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Vereniging
Sterrenwacht Halley
Postadres Lariestraat 11, 5482 LH Schijndel
Bankrelatie Rabobank Oss Bernheze:
IBAN: NL05 RABO 0120 0139 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)
Internet www.sterrenwachthalley.nl
Facebook
www.facebook.com/sterrenwachtHalley
Openingstijden sterrenwacht
Zie de website.
Toegangsprijs: € 5,-- (alle leeftijden)
Groepen kunnen voor andere dagen een afspraak maken met Suzanne van de Wijdeven, sterrenwachthalley@hotmail.com
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van Ginkel, Urijan Poerink, Werner Neelen
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Uiterste inleverdatum
kopij Halley Periodiek
2022-3:
1 juni 2022

Avondschemering bij Halley, 17 maart 2022. Foto: Urijan Poerink
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Vereniging Sterrenwacht Halley is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
(KNVWS), de Stichting Maashorst Ondernemers en de Toeristisch Recreatieve Vereniging Bernheze.

Stichting
Sterrenwacht Halley
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Foto voorkant – Halleylid Giovanno
Barbarino maakte deze prachtige
plaat van de Pacmannevel (NGC
281). Dat is een grote emissienevel
nabij de oranje reus Schedar in Cassiopeia. De nevel bevindt zich op een
afstand van ongeveer 9.200 lichtjaar en beslaat 35
boogminuten van de hemel. Hij is ook gecatalogiseerd als IC 11 en Sharpless 184 (Sh2-184).
De nevel is genoemd naar Pac-Man vanwege zijn
gelijkenis met het personage met die naam in het
populaire doolhofvideospel uit de jaren 80. In optische beelden vormt een donkere stofbaan de mond
van de Pac-Man.
De nevel strekt zich uit over 48 lichtjaar. Het is een
stervormingsgebied met jonge sterren, grote donkere stofbanen en Bok-bolletjes. Bok-bolletjes zijn
kleine, dichte donkere nevels vol met materiaal
waaruit nieuwe sterren worden gevormd. De donkere stofbaan spreidt zich ongelijkmatig uit over gloeiende waterstofwolken en het uiterlijk suggereert dat
het wordt gevormd door een massieve ster op de
achtergrond, verborgen door de donkere wolken.

Van de voorzitter…
Onze sterrenwacht is eindelijk bijna weer terug bij het ‘oude normaal’.
Zoals u in deze Halley Periodiek zult lezen,
zijn al veel leden bij Halley bezig met het waarnemen en fotograferen van de sterrenhemel. De Werkgroep Actieve Sterrenkunde komt alweer regelmatig bij elkaar en in maart zijn op
alle vrijdagen publieksavonden gehouden. Die waren allemaal
volgeboekt, maar helaas kon niet iedereen komen die plaatsen had gereserveerd; corona hield ze op het laatste moment
tegen.
Er zijn nog weinig scholen en andere groepen, die op een
ochtend, middag of avond Halley willen bezoeken. Dat komt
nog wel. Wel is er al een goed bezochte jeugdmiddag geweest.
Ook in april zijn we elke vrijdagavond voor publiek geopend
en wel van 20.30-22.30 uur. Leden hebben, zoals altijd, gratis
toegang.
Met ingang van mei beperken we het aantal publieksavonden
tot de eerste en derde vrijdag van de maand, zoals in de tijd
voor corona.
De extra open avonden in april vergen veel van onze leden,
die de bezoekers verwelkomen, de koepels en kijkers bedienen, planetariumvoorstellingen verzorgen en presentaties geven. Maar het is heel mooi werk dat ze allemaal graag doen.
Bezoekers, jong en oud, steken veel op en gaan steeds tevreden naar huis.
Vandaar ook nu weer de oproep: lijkt het je leuk om mee te

werken op een publieksavond of bij een jeugdactiviteit? Laat
het mij of andere leden van het bestuur weten, dan bespreken
we wat daarbij komt kijken.
In deze Halley Periodiek zijn ook de uitnodiging en de agenda
voor de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2022 opgenomen. Alle leden zijn natuurlijk van harte welkom!
Verder leest u in dit blad over de ledenactie die een 20 cm
Zeiss-lens heeft opgeleverd. En het bevat weer allerlei interessante artikelen over ruimtevaart, sterrenkunde en zelfs
windhozen, en ook astrofoto’s van de hand van Halleyleden.
Ook nieuws over de uitgestelde Cursus Sterrenkunde voor Iedereen, die eind mei weer begint.
‘Halley’s kledinglijn’ die in de vorige Halley Periodiek door
Twan Bekkers en Peter van Dommelen werd gepresenteerd,
blijkt een succes te zijn. De mutsen, fleece jackets, softshell
jassen en hoodie sweaters - allemaal met het Halleylogo - vallen in de smaak bij leden en niet-leden. Binnenkort zullen ze
bij Halley te zien zijn als de bestelde kleding is geleverd.
En dan tot slot nog de windturbines. De voltallige gemeenteraad van Bernheze voelt niets voor drie van die gigantische
turbines (250 meter hoogte) in De Bleeken bij onze sterrenwacht. Het voorstel van burgemeester en wethouders om
zoekgebieden voor windenergie in De Bleeken aan te wijzen,
werd dan ook verworpen. De gemeenteraad wil wachten op
landelijke richtlijnen voor windturbines en een gemeentelijk
energiebeleid ontwikkelen. Eerder neemt de raad geen besluiten hierover. Het is dus voorlopig rustig aan dit front.
Urijan Poerink

Missie Marshelikopter Ingenuity verlengd
De NASA heeft de vluchtoperaties van de kleine Marshelikopter Ingenuity verlengd tot september 2022. In de komende
maanden zal het eerste vliegtoestel ooit dat vanaf het oppervlak van een andere wereld opereert de mobiele Marsverkenner Perseverance ondersteunen bij diens onderzoek van een oude rivierdelta.
De aankondiging volgt op de 21ste succesvolle vlucht van het rotorvliegtuig, de
eerste van minimaal drie etappes die nodig zijn om het noordwestelijke deel over
te steken van een gebied dat ‘Séítah’
wordt genoemd, en waar de volgende
uitvalsbasis van de mini-heli ligt.
Ingenuity’s nieuwe werkterrein is totaal
verschillend van het relatief vlakke gebied waar hij sinds zijn eerste vlucht op
19 april 2021 overheen vloog. Het betreft
een droge waaiervormige rivierdelta die
meer dan veertig meter boven zijn omgeving uitsteekt. Het is een geologisch
interessant terrein, dat wordt gekenmerkt door grillige kliffen, hellingen, uitstekende rotsblokken en zandbanken,
waar de Marsverkenner in kan vastlopen
en de helikopter zou kunnen kantelen.
Bij het bereiken van de delta zal Ingenuity helpen bij het bepalen welke drooggevallen rivierbedding Perseverance
moet volgen om het hoogste punt van de
delta te bereiken. Ook kan het toestel
worden ingezet om geologische structuren te fotograferen die buiten het bereik van de Marsverkenner liggen.
Om de kans van slagen van de vervolgmissie te vergroten, is het Ingenuityteam van NASA bezig om de mini-heli

van nieuwe vluchtsoftware voorzien. Een
van de recente upgrades heeft een einde
gemaakt aan diens maximale vluchthoogte van vijftien meter. Door wat hoger te vliegen, hoopt men zowel de vliegsnelheid als het bereik van het rotorvliegtuig wat te vergroten. Ook is Ingenuity nu
in staat om tijdens een vlucht van snelheid te veranderen.
Maar eerst moet de kleine Marshelikopter nog zijn nieuwe uitvalsbasis zien te

bereiken. De eerste etappe van 350 meter, waarbij een scherpe bocht moet worden gemaakt om een forse heuvel te ontwijken, vond plaats 19 maart.
Vervolgens zal het NASA-team bepalen
of er nog twee of drie vluchten nodig zijn
om de oversteek van het noordwestelijke
deel van Séítah te voltooien.
Zenit Online, Eddy Echternach
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Ons bestuur nodigt de leden van de Vereniging Sterrenwacht Halley uit voor de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022, aanvang 20.00 uur, bij Sterrenwacht Halley.

AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de

agenda.
2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering

van 17 juni 2021.
3. Ingekomen en uitgaande post
4. Jaarverslag verenigingsjaar 2021-2022

5. Financiën
- Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester
- Verslag kascontrolecommissie.
- Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
- Vastelling begroting 2022.
- Voorstel tot aanpassing van de contributies.
Al vele jaren bedraagt het lidmaatschapsgeld als volgt:
Senior
€ 35,-Volgende senior in het gezin € 15,-Junior (tot en met 17 jaar)
€ 15,-Volgende junior in het gezin € 10,-Donateur (minimumbedrag) € 15,-De pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdowns zorgden voor een aanzienlijke inkomstendaling;
er kwamen veel minder betalende bezoekers. Voorts zijn
de kosten van de vereniging, waaronder de vaste lasten,
in de loop der tijd fors gestegen. Een en ander maakt
een verhoging van de contributie nodig.
Het voorstel is om met ingang van het kalenderjaar 2023
de contributie als volgt vaststellen:
Volwassene:
€ 45,-Jongere t/m 17 jaar
€ 27,--.

6. Bestuursmutaties
Anton Valks, Urijan Poerink en Peter van Dommelen zijn
statutair aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar
Suzanne van de Wijdeven treedt af als bestuurslid. Zij
kan het werk als bestuurslid en vrijwilligerscoördinator niet
meer verenigen met haar werk en gezinsleven.
Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor Sander de
Jong te Zaltbommel. Hij is sinds augustus 2021 lid van de
vereniging en sindsdien betrokken bij de verschillende leden- en publieksactiviteiten.
Tien leden kunnen eveneens kandidaten voordragen. De
voordracht moet vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn gediend.
7. Mededelingen en plannen voor het verenigingsjaar
2022-2023
- Project Halley 2.0
- waarneem- en fotografieavonden
- open dagen, ontvangst van groepen, waaronder
basis- en middelbare scholen
- lezingen, verenigingsactiviteiten, ledenavonden
- cursussen, workshops en instructieavonden
- jeugdactiviteiten
- deelname aan evenementen (zoals de Landelijke
Sterrenkijkdagen, Weekeind van de Wetenschap,
Nacht van de Nacht)
- onderhoud gebouw, instrumentarium, tuin
8. Aangemelde onderwerpen
9. Rondvraag en sluiting

Cursus Sterrenkunde voor Iedereen
In februari zou kort na de beëindiging van de lockdown weer worden
begonnen met de cursus Sterrenkunde voor Iedereen, maar de
animo daarvoor bleek nog niet zo groot. Wellicht was de aanmeldtijd te kort en speelde de schrik voor corona nog een rol. De cursus
is toen niet doorgegaan.
Maar de cursus Sterrenkunde voor Iedereen staat opnieuw op het programma. Niels Nelson en andere
leden verzorgen de cursus.
De eerste cursus zal worden gehouden op de zes dinsdagavonden 31 mei en 7, 14, 21 en 28 juni en 5 juli, telkens
van 20.00-22.30 uur.
Het thema van de cursus is ‘lichtgevende objecten’: sterrenfotografie, emissienevelfotografie, sterrenhemel met
sterrenassociaties, bolhopen, open sterrenhopen of gebruik van (draaibare) sterrenkaarten of gebruik hemelcomputerprogramma's, deepskyfotografie, poollicht, telescopen en telescoopsoorten, driehoeksmeting en afstandsmeting naar sterren.
In de tweede cursus zijn de ‘donkere objecten’ aan de orde: planeten, kometen, manen, exoplaneten, zwarte
gaten, donkere materie, donkere energie, oerknal en kosmografie. De data van deze cursus worden later vastgesteld.
Cursusgeld: € 55 (voor niet-leden: € 60). De prijs omvat een boek over het waarnemen van de sterrenhemel.
Heb je belangstelling voor deze cursussen? Dan kun je voor meer informatie en aanmelden terecht bij Werner
Neelen, info@sterrenwachthalley.nl.
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Verslag van Algemene Ledenvergadering
2021 van de Vereniging Sterrenwacht Halley
Gehouden op 17 juni 2021 bij Sterrenwacht Halley
1. Opening vergadering
Deze vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Het bestuur
heeft vanwege COVID-19 aangegeven dat leden vooraf moeten reserveren. Op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2020 zijn geen op- en aanmerkingen gedaan.
2. Ingekomen post
Er is geen post binnengekomen.
3. Bestuursmutaties
Twan Bekkers heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid en
is hiervoor ook voorgedragen door het bestuur. Twan Bekkers
wordt met algemene stemmen aangenomen als bestuurslid.
Yigal Herstein en Robert Plat zijn periodiek aftredend en zijn
herkiesbaar. Ook zij worden unaniem herkozen.
4. Activiteiten van de sterrenwacht
Vanwege de lockdowns telden we tussen de vorige en de huidige Algemene Ledenvergadering slechts 1.150 bezoekers. Dit
is aanzienlijk minder dan gebruikelijk.
Hierdoor zijn we flinke inkomsten kwijt geraakt. Dit is ook te
zien in de financiële situatie van de vereniging. We hebben ondanks dat toch een stijging naar 266 leden.
5. Financiën
Dinsdag 14 juni is kascommissielid Rob van Mackelenbergh bij
de penningmeester Anton Valks geweest, die uitleg heeft gegeven over de financiële situatie. Commissieleden Merijn de
Jager en Maarten Geijsberts waren verhinderd. Op dit moment
staan we nagenoeg op nul. Dit is vrijwel geheel te wijten aan
COVID-19. Het bestuur probeert zo zuinig mogelijk te zijn en
geen onnodige uitgaven te doen. Echter, de vaste lasten zoals
verzekering en verwarming kunnen niet gedragen worden door
de ledeninkomsten alleen. Hiervoor komen we dus inkomsten
uit de publieksavonden tekort.
Op dit moment heeft Bareld Muurling ongeveer de helft van zijn
betalingen gedaan volgens de afspraken. Om de kas sneller te
vullen, is het bestuur van zins om de contributie te verhogen.
Echter, dit dient minimaal een maand van tevoren te worden
aangekondigd en dat is nu niet gebeurd. Om die reden wordt
dit een jaar uitgesteld. Hierbij worden twee kanttekeningen gemaakt: Lambert van den Heuvel vindt dat het bestuur deze verhoging goed moet motiveren wil hij hiermee instemmen. Cees
de Jong verzoekt het bestuur om de verhoging in een veelvoud
van zes of twaalf te verhogen om zo de administratie makkelijker te maken.
Het bestuur zal beide opmerkingen in beschouwing nemen bij
het definitieve voorstel.
6. Publieksactiviteiten tijdens COVID-19
In verband met corona zal het programma van de sterrenwacht
worden hervat, zij het in aangepaste vorm en rekening houdend met de normen die het RIVM voorschrijft. Dit aangepaste
plan is voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd. Het bestuur probeert zo veilig mogelijk maar ook zo pragmatisch mogelijk op de pandemie in te spelen.

7. Halley 2.0/Grote koepel
Mede dankzij de stunt door Halley te laten figureren in een
postcard van het Eurovisie Songfestival is het gemeentebestuur genegen om EUR 35.000.- te willen subsidiëren voor de
grote koepel. De gemeenteraad moet hierover nog beslissen.
Als de beslissing gunstig uitvalt, is de kans significant dat in de
loop van 2022 de grote koepel zal worden vervangen.
Op dit moment hebben Anton Valks en Yigal Herstein een voorselectie gemaakt van een mogelijke vervanger. De keuze lijkt
te zijn gevallen op een koepel uit Australië van de firma Astrodomes. Deze roestvrij stalen koepel past op de bestaande
muur van de grote toren, heeft een iets hogere (dus veiligere)
inkijk maar wel de grote breedte waardoor het publiek van het
uitzicht op de hemel kan genieten.
Een ander ding dat dit jaar gedaan zal worden, is het aanpakken van het instrumentenplatform. Dit zijn een aantal meetinstrumenten dat op een vaste plek op de sterrenwacht komt te
staan. Met die instrumenten kunnen live de waarneemcondities
op de sterrenwacht gemeten en weergegeven worden op de
website van de sterrenwacht. Dit omvat een weerstation, een
meter voor de hemelachtergrondshelderheid, een magnetometer en een allskycamera. De leden worden op de hoogte gehouden van de vorderingen daarmee.
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Er komt verder niets ter tafel.
9. Plannen volgende vergadering
De datum zal later worden bepaald. Afhankelijk van de situatie
met corona zal de vergadering op de sterrenwacht worden gehouden of digitaal.

Brent van den Sande

Rosmalen

Sander Kiel

Heesch

Bas Boselie

Schijndel

Martijn Segers

Berlicum

Juul Silverenberg

Eindhoven
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Planeten
en dagkalender – april t/m juni 2022

Op 16 mei
zakt de maan
verduisterd
onder de kim.

De meeste gegevens en afbeeldingen in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2022 die in opdracht van
de KNVWS is uitgegeven door Stip Media.
BETTE LUCKEL

zuidoosten van de Waterslang, ten zuidwesten van de ster y Hya (+3,0).
En het is Volle Maan om 20.55 uur. De
eerste na de lente-equinox. Ze staat in
de Maagd, links van de hoofdster Spica.

APRIL
Planeten
Mercurius zou zich in de tweede helft
van de maand aan het einde van de
avondschemering moeten vertonen!
Venus gaat er niet echt op vooruit! Ze
zakt steeds verder weg in de oostelijke
ochtendschemering.
Mars zou ook zichtbaar moeten zijn aan
de ochtendhemel, maar is minder helder
dan Venus.
Jupiter is aan het eind van de maand terug van weggeweest.
Saturnus ook zichtbaar in het ochtendgloren, hetzij met moeite.
Uranus is in de eerste weken van april
nog laag in het westen te bespeuren.
Neptunus is de grote afwezige.
Planetoïden
4 Vesta (+7,7) staat in de Steenbok, in
dezelfde contreien waar ook Saturnus
zich ophoudt.
7 Iris (+10) bevindt zich tussen de Tweelingen en de Kreeft.
8 Flora (+9,7) staat op 12 april in oppositie in de Maagd, noordelijk van Heze (ζ
Vir, +3,4).
Kometen
De komeet C/2017 K2 (PANSTARRS)
reist door de Arend en vliegt voorbij de
open sterrenhoop NGC (+6,9) op ruim 1°
ten noorden ervan. Zichtbaar met verrekijker ruim voor de ochtendschemering.

Wo 20 april - De maan is ondertussen te
vinden in Schorpioen, waar ze om 1 uur
in conjunctie is met de oranje hoofdster
van dit sterrenbeeld, de immens grote
Antares, 400 keer groter dan onze zon.

5 april, 6.25 uur – Venus (V), Saturnus (S) en
Mars (Ma) in elkaars nabijheid.

Za 9 april - De maan, in haar Eerste
Kwartier, is nu te aanschouwen in de
Tweelingen, op een lijn met Castor en
Pollux.
Di 12 april - De planetoïde 8 Flora (+9,8)
staat in oppositie in de Maagd in de buurt
van de ster Heze (ζ Vir, +3,4).
En Titan is om 6 uur in zijn grootste westelijke elongatie ten opzichte van zijn planeet Saturnus. Duidelijk waarneembaar!
De maan is intussen aanbeland in de
Leeuw, ten oosten van Regulus.
Wo 13 april - Om 0.42 uur bedekt de
maan de ster Leo (+5,4), op 46° hoogte
Vr 15 april - Jupiter bevindt zich in het
grensgebied tussen de sterrenbeelden
Waterman en Vissen en zal langzamerhand aan zichtbaarheid toenemen.
Za 16 april - de planetoïde 15 Eunomia
(+7,0) staat in oppositie met de zon in het

29 april, 22.30 uur - Mercurius (Me) is dichtbij
de Plejaden te vinden, laag boven de horizon.

Vr/za 22/23 april - Wensenlijstje bij de
hand? Om 21.00 uur valt het maximum
van de meteoren de Lyriden. De radiant
staat later hoger, dus kijk tussen middernacht en 4.00 uur. Succes!
Wo 27 april - conjunctie van Venus, Jupiter en de smalle maansikkel in de ochtendschemering, maar het is al behoorlijk licht om 6 uur, dus een verrekijker is
een must.

Meteoren
De Lyriden zijn in aantocht. Half april zullen de eerste ‘vallen’, en het hoogtepunt
komt op 22 april rond 21.00 uur.
Dagkalender
Vr 1 april - Algol verkeert weer in zijn dipperiode, gedurende 5 uur. Van +3,4 naar
+2,1.
Za 2 april - Mercurius komt in bovenconjunctie om 23 uur en bereidt zich voor op
grotere zichtbaarheid later in de maand.
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Planetoïden 10 Hygiea (+9,2) tussen
7 maart en 20 juni en 13 Egeria (+9,9)
tussen 21 april en 16 mei

Venus is weliswaar zichtbaar, maar niet
haar stralende zelf, zo dicht bij de kim.
Mars doet ook verwoede pogingen zich
in het ochtendgloren te manifesteren,
maar slaagt daar slechts ten dele in.
Jupiter is ’s ochtends zichtbaar, eerst samen met Venus, en later met Mars.
Saturnus vertoont zich in de nanacht en
de vroege ochtend.
Van Uranus en Neptunus: geen spoor!
Hesiodus-straal
Langs de terminator op de Maan
vallen vooral de scherpe schaduwen van bergen en kraterwanden
goed op. Voor waarnemers op de
terminator staat de Zon nog laag
boven de maanhorizon. In de Hesioduskrater is dan ook een met zonsopkomst samenhangend verschijnsel zichtbaar. Het door een onderbreking in de oostelijke wand van de
45 km wijde krater stromende licht
van de laaghangende Zon produceert een langgerekte zonnestraal
(bij pijl) die over het oppervlak van
de verder nog in duisternis gehulde
kratervloer speelt. Dergelijke stralen
zijn slechts korte tijd zichtbaar maar
zijn de moeite waard om met de telescoop te bekijken. Het exacte tijdstip waarop dergelijke stralen zichtbaar zijn in Hesiodus en andere kraters kan worden berekend op basis
van de precieze locatie van de
waarnemer.
Tekening gemaakt door Achim, Duitsland: Maan in Eerste Kwartier 20/21 februari 2021

Do 28 april - Titan komt om 6 uur in zijn
grootste westelijke elongatie van Saturnus en is al zichtbaar met je verrekijker.

Planetoïden
4 Vesta (+7,4), zou met een goede verrekijker op te sporen moeten zijn in het
grensgebied tussen Steenbok en Waterman, waar ook Saturnus zich ophoudt.
8 Flora staat in de Maagd en is van de
tiende grootte. Ook 10 Hygiea bevindt
zich in die contreien, en wel in het zuidoostelijk deel van de Maagd.
Kometen
C/2017 K2 (PANSTARRS) is onderweg
van de Arend naar de Slangendrager,
waar hij rond 10 mei arriveert.

Ma 16 mei – totale maansverduistering.
Deze eclips kunnen we in ons land niet
helemaal meemaken. Kort na het begin
van de totaliteit zakt de maan onder de
kim. Het begin van de gedeeltelijke fase
is om 04.27 uur. De totaliteit vangt aan te
5.28 uur. Maar al om 5.44 uur komt de
zon op en drie minuten later gaat de
maan in het westen onder. Het is dus
maar de vraag of we veel van de maansverduistering kunnen zien. Je hebt in ieder geval vrij uitzicht op de westelijke horizon nodig, want daar gebeurt het. Lees
er meer over op blz. 9.
Wo 25 mei - een mooie conjunctie in het
ochtendgloren van een illuster drietal:
Maan, Jupiter en Mars, en Venus is ook
haar stralende zelf verder in het oosten
en Saturnus onderneemt eveneens een
poging om op te vallen in het zuiden.

Dagkalender
Vr 6 mei - Titan manifesteert zich heel
duidelijk in zijn grootste oostelijke elongatie ten opzichte van zijn planeet. En
een ietsiepietsie verderop, bij Pluto om
precies te zijn, zien we Venus voorbij de
zon kruipen. Pluto, Venus en de Zon liggen nu op een lijn.
Vr/za 6/7 mei - de maan staat in Tweelingen, en heeft een onderonsje met de
twee hoofdsterren, Castor en Pollux.
29 mei, 4.15 uur – Samenstand van Jupiter
(J) en Mars (Ma) laag boven de kim, met Neptunus (N) in de nabijheid.

Ma 9 mei - De Maan bevindt zich in de
fase van het Eerste Kwartier, in de
Leeuw, in het zuidwesten, 4° ten noorden van Regulus en bedekt om 20.39
uur de ster η Leo. Misschien te ontwaren
met een kijker van 7 cm.
En na middernacht (01.00 uur) vormt
zich op het maanoppervlak de zogenaamde Hesiodus-straal (zie kader).

Zo 29 mei - weer een conjunctie, nu van
het tweetal Mars en Jupiter, waarbij Mars
de gasreus ten zuiden ‘passeert’ op 35’.
Bekijk het tweetal vroeg aan de zuidelijke horizon.

Wo 11 mei - de circumpolaire ster V Cassiopeiae (+7,9) is een pulserende veranderlijke Mira-ster, die dus het hele jaar
door te bewonderen is.

Ma 30 mei - Titan bij Saturnus manifesteert zich weer duidelijk in zijn grootste
westelijke elongatie en kan al bewonderd worden met een verrekijker.

JUNI

MEI

Vr 13 mei - de maan bevindt zich om 23
uur op 4° ten noorden van Spica, de
hoofdster van Maagd.

Planeten

Mercurius bijt uiteraard het spits af, maar
dat is van korte duur: hij is begin van de
maand te zien in de avondschemering.

Za 14 mei - Titan is weer in zijn grootste
westelijke elongatie bij Saturnus.
Zo 15 mei - Titan in zijn grootste westelijke elongatie van Saturnus. En de maan
staat te 4.30 uur 6° onder deze planeet.

Mercurius doet zijn best ’s ochtends,
maar het blijft afwachten of we hem kunnen spotten.
Venus: hetzelfde verhaal. We blijven hopen op een heldere ochtendhemel.

Vr 29 april - Mercurius bereikt om 8 uur
zijn grootste oostelijke elongatie (20,6°).
Hij manifesteert zich een dag of 10 kort
na zonsondergang in het zuidwesten en
staat nu in de Stier, op 1,5° ten zuiden
van de Plejaden, maar of we die ook nog
kunnen aanschouwen, is twijfelachtig.
Za 30 april - samenstand van Jupiter en
Venus om 18.42 uur, op 43° ten westen
van de zon, waarbij Venus zich op 15’
ten zuiden van Jupiter bevindt. Beide
planeten zijn ochtendverschijningen.

Planeten
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Mars: zijn zichtbaarheid verbetert, ook in
het ochtendgloren.
Jupiter: ook de oppergod verschijnt in de
ochtendschemering, en komt steeds
vroeger op.
Saturnus: manifesteert zich duidelijk, en
verandert langzamerhand van een
‘vroege vogel’ in een ‘nachtbraker’. We
passen ons aan!
Uranus: bevindt zich in de Ram, en wordt
zichtbaar in het ochtendgloren, tegen het
einde van de maand.
Neptunus: komt langzamerhand in
beeld, ook in de ochtendschemering, en
we vinden hem in Vissen, in het grensgebied met de Waterman.
Planetoïden
3 Juno (+10) is een dwergje dat zich in
de buurt van Neptunus bevindt, ook ergens tussen de Vissen en de Waterman
en ze wordt langzamerhand helderder
richting haar oppositie.
4 Vesta (+7,0) komt ook binnen het bereik van (verre)kijkers. We kunnen haar
spotten in het zuidelijke deel van de Waterman.
9 Metis (+10) staat in de Steenbok en
reist richting Boogschutter.
10 Hygiea (+10) bevindt zich in het sterrenbeeld Maagd.

De planeten die in juni 2022 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal.

zichtbaar tot ruim na middernacht.
Di 7 juni - De maan in haar schijngestalte
van Eerste Kwartier.En zij bedekt in deze
hoedanigheid om 23.13 uur de ster SAO
118892 (+6,7) in de Leeuw.
Titan staat om 1 uur in zijn grootste oostelijke elongatie ten opzichte van Saturnus en laat hij zich gemakkelijk verschalken met een verrekijker!
We blijven in de afdeling ‘manen’, en
richten ons nu op de maantjes van Jupiter, waarbij Europa en Io om 4.34 uur in
conjunctie komen op 10” van elkaar.
Wo 8 juni - planetoïde 41 Daphne (+9,8)
staat in oppositie in de Slangendrager,
ongeveer 6° ten westen van de ster Cebalrai (+2,7).

Jazeker, weliswaar een kleine zwerm,
maar toch! Het betreft de Juni-Boötiden.
Kometen

Dagkalender
Wo 1 juni - het begin van de meteorologische zomer op ons noordelijk halfrond.
Algol begint de zomer beklagenswaardig, die zit weer op de bodem van de put,
maar krabbelt binnen 5 uur weer op.
Do/vr 2/3 juni - de smalle maansikkel
vormt om 0 uur aan de zuidwestelijke hemel in Tweelingen een soort samenstand met de sterren Castor en Pollux.
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Zo 19 juni - de maan staat in de Steenbok en heeft om 2 uur een rendez-vous
met Saturnus, waarbij ook de ster δ Cap
(+2,8) van de partij is.
Ma/di 20/21 juni - de komeet PANSTARRS bevindt zich in de Slangendrager, aan de rand van de open sterrenhoop IC4665.
Di 21 juni - Mars staat in het perihelium
op 207 miljoen km van de zon, met een
schijnbare diameter van 7”.
Wo/do 22/23 juni - om 23 uur staat Titan
in zijn grootste oostelijke elongatie ten
opzichte van Saturnus.
Om 3 uur heeft onze maan een conjunctie met zowel Jupiter als Mars.

Meteoren

C/2017 K2 (PANSTARRS) suist in duizelingwekkende vaart door de Slangendrager, richting het zuidwesten. Beste waarneemtijd: tussen 1 en 2 uur ’s nachts.

ontwaren in de ochtendschemering laag
in het noordoosten. Zorg in ieder geval
dat je een goede verrekijker bij de hand
hebt. Je weet maar nooit!

Het ‘handvat’ op de maan,
te zien op 8/9 juni.

En op de Maan doet zich om middernacht in de nacht van 8 op 9 juni het verschijnsel voor dat wij het ‘oortje’ noemen
of het ‘handvat’ en in het Engels: ‘the golden handle’ (op foto bij pijl). We zien namelijk in het nog donkere deel van de
maan een verlichte bergkam, in de vorm
van een halve cirkel, genaamd Montes
Jura en wat later treedt de Regenboogbaai op de vlakte Sinus Iridum, uit de
schaduw.
Do/vr 9/10 juni - De Maan bevindt zich nu
in het sterrenbeeld Maagd, bij de ster
Vir (+4,4). Oostelijk staat de hoofdster
Spica en ten westen Porrima.

Zo 5 juni - Saturnus staat stationair en
gaat vanaf vandaag retrograde (‘achteruit’) lopen, in westelijke richting ten opzichte van de sterren. Uiteraard enkel
gezien vanaf de aarde.

Ma/di 13/14 juni - De hele (weliswaar
korte) nacht, kunnen we de maan bewonderen in de Schorpioen, ten oosten
van de oranje hoofdster Antares.

Zo/ma 5/6 juni - we richten onze kijkers
op de maansikkel, die zich in de Leeuw
bevindt, aan de westelijke avondhemel,

Do 16 juni - Mercurius bereikt om 17 uur
zijn grootste westelijke elongatie, maar
het is zeer twijfelachtig of we hem

Za 25 juni - Planetoïde 387 Aquitania
(+9,9) staat in oppositie in de Staart van
de Slang, ten zuidwesten van de ster η
Ser (+3,3).
En de zon gaat onder om 22.04 uur. De
laatste zonsondergang van het jaar. (De
vroegste zonsopgang is op 16 juni).
Waarom vallen deze niet op de exacte
datum van de zomerzonnewende, 21
juni? De reden is dat de aarde niet zo gelijkmatig rond de zon draait als de wijzers
van de klok. Het verschil bestaat uit het
moment dat de zon precies in het zuiden
staat en de ‘tijdmiddag’, de ellips die uitmaakt of de zon wat sneller of wat trager
over de hemel beweegt. En de helling
van de aardas speelt ook een rol. En nu
hebben we dus een tragere zonbeweging. Vandaar.
Ma 27 juni - de kleine meteorenzwerm
de Juni-Boötiden maakt zijn opwachting.
De meteoren zijn vermoedelijk afkomstig
van de komeet 7P Pons-Winnecke. Let
wel, het worden er ieder jaar minder!

In de bloeimaand mei

De maan wordt verduisterd
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, dan kunnen we op
16 mei een maansverduistering bekijken. De waarnemingsomstandigheden zijn echter niet ideaal. Het natuurverschijnsel
speelt zich namelijk af in de ochtenduren.
JOOP PETERS
Het verloop van de verduistering
We moeten ons door deze bovenstaande inleiding niet laten ontmoedigen, want het blijft de moeite waard om deze eclips met het
blote oog of verrekijker deels te volgen. Als we op de vroege ochtend van 16 mei de sterrenhemel observeren, dan zien we de vol
verlichte maan laag boven de zuidwestelijke horizon staan. Om
04.27 uur zal de volle maan de aardse kernschaduw binnentreden.
Dan ontstaat er aan de linkerrand van de maan een ronde donkere
hap, die geleidelijk groter zal worden. En om 05.29 uur staat de
gehele maan in de kernschaduw van onze planeet, en dan spreken
we van een totale maansverduistering. Zo’n kwartier later, om
05.47 uur, zal de verduisterde maan onder de horizon verdwijnen.
Dit betekent dus dat we alleen het begin van de eclips kunnen
waarnemen. En dat is toch nog zo’n respectabele tachtig minuten.
De laatste minuten hiervan zijn niet gunstig voor observatie van
het gebeuren, omdat de ochtendschemering steeds meer zal gaan
storen. Begrijpelijk vanwege de opkomst van de zon om 05.44 uur.
De verduistering onder de horizon
Natuurlijk zal onze trouwe wachter haar weg onder de kim gewoon
verder vervolgen. Na verloop van tijd zal ze om 06.54 uur weer
langzaam de kernschaduw uittreden. En om 07.55 uur heeft de
maan de kernschaduw van de aarde helemaal verlaten. De natuurlijke satelliet van de aarde zal op 8 november van dit jaar wederom
de aardschaduw doorkruisen. Helaas is deze maansverduistering
in ons land niet zichtbaar. Het kan niet altijd prijs zijn.

1
2
3

Het verloop van de eclips:
1. 3.31 uur - Maan in de bijschaduw
2. 4.27 uur - Begin gedeeltelijke fase
3. 5.28 uur - Begin totaliteit
Te 5.47 uur gaat de maan geheel verduisterd onder.

Volgende eclipsen
Op zaterdagavond 28 oktober 2023 vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats die van begin tot einde te volgen is. Het maximum is dan om 22.14 uur. Ook daarna doen zich verscheidene
gedeeltelijke en totale maansverduisteringen voor, maar die zijn
niet allemaal vanuit ons land onder gunstige omstandigheden waar
te nemen. De eerstvolgende totale maansverduistering die we van
begin tot einde in ons land kunnen zien, treedt op in de nacht van
20 op 21 december 2029.

In memoriam Wilma Esser

Dank voor medeleven

Tot ons leedwezen hebben wij moeten kennisnemen
van het overlijden van Wilma Esser-Hartelo, echtgenote van René Esser.
René is al lid van onze vereniging sinds de oprichting
in 1985. Wilma vergezelde hem dikwijls als er activiteiten bij de sterrenwacht waren en bood dan ook
steeds een helpende hand.
Wilma, en soms ook hun kinderen, namen met René
deel aan eclipsreizen naar verre landen die Halley organiseerde.
Wij zullen haar gezelligheid, hartelijkheid en belangstelling voor de mensen om haar heen missen.
Wilma werd 67 jaar.
We wensen René en hun kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Zonder onze geliefde Wilma Esser-Hartelo is alles anders, de leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden.
Het is voor ons een grote troost te weten, hoe geliefd
Zij was en hoe Zij werd gewaardeerd.
Het doet ons goed, in de afgelopen tijd zoveel blijken
van medeleven te hebben mogen ontvangen.
Onze oprechte dank
daarvoor.
Vlijmen, maart 2022
René Esser, kinderen
en kleinkinderen

Het bestuur van de Vereniging Sterrenwacht Halley
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Happy face op Mars
Door de jaren heen zijn er al veel bijzondere fenomenen op het Marsoppervlak vastgelegd door de sondes
die om de Rode Planeet draaien. Ze registreren bijzondere
vormen in het landschap die soms sterk lijken op afbeeldingen/vormen uit ons dagelijks leven. De Mars Reconnaissance Observer (MRO) fotografeerde in 2011 in de buurt van
de Zuidpool van Mars een stukje landschap dat de aandacht
trok door zijn grappige vorm. Het werd de Smiley Face of
ook wel Happy Face genoemd, vanwege de gelijkenis met
het smiley-icoon.
JACOB KUIPER*
Kooldioxide-ijs sublimeert
Wat we hier in werkelijkheid zien is de veranderende afzetting
van koolzuurijs op de donkergetinte Marsbodem. De dunne
witte laag bevroren kooldioxide zet zich af op het Marsoppervlak wanneer de temperatuur bijzonder laag wordt. Daalt de
temperatuur van de Marsatmosfeer tot onder de min 125 graden Celsius dan gaat het gas over in vaste vorm en sneeuwt
het uit op de bodem. Rond de beide polen van Mars gebeurt
dat in het winterseizoen op uitgebreide schaal. Als in het voorjaar de temperatuur weer stijgt, zal de kooldioxide-ijslaag weer
in gas overgaan, sublimeren.
Op 13 december 2020 werd het gebied opnieuw door de MRO
gefotografeerd. Duidelijk waren er wijzigingen in de structuren van 'happy face' opgetreden. Op de plaats waar de neus
van de figuur zit, is nu een grotere en donkerder bodemstructuur verschenen. Ook op de plaats van de mond zijn meer donkere plekken te vinden en is het gebied waar het koolzuurijs is
gesublimeerd groter geworden. De foto's
van 2011 en 2020 zijn ongeveer in dezelfde
tijd van het 'Mars'jaar genomen. De afnemende bedekking van het kooldioxide-ijs
kan duiden op een schommeling in het
Marsklimaat, omdat hier veranderingen
zichtbaar worden die zich uitstrekken over
meerdere Mars-jaren. De wijzigingen in de
oppervlaktestructuren op dit soort foto's leveren de onderzoekers steeds meer informatie over het gedrag van de Marsatmosfeer.
*Halleylid Jacob Kuiper is oud KNMI-luchtvaartmeteoroloog en redactielid van het Weermagazine, waarin dit artikel eerder is verschenen.
Meer info op www.hetweermagazine.nl.

De omgeving van de happy-facestructuur kenmerkt zich door meerdere
verdiepte plaatsen in het landschap. Door 'thermische' erosie is op die
plaatsen de laag koolzuurijs weggevreten en ontstaat het pokdalige uiterlijk bij de Zuidpool van Mars. Foto: NASA/JPL/University of Arizona

Links - Detailopnames van de happy face-structuur in
2011 en in 2020 vastgelegd door de HiRISE-camera
van de Mars Reconnaissance Observer. Het 'gezicht'
heeft in werkelijkheid een doorsnee van ongeveer 500
meter. Foto: NASA/JPL/University of Arizona

Een Bloemvormige Rots op Mars
Dit merkwaardige rotsje op Mars is kleiner dan een cent en heeft meerdere uitsteeksels die het wel wat op een bloem doen lijken. Als het echt
een fossiel van een Marsbloem zou zijn, zou het een spectaculaire ontdekking zijn. Maar er is een aannemelijker verklaring voor deze bijzondere
structuur. Mogelijk is het rotsje, bijgenaamd Blackthorn Salt, een soort
concretie, gevormd door mineralen die werden afgezet door water in
scheuren of breuken in een reeds bestaande rots. Deze concreties kunnen samengedrukt worden, harder en dichter zijn dan de omringende rots
waarin ze werden gevormd, en achterblijven nadat die omringende rots
als gevolg van erosie verdween. De bloemstructuur kan ook het gevolg
zijn van kristalclusters. Het rotsje lijkt op andere steentjes die op Mars zijn
gevonden. Bijgaande afbeelding werd eind februari 2022 gemaakt door de
Marsrover Curiosity. NASA, JPL-Caltech, MSSS, APOD 9 maart 2022
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Met donaties Halleyleden aangekocht

Groter objectief voor Zeiss-Coudételescoop
Achter de schermen wordt bij Halley gewerkt aan het opknappen en moderniseren van de Zeiss-Coudé telescoop. Hiervoor zijn verschillende
deelprojectjes voordat deze op den duur de Celestron C14-telescoop zal
gaan vervangen. Deze telescoop is oerdegelijk met bijbehorende zuil.
Voor deze kijker zullen daarnaast een hele reeks accessoires benodigd
zijn om te voldoen aan de nieuwste wensen en eisen van de leden en bezoekers. Hiervoor ben ik momenteel heel druk bezig om alle onderdelen
uit te tekenen. Met een beetje geluk hebben we inmiddels ook een sponsor
gevonden die deze onderdelen voor ons wil verspanen.
YIGAL HERSTEIN

goed hoe we de hele upgrade kunnen realiseren.

Historie
Objectief van 200 mm
Een stukje geschiedenis: Zeiss is in
Nu een sprong naar 2022. Onge1846. Ongeveer tien jaar later leverde
veer een klein half jaar geleden
Zeiss al microscopen aan het Duitse hof!
hoorde ik via via dat er een 200 mm
In 1947, na afloop van de Tweede WeZeiss Coudé objectief te koop zou Wybren (l.) en Yigal net terug uit Duitsland waar zij
reldoorlog, is Zeiss in twee delen gestaan in de buurt van Stuttgard. Na de 200 mm-lens hebben opgehaald. Yigal heeft die
splitst.
wat informeren en wat op en neer in de hand. Wybren toont ter vergelijking het 150
De Westduitse versie werd geleid vanuit
mm-objectief dat we al hadden.
mailen met de verkoper, bleek dit
Oberkochen, de Oostduitse Zeiss werd
verhaal te kloppen. Bovendien: dit
geleid vanuit Jena. In 1960 hebben beiHet enige dat dan nog over zal blijven, is
objectief zag er op de foto in nieuwstaat
de, ter ere van het geofysisch jaar, met
het opnieuw schilderen van de telescoop
uit en voor een bedrag dat aanzienlijk lahetzelfde Zeiss-objectief (een 150 mm
en het inbouwen van de GoTo. Hiervoor
ger lag dan ik ooit inschatte! Ook de testf/15 objectief) een telescoop ontwikkeld.
zullen we op zoek blijven gaan naar
resultaten zagen er fantastisch uit, hoeBeide telescopen waren Coudé Aposponsors de komende periode.
wel ik aan de testdata kon zien dat de
chromaten. Coudé (Frans woord voor
Grote koepel
optiek tijdens het testen net niet hele‘gevouwen’) is de term waarmee men
Over de grote koepel gesproken: Het
maal goed was uitgelijnd. Desondanks
een telescoop aanduidt waarvan het
geld voor de vervanging van de grote
was de optiek in prima staat. Met name
brandpunt op dezelfde plek staat, ongekoepel is zo goed als binnen. De geover het eerste heb ik hierover mijn veracht waar men naar kijkt aan de sterrenmeente Bernheze verstrekt een subsidie
bazing bij de verkoper laten blijken en hij
hemel. Dat wil zeggen dat je als waarnevoor dit project. Ook het laatste deel, de
bevestigde mijn vermoeden: het objecmer steeds op dezelfde plek kunt blijven
transportkosten, inklaringskosten etc.,
tief heeft nooit in een telescoop gezeten!
staan/zitten, ongeacht op welke plek aan
zal dankzij de giften van de leden kunHet is bij Zeiss gebruikt als zogeheten
de hemel de telescoop gericht is.
nen worden betaald. Hierdoor is de defireferentieoptiek. Dat betekent dat ze het
Wij hebben de bekendere Oostduitse
nitieve order voor de vervanging van de
gebruikt hebben bij Zeiss om de andere
versie in bruikleen gekregen. Echter,
Grote Koepel nog net niet de deur uit.
optiek tegenover te tesZeiss-Oost heeft een veel
Maar dat is nog een kwestie van enkele
ten op kwaliteit.
zeldzamere 200 mm f/15
weken. En met een beetje geluk wordt in
Referentieoptiek is in
Coudé Apochromaat gede loop van dit jaar de koepel vervangen!
principe altijd beter dan
maakt. Het was de stille
de gewone optiek. Dus
wens van de projectgroep
dit was helemaal een
om een upgrade naar
buitenkans die we niet
deze afmeting te realisemochten laten glippen.
ren. Echter, deze objectieOm die reden hebben we
ven waren heel moeilijk
een inzameling gehouom aan te komen, omdat
den bij de actieve leden
er naar schatting ongeveer
en het benodigde bedrag
25 van gemaakt zijn.
bij elkaar verzameld. WyNa 1989 is Zeiss weer sabren Vlietstra en ik hebmengevoegd en inmiddels
ben dit objectief opgegeldt Zeiss als een van de
haald.
beste voorbeelden van de
Wilgen geknot
De komende tijd zal geDuitse hereniging. Helaas
werkt worden aan het inechter zijn er veel tekeninEind december hebben vrijwilligers
bouwen van dit grotere
gen, ook van het binnenvan IVN Bernheze de helft van de
objectief in de Zeisswerk van de Zeiss Coudé,
wilgen aan de Halleyweg geknot.
Coudé en het verder in
bij deze hereniging verloDe andere helft was een jaar eerder
orde maken van deze teren gegaan. Met fotomateal aan de beurt geweest.
lescoop voor uiteindelijke
riaal van derden en een
De IVN’ers werden van koffie en
plaatsing in de grote koeboel
goed
uitzoeken,
De Zeiss-Coudé lenzenkoeken voorzien door Halleyleden.
pel.
snappen we inmiddels
kijker, 150/2250
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Ruimtemissies in 2022
Een korte update van ruimtemissies om dit jaar te volgen. Over de James Webb Space Telescope is reeds een hoop
gezegd en geschreven. Ook de komende tijd zal er nog ruimschoots over de ingebruikname hiervan worden geschreven,
en de komende jaren over de resultaten. Hieronder een aantal andere ruimtemissies die nu iets minder aandacht krijgen,
maar die dit jaar ook interessant zijn.
HANS BOMERS
In september 2022 staat de lancering
van de Mars-rover ‘Rosalind Franklin’
gepland; onderdeel van het ExoMars
project. In september 2023 zou de rover
dan op Mars moet landen. In 2020 werd
de lancering al uitgesteld door de Coronapandemie. Nu lijkt de oorlog in Oekraine voor verdere vertraging te zorgen. In
het Exo-Mars project waarvan in 2016 al
de eerste fase werd gelanceerd, werkt
ESA samen met Rusland. Rusland
bouwt het landingsgestel waarmee de
rover op Mars moet landen. De missie
moet bovendien lanceren met een Russische Proton-raket.
De eerder geplande testvlucht van
NASA’s Artemis-programma is opgeschoven naar mei of juni. Het was de bedoeling om in 2024 met Artemis de volgende bemande missie naar de Maan te
starten, maar ook dat is inmiddels opgeschoven naar 2025 en zal mogelijk nog
verder opschuiven. Bij deze zelfde lancering zit NASA’s NEA Scout, die een
goedkope manier gaat testen om planetoïden te onderzoeken: met een zonnezijl ernaartoe vliegen. Verder worden er
diverse kleine satellieten (‘cubesats’)
meegenomen in deze lancering, zoals
IceCube, die ijswolken in de Aardse atmosfeer in kaart zal brengen, en OMOTENASHI, een Japanse cubesat die de
kleinste maanlander in de geschiedenis
moet worden.
In mei staat de lancering van Capstone
gepland. Dit is een cubesat van NASA
die een omloopbaan rond de Maan gaat
testen. Als de berekende baan stabiel
blijkt te zijn, is het de bedoeling dat het
ruimtestation Gateway daar vanaf 2024
Psyche
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L2 (achter de Maan) kennen we al van
de James Webb Space Telescope. Daar
is de Zon niet te zien; vanuit L1 juist wel.

Rosalind Franklin

Ruimtevaart Orion
(Artemis-programma)

Aditya-L1

Advanced Composite Solar Sail System
(ACS3)

rondjes gaat draaien. Gateway is een samenwerking van Amerika, Europa en
Canada. Het ruimtestation is bedoeld om
communicatieberichten door te geven,
maar ook kunnen er tijdelijk rovers of andere apparaten worden bewaard. En er
kunnen zelfs astronauten kort verblijven.
Een soort mini-luchthaven bij de Maan.
De Indiase sonde
Aditya-L1 zal onderzoek doen aan
de corona, de stralenkrans van de
Zon. Hij wordt in het
derde kwartaal 2022
gelanceerd en gaat
cirkelen rond het zogenaamde Lagrange-punt L1: een stabiel punt tussen de
Aarde en de Zon.
Het Lagrange-punt

In augustus lanceert de NASA de ‘Psyche’ om de gelijknamige planetoïde te
onderzoeken die grotendeels van Capone-metaal lijkt te zijn gemaakt. Mogelijk betreft het de kern van een voormalige planeet die is ontdaan van zijn
steenachtige buitenlaag. Ook de Aarde
heeft waarschijnlijk een kern van metaal
of met heel veel metaal erin.
Met dezelfde lancering wordt Janus in
de ruimte gebracht. Dat zijn twee sondes
van NASA die de planetoïde-tweeling
1996-FG3 en 1991-VH gaan onderzoeken: twee ‘Near Earth Asteroids’ in
de Apollo-groep.
In het kort
• Het ACS3 zonnezeil (solar sail) van
NASA wordt naar verwachting midden
2022 gelanceerd om rondjes rond de
Aarde te draaien. Het doel is om materialen voor de ondersteunende constructie te testen, waarmee nog grotere
zeilen kunnen worden uitgevouwen.
• De Korea Pathfinder Lunar Orbiter is
een demonstratiemissie die in 2022
gepland staat. De sonde moet onder
andere de geologie van de Maan in
kaart gaan brengen, maar het is vooral
ook een oefenmissie voor het Zuid-Koreaanse ruimteprogramma.
• In juli staat de lancering van Luna 25
gepland; een nieuwe Russische maanlander.
• In augustus lanceert India de Chandrayaan-3: deze lander is de derde Indiase Maan-missie.
• In december wordt de Smart Lander
for Investigating Moon (SLIM) gelanceerd door JAXA (Japan); die technologie moet testen om héél precies op
de Maan te landen.
• De Prime-1 van NASA (Polar Resources Ice Mining Experiment-1) gaat op
de Maan boren op zoek naar waterijs.
Geplande lancering eveneens in december 2022.
• Hakuto-R1 is een maanlander die in
de tweede helft van het jaar gelanceerd moet worden. Het project is ooit
in Nederland ontstaan voor de prijsvraag van Google (Google Lunar X
Prize) om uiterlijk in 2018 een particulier gefinancierde Maanrover te lanceren.

Werkgroep Actieve Sterrenkunde

Leren in de WAS
Zo’n 20 berichtjes in de WhatsAppgroep gemiddeld per dag delen de leden van de WAS onderling.
Zo maar een greep uit de inhoud van afgelopen week: filters en welke golflengtes licht er wel of niet in de weg zitten bij
astrofotografie; foto’s delen en de kwaliteit bespreken; coma en de mogelijke correctie; voor- en nadelen van langer
belichten ten opzichte van meer foto’s met kortere belichtingstijd; wat moet ik voor een telescoop kopen? Bedienen van
de Takahashi in de kleine koepel.
PIETER VORSTENBOSCH
Allerlei onderwerpen komen langs, voor ieder
lid is er wel wat te leren en met zijn allen weten
we ondertussen best veel. Er komt dus bijna
altijd antwoord op een vraag.
Daar waar we wat verdieping willen of blijkt dat
we in brede zin meer van een onderwerp willen
weten zetten we het op de agenda voor de
woensdagavond.
Soms wordt het gewoon besproken maar ook
vragen we iemand om wat voor te bereiden en
een presentatie te geven. In de coronatijd deden we dat presenteren online en daarvan was
weer het voordeel dat we de sessies konden
opnemen.
Tweewekelijkse bijeenkomsten
De WAS-avond is een keer per twee weken
waar we met of zonder agenda het gezellig
met elkaar hebben. Ieder Halleylid mag zich
aansluiten bij deze werkgroep.
Meestal zijn we met een man/vrouw of 15. Op
zo’n avond praten we over het stuk dat Louk
Arts aan het schrijven is over de berekening
van de planeetbanen, proberen de wiskunde
begrijpelijk te krijgen.
Een tijdje geleden presenteerden Patrick Molenaar over het programma K-Stars en Jurgen
Doreleijers over SiriL. Beide zijn programma’s
om foto’s mee te maken en je mount te besturen.
Enkele andere voorbeelden: Sander de Jong
neem zijn hardware zoals mount en telescoop,
mee om feedback en tips te krijgen op de wijze
van waarnemen. En Jens Gobel duikt in de
Planetariumsoftware.
Tijdens de periode voor de tweede lockdown
hebben we een avond besteed aan het collimeren van de spiegeltelescopen, leerzaam en
nuttig omdat regelmatig collimeren essentieel
is voor kwalitatief goede opnamen.
Naast de standaardmomenten dat we elkaar
ontmoeten proberen we ook op de sterrenwacht te zijn tijdens heldere avonden om met
elkaar waarnemingen te doen. Foto’s maken,
visueel waarnemen en afkijken bij elkaar. En
natuurlijk af en toe naar binnen voor een kop
koffie of thee tegen de kou.

Goed bezochte WAS- en waarneemavonden met kijkers op het dak en in de tuin en tussen de bedrijven door koffie en bijpraten in de kleine zaal.

Publieksavonden
De WAS-leden spelen ook een ondersteunde rol in de publieksavonden en presentaties aan de bezoekers. Het is erg leuk om
aan anderen uit te leggen over sterren en andere nachtelijke hemelobjecten.
Er wordt dus geleerd in de WAS. Om dat vast te leggen en te zorgen dat nieuwe leden makkelijker kunnen instappen hebben we
ook een Wiki gemaakt. Hierna meer daarover.
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Zoals je kunt lezen gebeurt er veel in
de WAS.
En we hebben ook nog wat op ons
lijstje staan. Een aantal WAS-leden is
een uitdaging aangegaan om vanuit
een aantal opnamen van Mars aan de
hemel de baan van de planeet te berekenen. Iets wat Kepler in zijn tijd gedaan heeft uit de waarnemingen van
zijn leermeester Tycho Brahe. Dat
heeft al veel discussie opgeleverd en
het zal nog wel enige tijd duren voordat we eruit zijn. Ook zijn we ons aan
het voorbereiden op de installatie van
de Zeiss Coudé. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over welk besturingsplatform we gaan kiezen om alles aan elkaar te koppelen: ASCOM of INDI.
Een aantal WAS-leden zal hierover
een advies aan het bestuur schrijven.
Doe mee met de WAS
Er zijn nu 52 leden van de WAS, de
laatste maanden zijn er weer een vier
nieuwe leden bijgekomen. Astrofotografie is een belangrijk aandachtspunt. De leden zijn erg enthousiast en
samen met Yigal Herstein probeer ik
de activiteiten in goede banen te leiden en ieders interesse aan bod te la- De hoofdpagina van Halley Wiki.
ten komen. Dat is een leuke taak.
Wil je meedoen aan de activiteiten van
mindset: Je moet er eigenlijk altijd aan denken: Zou dit iets voor
de WAS? Neem dan met mij contact op:
de wiki zijn? Opbouw is een lastige fase maar als de wiki een
pieter.vorstenbosch@kpnplanet.nl
bepaalde omvang heeft, gaat het gebeuren dat mensen erin
gaan kijken. Daar zijn we nog niet, maar gestaag komen we
dichterbij.
Halley Wiki
De wiki bestaat nu één jaar en is nog volop in opbouw. Als je
Zet je eigen opnamen op Wiki
de wiki wilt lezen dan kan dat altijd en wil je bijdragen dan kun
Ik nodig iedereen uit om bijvoorbeeld eigen opnamen in de wiki
je bij mij een account aanvragen via de WhatsApp-groep of
te zetten, of een beschrijving van de eigen telescopen. Dat is
wiki@sterrenwachthalley.nl.
voor anderen weer interessant.
We zetten daar onze opgedane kennis in vaardigheden in en
we beschrijven de zaken in de vereniging (zoals de groep), de
Je kunt de wiki vinden op https://sterrenwachthalley.nl/wiki/inbediening van de grote koepel, de werkgroepen etc.
dex.php?title=Hoofdpagina
Het is niet voor de hand liggend om te schrijven voor de wiki.
Niet dat het technisch moeilijk is maar het zit ‘m veel meer de

Webb werkt
Het gaat goed met de James Webb Telescope (JWST). Met deze test-infraroodfoto zagen technici dat het gelukt is om de achttien losse spiegels te
laten samenwerken om één scherp beeld te krijgen. De spiegels moesten
heel precies op elkaar worden afgesteld: een afwijking zo klein als een haardikte geeft al onscherp beeld.
Op deze testfoto (rechts) probeerden technici
JWST scherp te stellen op een ster met de
naam 2MASS J17554042+6551277.
Dat het gelukt is, blijkt uit het feit dat er niet meerdere, maar één ster in het midden te zien is.
De testfoto is genomen met de Near-Infrared Camera aan boord. Het is de “scherpste infrarood foto van de ruimte ooit gemaakt”, zei een JWST-wetenschapper.
JWST werd afgelopen Kerst gelanceerd en bevindt zich inmiddels op 1,5 miljoen kilometer
van de aarde. Daar moet hij dertien miljard jaar terugkijken in de tijd.
Inmiddels heeft de JWST ook een selfie (rechtsonder) gemaakt, met in beeld de achttien
hexagons die de primaire spiegel vormen.
NRC 19 en 20 maart 2022, Laura Bergshoef
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De op 5 maart 2021 door de Curiosity-rover gefotografeerde parelmoerwolken. De kleuren
in deze foto zijn hier bewust in contrast versterkt, maar op de oorspronkelijke opname zijn
de parelmoertinten ook goed herkenbaar. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Parelmoerwolken en lichtende nachtwolken op Mars
De marsvoertuigen die de laatste decennia op Mars hun onderzoek verrichten, bestuderen niet alleen de bodem van de
Rode Planeet. Met camera's worden ook de ontwikkelingen in de atmosfeer gevolgd. Daarbij is met name de afgelopen
jaren een aantal opnamen gemaakt van bijzondere wolkensoorten.
JACOB KUIPER*
Hoewel de marsatmosfeer zeer weinig waterdamp bevat, is er
toch een mogelijkheid om waterijswolken te vormen die sterke
gelijkenis vertonen met de cirruswolken op Aarde. De wolken
bestaan uit ijskristallen die ontstaan in de onderste 60 kilometer
van de atmosfeer. Voorwaarde is dat de temperatuur erg laag
is. In de gebieden rond de marsevenaar zijn de laagste temperaturen op grote hoogte te vinden wanneer de planeet het
verst van de zon staat. Onderzoekers van het European Space
Agency (ESA) ontdekten echter in 2006 dat er op veel grotere
hoogte boven het marsoppervlak ook een vorm van bewolking
aanwezig is. Het ESA-rekenwerk becijferde dat de wolken op
tenminste 80 kilometer hoogte zweven bij temperaturen van
-193 graden Celsius.
Onderzoekers aan de universiteit van Boulder (Colorado-USA)
slaagden er lange tijd niet in om de waargenomen wolken ook
in hun marsatmosfeermodel te laten ontstaan. Om wolken te
kunnen vormen, is er naast de lage temperatuur nog een belangrijke voorwaarde nodig: de aanwezigheid van condensatiekernen. Iedere dag komen buitenmartiaanse stofjes de ijle
marsdampkring binnen, volgens schattingen met een gezamenlijk gewicht van 2 tot 3 ton. Bij het verbranden van die deeltjes blijven fijne meteorietstofjes achter, die mogelijk kunnen
dienen als condensatiekernen. Voor de zeer hoge wolken die
ESA had gevonden, kan hetzelfde proces plaatsvinden, maar

in plaats van waterijs zal hier dan kooldioxide-ijs op de meteorietstofjes neerslaan. Het proces is vergelijkbaar met de vorming van zogenaamde lichtende nachtwolken op Aarde.
Lichtende nachtwolken op onze planeet bestaan grotendeels
uit waterijs dat op meteorietstof uitrijpt. Toen de onderzoekers
het meteorietstof in de modelberekeningen meenamen, bleek
dat er wel degelijk wolken konden worden vormen en ook precies op plaatsen waar dat werd verwacht. Het bleek dat op
hoogten boven 30 kilometer ijle cirruswolken uit waterijs konden ontstaan.
In 2019 heeft het wetenschappelijk team van de Curiosity-rover
daadwerkelijk deze lichtende nachtwolken op Mars kunnen fotograferen. Terwijl de zon al ruimschoots achter de horizon was
verdwenen, weerkaatsten de wolken het zonlicht nog goed.
In maart 2021 wist de mastcamera van de Curiosity-rover nog
een heel bijzondere ijswolk te fotograferen, vergelijkbaar met
wat we op Aarde parelmoerwolken noemen. Wanneer de ijsdeeltjes allemaal bijna identieke afmetingen hebben, wordt het
weerkaatste licht gebroken in vele kleuren. Prachtig roze, violette en blauwige tinten die ook in het parelmoer van schelpen
zichtbaar zijn. Of de parelmoerwolken volledig uit waterijs bestaan of uit een mix van waterijs en kooldioxide-ijs is nog onduidelijk.
*Halleylid Jacob Kuiper is oud KNMI-luchtvaartmeteoroloog en redactielid van het Weermagazine, waarin dit artikel eerder is verschenen.
Meer info op www.hetweermagazine.nl.

Deze Curiosity-opname
dateert van 17 mei 2019 en toont
een enorme partij lichtende nachtwolken
zeer hoog in de Marsatmosfeer: 31 kilometer.
Foto: SA/JPL-Caltech
Inzet links: de rover Curiosity.
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De 13 sterrenbeelden van de dierenriem
De zogenaamde dierenriem bestaat uit de sterrenbeelden die gedurende een jaar achter de Zon langs bewegen en die
ook in de astrologie (horoscopen) gebruikt worden. Traditioneel zijn dit twaalf sterrenbeelden of ‘tekens’, die echter niet
meer helemaal kloppen met de situatie aan de sterrenhemel vandaag de dag.
HANS BOMERS
Volgens de grenzen van de sterrenbeelden zoals ze in 1922 door de Internationale Astronomische Unie zijn bepaald,
zijn het eigenlijk 13 sterrenbeelden waar
de Zon doorheen beweegt. Slangendrager of Ophiuchus gaat tussen 29 november en 17 december achter de Zon
langs, en bevindt zich dus tussen Schorpioen en Boogschutter. En de overige 12
sterrenbeelden kloppen niet meer met
de data die aan de tekens in de horoscoop worden gehangen. Dit heeft met
twee dingen te maken. Traditioneel werd
het pad dat de Zon in een jaar aflegt (de
ecliptica) en die 360 graden rondom
loopt, verdeeld in 12 gelijke delen van 30
graden breed. Dat klopt niet meer met de
precieze grenzen van een sterrenbeeld
die tegenwoordig gelden; niet ieder sterrenbeeld is namelijk even breed.

Moderne kaart van het sterrenbeeld Ophiuchus (Slangendrager). Uit Sky & Telescope

Ook is de sterrenhemel verschoven ten
opzichte van de situatie ten tijde van de
Babyloniërs ongeveer 3.000 jaar geleden, waar de oorsprong ligt van de namen en beeltenissen van de sterrenbeelden zoals wij ze in het westen ook in de
astronomie nog steeds gebruiken. Dit
wordt veroorzaakt door iets dat de precessie van de Aarde heet. Het is het
makkelijkst te vergelijken met een tol die
langzaam wiebelt. De as van de tol
maakt een rondgaande beweging. De
Aarde doet dit ook. Alleen duurt dit bij
onze planeet circa 26.000 jaar, waarna
de noordpool pas weer naar hetzelfde
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De dertien sterrenbeelden in de dierenriem met hun kloppende data.

punt aan de hemel wijst. De 3.000 jaar
echt belangrijk en dit werd dan ook niet
die sinds de Babyloniërs is verstreken, is
tot op de graad nauwkeurig vastgelegd.
zo’n 11% van de cirkel van 26.000 jaar,
Dat zie je nog op oude sterrenkaarten en
die de tollende poolas van de Aarde
globes, waar geen duidelijke grenzen te
sinds toen heeft afgelegd.
zien zijn, maar alleen kleurige afbeeldinWie tussen 29 november
en 17 december geboren
is, heeft volgens astrologen dus het sterrenbeeld
Ophiuchus (Slangendrager). Voor de overige 12
sterrenbeelden kun je
ook in bijgaande tabel opzoeken wat de kloppende
data zijn. Ook al is nooit
aangetoond dat de stand
van de sterren en planeten gebeurtenissen op
Aarde kan voorspellen en
e
besteden we hier in de Replica van een 17 -eeuwse sterrenglobe van Vincenzo Coronelli,
die
de
schrijver
van dit artikel zag staan in het planetarium
sterrenkunde dan ook
van Hamburg. Kleurige afbeeldingen vullen de globe zonder dat
verder geen aandacht precieze grenzen tussen de sterrenbeelden zijn te herkennen.
aan.
Voor de oplettende kijker: de sterrenbeelden zoals de Grote
Beer zijn hier trouwens gespiegeld, omdat de globe klopt voor

Interessant voor de ster- een denkbeeldige kijker die zich in het middelpunt van de bol
renkunde is wel dat het bevindt en naar de hemel boven zich kijkt.
vastleggen van precieze
grenzen tussen sterrengen die samen de kaart opvullen. Tegenbeelden een gewoonte is die pas de laatwoordig hebben we kaarten van de sterste paar eeuwen gebruikelijk is geworrenhemel, waarbij de door de Internatioden. In de oudheid waren de sterrennale Astronomische Unie getrokken
beelden meer een vlekkenkaart. De stergrenzen tussen de sterrenbeelden sterk
renbeelden waren de herkenbare ‘plaatdoen denken aan een topografische
jes’ waar men bijvoorbeeld dieren of perkaart. Met zeer gedetailleerde en comsonen in zag. Vooral herkenbare sterren
plexe vierkantige vormen wordt voor elk
en sterrenbeelden waren handig om bijvan de 88 sterrenbeelden die we kennen
voorbeeld op zee te kunnen navigeren.
precies afgebakend welke ster er wel en
Waar nu precies het ene sterrenbeeld
niet bij hoort. Zie bijvoorbeeld de kaart
ophield en het volgende begon was niet
van Ophiuchus (Slangendrager).

Kunstmaan IRAS observeerde ster Wega
Ons land had een groot aandeel in de bouw van de succesvolle IRAS-satelliet. Hiermee werd bij de
heldere ster Wega een historische ontdekking gedaan.
JOOP PETERS
Tijdens de zomer zal menigeen bij goede weersomstandigheden
nog lang in de avond buiten vertoeven. Een ideale gelegenheid om
de majestueuze sterrenhemel eens rustig te bekijken. Zo zal er in
dit jaargetijde de opvallende Zomerdriehoek aan het firmament
prijken. Die drie hoekpunten worden gevormd door de ster Deneb
in het sterrenbeeld Zwaan, de ster Altair in het sterrenbeeld Arend
en de ster Wega in het sterrenbeeld Lier.
De ster Wega
Wega moet gemakkelijk te vinden zijn, want ze schittert omstreeks
middernacht zeer hoog boven de zuidelijke horizon aan de hemel,
op een afstand van rond 25 lichtjaar van de aarde. Zoals reeds
vermeld staat de ster in het sterrenbeeld Lier, een klein maar opvallend sterrenbeeld dat de vorm heeft van een rechthoek met
schuine zijden. Wega heeft een oppervlaktetemperatuur van circa
10.000 graden Celsius, en haar schijnbare visuele magnitude (helderheid) is +0,03. Ze is daarmee een van de helderste sterren aan
het hemelgewelf. De ster is van spectraaltype A, en fungeert hiermee als ijkpunt voor andere sterren met dit spectraaltype. Al met
al kunnen we stellen dat Wega een heldere, stabiele en rustige ster
is. En daarom wordt ze vanaf sterrenwachten op aarde en met satellieten regelmatig grondig waargenomen.
De satelliet IRAS en Wega
Een zo’n kunstmaan die Wega heeft bespied is bijvoorbeeld IRAS
(Infrarood Astronomische Satelliet), die in januari 1983 met succes
werd gelanceerd vanaf de Western Test Range in Californië. Dit
Nederlands-Amerikaans-Britse instrument werd met een Amerikaanse Delta 3910-raket in een 900 kilometer hoge baan om de
aarde gebracht, om van daaruit een jaar lang de infrarode straling
uit het heelal te detecteren. De oogst van deze IRAS-missie was
een catalogus met daarin 250.000 infraroodbronnen, die door de
sonde zijn ontdekt. Daaronder waren kometen, stervormingsgebieden en pasgeboren sterren, allen bronnen van warmtestraling.
En een belangrijke ontdekking van IRAS was dat er voor het eerst
een koele stofschijf rondom een ster werd gevonden. De naam van
deze ster is Wega die we al keurig hebben beschreven. De stofen gruisdeeltjes (puinschijven) van Wega konden worden waargenomen doordat ze infraroodstraling uitzenden. De materie rond

Wega strekt zich uit tot op een afstand van ruwweg twaalf miljard
kilometer van de jonge ster.
Protoplanetaire schijven vormen planeten
Uit een grote gas- en stofwolk ontstond ongeveer een miljard jaar
geleden de ster Wega. Volgens sterrenkundigen was de ster toen
al omringd door een platte schijf
van gas, stof en gruis, die een protoplanetaire schijf wordt genoemd. Er zijn tal van andere sterren die bij hun geboorte eveneens in het bezit zijn van zulke schijven materie. Het zijn de plaatsen waar verdichtingen plaatsvinden, die op den duur kunnen uitgroeien tot volwaardige planeten. Met andere woorden: piepkleine
stofdeeltjes in de schijf worden via tussenstappen grote planetaire
objecten.
Planeetonderzoekers hebben inmiddels al vele sterren met protoplanetaire schijven ontdekt, waar ze dit proces van samenklontering met geavanceerde instrumenten zoals het Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) observatorium in Noord-Chili
vrijwel zeker hebben kunnen vaststellen. Dit proces van planeetvorming is ook zeer aannemelijk, omdat er vanaf 1995 bij een groot
aantal sterren werkelijk planeten zijn gevonden.
Terwijl we met het blote oog of telescoop naar Wega kijken, is deze
ster wellicht ook mede met haar puinschijf bezig om planeten te
creëren, die op onze planeten lijken. Deze metgezellen van onze
ster (de zon) zijn zo’n 4,5 miljard jaar geleden ook voortgekomen
uit een protoplanetaire schijf, die zich rond de zon bevond. De
aarde is hier een voorbeeld van.

Exoplaneet met grote ijzerkern ontdekt
Een internationaal team van 78 onderzoekers heeft een uitzonderlijk lichte exoplaneet ontdekt. De ruim 9000 kilometer grote planeet, met de aanduiding GJ 367
b, heeft half zoveel massa als de aarde en doet slechts ongeveer acht uur over
één omloop om zijn moederster.
Hij is bijna 31 lichtjaar van ons verwijderd. GJ 367 b behoort niet
alleen tot de lichtste van de bijna 5000 exoplaneten die tot nu toe
zijn ontdekt, met een omlooptijd van slechts een derde aardse dag
is hij is ook een van de snelst bewegende.
Uit de combinatie van zijn massa en omvang leiden de wetenschappers af dat het om een rotsachtige planeet gaat, die ongeveer dezelfde dichtheid heeft als Mercurius. Dat suggereert dat hij,
net als Mercurius, een grote ijzerkern heeft.
Net als de meeste andere exoplaneten is GJ 367 b ontdekt doordat
hij van ons uit gezien met regelmatige tussenpozen voor zijn moederster langs schuift. Dit resulteert in regelmatige dipjes in de
helderheid van de ster, die door NASA-satelliet TESS zijn geregistreerd.
De massa van de planeet is bepaald met het HARPS-instrument

van de 3,6-meKunstenaarsimpressie van
ter
telescoop
GJ 367 b bij zijn moederster
van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili. Daarmee kan worden gemeten
hoe sterk moederster GJ 367 b door de aanwezigheid van de planeet aan het schommelen wordt gebracht.
Het is niet voor het eerst dat een exoplaneet met een omlooptijd
van minder dan 24 uur is ontdekt, maar tot nu toe is nog maar een
handjevol van deze ‘snellopers’ bekend. Hoe deze ultrasnelle planeten zijn ontstaan is nog onduidelijk.
Hoe dan ook: erg vriendelijk zijn de omstandigheden op GJ 367 b
niet. Door de nabijheid van de moederster, een rode dwerg die ongeveer half zo groot is als de zon, kan de temperatuur op zijn oppervlak oplopen tot 1500° C. Zenitonline.nl, Eddy Echternach
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Museum of the Moon
Het Museum of the Moon was tot 30 januari 2022
te bewonderen in de Grote Kerk te Breda.
De megamaan was geïnstalleerd onder het hemelgat in het vieringgewelf onder het hoogste punt
van de kerk. Deze maan had een doorsnede van 7
meter! Hij was samengesteld uit zeer gedetailleerde foto`s van NASA: 1 cm op de foto komt
overeen met 5 km. De Britse kunstenaar Luke Jerram maakte dit kunstwerk.
ROB VAN MACKELENBERGH
Boven – de van binnenuit ver-

Eind januari hebben Edwin van Schijndel, Raymond
lichte Maan in het schemerduisWestheim en ik een bezoek gebracht aan de Grote
ter (foto: Edwin van Schijndel).
Rechts - een zeer gedetailleerde
Kerk. Bij aankomst stond er een rij bij de ingang maar
weergave van de zuidpool van
die ging lekker snel naar binnen. Eenmaal binnen
de Maan (foto: Rob van Mackestonden we met verbazing te kijken; de van binnenuit
lenbergh).
verlichte Maan hing in het schemerduister, wat een
schitterend en apart effect gaf. Heel mooi gedaan!
Het was lekker druk en ruimte genoeg om rond te lopen en te genieten van het uitzicht.
Ook waren er een soort ligstoelen gecreëerd waar je op kon plaatsnemen en naar de
Maan kon kijken en kon luisteren naar speciale muziek en geluiden van Apollomaanvluchten op de achtergrond.
We zijn daar ongeveer 1,5 uur binnen geweest en hebben er foto`s gemaakt en leuke
indrukken opgedaan. Het was echt de moeite waard om het gezien te hebben.
Meer over Museum of the Moon: https://my-moon.org/

Ritmische snelle radioflitsen van magnetars?
Een Nederlands team van astronomen heeft ontdekt dat het herhalende patroon
in de kosmische radioflitser FRB20180916B niet wordt veroorzaakt door de
krachtige sterrenwind van een begeleidende ster, zoals eerder werd vermoed. De
flitsen komen mogelijk van een zeer sterk gemagnetiseerde maar eenzame neutronenster, een zogeheten magnetar.
De astronomen deden deze ontdekking
door waarnemingen met twee van de
grootste radiotelescopen ter wereld,
LOFAR en Westerbork, met elkaar te
combineren.
Snelle radioflitsen behoren tot de heftig-

Kunstenaarsimpressie
van een magnetar
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ste uitbarstingen in het heelal, maar astronomen dachten tot nu toe dat deze flitsen door een ‘mist’ van elektronen werden verhuld. De nieuwe waarnemingen
laten zien dat dit toch niet het geval is.
Onderzoekers bestudeerden de radioflitser FRB20180916B op twee golflengten
tegelijk: de één veel korter dan de andere. Radioflitsen zijn zeer energierijke
uitbarstingen die slechts een duizendste
van een seconde duren. Sommige snelle
radioflitsers zenden meerdere flitsen uit,
FRB20180916B zelfs met regelmaat.
Sterrenkundigen vermoedden daarom
dat de flitsen van dubbelsterren afkomstig zijn. Die draaien zeer regelmatig om
elkaar heen, en kunnen elkaar met hun
sterrenwind verduisteren. Zo’n sterrenwind zou kortgolvige radiostraling moeten doorlaten, maar de langgolvigere radiostraling niet.
Om dat idee te testen, combineerden de
astronomen de LOFAR-telescoop met
de vernieuwde Westerbork-telescoop.
Zo konden ze FRB20180916B op twee
radiogolflengten tegelijk waarnemen.
Westerbork detecteerde radiostraling

met een golflengte van 21 centimeter;
LOFAR ‘keek’ op een golflengte van 3
meter. Beide telescopen maakten een
hogesnelheidsfilm van de bron, met duizenden beeldjes per seconde. Deze opnamen werden met behulp van een zelflerende supercomputer direct geanalyseerd. FRB20180916B zou vooral kortgolvige radioflitsen vertonen, verwachtte
men. Maar in de plaats daarvan werden
twee dagen van kortgolvige flitsen afgewisseld met drie dagen van langgolvige
flitsen. Dat betekent dat het ‘dubbelsterwind-model’ niet kan kloppen: er moet
iets anders aan de hand zijn.
Onderzoeksleider Joeri van Leeuwen
(ASTRON/UvA) wijst het feit dat de
snelle radioflitsen ongehinderd kunnen
ontsnappen erop dat ze waarschijnlijk afkomstig zijn van magnetars.
Dat zijn neutronensterren met een dichtheid vele malen hoger dan lood, en een
gigantisch sterk magnetisch veld.
In het geval van FRB20180916B zou het
dan moeten gaan om een langzaam
draaiende magnetar.
Zenitonline.nl, Eddy Echternach

Krabnevel (M1)
De Krabnevel is een mooi object voor astrofotografen. Het is het restant van een supernova die Chinese sterrenkundigen op 4
juli 1054 waarnamen in sterrenbeeld Stier. De nevel heeft de aanduiding M1. In 1758 zag de astronoom Charles Messier hem
aanvankelijk aan voor een komeet. Hij zag zijn vergissing snel in en besloot toen om een catalogus samen te stellen van alle
objecten die voor een komeet konden doorgaan; zo kon hij in het vervolg soortgelijke vergissingen voorkomen. Zijn lijst wordt
nog steeds gehanteerd en bevat tegenwoordige 103 Messierobjecten, waarvan de Krabnevel dus nummer 1 is.
Deze foto is op 4 maart 2022 bij onze sterrenwacht gemaakt door Halleylid Pieter Vorstenbosch. Belichtingstijd: 100 minuten.
Telescoop: Omega Astrograph 203/800.

Detail van de kaart, met de gekleurde bolletjes die Pluto, Mars, Venus,
Neptunus, Mercurius Jupiter en Saturnus voorstellen.

Sterrenkaart met verplaatsbare planeten
Peter van Dommelen heeft een fraaie en bijzondere kaart van
de sterrenhemel gemaakt. De Poolster of Polaris staat in het
midden, zoals een waarnemer op de Noordpool hem ziet: recht
boven hem in het Zenith.
In een wijde kring om Polaris zijn de sterrenbeelden op de
ecliptica te vinden. De hele ecliptica is voorzien van gaatjes en
verplaatsbare bolletjes die de zeven planeten en dwergplaneet
Pluto voorstellen. Zo kun je met de hand simpelweg de actuele

locatie van de planeten aan het firmament bijhouden. De
relatief snel bewegende Mercurius, Venus en Mars moet je dus
vaker verschuiven dan de tragere buitenplaneten.
De sterrenkaart is helemaal gemaakt van hout. De teksten en
belijningen zijn gegraveerd en gesneden met een laser van 100
watt.
Ook de sterren zijn gaatjes in de kaart. Planeten en sterren
lichten mooi op door de lamp die onder de kaart is aangebracht.
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Zware windhozen in 1925 en 1927

Extreem natuurgeweld in de Achterhoek*
Een van de meest destructieve weersverschijnselen is de tornado. In ons land is voor dit fenomeen de term windhoos
gebruikelijker. Een windhoos kenmerkt zich meestal door de trechtervormige slurf die onder de wolkenbasis van zware
buien hangt. Windhozen kunnen grote schade aanrichten. Naast deze zware hozen bestaat ook een veel lichter type
hoos. Boven het IJsselmeer, langs de westkust en in het Waddengebied worden die ieder jaar regelmatig gezien en dan
aangeduid met de term waterhoos (Engels: waterspout). Dit spout-type hoos kent een andere ontstaansgeschiedenis.
Ze ontwikkelen zich in stapelwolken die soms niet eens het buienstadium hebben bereikt. Jaarlijks komen er in ons land
vele tientallen van deze lichtere hozen voor. De zware windhozen zijn veel zeldzamer. Als we de statistieken van de
laatste 30 jaar bekijken dan komen grote schadebrengende windhozen in Nederland eens per 2 of 3 jaar voor.
JACOB KUIPER
Zware hozen ontstaan niet gemakkelijk. Voor het buientype
waarin deze hozen zich ontwikkelen, zijn specifieke weersomstandigheden vereist. Ten eerste is een sterk onstabiele atmosfeer nodig. Warme vochtige lucht nabij het aardoppervlak
en koude drogere lucht in de hogere luchtlagen kan soms buien
vormen die tot 15 kilometer hoogte reiken. Daarnaast moet de
windsnelheid (en liefst ook de windrichting) nabij het aardoppervlak sterk verschillen van die op grotere hoogte. Een
sterke windtoename met de hoogte en een flinke verandering
in windrichting zorgen ervoor dat de bui een veel langere
levensduur krijgt. De opstijgende lucht aan de voorzijde van de
bui blijft dan meestal gescheiden van de daalstroom waarmee
neerslag en koude lucht naar beneden storten. Zo'n bui wordt
een supercel genoemd.
In de 20e eeuw tellen we 6 windhozen waarbij dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Opmerkelijk daarbij is dat twee van
die dodelijke tornado's relatief kort na elkaar ontstonden in
vrijwel hetzelfde gebied in de provincie Gelderland. De bekendste is de tornado die op 10 augustus 1925 in het Gelderse
stadje Borculo een ravage aanrichtte. Nog geen twee jaar later
trok een nog iets zwaardere hoos op 1 juni 1927 over de
Achterhoek. Die tornado trok een spoor van verwoesting in de
omgeving van de dorpen Lichtenvoorde, Lievelde, Eibergen en
Neede.
KNMI-onderzoek
In Borculo bleef in 1925 vrijwel geen enkele woning gespaard
voor het windgeweld en er vielen 4 doden. Op de middag van
die 10de augustus werden opmerkelijke snelheden gemeten
met behulp van loodsballonnen, zowel in De Bilt als in het Belgische Ukkel.
Van de zware windhoos zijn meerdere ooggetuigenverslagen
opgetekend door de toenmalig KNMI-hoofddirecteur Van
Everdingen. Hij onderzocht de situatie zeer nauwgezet en
legde verband tussen het extreme natuurgeweld in de Achterhoek en de hoge windsnelheden in de bovenlucht. Voor die tijd
was dat een tamelijk revolutionair idee, omdat nog maar weinig
bekend was over het ontstaansmechanisme van windhozen.
Het onderzoek van Van Everdingen is door tornado-experts
van het National Severe Storms Laboratory (NSSL) in
Oklahoma uitgebreid bestudeerd. Zij kwamen tot de conclusie
dat de toenmalige KNMI-directeur zijn tijd ver vooruit was. Pas
enkele tientallen jaren later werd opnieuw het verband tussen
hozen en hoge windsnelheden in de bovenlucht naar voren gebracht. Uit het verslag van Van Everdingen blijkt dat hij zich
grote moeite getroostte om een zo gedetailleerd mogelijk beeld
van de schade te krijgen. Hij bezocht zelf het getroffen gebied
en riep de hulp in van veel vrijwillige waarnemers. Ook een
oproep in de dagbladen om ooggetuigenverslagen had succes.
Daardoor kon uiteindelijk een nauwkeurige kaart (Fig. 3) worden samengesteld met alle getroffen locaties en het schadetype. In België werd nauwelijks schade gerapporteerd, waaruit
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Fig. 1 - Het centrum van Borculo is verwoest nadat de zware windhoos
over het stadje trok. Bron: Spaarnestad-archief, Weer een Eeuw.

afgeleid kan worden dat de tornado pas boven Nederlands
grondgebied in Noord-Brabant moet zijn ontstaan. Uit Duitsland zijn veel meldingen over grote schade binnengekomen.
De totale lengte waarover de hoos actief is geweest, loopt daarmee op tot meer dan 100 kilometer.
Het structureel vastleggen van hozen gebeurt in ons land vanaf
1882. De hoos van 10 augustus 1925 is de zwaarste die ons
land tot dat moment had meegemaakt. De vermaarde geofysicus en meteoroloog Alfred Wegener had in 1917 een publicatie samengesteld van wind- en waterhozen in Europa.
Van Everdingen heeft de lengte van het spoor van de Borculotornado vergeleken met de banen uit Wegeners publicatie.
Daaruit bleek dat de totale baanlengte van de hoos van 10
augustus 1925 vergelijkbaar was met de vier langste banen
van hozen uit Wegeners overzicht.
EF4 tornado in 1927
Nog geen twee jaar later werd de Achterhoek opnieuw zwaar
getroffen. Ditmaal vielen er tien doden, van wie drie als gevolg
van blikseminslag. Elders in het land was de aanblik van de
lucht zeer dreigend. Ook in De Bilt was dat het geval. In september 1927 verscheen een artikel in het maandblad De Natuur. Professor Van Everdingen merkt hierin het volgende op:
"Evenals toen werd in een groot deel van Nederland de ramp
voorafgegaan door een buitengewoon donkere lucht, waarbij te
de Bilt een zoo sterke windstoot voorkwam dat onmiddellijk de
gedachte aan een mogelijke herhaling van de Borculo-ramp
opkwam".
Het spoor van deze hoos lag langs de lijn LichtenvoordeLievelde-Eibergen-Neede. Soms werden over een breedte van

de huizen deed stroomen en op de katoenweverijen en spinnerijen een paniek
veroorzaakte, waarbij vele meisjes flauw vielen, alles in een onheilspellend duister, dat
zich in enkele minuten had verbreid".
Een oogarts uit Rotterdam, Dr. H.K. de Haas
was bijzonder geïnteresseerd in het natuurgeweld van hozen. Hij voerde geheel zelfstandig een uitgebreid onderzoek uit naar de
banen van de hozen in 1925 en 1927. Uit zijn
verslag aan het KNMI blijkt hoe groot de
natuurkrachten op deze laatste datum soms
zijn geweest. In een boerderij tussen Neede
en Eibergen vond hij een spouwmuur waarin
oorspronkelijk 2 ijzeren H-balken waren gemetseld. Toen de hoos het gebouw verwoestte, werden deze 6 meter lange balken
over een afstand van 30, respectievelijk 100
meter door de lucht geslingerd. Dr. De Haas
becijferde dat hiervoor tenminste een kracht
van 2600 N/m2 nodig is geweest. Een ander
Fig. 2 - Het onderzoek dat KNMI-directeur Van Everdingen verrichtte, werd in december in het oogspringend voorbeeld van de kracht
1925 gepubliceerd in Hemel & Dampkring.
van deze tornado zien we op het spooremplacement van Neede. Een goederen400 tot 500 meter bomen ontworteld en boerderijen praktisch
wagon werd opgetild en stortte ondersteboven 30 meter verder
met de grond gelijkgemaakt. Het onweerscomplex waarin de
weer neer.
hoos of mogelijk meerdere hozen zich ontwikkelden, trok ook
Tegenwoordige worden hozen geclassificeerd volgens de
in het oosten van Overijssel en in Duitsland een spoor van
Enhanced Fujita (EF) schaal, oorspronkelijk bedacht door de
vernieling. Uit berichten blijkt dat de schade tot in Mecklenburg
Japanse wetenschapper Ted Fujita. De Borculo-tornado zou
vergelijkbaar was met die in Oost-Nederland. Het KNMI ontving
klasse EF 3 tot EF4 halen en die in Neede EF4, op een schaal
ste
over de gebeurtenissen van de 1 juni talrijke beschrijvingen
van maximaal 5.
van ooggetuigen. Daaronder was het bericht "van den enormen
Van beide zware windhozen is uitgebreid onderzoek gepubliregenval in Veenendaal te ongeveer 4 uur, die het water tot in
ceerd door het KNMI, onder andere in Hemel & Dampkring.
Later in de 20ste eeuw zijn ook nog enkele zware windhozen in ons land opgetreden, maar ze overtreffen qua intensiteit de twee exemplaren uit het derde decennium
niet.

Fig. 4 - In Neede werd het station zwaar getroffen op 1 juni 1927.
Een goederenwagon werd opgetild en 30 meter verplaatst.
Bron: Het Leven.

Fig. 3 - Een deel van de overzichtskaart laat zien waar de tornado van 10
augustus 1925 schade aanrichtte. Bron: Hemel & Dampkring, december 1925.

* Dit artikel vormde deel 3 van een artikelenserie rond het 120jarig bestaan van de KNVWS. De vereniging werd opgericht op
1 september 1901. Imposante weer- en sterrenkundige gebeurtenissen uit het verleden zijn vaak vastgelegd in het verenigingsorgaan Hemel & Dampkring en later in Zenit. Een opmerkelijke gebeurtenis uit ieder decennium van het verenigingsbestaan wordt in de artikelenreeks beschreven door Jacob Kuiper, Halleylid en tevens bestuurslid KNVWS.
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Bolvorm door zwaartekracht
Waardoor zijn alle sterren, planeten, manen en dwergplaneten rond als
een bal? Dat komt door de zwaartekracht. We weten dat de zwaartekracht
niets anders is dan dat alle massa elkaar aantrekt. Niet alleen vallen dingen op Aarde naar beneden doordat de Aarde ze aantrekt. Diezelfde
krachten zorgen er ook voor dat de massa waaruit de Aarde bestaat elkaar aantrekt. Deze krachten hebben er zo voor gezorgd dat de Aarde
rond is geworden.
HANS BOMERS
Maar hoe werkt dat nu precies? Je kunt
je voorstellen dat als je in het ruimtestation ISS een grote emmer met kleine
magneetjes zou leeggooien, dat ze gaan
samenklonteren in een bol, en niet in de
vorm van een plaat, staaf of kubus. Ieder
magneetje wil zo dicht mogelijk bij het
middelpunt komen omdat hij door alle
andere magneetjes wordt aangetrokken.
De massa zakt ineen tot de vorm met de
minste uitsteeksels. Waarbij alle delen
zo dicht mogelijk bij het midden zitten en
ook gemiddeld zo dicht mogelijk bij alle
andere delen. Een bolvorm is de meest
compacte vorm die er bestaat.

Foto van Gaspra, een ander object in de planetoïdengordel – langste diameter is ca. 18
km. Op deze scherpe foto gemaakt door de
sonde Galileo is duidelijk te zien dat het object niét zwaar genoeg is om rond te worden.

Hydrostatisch equilibrium
Bij massa en zwaartekracht is het in feite
niet anders. Al is de zwaartekracht veel
zwakker dan magnetisme en heb je heel
wat meer massa nodig voordat er een
bal ontstaat. Maar het effect werkt hetzelfde. Hoeveel massa heb je daarvoor
precies nodig? Ongeveer 1/10e% (1 duizendste deel) van de massa van de
Aarde; ofwel 1/10e van de massa van de
Maan. Ze noemen dit ontstaan van een
bol door zwaartekracht ook wel ‘hydrostatisch equilibrium’:
Hydro = water, vloeistof
Statisch = stilstaand
Equilibrium = evenwicht/balans.
Dit omdat steen zich bij genoeg zwaartekracht gaat gedragen als een vloeistofoppervlak: alle massa probeert een zo
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laag mogelijke plek te vinden. Bij
een hoeveelheid massa in de
ruimte is het 'laagste' punt dus zo
dicht mogelijk bij het middelpunt.
Zo ontstaat bij benadering een
bolvorm.
Planetoïde of dwergplaneet
De grens waar er een bolachtige Een foto van Hygiea - diameter circa 433 km. Dit obvorm gaat ontstaan, is wat het ject in de planetoïdengordel heeft mogelijk een ‘hydroverschil maakt tussen een plane- statisch equilibrium’ – rond genoeg om een dwergplatoïde en een dwergplaneet. Als neet te mogen heten. Foto gemaakt met de Very
de massa genoeg is dat er een Large Telescope, de telescoop van het European
hydrostatisch equilibrium ont- Southern Observatory in Chili; de telescoop waarvan
een grote foto achter de balie van Halley hangt.
staat, dan mag het object een
dwergplaneet genoemd worden.
ontdekt en gaan we er waarschijnlijk nog
Onder die grens blijft het een planetoïde
wel een aantal ontdekken dat net op of
(voornamelijk rotsachtig) of een komeet
net onder de grens zit qua massa.
(voornamelijk ijsachtig).
Maar daarnaast zijn daar nog véél meer
objecten die niét zwaar genoeg zijn om
Bolletjes water in ruimtestation ISS
rond te worden en het ook nooit zullen
Dit alles doet je misschien denken aan
worden. Totaal zit er in de Kuipergordel
bolletjes water in het ISS. Misschien heb
meer dan genoeg massa, alleen bevindt
je wel eens een filmpje gezien van een
die zich te ver van elkaar af om alle obastronaut die een flesje water leeg giet
jecten groot genoeg te laten worden om
waarbij het water bij elkaar blijft zweven
een dwergplaneet te worden. Laat staan
in een mooi bolletje.Maar dat is puur
dat het allemaal zou samenklonteren tot
door de oppervlaktespanning van vloeiéén groot object. Dat laatste gaat zeer
stoffen. Bij eenzelfde massa van bijvoorwaarschijnlijk nooit gebeuren. En in de
beeld zand zal het niet lukken dat het uit
kleinere Planetoïdengordel tussen Mars
zichzelf een mooi bolletje wordt. En ook
en Jupiter evenmin.
bij vloeistof met een zeer lage oppervlaktespanning zoals spiritus zou datzelfde
proefje dus niet zo mooi lukken.
Lezingen
Voor samenklontering tot een mooie bol
puur door massa/zwaartekracht heb je
De lezingen van de KNVWS-vereniminimaal ongeveer 1020 kilogram nodig:
ging Galaxis zijn voor iedereen toeeen 1 met 20 nullen, ofwel een miljoen
gankelijk. Je bent daar welkom op:
keer een miljoen keer een miljoen keer
woensdag 20 april, 20.00 uur - Prof.
honderd kilogram. Dat is zoals eerder
Michiel van den Broeke: ´Het grote
gezegd ongeveer 1/10 van de massa
ijs, de zeespiegelstijging’;
van onze Maan. Dit is ongeveer de
woensdag 15 juni, 20.00 uur - Mark
massa van de nu kleinst bekende objecBentum: ´Laagfrequente radioteleten die mogelijk in aanmerking komen
scopen
(Lofar)´.
voor de titel dwergplaneet, zoals Hygiea,
Orcus en Salacia.
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum
‘De Biechten’, Vincent van GoghKlontert alles samen?
laan 1, 5246 GA Hintham.
Waarom zijn dan niet alle objecten rond?
Galaxis- en Halleyleden hebben
Je zou misschien denken: als massa elgratis toegang; niet-leden betalen
kaar aantrekt, dan wordt uiteindelijk toch
€ 7,50.
alles groot genoeg om rond te worden?
Als er maar genoeg massa dicht genoeg
Meer informatie over Galaxis en
in de buurt is dan kan dat ook gebeuren.
genoemde lezingen:
Maar dat is niet altijd het geval.
www.galaxis-sterrenkunde.nl
In de Kuipergordel bijvoorbeeld (voorbij
Neptunus) zijn al diverse dwergplaneten

Wie het weet…
oplossing vorige puzzel
HARRIE SCHRIJVERS
Twee van deze drie pijltjes, zo
begon de puzzel uit ons Halley
Periodiek van januari, horen bij
de namen Van Barneveld en
Van Gerwen. Het derde pijtje
hoort bij VandenBerg.
‘Wie het weet…’-puzzels gaan altijd over sterren, planeten,
zonnen, manen, kometen, meteoren en zo meer. Dus moest
het antwoord natuurlijk iets te maken hebben met darten en het
was Gerold Ceelen uit Gemonde die de rond het verschijnen
van ons januarinummer van start gaande missie Double Asteroid Redirection Test, dus ‘DART’, als het juiste sleutelwoord
vond. Vandenberg heet de lanceerbasis waar vandaan DART
vertrok! DART zal in oktober van dit jaar met grote snelheid
inslaan op een kleine planetoïde met de bedoeling dat die een
beetje van richting gaat veranderen. Een proef in het kader van
het voorkomen van botsingen met op ‘ramkoers aarde’ liggende planetoïden e.d.

het in zijn omloopbaan blijft. Gebeurt dat niet, dan stort het gevaarte op termijn onvermijdelijk neer op aarde.
Mede omdat Rusland toch al heeft besloten om zich uiterlijk in
2024 uit het ISS-programma terug te trekken, wordt nu druk
naar alternatieve oplossingen gezocht.
Voor de ‘taxiservice’ naar en van het ruimtestation kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de diensten van ruimtevaartbedrijf SpaceX, en binnenkort is mogelijk ook de nieuwe
Starliner van Boeing beschikbaar.
Ook voor het ‘in de lucht houden’ van het ISS bestaat een alternatief: de nieuwe vrachtraketten van ruimtevaartbedrijf Orbital. Maar die worden gelanceerd met Antares-raketten, waarvan belangrijke onderdelen door (inmiddels verwoeste) fabrieken in Oekraïne werden geproduceerd. Ook daar moet een oplossing voor worden gezocht.

Wie het weet… nieuwe puzzel
Wie kent het verhaal van een meteorenzwerm die zo’n 156 jaar
geleden verscheen op de baan van een komeet die opeens
verdwenen leek? Wij zoeken de naam van die komeet en van
de astronoom die ontdekte dat de ‘vallende sterren’, die een
jaar later op de baan van die komeet verschenen, brokstukjes
moesten zijn van die komeet. Diverse astronomen gingen toen
op zoek naar andere verdwenen kometen en uiteindelijk werd
na onderzoek van rond de 70 meteorenzwermen de theorie bevestigd.
Stuur je antwoord naar harrieschrijvers@home.nl maar doe dat
vóór 10 juni. Het gaat dus om de naam van de astronoom en
van de komeet!
De winnaar ontvangt een keuzelijst met boeken over wetenschap en sterrenkunde of vrijkaartjes voor publieksavonden bij
Halley of draaibare sterrenkaarten, puzzels en, voor jeugdleden, handleidingen voor knutselwerkjes.

Toekomst ISS ongewis door oorlog
De oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan zijn ook in
de ruimte merkbaar. Door de sancties die tegen Rusland
zijn ingesteld, komen diverse missies op losse schroeven
te staan. Zelfs de toekomst van het internationale ruimtestation ISS is ongewis.
Het ISS huisvest sinds november 2000 onafgebroken bemanningen uit de VS, Rusland, Europa en Japan.
Aan boord zijn momenteel de Duitse astronaut Matthias Maurer, vier astronauten uit de VS en twee Russische kosmonauten. Op 18 maart vertrok nog een nieuwe Russische bemanning daarheen. En op 30 maart is NASA-astronaut Mark Vande
Hei teruggekeerd naar de aarde met de Sojoez-capsule die
aan het ISS was gekoppeld.
Maar het ISS is ook om andere redenen van Rusland afhankelijk. De onbemande Russische Progress-vrachtraketten die het
ISS van nieuwe voorraden voorziet, worden tevens gebruikt om
het ruimtestation om de zoveel tijd een ‘duwtje’ te geven, zodat

De Russische bemande Sojoez MS-07-capsule en de vrachtcapsule
Progress 68 gekoppeld aan het Russische segment van het Internationale Ruimtestation ISS, 11 februari 2018.

De huidige ontwikkelingen hebben eveneens gevolgen voor de
verkenning van Mars en Venus. Het Europese ruimteagentschap ESA heeft al bekendgemaakt dat de voor dit jaar geplande lancering van de ExoMars Rosalind Franklin-rover, die
gebruik zou maken van een Russische draagraket en landingsmodule, niet doorgaat.
De plannen voor een onbemande Amerikaans-Russische missie naar Venus zijn inmiddels eveneens geschrapt.
In reactie op de sancties die Rusland zijn opgelegd, stelt het
Russische ruimtestaatsbedrijf Roscosmos tevens geen Sojoez-raketten meer beschikbaar voor lanceringen vanaf ESA’s
lanceerbasis in Frans Guyana.
Al geplande lanceringen kunnen wellicht met andere raketten
worden uitgevoerd, maar dat zal vrijwel zeker tot vertragingen
leiden, bijvoorbeeld voor de nieuwe Europese satelliet Euclides, waarvan de lancering nu nog voor dit jaar op het programma staat. Zenit Online, Eddy Echternach

Foto’s achterkant – Raymond Westheim maakte op 11 februari
2022 vanuit zijn tuin opnames van de maan bij daglicht, de maan
in de schemering en de maan bij nacht. Daarmee stelde hij deze
collage samen. Uit iedere foto knipte hij een strook waar de maan
op staat. De stroken zijn in GIMP aan elkaar geplakt. Hij gebruikte zijn Canon EOS70D met Sigma 50-500 mm zoomlens (ingezoomd op 500 mm).
De andere foto van de maan is eveneens van Raymond Westheim. Hier staat onze wachter niet aan het firmament, maar hangt
die aan het gewelf van de Grote Kerk in Breda. Wat die daar
doet? Lees er meer over op blz. 18.

Wat de leden inbrengen

