de uitlaat
komen.”

En u ontdekte twee nieuwe radiopulsars?
“Yes! Daar ben ik heel blij mee. Bij onze tweede zoektocht in 2011 kozen we voor kleinere blikvelden met
een hogere gevoeligheid. Ook hebben we een paar
nieuwe pulsars gevonden, maar steeds bleken die dan
net iets eerder door andere sterrenkundigen gevonden
te zijn. Belangrijk is dat LOFAR geschikt is om te zoeken naar pulsars. De Square Kilometer Array in ZuidAfrika en Australië, grote radiotelescopen waaraan de
hele wereld samenwerkt, krijgen misschien ook de lageband-ontvangers van het type dat LOFAR gebruikt.
Het Nederlands Instituut voor radioastronomie ASTRON is bezig met het ontwikkelen van radio- ontvangers en verwerkingssoftware daarvoor.

Waarom willen we weten hoe sterren worden
geboren?
Iedereen wil weten waar komen wij vandaan, en wat is
onze plek in het heelal? Sterrenkunde is onmisbaar.

Uit: NRC Handelsblad, ingezonden door Jan van Hamond

Op jacht naar uitgebluste sterren
Pulsars zijn supercompacte restanten van ontplofte
zware sterren. Ze tollen hard in het rond en zenden
bundels radiogolven uit als een vuurtoren. Steeds als
zo`n bundel in onze richting schijnt, kunnen astronomen
hem zien. Sterrenkundige Thijs Coenen testte de nieuwe Nederlandse radiotelescoop LOFAR (Low Frequency Array) en ontdekte twee nieuwe pulsars.

Zijn nieuwe pulsars naar u vernoemd?
“Nee, de meeste pulsars krijgen als naam de coördinaten waarop ze te vinden zijn. In 1967 vond Jocelyne
Bell de eerste pulsar, ook die heeft een coördinaat
naam gekregen. Mijn twee pulsars heten J0140+5621
en J0613+3731.”

Ben je (nieuw) lid en wil je onze
vereniging beter leren kennen?
Kom dan op vrijdagavond 28 november
naar de sterrenwacht.
Lees er meer over op blz. 4.
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Spreekbeurten
Harrie Schrijvers

werPoint-Presentaties over heeft gemaakt. Die over
haar spreekbeurt (heel mooi) heeft ze als bijlage bij
haar verslagje meegestuurd!

“Ik heb dinsdag 10 juni mijn spreekbeurt gedaan. Ik heb
Van Kiki Peulen uit Afferden kregen wij het mijn Spreekbeurt bijgevoegd, en we moesten alles in
volgende verslag over het promoten van ‘reizen in sleutelwoorden doen, dus ik heb ook aantekeningen
de ruimte’, een project dat Kiki en Mack van gebruikt en ook bijgevoegd, en mijn beoordelingen blad
ook. Ik was helemaal niet zenuwHeeswijk uit Beuningen en Daan
achtig. Ik heb ook nog onderdelen
Oor uit Weurt
prima hebben
gebruikt zoals een fotostatiefje,
uitgevoerd. En dat was tevens
waar ik een buis op heb geplakt en
ook een promotie voor onze
daar na rondjes geknipt met de
sterrenwacht! Waarvoor onze
maan van nieuwe maan tot volle
dank!
maan. En ik heb een gele ballenbak
bal met papier-maché beplakt en
“Wij, Mack, Daan en Kiki, zijn in
met een zaklamp (die de zon voor
april op bezoek geweest bij Stermoet stellen) heb ik laten zien hoe
renwacht Halley ter voorbereiding
dat draait, zoals op de foto, die ik
van onze presentatie op school, als
Claudia Albers met de
heb bijgevoegd. Ik kreeg voor eigen
topondernemers. Wij moesten rei‘zon’ in de hand verklaart
informatie en ervaringen een zeer
de
maanfases.
zen naar de ruimte promoten. Eerst
goed, omdat ik naar de sterrenhadden wij muurkranten gemaakt
wacht
ben
geweest.
Daar vond ik de ringen van Sawaarop Mack de zon, eten in de ruimte en satellieten
turnus
die
ik
gezien
heb
het mooiste. Nog bedankt voor
moest uitzoeken, Daan had zonnestelsel, satellieten en
Neil Armstrong als onderwerp en ikzelf had het ISS, uw hulp. Groetjes, Claudia Albers”
eten in de ruimte en het zonnestelsel. Dus ieder had
twee onderwerpen samen en één onderdeel wat je zelf
moest uitzoeken. Voor het ISS had ik een bouwplaat Phoenix Heesels uit Schijndel hield voor het eerst een
gevonden op het internet. Dit heb ik helemaal geknipt spreekbeurt en had ‘meteorieten’ als onderwerp en
en geplakt en gebruikt om de informatie uit te leggen. stuurde, naast onderstaand verslagje, ook een fraaie
Het was zo super dat wij die avond bij Halley het ISS PowerPointPresentatie mee.
twee keer voorbij zagen komen! Voor het eten in de
ruimte hadden we gevriesdroogd ijs gekregen via een “Ik vond de sterrenwacht rondleiding heel leuk. Op
school heb ik mijn spreekbeurt ook gehad. Ze vonden
vriend van ons in Amerika die dit voor
mijn spreekbeurt erg leuk. Ik stuur
ons had opgestuurd. Het ijs smaakte
Phoenix Heesels
mijn spreekbeurt mee in deze email.
tuurt
door
de
C14-telescoop.
heerlijk. Je begint met iets dat lijkt op
Er staan ook foto's in van de stereen spekblok maar de smaak was
renwacht. Mijn leraar zei dat ik het
alsof je een lekker ijsje at. Jullie
goed had uitgelegd en moeilijke
begrijpen dat dit dan ook snel op was.
woorden ook makkelijk had gemaakt.
Daan
had
een
prijsvraag
Omdat dit de eerste spreekbeurt was
uitgeschreven met de vraag: Welke
van de kinderen in mijn klas kregen
ster staat het dichts bij de zon?
we er geen punt ervoor. Bedankt voor
Weten jullie het antwoordt? De
de rondleiding en voor het informatie
winnaar van deze vraag kreeg een
pakket.” Groetjes Phoenix
bouwplaat voor het ISS. Mack wist
van alles te vertellen over de zon en er was geen vraag
die hij niet kon beantwoorden. Al met al hadden we
een heel druk bezochte stand en kregen we van veel En Sanne Melissen uit Zegge stuurde ons dit berichtje
ouders complimenten dat het er mooi uitzag en dat we over haar spreekbeurt (maar jammer genoeg zonder ’n
ons goed hadden voorbereid. Heel erg bedankt voor de marsje!)
informatie. We hebben goed reclame gemaakt voor de
sterrenwacht dus wie weet!”
“Beste Harrie, ik heb afgelopen maandag mijn spreekKiki Peulen
beurt gedaan, over het heelal. Ik had het super goed
Naschrift: Kiki stuurde later dat “Samenwerking en een voorbereid, maar toch was ik erg zenuwachtig. Ik heb
presentatie waar mensen naar komen luisteren of de informatie gehaald uit de spullen die ik van jullie heb
lezen” het doel was van hun opdracht. En dat was gekregen. Ook had ik een powerpoint presentatie gevolgens de juf uitstekend gedaan door alle groepen. maakt. Mijn klasgenoten en de meester vonden mijn
Niemand kreeg uiteindelijk een punt voor hun project.”
spreekbeurt heel interessant. Ik had nog een soort quizje gemaakt en dat vonden ze leuk. Ook heb ik kleine
marsjes uitgedeeld. Ik heb voor mijn spreekbeurt een
Claudia Albers uit Maarheeze hield een spreekbeurt 7.5 gekregen”.
over het zonnestelsel omdat ze dat een interessant Groetjes Sanne Melissen uit Zegge
onderwerp vindt, er al veel over heeft gelezen en Po-
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Mooie solargraphs van winterwende tot zonnewende
In de periode 21 december 2013 tot 21 juni 2014 hebben weer op tal van plaatsen pinholecamera’s gehangen om mooie solargraphs te maken. Een solargraph is een foto met een zeer lange belichtingstijd, gemaakt met een simpele pinhole-camera. Een solargraph legt gedurende zes maanden de bewegingen van
de zon langs het firmament vast.
Een pinholecamera is een goed afgesloten blikje met
een velletje fotografisch papier erin, en met een heel
klein gaatje in de wand. De camera wordt ergens heel
stevig opgehangen en met het gaatje op het zuiden
gericht. Doe je dat van de zonnewende op 21 december tot de zonnewende op 21 juni, dan krijg je op het
fotopapier een afbeelding van de dagelijkse beweging
van de Zon van oost naar west en het klimmen van de
Zon van het laagste punt aan de hemel tot het hoogste.
In het Weekend van de Wetenschap 2013 en tijdens
een jeugdcursus hebben veel bezoekers van de sterrenwacht een pinholecamera in elkaar gezet en ook
veel leden deden dat. Na 21 juni heeft een aantal van
hen hun resultaat ingezonden, want de mooiste inzending zou met een prijsje worden beloond.
Een deskundige jury heeft de solargraph van Jan van
Hamond uitgekozen als prijswinnende opname en wel
omdat de bogen van zijn solargraph mooi wordt weerspiegeld in vermoedelijk plassen water op het dak. De
inzendingen zijn afgedrukt op de kleurenpagina’s 18 en
19, uitgezonderd de foto van de winnaar; die staat groot
op de achterkant van deze Halley Periodiek.
Hieronder de inzenders en de toelichting die zij bij hun
solargraph hebben gegeven.
Jan van Hamond zette de pinholecamera op het dak
van zijn huis in het centrum van Schijndel. Aan de rand
van de solargraph is de rand van de dakgoot van een
plat dak goed te onderscheiden. Deze solargraph is
enigszins mysterieus, want we zien de bogen van de
zon onder op de solargraph gespiegeld. Er is nog geen
eenduidige verklaring voor, maar Jan houdt het erop,
dat de spiegeling wordt veroorzaakt door water, dat
meestal wel, maar soms ook niet op het platte dak ligt.
Jos van Oort uit Oss maakte voor het eerst een solargraph en vindt dat hij een leuk resultaat heeft behaald,
zeker nadat hij het had nabewerkt. Hij heeft gelijk. Wat
hem vooral opvalt is, dat de kleur van de strepen in het
begin (onderaan, december 2013) lichtblauw is en vrij
abrupt via wit (midden, rond maart 2014) overgaat in
oranje (vanaf april 2014). Verder mist hij helaas de
pieken van de curven.
Joost van den Oord maakte de solargraph vanuit zijn
tuin in Rosmalen.
Tessa Hubregtse en haar vriendin Lydia kregen desgevraagd fotopapier van de sterrenwacht. Zij bevestigden
twee pinholescamera’s aan een slee en plaatsten die
op het platte dak van het huis. Op de voorgrond zie je
grind liggen. De gebouwen op de achtergrond zijn de
huizen die iets verder in de straat staan. Zij vonden de
aflopende daken mooi. Tessa en Lydia maakten de
solargraphs als een schoolopdracht.
Claudia Geurts, Wiebe Geurts en Ine Bos te Neerlangel
hadden vorig jaar ieder een pinholecamera gemaakt bij
Sterrenwacht Halley en thuis opgehangen. Met spanning haalden zij de cameraatjes op 21 juni van hun

plek, nadat die een half jaar lang onafgebroken de zon
hadden gefotografeerd. Wie zou de mooiste solargraph
hebben gekregen? Wiebe, Claudia of Ine?
Het blikje van Wiebe hing al die tijd hoog aan een paal
van een silo, dat van Claudia hing hoog in een voormalige antennemast (met iets voor het beeld zo bleek), en
het blikje van Ine hing niet zo hoog aan een omheiningspaal (het blikje is een keer op een iets andere plek
gezet zoals je kunt zien). Tot hun schrik zat er in twee
van de drie blikjes een klein beetje water! Gelukkig
vonden ze iedere foto echt indrukwekkend. Jammer dat
in alle gevallen de hoogste standen van de zon er niet
op gekomen zijn. Verder zijn ze er achter gekomen dat
een achtergrond best dichtbij moet staan om deze op
de foto te krijgen. Desalniettemin, een leerzame en
mooie bezigheid, schreven
zij. De solargraph van Ine is
zowel positief afgedrukt als
negatief en gespiegeld, zoals die uit de pinholecamera
is gekomen.
Henry Hendriks te Uden had
zijn pinholecamera opgehangen aan een antennemast. Hoewel zo’n mast wat
kan bewegen, is het resultaat toch heel fraai.
Jorik Bril had vorig jaar tijdens een jeugdcursus een
pinholecamera gemaakt en De pinholecamera van
samen met zijn ouders Raymond Westheim.
Edwin en Arianne heeft hij
die op 21 december aan de achterzijde van hun huis in
Oss opgehangen.
Edwin van Schijndel hing de pinholecamera aan de
mast in de tuin van de sterrenwacht, waarvandaan je
een mooi uitzicht hebt op het gebouw en de omgeving.
Het leverde dan ook een fraaie solargraph op.
Raymond Westheim tapete zijn camera vast aan de
balustrade van de omloop rond de grote koepel van de
sterrenwacht, boven de deur naar het dakterras.
Ga naar de website van Jip Lambermont voor meer fraaie
solargraphs en informatie over het maken van pinholecamera’s: http://zonnekijkster.dse.nl.

Lichtende Nachtwolken
Deze zomer zijn weer enkele malen Lichtende Nachtwolken waargenomen. Én gefotografeerd natuurlijk.
Onder op bladzijde 18 zijn twee foto’s afgedrukt, gemaakt in de nacht van 3-4 juli door Edwin van Schijndel
vanuit Oss en Rob van Mackelenbergh vanuit de
Groote Wielen in Rosmalen.
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Tess Hubregtse en Lydia

Edwin en Jorik Bril

Edwin van Schijndel, Sterrenwacht Halley

Raymond Westheim, Sterrenwacht Halley

Zonnespectrum. Patrick Duis. Zie blz. 8

Edwin van Schijndel, Oss

Rob van Mackelenbergh, Rosmalen

Joost van den Oord, Rosmalen

Tess Hubregtse en Lydia

Jos van Oort, Oss

Henry Hendriks, Uden

Claudia Geurts, Neerlangel

Ine Bos, Neerlangel

Wiebe Geurts, Neerlangel

Nieuws over de DAST
Het is nu 23 sept 2014 en weer tijd voor een verse update. Allereerst wil ik jullie in het
kort meenemen naar hoe het DAST project ook al weer tot stand is gekomen om daarna
de huidige stand van zaken te bespreken.
Herman ten Haaf

Ruim 3,5 jaar geleden kwam ons ter ore dat de Zeiss Coudé van de voormalige Sterrenwacht
Quasar vrij zou komen. Dat was de aanleiding om plannen te maken voor een speciale zonnekijker. Zeer veel tijd en energie is besteed om deze unieke telescoop naar Halley te krijgen.
Met de bouw van de sterrenwacht ruim 25 jaar geleden was er al rekening gehouden met een
plaatsje voor een zonnekijker. Op basis van die Zeiss zijn er technische plannen uitgewerkt om
een werkelijk uniek instrument te realiseren. Een instrument waar elke amateurastronoom van
droomt en die uniek is in zijn soort. Zeker in Nederland. Om deze ambitieuze plannen te realiseren is gezocht naar een breed draagvlak zowel binnen als buiten onze vereniging. Op vele
bijeenkomsten in den lande en in onze vereniging is aandacht gevraagd voor deze plannen.
Een mailinglist is opgesteld en ruim 120 man/vrouw zijn d.m.v. diverse updates op de hoogte
gehouden. Een website is gemaakt en een commissie van aanbeveling gevormd.
Ook op facebook en het astroforum is daar regelmatig over gesproken. Op de Halleywebsite is daar aandacht voor.
Op de sterrenwacht zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om over deze ambitieuze
plannen te vertellen. Een ieder die op de hoogte was sprak vol bewondering over dit
unieke project.
Op zeker moment kwam ons ter ore dat een grote professionele Zeissmontering van de
voormalige Leidse Sterrewacht vrij zou komen. Met veel volharding is het ons gelukt om
ook die Zeissmontering naar Halley te krijgen.
Met deze zware montering kunnen we ineens twee dingen tegelijk realiseren. De Zeiss
Coudé kan een plaats krijgen in de grote koepel en daar als uniek publieksinstrument zijn
waarde bewijzen. En de Leidse Zeiss geeft de mogelijkheid om nu een grotere zonnekijker te realiseren.
Tot op heden zijn er al enkele duizenden uren in het project gestoken. Er is gestudeerd,
getekend, geschetst, gerekend, gemaild, overlegd en wat al niet meer. Vanaf het allereerste begin waren we ons zeer wel bewust dat voor de realisatie van dit ambitieuze pro- Van boven naar beneden:
Simpel boutmodel zuil.
ject veel geld nodig is.
Gedurende de drie afgelopen jaren is ook daar naarstig naar op zoek gegaan en uitein- Simpel boutmodel voet.
Het grote wormwiel is
delijk gevonden in een bijdrage vanuit een Europees fonds.
gemonteerd.
Gedurende het hele proces is er voortdurend met de vereniging, het bestuur, de mailinglist, facebook, astroforum en website gecommuniceerd over de voortgang. Hoe verder in het project hoe meer
bewondering wij kregen. En nog steeds is ieders reactie, geweldig! Ook de pers had daar inmiddels al over bericht.
Het totale project was begroot op twee ton. Uiteindelijk hebben we één ton aan subsidie toegekend gekregen. Dat
is niet voldoende voor het uiteindelijke ontwerp maar wel om een soort basis-DAST te kunnen gaan bouwen.
Voor de subsidieaanvraag is een prachtig projectplan opgesteld. Dat behelst een compleet plan met daarin opgenomen de DAST, de koepel, een planetenpad en tentoonstellingsmateriaal. Dat is verdedigd in de beoordelingscommissie die het vervolgens aan de provincie zo heeft geadviseerd. Ook vanuit een particuliere gift is er een zeer
substantiële bijdrage gedaan. Dat maakt het mogelijk om verder te kunnen werken aan de 40 cm DAST zelf.
In eerdere berichten heb ik jullie geïnformeerd over de technische achtergrond van de DAST. Ook is een speciale
zonnekoepel ontworpen. Helemaal geoptimaliseerd om zo
goed mogelijk de zon te kunnen waarnemen.
Een ieder binnen en buiten de vereniging die zich inspant om
dit unieke zonneproject te laten slagen is zeer enthousiast en
is blij dat we nu de financiën rond zijn, ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen.
Het hele DAST-project is al geruime tijd volop in progress zeg
maar. Er wordt volop gebouwd, waarover straks meer.

De meeste onderdelen bij elkaar.
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Hoe ver zijn we nu op 23 september 2014?
Kon ik jullie eerst alleen maar tekeningen en ontwerpen op papier laten zien, nu hebben we ook plaatjes van hoe alles er
straks uit gaat zien.
OK, misschien nog geen totaalbeeld maar in het volgende Halley Periodiek zal dat wel het geval zijn.

Eerst dan de montering. Alle onderdelen zijn klaar. Alle bewerkingen aan de bestaande onderdelen zijn klaar. Zie hiervoor de familiefoto. Er waren nog bewerkingen nodig aan onder meer de poolas en het poolashuis die ik zelf niet kon uitvoeren.
De firma van den Broek Techniek Oss heeft deze en andere bewerkingen op hun
grote 5-assige bewerkingsmachine uitgevoerd. Zie de bijgevoegde plaatjes. Een
zeer groot deel hiervan is gesponsord.
Nu wordt alles proefgemonteerd. Ook hier wat impressieplaatjes. Past het allemaal dan gaat alles weer uit elkaar en gaat het naar de
coater om een nette poedercoating aan te brengen. Van
daar gaat het naar de sterrenwacht waar de definitieve assemblage plaatsvindt. De hele montering wordt dan met
een kraan op zijn plek getild in de nieuwe koepel. Dat wil
zeggen op zijn nieuwe telescoopzuil. Die wordt op dit moment gegoten en gaat dan direct op transport naar de coater.
De eigenlijke DAST is een 40 cm open systeem zoals in
eerdere berichten is toegelicht. Aan dit systeem wordt nog
druk getekend en kan nog niet aan gebouwd worden. Alles
op zijn tijd. We moeten eerst zorgen dat er een basisDAST staat aan de Europese-subsidie-eisen te voldoen.
We willen nu als eerste onze 35 cm Orion
Corrected Dall Kirkham (ODK), die reeds
aangeschaft is van de subsidie gelden, op de
montering zetten. Daarbij komen een 152
mm H-alfa Lunttelescoop en een 6 cm CaKtelescoop ook van Lunt. Ook een 130 mm
APO-refractor komt daar op. Zodoende kunnen we waarnemen zowel in wit licht, in H
alpha en Calcium K. Precies zoals in het projectplan is omschreven. Als er verder gebouwd wordt aan de 40 cm DAST dan krijgen
al deze kijkers behalve de ODK, een plek
op/in het DAST-ontwerp.
De koepel wordt nu gebouwd bij de firma
Baaijens te Oss. Ook voor de koepel heeft Bovenste foto: alles past in elkaar
dankzij de takel.
Baaijens ons een wel zeer aantrekkelijke kor- Foto eronder: boogprofielen rondting gegeven bij wijze van sponsoring. Nu, 2 3 frezen.
september zijn ze halverwege. Misschien niet
voor iedereen duidelijk, toch maar een paar plaatjes van het ijzerwerk tot nu
toe. Als al dat ijzerwerk klaar is gaat het naar Halley om daar gemonteerd en
getest te worden.
Dan gaat het naar Maas Coatings te Heesch voor de afwerking om vervolgens
weer als voltooide koepel definitief geplaatst te gaan worden. Daarna komt de
firma Poly-Ned om het doek aan te brengen.
En dan is alles zo goed als klaar. Reserveer maar vast een borrel ergens in januari. Oef, wel koud wellicht. Maar binnen is het dan goed toeven.
Zien we elkaar dan?
Links: gewaterjette onderdelen.
Rechts: lagersteunen, klaar
om af te lassen.
Rechtsonder: gewaterjette
koepeldelen.

Foto’s links, van boven naar beneden:
fijnregelunit weer gemonteerd.
Poolashuis op de 5-asser.
Geert Baaijens overhandigt Herman
ten Haaf het poolashuis.
Poolashuis op de 5-asser.
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Bijna-botsing Mars met Komeet Siding Spring

De Komeet Siding Spring aan de zuidelijke
hemel, tegen de achtergrond van de Kleine Magelhaense Wolk, waarvan links een
gedeelte is afgebeeld, en de bolhopen 47
Tucanae (rechts) en NGC 362 (boven
links). Foto d.d. 29 augustus 2014, Rolando Ligustri (CARA-Project, CAST).

Op 19 oktober 2014 zal de komeet Siding Spring (C/2013 A1) rakelings langs Mars scheren. Dat belooft een
sensationeel gebeurtenis te worden, want rond Mars draaien dan maar liefst vijf sondes, die ongetwijfeld al
hun instrumenten zullen inzetten om niets van te missen van het zeldzame buitenkansje om een paar uur in
de coma van een komeet door te brengen. Het kleine risico dat zij door de deeltjes in de coma schade oplopen, moeten ze op de koop toe nemen.
De komeet is op 3 januari 2013 ontdekt door Robert
McNaught met de 50 centimeter Uppsala Schmidt Telescope van de Australische Siding Spring Observatory.
De komeet komt rechtstreeks uit de Oortwolk. Er werd
een tijdje gedacht, dat hij met Mars in botsing zou komen, maar inmiddels staat vast, dat hij er op 132.000
kilometer afstand voorbij zal gaan. Astronomen verwachten dat de coma dan een straal heeft van ongeveer 150.000 kilometer. Enkele uren lang beweegt de
ijle coma over de planeet heen en dus ook over de
ruimtevaartuigen die rond Mars draaien: Mars Express,
Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Manga-

lyaan en MAVEN. De laatste twee vallen met de neus in
de boter, want zij zijn pas een maand tevoren (op 22
september) bij de Rode Planeet aangekomen.
Ook de Marswagens Opportunity en Curiosity zullen
tijdens de scheervlucht zeker hun camera’s naar boven
richten om mooie beelden van de komeet te schieten.
Mars en de komeet Siding Spring bevinden zich op 19
oktober op een afstand van 242 miljoen kilometer van
de Aarde. De komeet gaat op 25 oktober 2014 door het
perihelium, het punt in zijn baan dat het dichtst bij de
Zon ligt. De afstand tot de Zon bedraagt dan 210 miljoen kilometer.

Sondes in baan om Mars gebracht

veral Air Force Station in Florida.
De missie van MAVEN duurt ongeveer één (aards) jaar.

De Marssonde Mars Atmosphere and Volaltile Evolution (MAVEN) is op 22 september om 4.24 uur
onze tijd aangekomen in een baan om de Rode Planeet, een dag later gevolgd door Mangalyaan.
MAVEN
MAVEN wordt nu voorbereid om de uiterst ijle buitenste
lagen van de dampkring diepgaander te onderzoeken
dan ooit tevoren. MAVEN is het eerste ruimtevaartuig
dat alleen met dat doel naar Mars is gegaan.
Zijn baan is zeer langgerekt: zijn afstand tot het Marsoppervlak varieert van 150 km tot 6.200 km.
Wetenschappers willen veel meer te weten komen over
de historie van de dampkring van Mars, hoe het klimaat
daar in de loop der tijd is veranderd en hoe een en ander de evolutie van het oppervlak en de potentiële bewoonbaarheid van de planeet heeft beïnvloed, aldus
NASA-directeur Charles Bolden. Die kennis die wordt
opgedaan is ook nodig bij missies om in komende jaren
’30 mensen naar Mars te sturen.
MAVEN is tien maanden onderweg geweest. Hij werd
op 18 november 2013 gelanceerd vanaf Cape Cana-
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Mangalyaan
Op 23 september te 14.11 uur onze tijd werd ook het
Indiaase ruimtevaartuig Mangalyaan zonder problemen
in een baan rond Mars gebracht.
Deze sonde van de Indian Space Research Organization (ISRO) vertrok op 5 november 2013 van de Aarde,
maar verliet pas op 1 december de aardbaan om koers
te zetten naar Mars. De geplande duur van de missie
na aankomst bij de planeet is zes maanden.
Mangalyaan zal eveneens de Mars-atmosfeer bestuderen, en in het bijzonder de veronderstelde methaangifte
door de planeet en de ontsnappingssnelheid met betrekking tot koolstofdioxide en water. Daartoe heeft hij
vijf instrumenten aan boord. De nieuwe Marssatelliet
heeft een omlooptijd van 66,72 uur (3,16 dagen) en een
nog langgerektere baan dan MAVEN: de kleinste afstand tot het Marsoppervlak bedraagt 377 km en de
grootste afstand 80.000 km.
Beide ruimtevaartuigen worden ingezet om de komeet
Siding Spring te observeren, die op 19 oktober a.s.
rakelings langs Mars scheert. Meer daarover in bovenstaand artikel over de komeet.

Vloertjes planetenpad gereed
Op 26 augustus heeft de gemeente Bernheze onze sterrenwacht een omgevingsvergunning verleend voor
het plaatsen van tien planeetzuiltjes en een glazen Zon voor het planetenpad. Kort daarop zijn ploegjes
leden begonnen met de werkzaamheden in het veld, te beginnen op 9 september.
Urijan Poerink

Die dag zijn de tien locaties waar de planeetzuiltjes zullen komen, ‘bouwrijp’ gemaakt. Op elke plaats werden drie trek-ankers in de grond aangebracht, die ervoor moeten zorgen dat het zuiltje met het betonnen vloertje eronder (diameter 90
cm) niet door vandalen omver kan worden getrokken.
Een paar dagen later hebben enkele leden bij Karwei honderd zakken betonmortel
opgehaald. Op 16 september zijn alle betonnen vloertjes voor de tien planetenzuiltjes gestort. Alles in één dag dus. Zes man is acht uur achtereen in de weer geweest met bekistingen, cementkuipen, een zware motoraangedreven cementmenger, 140 zakken betonmortel, emmers water en ander materiaal om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. De tien bekistingen met wapening voor de
vloertjes waren door Anton Valks thuis in elkaar gezet.
Een der locaties is niet met de auto bereikbaar, dus daar
moest met al dit materiaal ruim honderd meter worden gesjouwd. Tijdens het werk bleek, dat er onvoldoende mortel
voorradig was. Dus opnieuw naar de Karwei in Den Bosch…
Maar het resultaat van al dit zwoegen mag er zijn. De ronde
vloertjes zijn voorzien van een fraai laagje klein grind, dat in
het beton is gedrukt.
Aan een of meer van deze werkzaamheden hebben meegewerkt Anton Valks,
de gebroeders Cees en Gerard Schuurmans, Waegemakers, Bareld Muurling,
Cees de Jong, Jos van Oort en Urijan Poerink. Veel dank op deze plaats aan
Gerard Schuurmans, die als niet-Halleylid belangeloos twee volle dagen heeft
meegeholpen. Zonder zijn hulp zou deze klus niet in enkele dagen zijn geklaard.
Voorlopig hoeft er geen veldwerk meer voor het planetenpad te worden verricht. De bekistingen blijven zitten tot de zuiltjes gereed zijn en worden geplaatst.
De zuiltjes zijn besteld bij een metaalbedrijf en ook is opdracht gegeven tot het
maken van de glazen zon.
Maar de Werkgroep Planetenpad gaat achter de schermen verder. Zo werkt
Inge van de Sande aan een folder voor het planetenpad en aan de informatieborden en -bordjes die aan de uiteinden van het planetenpad en bij elk zuiltje
wordt aangebracht. Ook de website wordt aangevuld met teksten over de Zon
en de (dwerg)planeten. Die teksten kan men met een smartphone lezen via een QRcode in de folders. De meeste zuiltjes staan in de bermen van wegen van de gemeente Bernheze of het Waterschap Aa en Maas. Eén zuiltje staat op grond van Rijkswaterstaat (Neptunus) en een ander (planetoïden) staat op het erf van Boerderijterras
Het Venster, tegenover het bruggetje
over de Groote Wetering op de hoek
Vinkelsestraat en Bleekeseweg.
De eigenaren Lambère en Mirella van de
Ven zijn heel enthousiast over dit project.
Dat geldt ook voor Natuurcentrum De
Maashorst in Slabroek, waar Pluto een
plaats krijgt.

Het gat voor de
eerste stang
wordt geboord.

Weer een vloertje klaar…!
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radiotelescoop heeft eigen website

‘First Sound’
Of hoe noem je het ‘first light’ van een Radiotelescoop?
Op zaterdag 23 augustus jongstleden had
onze Radiotelescoop (RT) zijn First-Lightmomentje. Geheel toevallig, want die dag
was ik eigenlijk alleen van plan om de nieuwe 11GHz LNB (Low Noise Block) ook wel Low Noise Converter
(LNC) genoemd of in de volksmond gewoon 'ontvangstkop', in het focus van de RT te monteren. Dit om op
ste
de 24 tijdens de zonnemiddag ook de radiotelescoop weer in te kunnen zetten (net als bij de voorgaande
zonnemiddagen).
Anton Janssen

Een aantal weken eerder hadden we al netwerkkabels
vanaf de sterrenwacht naar de RT getrokken, en naast
internetverkeer kunnen die ook gebruikt worden om
spanning op te zetten om elektronica mee te voeden.
PoE (Power over Ethernet) heet dat officieel.
Eind 2013 had ik al eens een RT ontvangertje gemaakt
om wat te experimenteren met 11GHz ontvangst, en
een ideetje uitgewerkt over wat je dan met de data doet
die je aan het loggen bent. Ook kan dat kastje werken
met PoE, om zo te voorkomen dat je met gevaarlijke
220v spanning buiten bij de sterrenwacht/radiotelescoop moet gaan werken.
Omdat ik dat ontvangertje met de vorige LNB nooit aan
de gang had gekregen, had ik ook dat kastje bij me om
te zien of het wel met de nieuwe kop wilde werken. En
dat deed het dus!
Tsja, en dan neem je hem niet meer mee naar huis,
maar laat je hem aan de RT zitten natuurlijk.
Vanaf dat moment wordt er elke keer dat de RT staat te
zonnebaden in de passerende zon, een log gemaakt
van de gemeten 11 GHz-straling die de RT bereikt.

Omdat de RT zelf de zon nog niet volgt, is het de bedoeling om elke zondag de declinatie bij te stellen aan
de dan geldende stand van de zon.
De uurhoek laat ik zoveel mogelijk onaangetast, zodat
de ‘vaste luisteraars’ (mensen die de RT-website bezoeken op het moment dat de zon de RT passeert, en
dit graag live willen volgen, soms wel dagelijks) niet
voortdurend met een andere transitietijdstip geconfronteerd worden.
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Eigen website
Ja inderdaad, dat had U tussen neus en lippen door
goed opgevangen.
De RT heeft een eigen website, en daar is inderdaad de
zonnetransitie live op te volgen. En ook de historie van
ste
de voorgaande transities vanaf de 23 is daar te bewonderen.
De metingen zijn niet gekalibreerd, en niet volgens een
bepaalde (wetenschappelijke) standaard, maar leren
ons wel een boel over de eigenschappen van de ontvanger en de schotel zelf.
Aan de hand van de plotjes van 23 augustus en 31
augustus even wat uitleg om te begrijpen wat je daar
ziet gebeuren.
23 augustus 2014: Rond 13:27 uur zat de nieuwe kop in
het focus van de RT, en was ik wat aan het experimenteren met het al dan niet plaatsen van een extra versterkertje in de coaxkabel.
Rond 13:48 uur stond de boel netjes in focus en was de
zon in beeld. Om te kijken hoe een transitie er uit zou
zien, werd de RT een aantal ‘minuten’ vooruit in de tijd
gedraaid (uurhoek), en zie daar de eerste gelogde
transitie van de zon was een feit! (rond 13:58 uur).

2014-03-31: Langzaam loopt de zon ‘uit’ de schotel, en
blijft er van de transitie niets meer over.
Om 13:43 uur heb ik een extra afregelmetertje tussen
de coaxkabel gezet, waardoor het totale ontvangen
signaal wat werd verzwakt. Vanaf 14:07 uur ben ik met
de declinatie van de RT gaan bewegen, op zoek naar
het nieuwe zon-maximum. Om 14:13 uur werd dat gevonden, en daarna werd de afregelmeter er weer tussenuit gehaald, waardoor je een flink sprong in het ontvangen signaal ziet.

Als je wilt weten of er iets staat te gebeuren, is gebeurd,
of om de ontvangen gelogde of live data te zien, raad ik
je aan een bezoekje aan de RT website
www.radiotelescoophalley.nl te brengen.
Het interpreteren van de metingen zal een volgende

stap zijn, waar we ons mee bezig gaan houden. Tot zo
ver deze update over de radiotelescoop.
Namens de RT-werkgroep graag tot ziens op onze
website!

Veel liefhebbers voor barbecue
Aan de jaarlijkse barbecue van onze sterrenwacht op zaterdagavond 9 augustus schoven maar liefst vijftig
leden en introducés aan. Een record!
Dat zal niet alleen te maken hebben met het mooie zomerweer,
maar ook met de voortreffelijke gerechten van Ambiance Catering, die inmiddels naam hebben gemaakt onder de leden.
Maar bovenal is de BBQ een heel gezellig bijeenkomst, waar ook
(actieve) leden die niet altijd veel onderling contact hebben, omdat ze op verschillende dagen en tijden hun bezigheden bij Halley
hebben, elkaar spreken en beter leren kennen.

Wat is dit?
Een pas ontdekt zonnestelsel, een zeldzame eclips, een supernova of misschien
iets heel anders? Kijk maar ‘ns goed. Als je
er niet uitkomt: hieronder staat het antwoord.
[Raadsel ingezonden door Bette Martens]
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Sportief dagje uit
actieve Halleyleden
Voor de actieve leden van onze vereniging werd op 12 juli een gezellige en sportieve
bijeenkomst georganiseerd. Deze leden zorgen ervoor dat de sterrenwacht goed
draait; zij dragen hun steentje bij in de werkgroepen of het bestuur, zijn betrokken bij
de diverse projecten of zetten zich als vrijwilliger in voor de vele publieksactiviteiten,
cursussen enz.
Dit gezelschap en hun partners kwamen bijeen bij Petanguevereniging ‘Wij liggen’ in SchijnWelverdiende
del, Zij werden gastvrij ontvangen door Jos Valks en zijn collegae, die koffie en drankjes
eerste prijs voor
hadden klaarstaan. Een cateraar zorgde voor een uitstekend buffet.
Bareld Muurling.
Het was prachtig weer, dus iedereen zat op het terras. Maar niet de hele tijd, want we kwamen natuurlijk ook voor een heuse wedstrijd petangue. Jos c.s. gaven eerste de nodige instructies over het spel en
de spelregels en vormden de teams. De strijd kon beginnen…
Het duurde lang en het ging hard tegen hard, maar uiteindelijk streken drie deelnemers de in het vooruitzicht gestelde prijzen op: Bareld Muurling, Marion Duis en Harrie Schrijvers.

Leuke weetjes over de maan
Elk jaar in september beginnen op ons noordelijke halfrond de weerkundige en astronomische herfst. Dat
betekent dat het Laatste Kwartier van de maan weer ver boven de hemelevenaar plaatsvindt.
Paul van Vliet

Op 16 september stond Laatste Kwartier nog (net) in het sterrenbeeld Stier,
hetgeen zegt dat de Zon zich negen
maanden later (16 juni 2015) nog
(net) in de Stier bevindt.
Als Laatste Kwartier hier hoog aan de
hemel verschijnt, betekent, dat op de
Noordpool de donkere tijd weer aanbreekt en voor de Zuidpool de lichte
tijd. Op 5 juli 2014 dook de Maan bij
Eerste Kwartier onder de hemelevenaar van Maagd. Over drie maanden
staat de zon daar.
Dus donker op de Noordpool (op de
Noordpool loopt de hemelevenaar
evenwijdig aan de horizon) en licht op
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de Zuidpool
Als in december of januari de maan
hoog aan de hemel staat, vindt men
de Zon daar zes maanden later.
Kort gezegd komt het hier op neer:
Eerste Kwartier: zon over drie maanden
Volle Maan: zon over zes maanden
Laatste Kwartier: zon over negen
maanden.
Nog even dit
De maan draait van ons uit gezien
van links naar rechts om haar as. De
verlichting van de maan gaat van
rechts naar links. Ik zou dat de ‘lichtrotatie’ willen noemen.

Afstand Plejaden: niet meer of minder dan 443 lichtjaar
De sterrenhoop Plejaden of Zevengesternte in de Stier staat niet 430 lichtjaren
van ons vandaan en ook niet 390 lichtjaren, maar 443 lichtjaren.
Deze nauwkeurige vaststelling van de afstand is verricht door een wereldwijd netwerk van radiotelescopen.
Tot de jaren ’90 gingen sterrenkundigen uit
van een afstand van ongeveer 430 lichtjaren. Zij baseerden die op fysieke eigenschappen van de honderden sterren van de
sterrenhoop, zoals kleur en helderheid.
De Europese satelliet Hypparcos mat in
1989 echter een afstand van slechts 390
De Plejaden.
lichtjaren.
Foto: Michel van Daalen
Dat verschil lijkt niet erg groot en belangrijk,
maar als de Plejaden inderdaad zo dichtbij
zou staan, zouden ze veel minder licht uitstralen dan de De parallax is de schijnbare verplaatsing van een object
bestaande stermodellen voorstellen. Daarbij komt dat ten opzichte van een (ver) achtergrondobject als het
de sterrenhoop wordt gebruikt als ‘maatstaf’ voor het vanuit verschillende posities worden bekeken. Verschatten van de afstand van andere, nog verder weg spreid over anderhalf jaar zijn de posities een aantal
staande sterrenhopen. Een fout in de afstand tot de keren tot op 0,0001 boogseconde nauwkeurig gemeten.
Plejaden heeft dus letterlijk vérstrekkende gevolgen. Dat is een haarbreedte, gezien van een afstand van
Amerikaanse radioastronomen hebben nu nauwkeurig 200 kilometer. De uitkomst van deze zeer nauwkeurige
de parallax van vijf sterren van de Plejaden gemeten.
metingen is 443 lichtjaren.
[advertentie]

27

Resonantie en Kirkwoodscheidingen
Diverse hemellichamen die we kennen hebben een opvallende resonantie met elkaar. Wat is resonantie
precies? En hoe ontstaat dit verschijnsel? Resonantie (ook wel baanresonantie) betekent dat twee hemellichamen, bijvoorbeeld twee manen rond dezelfde planeet, omlooptijden hebben die zich volgens eenvoudige getallen tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld: in de tijd dat de maan Ganymedes een rondje rond Jupiter
aflegt, legt Europa er precies twee af, en Io precies vier. We spreken hier van een 1:2:4 resonantie.
Hans Bomers

Baanresonantie
Waarom is dit interessant, behalve dat het een mooie
wiskundige regelmaat is? Hemellichamen oefenen
meer zwaartekracht op elkaar uit als ze elkaar (relatief)
dichtbij passeren. De stoot aantrekkingskracht die twee
hemellichamen dan herhaaldelijk op elkaar uitoefenen,
kan op den duur de resonantie verstoren, of juist corrigerend werken waardoor de resonantie blijft bestaan.
Dergelijke resonantie kan dan ook stabiel of instabiel
zijn. In verreweg de meeste gevallen is resonantie echter instabiel, en zal het de oorspronkelijke baan van het
kleinste lichaam verstoren. Hele gebieden in het zonnestelsel kunnen op deze manier verstoord of juist opgeruimd worden.

helemaal leeg geruimd. Iedere keer dat een planetoïde
en Jupiter aan dezelfde kant van de zon staan en elkaar dus op relatief korte afstand passeren, geeft de
zwaartekracht van Jupiter de planetoïde een zetje. Als
dat precies iedere 2 of 3 rondjes (bijvoorbeeld) gebeurt
op exact dezelfde plek in de omloopbaan, is het opgetelde effect over miljoenen jaren zo groot, dat er uiteindelijk geen enkele planetoïde meer in die baan is overgebleven.
Deze banen zijn nu herkenbaar als lege gebieden in de
planetoïdengordel;
de
zogenaamde
Kirkwoodscheidingen. Ze zijn genoemd naar de Amerikaanse
astronoom Daniel Kirkwood die ze in 1866 ontdekte en
hun bestaan verklaarde.
Iets verder van de Zon af, net voorbij een Kirkwood-

Kirkwoodscheidingen
Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde Kirkwoodscheidingen in
de grote planetoïdengordel tussen
Mars en Jupiter. Wat die scheidingen precies zijn, wordt hieronder
uitgelegd. Eerst is het belangrijk
om te weten, dat de afstand die
een bepaald object (een planeet of
een planetoïde) heeft tot de Zon,
direct samenhangt met zijn omloopsnelheid. Op een bepaalde
afstand van de Zon is er maar één
omloopsnelheid mogelijk waarmee
een object een stabiele omloop
kan hebben. Gaat het object sneller, dan zal het uit zijn baan vliegen. Gaat het object langzamer,
dan zal het object naar binnen
spiraliseren en uiteindelijk op de
Zon of een ander hemellichaam
storten. Naarmate een object verder weg staat, is deze stabiele Doorsnede van de planetoïdengordel met de vier duidelijkste Kirkwoodscheidingen.
snelheid lager. Pluto beweegt bij- AE betekent astronomische eenheid, een lengtemaat gelijk aan de afstand Zonvoorbeeld veel langzamer om de Aarde. Bron: NASA.
Zon dan Mercurius.
Dit is ook in de grote planetoïdengordel tussen de om- scheiding, bevinden zich dan weer banen waar wél nog
loopbanen van Mars en Jupiter het geval. Deze brede planetoïden zijn. Die staan dus dichter bij Jupiter dan
gordel bevat talloze planetoïden. In elke denkbeeldige de brokstukken die zich vroeger op de plaats bevonden
baan binnen deze gordel hebben alle planetoïden dus waar nu een Kirkwoodscheiding is. Toch zijn ze niet uit
exact dezelfde snelheid. Nu bevindt zich dus ergens hun baan getrokken door de aantrekkingskracht van
een baan waarbinnen alle planetoïden precies drie Jupiter, omdat er op die plek en met de snelheid die de
rondjes om de Zon afleggen in de tijd dat Jupiter één planetoïden daar hebben, geen resonantie met de plarondje voltooit. Ook is er een baan waarin alle planetoï- neet is.
den precies twee rondjes afleggen voor elk rondje van
Jupiter. Beter gezegd: dat was ooit zo. Want juist door Planetoïdengordel
die resonantie zijn deze banen in de loop van de tijd Niet alleen de Kirkwoodscheidingen kunnen worden
verklaard door resonantie. Het bestaan van de planeto-

28

idengordel zelf is ook een gevolg van resonantie. Dat zit
als volgt in elkaar. Grote gordels met puin en gruis zoals de planetoïdengordel bevonden zich lang geleden
waarschijnlijk verdeeld over het hele zonnestelsel,
voordat de planeten gevormd werden. Door aantrekkingskracht (zwaartekracht) en botsingen klonterde
uiteindelijk genoeg materiaal samen om een planeet te
vormen. De planeet pikte tijdens zijn rondjes om de Zon
vervolgens ook het grootste gedeelte van de stukjes
gruis en puin op die nog over waren. Uit de grote planetoïdengordel heeft zich echter geen grote planeet kunnen vormen door de nabijheid van Jupiter. De zwaartekracht van deze gigantische planeet zorgt namelijk voor
teveel verstoringen. De planetoïdengordel is dus eigenlijk een planeet die nooit een planeet is geworden!
Zo nu en dan vonden er wel botsingen plaats waardoor
materiaal samenklonterde. Zo zijn de dwergplaneet
Ceres (doorsnee circa 950 km) en de drie grote planetoïden (Vesta, Pallas en Hygiea; doorsnee circa 400
km) ontstaan. Als hemellichaam in de gordel echter te
groot worden, oefent de zwaartekracht van de gigantische planeet Jupiter bij het passeren teveel verstoring
uit. Dan zorgen nieuwe botsingen ervoor dat het hemellichaam weer uit elkaar valt. Hierdoor werd ook in de
loop van de tijd meer dan 99,9% van het materiaal uit
de planetoïdengordel gestoten.
De meeste van die brokstukken en steentjes werden
naar het binnenste van het zonnestelsel geslingerd,

waar ze neerstortten op de Zon, de Aarde of een van
de andere drie kleinere planeten, of de Maan. Oorspronkelijk had de planetoïdengordel een totale massa
gelijk aan ongeveer de helft van de Aarde. Nu is daar,
inclusief Ceres en de drie grotere planetoïden, minder
e
dan 0,1% van over. Dat is minder dan 1/25 deel van de
massa van onze Maan. Dat dit gruis en puin dat nog
over is niet samenklontert tot één (dwerg)planeet heeft
er echter ook mee te maken dat de dichtheid nu erg
laag is. In tegenstelling tot hoe de planetoïdengordel
soms wordt voorgesteld, bevinden de brokstukken zich
erg ver van elkaar af. De kans dat ze nu nog met elkaar
in botsing komen is dan ook heel erg klein geworden.
Andere voorbeelden van resonantie
Vergelijkbare invloeden van resonantie zien we ook in
de ringen van Saturnus. Ook daar zitten banen waar
inmiddels al het gruis is verdwenen. De Cassinischeiding is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Deze
baan is leeg geraakt door een 2:1 resonantie met de
maan Mimas.
Een ander voorbeeld van resonantie zijn Pluto en Neptunus, die een baanresonantie van 2:3 hebben. Pluto
heeft een sterk elliptische baan om de Zon, waarbij
Pluto af en toe dichter bij de Zon staat dan Neptunus.
Door de stabiele resonantie waarbij Pluto precies 2
rondjes aflegt in de tijd dat Neptunus er 3 aflegt, wordt
echter voorkomen dat ze met elkaar botsen.

Rode Vlek krimpt sneller
De befaamde Grote Rode Vlek op Jupiter is
een gigantische storm, die al eeuwen woedt.
Maar hij wordt wel steeds kleiner.
De doorsnee is nu nog maar 16.500 kilometer,
kleiner dan ooit eerder gemeten. Dat blijkt uit
nieuw onderzoek van de NASA, dat de ruimtetelescoop Hubble naar Jupiter heeft laten kijken.
De oorzaak van de krimp is niet bekend.
De Grote Rode Vlek is een storm, die vanaf de
aarde te zien is met telescopen. De wind haalt
er snelheden tot 680 kilometer per uur. Het is
niet bekend hoe lang de storm al raast.
Rechts: drie opnames van de krimpende Grote Rode Vlek: uit 1995
In de 17e eeuw zagen astronomen de vlek mo- (boven), 2009 (midden) en 2014 (onder).
gelijk al. Een paar jaar geleden slokte de storm
een kleinere storm op. Eind 19e eeuw was de
vlek nog ongeveer 41.000 kilometer in doorsnee. Dat betekent dat de aarde er drie keer in zou passen. Rond 1980
was de doorsnee nog maar 23.335 kilometer. De storm bleek in 2009 verder gekrompen, tot bijna 18.000 kilometer, en is nu dus 16.500 kilometer. Tussen 1996 en 2006 werd de vlek dagelijks een kilometer kleiner. Nu is dat al
drie keer zo veel. Als dat continu door zou gaan, is het kenmerk van Jupiter over enkele decennia weg. Wetenschappers durven echter niet te zeggen of het echt zo ver kan komen. Uit: www.telegraaf.nl
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Hart- en Zielnevel
De Hart- en Zielnevel op deze opname van Sören Ottenhof is een prachtige emissienevel in Cassiopeia. De
grote nevel is de Hartnevel, met in het midden een open sterrenhoop. Linksboven zie je de kleinere Zielnevel.
Die sterrenhoop heeft verschillende namen: Melotte 15,
Collinder 26, Raab 11 en IC 1805.
De Hartnevel wordt net als de sterrenhoop ook wel
aangemerkt als IC 1805. Het helderste gedeelte van
deze nevel heeft de aanduiding NGC 896.
De nevels zijn ongeveer 7.500 lichtjaren van ons verwijderd en bevinden zich in de Perseusarm van ons
Melkwegstelsel. Deze gas- en donkere stofwolken bestaan uit plasma van geïoniseerd waterstof en vrije
electronen. De nevel heeft een rode kleur, afkomstig
van de H-alfa-emissielijnen van het geïoniseerde waterstof van de hete sterren in de sterrenhoop. Die sterren hebben ongeveer vijftig maal de massa van de Zon.
De sterrenhoop bevatte vroeger een microquasar (een
zware röntgendubbelster) die 1,7 miljoen jaar geleden
door een supernovaexplosie is uitgeworpen en zich nu

op een afstand van 130 lichtjaar van de sterrenhoop
ophoudt.
Sören Ottenhof stelde deze plaat samen met opnames
die hij maakte op 10, 13 en 20 augustus 2014. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen telescoop.
Technische informatie: Telescoop: William Optics GT81 w/
0,8x Flat-6A @F/4.72; Camera: 450D Full Spectrum; Filter:
Astronomik 12nm Ha clipin; Montering: Heq 5 pro; Guiding:
TSOAG9 met Orion SSAG; Belichtingstijd: 24x20min = 8hr;
Darks: 25x20min; Flats: 21x6sec per sessie; DarkFlats:
20x1,3sec per sessie; ISO: 400; Calibratie in: Nebulosity 3;
Gestacked in: PixInsight; Bewerking: Pixinsight/Photoshop
CS6.
Bron: o.a. Wikipedia

Louwman Museum
Het Louwman Museum in Den Haag herbergt de oudste privécollectie automobielen ter wereld.
Bovendien is er in het museum een permanente expositie bijzondere historische telescopen, toneelkijkers en
verrekijkers. Deze topcollectie, die mondiaal geen gelijke kent, is de afgelopen vijftig jaar bijeengebracht door
sterrenkundige Peter Louwman, en ondergebracht in de Stichting Louwman Historic Telescopes.
Het Louwman Museum is als automuseum elke dag open, behalve op maandagen. Maar de afdeling Louwman
Collection of Historic Telescopes is alleen iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur geopend
en voor groepen op afspraak. Je kunt een afspraak maken voor een rondleiding met deskundige uitleg. Voor
meer informatie: www.louwmanmuseum.nl
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Lancering en landing
‘vliegende schotel’ getest
De NASA heeft op 28 juni 2014 een ‘vliegende schotel’ hoog in de atmosfeer
gebracht met de bedoeling die met een
zachte landing weer terug op Aarde te
krijgen. Maar helaas, de parachute raakte
tijdens het ontvouwen in een kluwen en
het toestel plonsde in de Stille Oceaan.
De proefneming mislukte daardoor gedeeltelijk.
Het toestel moet in de toekomst grotere
voorwerpen dan de Mars Rover op een
ander hemellichaam kunnen afleveren. De
Mars Rover heeft het formaat van een halve
auto, weegt 185 kilo en met zijn lander erbij
1.000 kilo. De schotel blaast zichzelf op tot
Het verloop van de proefvlucht, van de lancering tot de landing in de Stille
een enorme ballon, zoals een kogelvis dat Oceaan en de berging van de schotel.
ook doet, die de klap van de landing opvangt.
Kunstenaarsimpressie
De vliegende schotel, of beter de Lage Dichtheid Supersonische
van de ‘Lage Dichtheid
Vertrager, werd vanaf een militaire basis op het Hawaiiaanse
Supersonische
eiland Kauai met een der grootste heliumballonnen ter wereld
Vertrager’.
(doorsnede 36 meter) op een hoogte gebracht van 36.600 meter;
NASA/JPL-Caltech
daar werd hij losgelaten. De schotel ontstak zijn raketmotor en
schoot met een snelheid van 3,8 maal het geluid door tot een
hoogte van 180.000 voet of 54.900 meter. Aangekomen op dat
punt stootte de schotel de raketmotor af en begon de NASA de
eerste test: het ontplooien van een donutvormige apparaat genaamd de Supersonische Opblaasbare Aerodynamische Vertrager (SIAD).
Een mammoetparachute of Supersonic Disksail moest de schotel
helpen een zachte landing in de oceaan te
voltooien. Daar ging het fout. Maar alles wat
daaraan voorafging, verliep prima, en daarom spreekt de NASA toch van een goede
test (die $ 150 miljoen kostte). Er volgen nog
twee proefvluchten.
[advertentie]

Zenit is een populair-wetenschappelijk
maandblad over sterrenkunde, weerkunde,
ruimteonderzoek en aanverwante wetenschappen. Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen in de professionele wetenschap op de
voet. Zenit is tevens hét blad voor de actieve
amateur, met nieuws over waarneembare
verschijnselen, waarneemtips, productinformatie, boekbesprekingen, en beschrijvingen van amateurwaarnemingen met foto's
en tekeningen.
Op de website www.zenitmagazine.nl vindt
u meer informatie over Zenit.

Star Trek en Star Wars
Kom naar Halley voor spannende films op het grote scherm in
het auditorium!

10 oktober, 20.00 uur - Star Trek Into Darkness
12 december, 20.00 uur - Star Wars: A New Hope
Alleen voor Halleyleden. Toegang: gratis.
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‘Jade Konijn’ leeft nog, maar is verlamd

Deze time-lapse panorama is tussen 15 en 18 december 2013 gemaakt door Chang’e 3 en toont Yutu op twee verschillende
posities gedurende zijn tochtje rond de lander. Foto: CNSA/Chinanews/Ken Kremer/Marco Di Lorenzo.

玉兔 of Yutu leeft nog steeds. Kent u hem nog? Hij
is het onbemande Chinese maanwagentje dat op 14
december 2013 met de lander Chang’e 3 een geslaagde landing maakte in Mare Imbrium.
Yutu (betekent letterlijk ‘Jade Konijn’) reed een rondje
van 100 meter om de Chang’e 3. Verder is hij niet gekomen. Hij staat nu 17 meter van de lander vandaan,
terwijl het de bedoeling was dat hij een afstand van drie
kilometer zou afleggen. De Chinezen zijn erg zuinig met
berichtgeving over deze missie, maar mogelijk kan Yutu
niet meer rijden na een botsing met een door zijn camera’s onopgemerkte steen. Bij die aanrijding zijn de aandrijving van de wielen en de zonnepanelen beschadigd.
Maar Yutu blijkt een heel taai konijn te zijn. Hij is gebouwd om het drie maanden vol te houden, maar hij

werkt nu al bijna drie keer zo lang. Door de opgelopen
schade kan hij zijn zonnepanelen niet meer inklappen
ter bescherming tegen de kou. Toch weet hij tot nog toe
de maannachten te overleven, die 14 dagen duren en
waarin de thermometer tot maar liefst -180˚ C zakt. Zijn
panoramacamera, twee spectrometers en een grondradar functioneerden aanvankelijk prima, maar hielden er
uiteindelijk mee op. Maar Yutu blijft nog steeds radiosignalen uitzenden, die ook door radioamateurs worden
opgevangen. Het vluchtleidingscentrum probeert zo
lang mogelijk contact met Yutu te onderhouden om te
zien hoe de verschillende componenten van de rover
bezwijken; daar kan men nog het nodige van leren.
De lander Chang’e 3 werkt gelukkig nog wel naar wens.
Die heeft een geplande levensduur van een jaar.
Uit o.a. NRC Handelsblad, 27 augustus 2014

Verre gravitatielens ontdekt
De verste kosmische lens staat op een afstand van
9,5 miljard lichtjaar van de aarde, aldus Duitse en
Amerikaanse astronomen in de Astrophysical Journal
Letter.
Het gaat om een sterrenstelsel dat omringd wordt door
vier beeldjes van een stelsel dat er twee miljard lichtjaar
verder achter staat. Het zwaartekrachtveld van het voorste stelsel buigt het licht van het verre stelsel om en versterkt het. De vorige recordhouder staat op 8 miljard lichtjaar. Kosmische lenzen als deze ontstaan als twee sterrenstelsels vanaf de aarde gezien achter elkaar staan. In dit
geval komt de afwijking overeen met een verschil van één millimeter over een afstand van 20 kilometer. De kans
dat twee stelsels zo precies op een lijn staan is extreem klein. Het kan betekenen dat het aantal stelsels in het
prille heelal veel groter is dan men heeft gedacht. NRC Handelsblad, oktober 2013, ingezonden door Leo Steinhart
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Europees ‘ruimtevliegtuig’ in de startblokken
Op 9 september bezocht Rob van Mackelenbergh ESTEC in Noordwijk, waar een vluchtmodel van het Europese ruimteschip IXV aan
de media werd getoond. IXV staat voor Intermediate eXperimental Vehicle.
Na twee maanden uitgebreid testen is dit hypermoderne ruimtevaartuig klaar voor het echte werk;
in november lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA het ‘ruimtevliegtuig’ in een suborbi- Rob van Mackelenbergh bij een model
tale vlucht van 450 kilometer hoogte, waarna IXV van de IXV bij ESTEC.
de heftige terugkeer door de aardse atmosfeer
moet weerstaan. Een missie van in totaal slechts honderd minuten, maar van groot belang voor toekomstige ruimteschepen van de Europese ruimtevaartorganisatie. Op dinsIn de testruimte van ES- dag 9 september was het IXV nog een laatste keer bewonderen. Op woensdag 10 sepTEC: De echte IXV!
tember het ruimtevaartuig in een speciale container getakeld en van de Schiphol per Antonov-transportvliegtuig naar ESA’s ruimtehaven in Kourou in Frans-Guyana vervoerd.
De lancering vindt (onder voorbehoud) plaats op 18 november met een Vegaraket, ESA’s nieuwste lichtgewichtlanceerder. bron: www.esa.int

De satelliet van de toekomst
Op 21 november 2013 vertrok een omgebouwde
Russische kernraket, de Dnjepr-1, die 32 satellietjes
in een baan om de aarde zou brengen.
Zo ook de Nederlandse Cubesats Delfi-n3Xt (spreek uit:
Delfi-next), Triton-1 en Funcube-1. Cubesats zijn minisatellietjes, opgebouwd uit één, twee of drie kubusjes
van 10 bij 10 bij 10 centimeter, met een totaalgewicht
van hooguit 4 kilo. De eerste cubesat werd in 2003 gelanceerd door de universiteit van Aalborg. Cubesats
passen in een standaardlanceerbuis, die kan meeliften
met grotere satellieten. Een cubesat-lancering kost
daardoor meestal slechts tienduizenden euro`s in plaats
van tientallen miljoenen. Zo passen ze in het budget
van universiteiten, die studenten ervaring met ruimtevaartuigen willen bieden. Delfi-n3Xt is de tweede cu-

besat van de TU Delft, gebouwd door zo`n 75 studenten. De eerste Delfi-C3 werd in 2008 gelanceerd om
een nieuw soort zonnecel te testen. Dit satellietje geeft
nog altijd radiosignalen door. Zijn opvolger Delfi-n3Xt
test een nieuw type zonnecel en een mechanisme
waarmee de satelliet zichzelf in de ruimte kan roteren.
Jasper Bouwmeester van de TU Delft, vertelt dat de belangrijkste test is die van een klein stuurraketje, bedoeld
om toekomstige cubesats op vaste afstanden van elkaar informatie te sturen. De satellieten moeten radiosignalen van schepen op de oceaan ontvangen, zogeheten AIS-signalen (Automatic Identification System) en
die doorspelen aan grondstations. “Aanvankelijk werden cubesats gezien als onverantwoordelijk speelgoed,
instant ruimtepuin”, zegt Bouwmeester. Vooral de vroege cubesats lieten na lancering nogal eens niets meer
van zich horen. Uiteindelijk vallen ze terug naar de aarde en er is geen explosiegevaar.
Uit:Tijdschrift van TU Delft, ingezonden door Jan van Hamond

STERRENGIDS 2015 nu bestellen!
Zoals de meesten wel weten gaat, nu de Stichting De Koepel er mee gestopt is, Stip
Media uit Alkmaar de bekende en voor amateurs onmisbare sterrengidsen uitgeven!
De Sterrengids is jaarboek én naslagwerk in één en zeer geschikt voor amateursterrenkundigen, voor zowel beginners als gevorderden. De gids van 2015 bevat 176
pagina’s, is rijk geïllustreerd en geheel in kleur.
Je vindt er, van dag tot dag, alle voorspelbare hemelverschijnselen in 2015 die waar te
nemen zijn met het blote oog, verrekijker of telescoop. Met duidelijke sterrenkaarten en
vele prachtige foto’s en tekeningen. Verder zijn er afzonderlijke hoofdstukken over planeten, zon, maan, planetoïden, meteoren en kometen etc. En ook tips voor astrofotografen en over het waarnemen van deepskyobjecten.
Voor leden van Sterrenwacht Halley blijft de ledenkorting ook bij Stip Media van toepassing;
de gids kost, net als vorig jaar, € 22,95
Dus, wil je de Sterrengids 2015 nog vóór Sinterklaas of de Kerst in huis hebben?
Mail dat dan snel naar harrieschrijvers@home.nl
of maak alvast € 22,95 over naar H. Schrijvers: ING-rekening NL 08 INGB 0000875495
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Sinds 2000

Aarde geraakt
door 26 planetoïden
De aarde is sinds het jaar 2000 geraakt door 26
grote planetoïden, rotsblokken uit de ruimte. Omgerekend zijn dat twee forse inslagen per jaar. Dat maakten de planetoïdenjagers van de stichting B612 op 23 april
2014 bekend. De organisatie werkt aan een ruimtetelescoop
om de aarde te bewaken. De stichting trekt die conclusie uit gegevens van sensoren die zoeken naar nucleaire ontploffingen op aarde.

Ze zagen 26 explosies die niet waren veroorzaakt door
kernwapens, maar door planetoïden. Die rotsblokken
ontploffen meestal hoog in de dampkring. Ze richten
dan nauwelijks schade aan op de grond.
Vorig jaar was er een grote klap. Toen ontplofte een
planetoïde bij Tsjeljabinsk in Rusland, waardoor ongeveer 1.200 gewonden vielen. De explosie was veertig
keer zo zwaar als die van de atoombom op Hiroshima
in 1945. Ook in 2002, 2004 en 2009 waren er forse
inslagen.
''De meeste grote planetoïden, die een compleet land of
werelddeel kunnen verwoesten, zijn opgespoord. Maar
er zijn meer dan een miljoen gevaarlijke planetoïden die
een stad kunnen wegvagen, en daarvan zijn minder
dan tienduizend gevonden. Omdat we niet weten waar
en wanneer de volgende grote inslag zal zijn, is een
catastrofe alleen te voorkomen door dom geluk'', verklaart de oprichter van B612, oud-astronaut Ed Lu.
ingezonden door Joke Burgers

De grootste inslag van de
Ed Lu, oud-astronaut
afgelopen eeuwen was die in
1908 in Siberië. Die was
en oprichter B612.
duizend keer zo zwaar als de
atoombom van Hiroshima. Omdat het gebied zo afgelegen ligt, viel er geen enkele gewonde.
B612 Foundation en Ball Aerospace & Technologies
Corp. ontwikkelen samen een prototype van een finfraroodbeeldsensoren voor de Sentinel Missie, een deepspacemissie die de Aarde moet beschermen door
vroegtijdig te waarschuwen voor naderende planetoïden. Het ruimtevaartuig wordt voorzien van een 50,8
cm objectief.
Sentinel (afbeelding boven) wordt gelanceerd in een
Venusachtige baan om de Zon, welke de efficiëncy van
het zoeken naar planetoïden gedurende de 6,5 jaar
durende missie aanmerkelijk moet vergroten. Hij vervaardigt een kaart van de omgeving van de Aarde in
ons zonnestelsel en maakt aldus toekomstige robot- en
bemande exploratie mogelijk. Sentinel zal ook talrijke
objecten kunnen ontdekken en volgen, die een potentieel in botsing met de Aarde kunnen komen. Tot nu toe
is dus slechts één procent van de bijna één miljoen
planetoïden die potentieel de Aarde kunnen raken, met
vernietigende gevolgen van dien, waargenomen. Men
verwacht, dat Sentinel dit totaal al in de eerste weken
van zijn missie zal overtreffen en in de eerste vijf jaar
van zijn missie vijftig keer zo veel aardscheerders zal
vinden als alle andere telescopen bij elkaar tot op heden. De Sentinel is in 2017-2018 gereed voor lancering.
www.nu.nl, Wetenschap, 23 april 2014
Foto achterkant: solargraph over de periode 21 december 2013 - 21 juni 2014. Opname van Jan van Hamond
die de pinholecamera op het dak van zijn huis had geplaatst. Lees er meer over op blz. 17.
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Wie het weet . . . oplossing van de vorige keer!
Harrie Schrijvers

Bij de ‘Wie het weet…’ in ons vorig Halley Periodiek (van juli) stond, als naschrift, te lezen dat er géén inzenders waren met de juiste oplossing. Maar het was Gerold Ceelen uit Liempde die al heel snel na het
uitkomen van het aprilnummer had gemaild dat 5 oktober 1582 niet bestond vanwege de invoering van de
gregoriaanse kalender. Zó snel al dat de samensteller van de puzzel dat 3 maanden later totaal vergeten
had. Gerold verdient dus alsnog ‘eeuwige roem’. Bij deze, dus! En met excuses voor dit missertje.
Nu dan de oplossing van de puzzel van juli j.l.
Gevraagd werd naar de ‘samenstand’ van 3 personen, van wie de eerste
vooral bekend is om ’t beroemde verhaal over de vallende appel, de tweede onze enige nog in leven zijnde astronaut is (Wubbo Ockels was toen
kort daarvoor overleden) en de laatste persoon een ruimtevaartdeskundige uit ons land is en die welkom was in Sterrenstad en van de
Russen ooit de Joeri-Gagarin-medaille kreeg.
Dát was natuurlijk erg eenvoudig: Isaac Newton, André Kuipers en Piet
Smolders. Maar het ging om hun ‘samenstand’, niet voor niks tussen aanhalingstekens! Op de foto hiernaast toont André in het ISS het schilderij
dat hij van Piet Smolders kreeg: De appel van Newton.
Diverse inzenders kwamen niet verder dan het noemen van de drie namen! Zo ook Simon van Leverink uit Alkmaar. Ook hij mailde als oplossing: Newton, Kuipers en Smolders. Daarbij schreef hij ook: “ Mijn complimenten voor het Halley blad, ziet er schitterend uit. Goede vervanger voor Zenit”. Waarop ik direct terugschreef dat
deze pluim voor Urijan Poerink is en ik mij al sinds een paar jaar niet meer bemoei met de opmaak van ons blad en
slechts kopij aanlever met de Spreekbeurtverslagjes en de ‘Wie het weet..’-puzzel.
Urijan Poerink uit Vught heeft dan weliswaar de eindredactie van ons prachtige Halley Periodiek maar ook voor
hem blijft de oplossing van de ‘Wie het weet….’ geheim! Hij kwam overigens wél op het schilderij, maar twijfelde of
dit wel de goede oplossing was. Na een hint van mij had hij zekerheid. Maar voor hem daarom géén eeuwige
roem. Qua puzzelen dan! Eeuwige roem heeft hij overigens al! Want, naast Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
is er ook een planetoïde naar hem vernoemd: Poerink (10982).
De hint die ik aan Urijan gaf stuurde ik ook naar Simon, waarop die als volgt reageerde met: “De samenstand
brengt me op het idee dat het wel eens de planetoïden die de naam van deze drie dragen kan zijn. Voor Isaac
Newton is dat Newtonia (662), voor Andre Kuipers is dat Kuipers (11244) en voor Piet Smolders, Smolders
(10983).” Maar óf ze op dat moment werkelijk bij elkaar aan de hemel stonden, kon Simon niet zeggen. En toen
dat niet goed bleek, kwam Simon met als oplossing: het 75-jarig bestaan van de Eindhovense Sterrenwacht, waar
André en Piet ook over Newton vertelden. Ook dit had de goede oplossing kunnen zijn. Maar zoals bij Lingo op TV:
“het staat niet op mijn kaart.”
De échte winnaar is weer (hoe kan het ook anders?) Gerold Ceelen uit Liempde. Hij kwam nu eens niet, net als
anders, direct na het verschijnen van ons vorige Periodiek met de oplossing. Dat deed hij pas na zijn vakantie.
Maar hij had het ook deze keer weer in één keer en zonder hints direct helemaal goed: het ging volgens Gerold om
het schilderij met de appel van Newton dat Piet Smolders voor André Kuipers had gemaakt…

Wie het weet . . . nieuwe vraag
Wie hier wel eens overheen gelopen heeft, zal vast en zeker
onder de indruk zijn geweest en natuurlijk ook direct weten waar
het over gaat. Die hoeft alleen maar even door te geven wat er
ontbreekt! Dat ding was, toen deze foto twee maanden geleden
werd gemaakt, toevallig in restauratie!
Wie deze prachtige tegelvloer nog nooit eerder heeft gezien,
komt misschien tot de juiste oplossing als je weet dat men er bij
terugplaatsing waarschijnlijk ook een ‘feestelijke versiering’
naast zal gaan hangen. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat
een bekende Nederlandse zanger wordt uitgenodigd om het
feestje met passende liedjes op te komen luisteren. Die persoon
zou dan overigens wel eerst zo’n 400 tot 500 kilometer moeten
reizen.

Wie het weet mag het mailen
naar harrieschrijvers@home.nl
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Wat de leden inbrengen…

