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Foto voorkant –  Het Vuurwerksterrenstelsel 
of Firework Galaxy (NGC 6946) in de Zwaan. 
Foto: Pepijn Jansen, herfst 2021  (zie blz. 9) 
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Vereniging Sterrenwacht Halley is aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS), de Stichting Maashorst On-
dernemers en de Toeristisch Recrea-
tieve Vereniging Bernheze. 

Uiterste inleverdatum 
kopij Halley Periodiek  

2022-4:  
1 september 2022 

De harde werkers van Halley bezig met de tuin, het instrumentenplatform, reparaties en onderhoud en het 
geven van gastlessen op een basisschool. 

Monument 
meteoriet 

 
Vorig jaar septem-
ber werd het monu-
ment voor de mete-
oriet Uden onthuld 
op het Terraveen-
plein in Odiliapeel. 
Hij staat er gelukkig 
nog mooi en onge-

schonden bij. 
 



 

Gevraagd: vrijwilligerscoördinator 
 

We zoeken een Halleylid dat de taak als vrijwilligersco-

ordinator wil overnemen van Suzanne van de Wijdeven. 

De taak van de coördinator houdt in: 

- informatie verstrekken aan en afspraken maken met 

groepen die de sterrenwacht willen bezoeken. Dat ge-

beurt via vooral e-mail of telefonisch; 

- zorgen dat voor de publieksbijeenkomsten (open avon-

den, zonnemiddagen, ontvangst groepen e.d.) steeds 

voldoende leden zijn die als gastheer of -vrouw optre-

den, lezingen en planetariumvoorstellingen verzorgen 

of de telescopen bedienen.   

 

Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je vrij-

blijvend verder hierover worden geïnformeerd door 

Urijan Poerink. Dat geldt ook voor leden die op een  

andere wijze betrokken willen worden bij publieksactivi-

teiten. Bel of e-mail naar Urijan: poerinku@planet.nl, 

06-20289013  

Van de voorzitter… 

 
Het is weer behoorlijk druk bij Halley, als 
vanouds. 
De Werkgroep Actieve Sterrenkunde (WAS) 

komt regelmatig bijeen en is groter en actiever dan ooit, met 
onder meer waarneemavonden en workshops. Het instrumen-
tenplatform in de nieuwe mast wordt steeds verder uitgebreid 
en er wordt gestaag verder gewerkt aan de radiotelescoop. 
De tuin krijgt alle aandacht en op het platte dak zijn werk-
zaamheden rond de twee zuiltjes uitgevoerd om een lekkage 
in het auditorium te verhelpen. En zo gebeurt er nog veel 
meer. 
De belangstelling voor de publieksavonden blijft onverminderd 
groot. Tot nog toe is vrijwel elke avond volgeboekt. En veel 
scholen en andere groepen melden zich weer voor een be-
zoek. Een mooie ontwikkeling, na lange tijd kommer en kwel. 
Het was prachtig weer op de avond op 18 mei, dus de leden-
vergadering werd op het voorplein gehouden. In een volgende 
Halley Periodiek leest u het verslag van de ALV, maar belang-
rijke gebeurtenissen waren natuurlijk het afscheid van Su-
zanne van de Wijdeven als bestuurslid en de unanieme be-
noeming van Sander de Jong tot haar opvolger.  
Suzanne was naast bestuurslid ook vrijwilligerscoördinator, 
maar beide functies moest zij neerleggen, omdat zij die niet 
meer kon verenigen met haar werk en huishouden met drie 
kleine kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal 
weg is bij Halley. Ze blijft beschikbaar voor taken die zij kan 
doen en veel minder tijd vergen. 
Sander de Jong uit Zaltbommel is sinds vorig jaar Halleylid en 
is vooral actief in de WAS. Welke taken Sander op zich zal 
nemen, zal worden besproken in de komende bestuursverga-
dering. 
Suzanne: langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor al 
jouw werk en inzet voor de vereniging!  
En Sander: hartelijk welkom in ons bestuur! 

In dit verband wijs ik jullie op de oproep hieronder voor een  
nieuwe vrijwilligerscoördinator, een functie die heel belangrijk 
is voor het goed functioneren van de sterrenwacht. Ik vervang 
Suzanne tijdelijk tot hopelijk op korte termijn iemand deze 
functie definitief wil overnemen.  
Ook deze zomer is onze sterrenwacht gewoon elke eerste en 
derde vrijdag voor publiek geopend en gaan de WAS-activitei-
ten de hele tijd door. Bovendien doen we mee aan de Lande-
lijke Zonnekijkdag en houden we twee zonnemiddagen. In 
september volgt de Jeugdcursus Ruimtevaart. 
 
Zaterdagavond 13 augustus organiseren we de jaarlijkse bar-
becue. Kom die avond dus naar Halley, als je dan niet ergens 
op een ver vakantieoord verblijft. Meer informatie op blz. 4. 
 
Tot slot rest me jullie allemaal een mooie zomer en een pret-
tige vakantie toe te wensen! 
 
Urijan Poerink 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s links - Afscheid met bloemen van bestuurslid Suzanne. 
Sander stelt zich voor, zover dat nog nodig was, waarna hij tot  
bestuurslid werd gekozen. 

De ledenvergadering van 18 mei. Foto: Sander de Jong 

Foto: Sander de Jong 

Foto: Wybren Vlietstra 
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Wat is er te doen bij Halley… 
 
Publieksavonden 
De publieksavonden die twee keer per maand worden gehouden, beginnen om 
21.00 uur en duren ongeveer twee uur. Reserveren is nodig via de Agenda op 
onze website www.sterrenwachthalley.nl 
De entree bedraagt voor alle leeftijden € 5,--, maar is voor Halleyleden koste-
loos. 
 
Zonnemiddagen 
Halley doet mee aan de Landelijke Zonnekijkdag op 3 juli. Het programma be-
gint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. 
De zon staat centraal. Naast het observeren van de zon is er onder meer een 
presentatie over de zon en (onder voorbehoud) een presentatie over weer-
kunde. 
Halley organiseert deze zomer nog twee zonnemiddagen, telkens van 14.00 tot 
16.00 uur. 
Reserveren voor deze zonnemiddagen is nodig via de Agenda op onze website 
www.sterrenwachthalley.nl, De entree bedraagt voor alle leeftijden € 5,--, maar 
is voor Halleyleden kosteloos. 
 
Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
Alle Halleyleden zijn welkom op de bijeenkomsten van de Werkgroep Actieve 
Sterrenkunde. Een werkgroep die zich actief bezighoudt met telescopen, waarnemen en astrofotografie. Je leert hier heel veel 
van elkaar, ook in de workshops die worden gehouden. 
De werkgroep komt niet alleen geregeld op een woensdagavond bijeen (aanvang: 20.00 uur), maar ook dikwijls op heldere 
avonden als het goed waarneemweer is. Voor meer informatie: Pieter Vorstenbosch, pieter.vorstenbosch@kpnplanet.nl. 
 
Zomerprogramma 
Vr   1 juli Publieksavond 
Zo   3 juli Landelijke Zonnekijkdag 
Wo   6 juli WAS-avond 
Vr 15 juli Publieksavond 
Wo 20 juli WAS-avond 
 

Zo  24 juli Zonnemiddag  
Wo   3 aug WAS-avond 
Vr   5 aug Publieksavond 
Za     13 aug BBQ 
Wo 17 aug WAS-avond 
Vr 19 aug Publieksavond 
 

Zo 28 aug Zonnemiddag 
Wo 31 aug WAS-avond 
Vr   2 sept Publieksavond 
Wo 14 sept WAS-avond 
Vr 16 sept Publieksavond 
Wo 28 sept WAS-avond

  
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 13 augustus, 18.00 uur 

Barbecue 
Alle Halleyleden en partners zijn 
welkom op deze traditionele zo-

merbarbecue!  Eigen bijdrage: € 17,--. 
Aanmelden: vóór 8 augustus bij  

Urijan Poerink, poerinku@planet.nl. 

 

Cursussen najaar 
 
In het najaar zal weer de Jeugdcursus Sterren-
kunde worden gehouden en wel op vier zater-
dagmiddagen.  
Ook de Cursus Sterrenkunde voor Iedereen zal 
dan worden gehouden met het thema ‘Donkere 
Sterrenkunde’: zes lessen op dinsdagavond. 
Data en meer informatie over beide cursussen 
lees je in de volgende Halley Periodiek. 
 
Contactpersoon cursussen: 
Werner Neelen, info@sterrenwachthalley.nl 

  

Lezing bij Galaxis 

 

De lezingen van de KNVWS-vereniging Galaxis 
zijn voor iedereen toegankelijk.  
Woensdag 7 september, 20.00 uur – Lezing van 
Mark Bentum: ´Laagfrequente radiotelescopen 
(Lofar)´. 
 
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum ‘De Biechten’,  
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham. 
Galaxis- en Halleyleden hebben gratis toegang; 
niet-leden betalen € 7,50. 
Meer informatie: www.galaxis-sterrenkunde.nl 

Jeugdcursus Ruimtevaart 
 
De jeugdcursus bij Sterrenwacht Halley is voor kinderen 
van 8-12 jaar en bestaat uit vier lessen. Die lessen zijn op 
de zaterdagmiddagen 3, 10, 17 en 24 september, telkens 
van 16.00-17.30 uur.  
Thema van de cursus: Ruimtevaart. 
 
Ruim een halve eeuw geleden landden de eerste mensen op de 
maan. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de ruim-
tevaart, die pas in 1957 begon met de lancering van het onbemande 
ruimtescheepje Spoetnik 1. Kort daarna volgde Spoetnik 2 met een 
levend wezen aan boord: het beroemde straathondje Laika. 
Rakettenwaren er al lang voor 1957. Ze werden ingezet voor oorlogs-
voering en later ook voor wetenschappelijk onderzoek aan de aardse 
dampkring. 
In de cursus wordt verteld over het verleden (Spoetnik, de maanlan-
dingen, de space shuttles), maar vooral ook over raketten, heden-
daagse bemande en onbemande ruimtevaart, de verkenning van zon, 
planeten en kometen en wat ons in de toekomst nog meer te wachten 
staat. Want er zijn bijvoorbeeld allerlei plannen om mensen naar Mars 
te sturen, die daar gaan wonen en werken. 
Maar er worden zeker niet alleen verhalen verteld. Zo maken de cur-
sisten hun eigen waterraketten, die in een volgende les worden ge-
lanceerd. En er zijn andere doe-activiteiten.  
De deelnemende kinderen krijgen de gelegenheid om een avond (na-
der af te spreken) bij Halley te komen sterren kijken. 
 
Cursusgeld  voor  de vier  lessen samen: € 10,-- (voor niet-leden:  
€ 15,--). Aanmelden: Werner Neelen, info@sterrenwachthalley.nl 

4



 
 

JULI 
 

BETTE εARTENS 
 

JULI 
 

Planeten 
 

Mercurius kunnen we even vergeten. 
Met Venus gaat het de goede kant op, 
want ze wordt almaar stralender. Op het 
eind van de maand treedt ze al voor de 
schemering naar voren, samen met Cas-
tor en Pollux , in het noordoosten. 
Mars houdt zich nog even gedeisd tot de 
tweede helft van de maand. 
Jupiter vertoont zich aan de late avond-
hemel, maar is op zijn best aan het och-
tendfirmament. 
Saturnus is ook van de partij, van mid-
dernacht begin juli en al vanaf 22.00 uur 
aan het einde van de maand. 
Uranus is ook zichtbaar in de ochtend-
schemering, weliswaar met een goede 
verrekijker, en helder zicht uiteraard. 
Neptunus verschijnt in de nanacht. 
 
Planetoïden 
 
3 Juno (+9,4) bevindt zich in de Vissen 
en haar helderheid neemt toe. 
4 Vesta (+6,5) laat zich met een ver-
rekijker spotten in het zuidelijk deel van 
de Waterman. 
9 Metis (+9,6) komt op 20 juli in oppositie 
in het grensgebied tussen Steenbok en 
Boogschutter. 
14 Irene (+9,9) zal op 6 juli in oppositie 
staan in de Boogschutter. 
 
Kometen 
De komeet C/2017 (PANSTARRS) suist 
verder zuidwestwaarts door de Slangen-
drager. Zijn zichtbaarheid vermindert al-
thans vanuit deze contreien: korte nach-
ten en zijn declinatie. 
 
Meteoren 
 
Jawel, al begin juli verschijnen de alpha-
Capricorniden (oranje) en wat later ook 
de -Aquariden-Zuid. Erg veel mogen 
we er niet (van) verwachten, maar ze zijn 
wel helder. Hoogtepuntje: eind van de 
maand. Halverwege juli komen de eerste 
Perseïden in het vizier. 
 
Deep-Sky-objecten 
Ondanks de korte nachten kunnen we de 
galactische nevel NGC6960 vrij gemak-

kelijk vinden, in de Zwaan. En het helder-
ste deel van de Cirrusnevel, oftewel Slui-
ernevel of Cygnus δoop, vinden we bij de 
ster  Cyg (+2,5). Het meest westelijke 
deel van de nevels heeft de bijnaam 
`Heksenbezem´, de Vinger van God of 
de ´kantwerknevel´. 
 
Dagkalender 
 
Vr 1 juli - Om 1 uur, vinden we Titan in 
zijn grootste westelijke elongatie ten op-
zichte van zijn planeet Saturnus. 
Zo 3 juli - We zien de maansikkel laag in 
het westen, 's avonds laat in de δeeuw, 
boven de hoofdster Regulus. 
 
Wo/do 6/7 juli - De εaan bevindt zich in 
haar eerste kwartier in de εaagd, na de 
bedekking van de ster Porrima. 
 
Zo 10 juli - Venus (-3,8) en de ster 109 
Tau (+5,0) hebben overdag een conjun-
ctie om 12.40 uur, maar misschien is er 
iets van te zien in de ochtendscheme-
ring. Je spot Venus sowieso! 

 
Ma 11 juli - De εaan staat nu in de 
Schorpioen en tussen 0 en 3 uur kun je 
getuige zijn van een samenstand met 
Antares, de hoofdster, op min of meer 2° 
van elkaar. 
 
Wo 12/13 juli - De nagenoeg Volle εaan 
reist nu door de Boogschutter en linksbo-
ven haar staat de ster Nunki, (+2,1), ofte-
wel σ Sgr. 
 
Wo 13 juli - Volle εaan in de Schutter om 
20.38 uur. En wel de grootste Volle εaan 
van 2022, omdat ze de aarde het dichtst 
nadert nu. Het is ook de zuidelijkste 
εaan in 10 jaar, slechts 11° boven de 
kim!  

En ook het vermelden waard, is de be-
roemde veranderlijke ster εira (+3,4), 
ook bekend als ο Ceti, die nu met het 
blote oog waarneembaar is in de Walvis. 
 
Vr/za 15/16 juli - Om 1 uur bevindt 
Saturnus zich boven de maan, en tussen 
die twee staat de ster  Cap (+2,8). En 
op hetzelfde tijdstip kunnen we de 
PANSTARRS spotten op een halve 
booggraad ten noordwesten van de 
bolvormige sterrenhoop εessier 10 
(+6,6) in de Slangendrager, maar hij is 
zwak: (+8,2). 
 

Di 19 juli - Om 2 uur zeilt de maan langs 
Jupiter, op 3° ten zuiden ervan. Neptu-
nus bevindt zich ook in dit gedeelte van 
het uitspansel. 
 

Wo 20 juli - In de nanacht en in het 
ochtendgloren zien we de maan in haar 
laatste kwartier. 
 

Vr t/m zo, 22 t/m 24 juli - Om 3 uur reist 
de maan langs εars en Uranus, om ver-
volgens de Plejaden een bezoekje te 
brengen en tenslotte bij Aldebaran langs 
te gaan. 
 
Ma 25 juli - Het maanje Calliso verdwijnt 
om 4.09 uur in de schaduw achter haar 
planeet Jupiter. 
 

Di en wo 26 en 27 juli - Een onderonsje 
van vier hemellichamen, om 4.30 uur in 
het noordoosten: de sterren Castor en 
Pollux, de zeer heldere Venus en de 
smalle maansikkel. 
 

Planeten en dagkalender - juli t/m augustus 2022  

De meeste gegevens in deze rubriek zijn ontleend aan de Sterrengids 2022 die in opdracht van de KNVWS is  
uitgegeven door Stip Media. De sterrengids bevat ook zoekkaartjes voor (dwerg)planeten, kometen en planetoïden.. 

De Volle εaan in het perigeum op 13 juli (l.), 
vergeleken met de Vε in het apogeum op  

17 januari (dezelfde schaal). 

Een trage, kleurrijke -Aquaridenvuurbol. 

5



Vr 29 juli - Vanaf vandaag, vanuit zijn sta-
tionaire positie, loopt Jupiter retrograde 
tot 24 november. Vanaf de aarde lijkt het 
dan of hij achteruit loopt: van oost naar 
west ten opzichte van de sterren. 
 
Vr/za 29/30 juli - Het maantje Europa bij 
Jupiter begint om 1.33 uur aan haar 
schaduwovergang als zwart stipje op het 
wolkendek, tot 4.08 uur. Om 4.03 uur zul-
len we dan Europa zelf als wit stipje de 
overgang zien maken. 
 
Zo 31 juli - We zaten twee nachten 
´zonder‘ maan, maar vanaf 22.30 uur is 
ze terug, als sikkeltje! 
 

AUGUSTUS 
 
Planeten 
 
Mercurius: nog steeds geen nieuws. 
Venus is in de versukkeling. Aan het be-
gin van de maand is ze nog zichtbaar, 
maar het gaat bergafwaarts. 
Mars daarentegen, doet van zich spre-
ken: manifesteert zich van de late avond-
uren tot de morgenstond. 
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus 
zijn nachtbrakers. Ze verschijnen in de 
late uurtjes. Uranus vinden we voorals-
nog in de buurt van Mars. 
 
Planetoïden 
 
192 Nausikaa (+9,8) houdt zich op in de 
Boogschutter. 
216 Kleopatra (+10) verblijft in het ster-
renbeeld Pegasus, ten zuiden van 
Markab (α Peg, +2,5). 
704 Interamnia (+9,9) staat in het kleine 
sterrenbeeld Veulen en komt op 18 au-
gustus in oppositie. Op 27 augustus 
scheert ze langs de ster α Equ (+3,9). 
 
Kometen 
 
PANSTARRS is nog steeds min of meer 
te vinden, laag aan de zuidwestelijke ho-
rizon, vooral vanuit zuid-Europa! Tot 4 
augustus zoeft ie door de Slangendrager 
en daarna door de Schorpioen. 
 

Meteoren 
 
Perseïden, Laurentiustranen of Lauren-
tiusstroom, met het bijna-hoogtepunt op 
10 augustus, de feestdag van deze hei-
lige. Maximum: in de nacht van 12 op 13 
augustus, helaas vlak na volle maan! 
 
DeepSky objecten 
 
De Saturnusnevel, NGC 7009 (+8), is 
een planetaire nevel, te vinden in de Wa-
terman, vrij klein van omvang en al waar 
te nemen met een kleine telescoop. 

Dagkalender 
 
Ma 1 augustus - Om 9.27uur  is de 
conjunctie in rechte klimming van Mars 
en  Uranus,  met Mars op 1°22' ten zu--
den van Uranus en om 23.53 uur de 
ecliptische conjunctie met Mars op 1°19' 
nog steeds ten zuiden van Uranus. 
Zichtbaar in de nanacht en vroege och-
tend. 
 
Ma/di 1/2 augustus - Jupiternieuws: van 
0.00 tot 0.57 uur, de schaduw van Gany-
medes zichtbaar van 1.36 tot 3.47 uur, 
de schaduw van Io, van 2.47 tot 4.59 uur, 
Io zelf als witte stip en vanaf 3.00 uur, 
Ganymedes zelf als tweede witte stip. 
 
Wo 3 augustus - De maansikkel staat om 
22.30 uur bij Spica in de Maagd, laag 
aan de westzuidwestelijke avondhemel. 
 
Za/zo 6/7 augustus - De maan reist door 
de Schorpioen en staat op 6 augustus 
om 23 uur ten westen van Antares en op 
7 augustus ten oosten ervan.  
Ondertussen bedekt de maan de ster 
Dschubba (+2,3) om 23.47 uur. 
En de Saturnusmaan Japetus toont ons 
zijn sneeuwitte achterkant tijdens zijn 
langste westelijke elongatie ten opzichte 
van zijn planeet. 
 
Ma/di 8/9 augustus -  1.17 uur staan de 
Jupitermaantjes Ganymedes en Io in 
conjunctie, op 10" van elkaar. 
Van 1.58 tot 4.57 uur: schaduwovergang 
van Ganymedes. Om 3.30 uur begint de 
schaduwovergang van Io: dus twee 
zwarte stipjes zichtbaar! 
Om 4.36 uur aanvang van de overgang 
van Io zelf, als wit stipje. 
Om 16.00 uur richten we ons op Satur-
nus, waar Titan in zijn grootste oostelijke 
elongatie komt. 
 
Di t/m za, 9 t/m 13 augustus – Perse-
idenzwerm het hevigst, met slecht 
zichtbaar hoogtepuntje in de nacht van 
12 op 13 augustus, want het is Volle 
Maan op 12 augustus! 
Venus staat op 11 augustus om 5 uur in 
het verlengde van Castor en Pollux. 
En de Maan zoeft dan door de Steenbok, 
op 5° ten zuiden van Saturnus. 

 
Zo/ma 14/15 augustus - Saturnus komt 
om 17.00 uur in oppositie met de zon en 
is dus de hele nacht zichtbaar, in de 
Steenbok. 
En de maan scheert langs Jupiter, het-
geen we om 23.00 uur kunnen aan-
schouwen. 
 
Wo/do 17/18 augustus - Saturnusmaan 
Titan komt om 18.00 uur in zijn grootste 
westelijke elongatie. 
Het Jupitermaantje Io is als zwarte scha-
duwovergang zichtbaar van 23.52 tot 
3.06 uur. En van 0.50 tot 3.01 uur als wit-
te stip. 
Venus staat om 5.00 uur een halve graad 
ten zuiden van sterrenhoop Praesepe 
(M44). Wellicht kunnen we er een glimp 
van opvangen! 
En qua meteoren vermelden we de klei-
ne trage zwerm van de κ-Cygniden. Per-
seïden zijn veel sneller! 
En vannacht kunnen we ook Mars aan-
schouwen, die wordt steeds makkelijker 
zichtbaar. Hij staat nu op 5° ten zuiden 
van de Plejaden. 
 
Vr/za 19/20 augustus - De maan staat in 
haar Laatste Kwartier, nabij Mars. Ook 
Uranus is in deze hemelstreek. 
 
Ma 22 augustus - De planetoïde 4 Vesta 
(+5,8) staat in oppositie in de Waterman. 
Ook Saturnus bevindt zich in die hoek. 
 
Wo/do 24/25 augustus - Uranus staat 
stationair en gaat dan retrograde lopen, 
van oost naar west ten opzichte van de 
sterren. 
En de maansikkel bevindt zich om 5 uur 
op een lijn met Castor en Pollux. 
Op Jupiter zien we van 1.47 tot 4.00 uur 
een zwarte stip/schaduwovergang van 
het maantje Io, en van 2.36 tot 4.47 uur 
van Io zelf, als wit stipje. 
De grootste Saturnusmaan, Titan, komt 
in zijn grootste oostelijke elongatie om 
14.00 uur. 
De eerste α-Aurigiden verschijnen. 
 
Vr 26 augustus - Heel misschien kunnen 
we om 6.00 uur een glimp opvangen van 
het afnemende maansikkeltje dat zich op 
circa 3° ten oosten van Venus bevindt. 

De planeten die in augustus 2022 te zien zijn. De planeetschijfjes zijn op gelijke schaal. 
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Za 27 augustus – Mars komt in kwadra-
tuur met de zon en staat dus de hele 
nacht paraat in de Stier, ergens halver-
wege Aldebaran en de Plejaden. 
 
Ma/di 29/30 augustus - Bij Jupiter staan 
alle vier Galileïsche maantjes de hele 
avond ten oosten van  de planeet, en  
rond 1.00 uur komen Europa en Gany-
medes met elkaar in conjunctie op een 
afstand van 18". 
 
Di/wo 30/31 augustus - Jupiter weer in 
beeld, ditmaal met de schaduwovergang 
van het maantje Europa, van 1.11 tot 
3.45 uur en van Europa zelf, van 2.36 tot 
5.00 uur. 
En de planetoïde 4 Vesta (+6,0) passeert 
om 1.00 uur de ster SAO 190945 (+6,0) 
op 3' ten zuiden ervan, in de Waterman. 
 

SEPTEMBER 
 
Planeten 
 
Mercurius zal zich aan het eind van de 
maand weer vertonen. 
Venus is nog maar een schaduw van 
haar stralende zelf en vervaagt steeds 
verder in de ochtendnevels. 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 
Neptunus, ze komen allemaal al rond 
middernacht op aan het begin van de 
maand en aan het einde zelfs al om 22 
uur, met Mars als hekkesluiter! 
 
Planetoïden 
 
2 Pallas (+9,0) reist via Orion en de 
Eenhoorn, naar de Grote Hond. Komt in 
januari in oppositie. 
3 Juno (+7,9) komt op 7 september in 
oppositie in de Waterman. Neptunus 
staat daar ook. 
 
Deep Sky objecten 
 
Aanbevolen: NGC 7686 in Andromeda. 
Betrekkelijk helder (+5,6) dus ook waar-
neembaar met een verrekijker. 
 
Dagkalender 
 
Do 1 september - Hoogtepunt van de 
(kleine) Aurigidenzwerm, die uitbarstin-
gen kan vertonen. 
 
Vr/za 2/3 september - Bij Jupiter vindt de 
schaduwovergang van Io plaats van 
22.10 tot 0.24 uur en van Io zelf, van 
22.47 tot 0.59 uur. 
 
Za 3 september - We zien de maan in 
haar Eerste Kwartier, ongeveer 2° boven 
de hoofdster van de Schorpioen: de 
oranjekleurige Antares. 
 

Ma 5 september - De maan is om 21.45 
uur in de Boogschutter, met linksboven 
haar de ster Nunki (+2,1),σ Sgr. 
 
Do/vr 8/9 september - De maan vervolgt 
haar route en arriveert bij Saturnus. 
Mars (-0,3) is in de Stier, bij de Hyaden, 
ten noorden van Aldebaran (+0,9), zijn 
linkeroog. Allebei oranje-achtig, maar de 
ster twinkelt en de planeet niet. 
 
vr/za 9/10 september - Van 0.04 tot 2.18 
uur kunnen we getuige zijn van een 
schaduwovergang als zwart stipje van 
het Jupitermaantje Io, en van 0.32 tot 
2.44 uur van een wit stipje, het maantje 
Io zelf. 
En de Saturnusmaan Titan beleeft weer 
zijn grootste oostelijke elongatie! 
En last but not least: Volle Maan, staat 
de hele nacht te pronken! 
 
Zo 11 september - De nog bijna volle 
maan is aangeland bij Jupiter, 3° ten zui-
den van  de planeet. Ook Neptunus ver-
blijft hier, maar is uiteraard bijna onvind-
baar in het felle maanlicht. 
 
Di/wo 13/14 september - Weer maantjes 
actief bij Jupiter: 
van 22.06 tot 0.59u: schaduwovergang 
van Ganymedes als zwarte stip, 
van 23.40 tot 2.09u:  overgang van Ga-
nymedes zelf, als witte stip. 
 
 Wo/do 14/15 september - De maan 
bedekt de planeet Uranus. Van het (bijna 
onzichtbare) beginpunt om 0.23 uur, tot 

het beter zichtbare, trage einde, dat 8 
seconden duurt,  om 23.27 uur. Gebruik 
een telescoop om de bedekking te zien. 
 
Do/vr en vr/za 15/16 en 16/17 september 
De maan staat in de Stier, eerst bij de 
Plejaden en vervolgens bij de Hyaden en 
bij de planeet Mars. Om 3.00 uur staat 
de maan 3° ten noorden van Mars. 
En om 22.00 uur staat Neptunus (+7,6) 
in oppositie in het grensgebied tussen de 
Waterman en de Vissen. 
Jupitermaantje Io is ook weer op pad: 
van 1.59 tot 4.13 uur trekt ze als zwart 
stipje over de planeet en van 2.15 tot 
4.28 uur als wit stipje. 
 
Ma 19 september - De vier Galileïsche 
maantjes van Jupiter staan allemaal ten 
oosten van de planeet. 
 
Vr 23 september - Begin van de astro-
nomische herfst. De zon staat recht bo-
ven de evenaar en dag en nacht zijn over 
de hele aarde even lang. 
Mercurius komt in benedenconjunctie. Is 
pas weer enige dagen later zichtbaar. 
 
Za/zo 24/25 september - Jupitermaantje 
Europa trekt als zwart stipje over de 
planeet, van 22.15 tot 0.47 uur en als wit 
stipje van 22.24 tot 0.49 uur. 
Het maantje Io verdwijnt uit beeld van 
1.12 tot 3.27uur. 
 
Zo/ma 25/26 september - De schaduw 
van het maantje Io valt van 22.23 tot 0.37 
uur over de planeet. Zelf is ze als wit 
stipje zichtbaar van 22.25 tot 0.38uur. 
 
Ma 26 september – Jupiter(-2,9) komt 
om 1900 uur in oppositie. Hij staat de 
hele nacht in de Vissen. Daar bevinden 
zich ook Neptunus en de planetoïde 3 
Juno. 
 
Do/vr 29/30 september - Jupitermaan 
Europa trekt om 21.55 uur voorbij aan Io, 
op 11" en Callisto komt om 4.29 uur in 
bovenconjunctie met Jupiter, op 4" van 
de rand van de planeet. 
 
Vr 30 september - De maan is in 
Schorpioen. We zien haar 's avonds bij 
de oranje hoofdster Antares. 

19 en 22 september, 23.00 uur – De vier  
manen staan resp. ten westen en ten  

oosten van Jupiter. 

29/30 september, 21.45 en 4.29 uur – De  
positie van de vier Galileïsche manen.  

West is rechts. 

14 september - De maan bedekt Uranus 
tussen 23.27 en 0.23 uur (15 sept.). 

7



   
 
 
 
De maansverduistering van 16 mei 
 
Op de vroege ochtend van maandag 16 mei 2022 deed zich een totale maansverduistering voor, die voor een deel vanuit 
ons land kon worden gezien. De Volle Maan kwam in de schaduw van de aarde terecht, waardoor hij enkele uren niet 
door de zon werd verlicht. De foto’s boven en onder zijn bij Sterrenwacht Halley gemaakt. 
 
Deze maaneclips is bij Sterrenwacht Halley een paar uur ge-
observeerd en gefotografeerd tot hij achter een wolkendek 
verdween en korte tijd daarna onder de westelijke horizon 
zakte. De foto toont de Volle Maan die al half is verduisterd.  
  
Halleyleden hebben het begin van de maansverduistering 
van 16 mei 2022 kunnen observeren vanaf de sterrenwacht. 
Ze begonnen al om half vier in de ochtend, toen de maan de 
bijschaduw inschoof. Een uur later zagen zijn de intrede in 
de kernschaduw. De waarneemomstandigheden waren ech-
ter niet ideaal. De laagstaande maan zakte steeds verder 
naar de zuidwestelijke horizon en de bewolking nam toe. 
Toch slaagden de waarnemers erin om met hun telescopen  
 
 
 
 
 
 

en telelenzen een reeks foto’s te maken van de eclips, maar 
na enige tijd ging de maan voorgoed achter de wolken 
schuil. Ongezien ging de totaal verduisterde maan om kwart 
voor zes onder. Enkele minuten eerder was de dag aange-
broken met de opkomst van de zon in het oosten. 
 
Volgende maansverduisteringen 
De komende jaren doen zich meerdere maansverduisterin-
gen voor, die in ons land kunnen worden gezien, maar die 
zullen niet allemaal erg indrukwekkend zijn. De eerste die 
wel mooi zou kunnen zijn, is de totale maaneclips van zon-
dag 7 september 2025, waarvan wij het maximum en de laat-
ste fase kunnen meemaken (als het niet bewolkt is). 
 
 
 
 
 
 

 

Foto’s: Giovanni Barbarino 

Foto’s boven: Edwin van Schijndel 
Telescoop: Intes MK 67 
Camera: Canon EOS 6Daw 
 

Twee foto’s boven: Rob van Mackelenbergh 
 
 
 
Foto onder: Raymond Westheim 
 

Foto boven: 
Raymond Westheim 
Camera: Canon EOS 70D, 
ingezoomd op 500 mm.  
Belicht: ca.  1/25 sec op 400 
ISO. F=9. Cropped in GIMP. 
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Rochem Motiram      Oss  

Marcel van Nies        Beugen  

Jan Jansen                Zetten  

Floris Adriaans          Tilburg   
 

 

Dank van Paul van Vliet voor  
medeleven 
 
Halleylid Paul van Vliet, lange tijd heel actief 
geweest in de vereniging, bedankt iedereen 
langs deze weg hartelijk voor de blijken van  
medeleven die hij heeft ontvangen nadat bekend was geworden dat 
hij kanker heeft. Die hebben hem heel goed gedaan. Hij maakt het 
op dit moment naar omstandigheden goed en besteedt veel tijd aan 
onder meer het maken van muziek, borduren, lezen en studeren. Hij 
laat ook regelmatig video’s maken waarin hij musiceert, zingt, filoso-
feert, zijn borduurwerken toont of blijk geeft van zijn enorme kennis 
op het gebied van muziek, geschiedenis, biologie, natuur en ster-
renkunde. 
Je kunt die video’s bekijken op Youtube, zoektermen: Paul Simon 
van Vliet. 

Astrofoto’s van Halleyleden 
 

Draaikolkstelsel (blz. 10) 

 
In de gezellig drukke waarneemnacht 
van de Werkgroep Actieve Sterrenkunde 
van 16/17 april 2022 fotografeerde Mar-
cel van den Bosch het mooie Draaikolk-
stelsel of M51 in de Jachthonden, samen 
met zijn begeleider NGC 5195. Dit zoge-
heten interagerende spiraalvormige ster-
renstelsel is 31 miljoen lichtjaren van ons 
vandaan. Met een kleine telescoop is de 
spiraalstructuur al te zien. Het stelsel is 
7 x 11 boogminuten groot, ongeveer een 
derde van de diameter van de maan. 
 
Gegevens telescoop: 15 cm, F5, 750 brand-
punt; camera: Atik 314; integratietijd: 18x5 
minuten, totaal 90 minuten; bewerking: Pix-
Insight. 
 
 

Californiënevel en komeet 
Borrelly (blz. 10) 
 
Giovanni Barbarino maakte op 26 maart 
2022 vanuit zijn achtertuin in Mill een 
fraaie plaat van de Californiënevel (NGC 
1499). Dat is een emissienevel in Per-
seus, rond 1.000 lichtjaren van ons van-
daan. De nevel werd in 1885 ontdekt 
door de Amerikaanse sterrenkundige 
Edward Emerson Barnard. 
De fluorescentie van de nevel wordt ver-
oorzaakt door de nabije blauwe reus 
Menkib of ξ Persei (spectrale klasse 
O7.5III). De ster is intrinsiek 12.700 keer 
helderder dan de zon met een absolute 
magnitude van -5,5 in de V-band. Als het 
ultraviolette licht en het licht van andere 
golflengten dat van Menkib komt, wordt 
meegerekend, is de totale bolometrische 
helderheid ervan 263.000 keer die van 
de zon. 
De komeet 19P/Borrelly is een perio-
dieke komeet, die in 2001 bezoek kreeg   
  
 

   

van het ruimtevaartuig Deep Space 1. 
De komeet met een afmeting van 8 bij 4  
km werd in 1904 ontdekt en heeft een  
omlooptijd van 6,8 jaar. Hij was voor het   
laatst in het perihelium (dichtste nade-
ring van de zon) op 1 februari 2022. 
 
Gegevens foto: sequator dark auto bright re-
duce light poll bewerkt met PS. Stack van 18 
foto’s. 
 

 

Olifantslurfnevel (blz. 11) 

 
Juul Silverenberg woont in het centrum 
van de Lichtstad Eindhoven, misschien 
wel een der meest lichtvervuilde plekken 
van ons land. Niettemin wist hij op 20 mei 
2022 vanuit zijn achtertuin deze prach-
tige opname te maken van de Oli-
fantslurfnevel of Elephant Trunk Nebula 
(IC 1396 A).Dat is een compacte stof- en 
gasnevel in het aanzienlijk grotere ster-
vormingsgebied IC 1396 in Cepheus. 
Het bevindt zich op een afstand van 
2.400 lichtjaar van de aarde.  
De langwerpige silhouetten van stof en 
gas lijken op de slurf van een olifant bij 
zichtbare golflengten; ze verschijnen als 
een  donkere   nevel  met   een   heldere     
 
 

kronkelende, rode rand in de opname.  
De donkere absorptienevels (donkere, 
zwarte structuren in de opname) worden 
aangeduid met  VdB 142. 
 
Telescoop: William Optics GT81, montering: 
HEQ5; hoofdcamera: ZWOASI 533MC; volg-
camera: ZWOASI224MC;  
Foto’s genomen met NINA software en be-
werkt in PixInsight. 
55x300 sec lightframes, 30 darks, 50 flats, 
50 dark flats.   
Totale integratie tijd: 2 uur en 45 minuten. 
 

 
Vuurwerksterrenstelsel (omslag) 

 
Pepijn Jansen maakte deze opname van 
het Vuurwerksterrenstelsel of Firework 
Galaxy (NGC 6946) in de herfst van 
2021. Dit spiraalstelsel in het grensge-
bied van de Zwaan en Cepheus meet 
40.000 lichtjaren in doorsnede en is 22 
miljoen lichtjaren van ons verwijderd. 
William Herschel ontdekte hem op 9 sep-
tember 1798. 
 
Gegevens foto: gemaakt met een 800 mm 
Newton-telescoop, in combinatie met een 
monocamera en met gebruik van losse  
rood-, groen-, blauw- en luminantiefilters. 
 

 

Maan, Mercurius, Plejaden  
(omslag) 
 

Willem Schot legde op 2 mei 2022 te 
22.23 uur vanuit zijn huis in Den Bosch 
een vrij nauwe samenstand van de 
maan, Mercurius en de Plejaden aan de 
westelijke hemel op de foto vast.  
De hoogte van Mercurius was toen 5,5°. 
De maan was bijna twee dagen oud.  
 
Gegevens foto: telelens, belichting 0,5 sec. 
ISO 2000. Het contrast is versterkt. 
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De Californiënevel (NGC 1499) in Perseus met de komeet  
19/P Borrelly (groen streepje in linkerbovenhoek) en twee 
meteoren. Foto: Giovanni Barbarino, Mill, 26 maart 2022 (zie blz. 9) 

Het Draaikolkstelsel (M51) in Jachthonden.  
Foto: Marcel van den Bosch¸ 16/17 april 2022  (zie blz. 9) 
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Wassende 
maan, 
23% verlicht 
Foto links: Hans Bomers 
maakte de foto links op  
6 mei 2022 met zijn smart-
phone door het oculair  
van de C14-tele- 
scoop van onze  
sterrenwacht. 

Olifantslurfnevel of Elephant Trunk Nebula (IC 1396 A), Juul Silverenberg, Eindhoven, 20 mei 2022 (blz. 9) 

Pas verschenen 
Halleylid Evert van Reijswoud ontwierp deze mooie  
nieuwe folder van het Planetenpad die pas is uitgekomen. 
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Update Werkgroep Radiotelescoop 
 
Door covid en andere medische uitdagingen was het een tijdje stil rond de radiotelescoop. Maar 
we pakken de draad weer op. Wat menigeen niet weet is dat de radiotelescoop in alle stilte vanaf 
november 2013 elke seconde, dag in dag uit, jaar in jaar uit al op 11GHz de hemel af staat te 
luisteren.  
 
ANTON JANSSEN 
 
Zo nu en dan bewegen of verzetten we 
de radiotelescoop voor werkzaamhe-
den of een demo, maar ook als er nie-
mand in de buurt is, loggen we perma-
nent wat er aan 11GHz straling voorbij-
komt. Dag en nacht. En hoe ziet dat er 
dan uit? In de bovenste figuur zie je 
een overzicht van de afgelopen 7 jaren. 
In 2014 zijn we aan het experimenteren 
geweest met extra versterkers en daar-
door lijken de signalen in 2014 veel 
groter. Maar dat is in werkelijkheid niet 
zo.   
 
Omdat de radiotelescoop op een vast 
punt gericht staat, en de baan van de 
zon ten opzichte van de radiotelescoop 
in de zomer en de winter hoger of lager 
is dan het optimale brandpunt van de 
schotel, zie je in de middelste figuur dat 
in de wintermaanden het signaal lager 
is dan gedurende de zomermaanden. 
Als we dan kijken naar de signalen van 
april 2022, dan kun je in de onderste 
figuur zien dat de zon dagelijks aan de 
radiotelescoop voorbijtrekt. Maar hij 
komt niet in de buurt van het optimale 
focuspunt! 
Probeer deze data niet te analyseren 
want wetenschappelijk is het van nul 
en gener waarde. 
Het doel van deze logger was om sta-
biliteit aan te tonen van een logger die 

met minimale bandbreedte via de toen-
malige internetverbinding op de sterren-
wacht een betrouwbare verbinding op 
kon zetten om deze data te loggen. En 
dat experiment is geslaagd. 
In een volgende Halley Periodiek zullen 
we wat meer vertellen over de planning 

en de uitdagingen die we nog hebben 
omdat de ontwikkelingen op de wereld-
markt voor elektronica componenten er 
met covid voor hebben gezorgd dat er 
een enorme schaarste is, en dan vooral 
op de wat exotischere producten. Inder-
daad voor een radiotelescoop ben je juist 
aangewezen op dat soort componenten. 
Om alvast een idee te geven, vlak voor-
dat covid de kop op stak hebben we ge-
ring. Dat concept werkte geweldig. We 
sloten de boel aan, (in de regen, onder 
een zeiltje) de servo ving in en de boel 
begon met een constante snelheid te 
draaien. Op de foto zie je de experimen-
tele aansturen en de encoder. De enco-
der is de belangrijkste schakel uit de 

aansturing want de encoder geeft heel 
nauwkeurig de snelheid door. En hij 
moet met hoge en lage toerentallen, me-
chanische trillingen en temperaturen ver 
onder en boven nul nog steeds foutloos 
functioneren. De encoder op de foto die 
we toen gebruikt hebben, kon precies 
dat. Maar hij was te ‘lang’ om ook op de 
declinatie as te passen. Er was gewoon-
weg niet genoeg ruimte in de behuizing. 
Uiteindelijk is er een alternatief gevon-
den, en besteld, maar we wachten al 
heel lang op de uiteindelijke levering van 
dat oh zo cruciale component.  
Wordt vervolgd.   
     

 
 

Botsing met planetoïde voorspeld  
 
Het is opnieuw gelukt om van een aanstormende planetoïde met succes te voorspellen dat en waar hij tegen de aarde zou botsen. Dat is nu sinds 
2008 slechts vijf maal het geval geweest. De Hongaarse astronoom Sámeczky ontdekt de planetoïde (of meteoroïde)  op 11 maart 2022 op een 
reeks foto’s, gemaakt op de sterrenwacht in Piszkéstetö. Het rotsblok van circa een meter groot verbrandde nog geen twee uur na zijn ontdekking 
in de dampkring; een nieuw ‘snelheidsrecord’. Het Minor Planet Center kon mede dankzij deze foto’s berekenen dat het object één uur en 58 
minuten na zijn ontdekking op ongeveer 140 kilometer ten zuiden van het eiland Jan Mayen (tussen Noorwegen en Groenland) de atmosfeer zou 
binnendringen. Waarschijnlijk niemand heeft de explosie waargenomen, maar wel werden drukgolven van de explosie gedetecteerd door infra-
geluiddetectoren op IJsland en Groenland. Inmiddels hadden ook andere (amateur)astronomen opnamen van het object gemaakt. Zenitonline.nl 

De controller van  
de radiotelescoop. 
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Apollo 16-astronauten  
50 jaar geleden op de maan  
 
Op 21 april 2022 was het precies 50 jaar geleden dat de Apollo-
16 astronauten John W. Young en Charles Moss ‘Charlie’ Duke 
jr. hun maanlander (Lunar Module) neerzetten in de buurt van de 
kraters Descartes en Dollond. Het derde bemanningslid, Thomas 
K. Mattingly bleef alleen achter in de Command Module (CM) in 
een baan op zo'n 60 kilometer boven de Maan. Young en Duke 
verbleven 71 uren op de maan, waarbij in totaal 96 kilo aan maan-
stenen werd verzameld. Op 24 april 1972 koppelde Mattingly zijn 
ruimteschip weer aan de stijgtrap van maanlander en werd de 
terugtocht naar de Aarde ingezet. Op de avond van 27 april 
landde de Apollocapsule met de drie astronauten in de Stille 
Oceaan vlakbij het vliegdekschip USS Ticonderoga. 
 
JACOB KUIPER 
 
Apollo-Henkie 
De Apollomissies naar de Maan kregen 
in de media veel aandacht. De maan-
wandelingen van de astronauten werden 
vaak live op televisie uitgezonden en van 
commentaar voorzien door weten-
schapsjournalist Chriet Titulaer en televi-
siepresentator Henk Terlingen (Apollo-
Henkie). Uitermate geboeid volgde ik het 
ruimtevaartspektakel en probeerde ook 
veel vast te leggen. Daarbij kwam de 
eenvoudige Agfa Clack boxcamera van 
mijn ouders goed van pas. Met dat foto-
toestel konden acht opnamen op één fo-
torolletje worden gemaakt. De 6x9 cm 
grote negatieven werden ontwikkeld en 
daarna als zwart-witfoto afgedrukt.  
Tijdens de maanreis van de Apollo 16 
maakte ik foto's van het televisiescherm. 
Eén opname toont de starten- de Apollo 
en op een andere foto zijn drie astronau- 

ten te zien, die uit een helikopter stap-
pen. Met behulp van het NASA-archief 
kon ik vele jaren later op Internet vast-
stellen wie wie was. Eén foto verschafte 
onmiddellijk duidelijkheid. Het was een 
kleurenopname met een enthousiast 
zwaaiende astronaut, precies zoals ik 
hem op het TV-scherm had gekiekt. Die 
zwaaiende astronaut was "Charlie" 
Duke. Eind 1972 eindigde het Apollopro-
gramma met de vlucht van Apollo 17. De 
lanceringen naar de Maan waren voorbij, 
maar mijn wens om ooit zelf in Florida 
een keer de lancering van een grote ra-
ket te zien, bleef vurig overeind. Na 
Apollo begon de periode van de Space 
Shuttles. Met dat ruimtevaartuig kon een 
7-koppige bemanning worden gelan-
ceerd om enkele dagen tot een paar we-
ken onderzoek te doen in een baan om 
de Aarde. Vanaf 1998 werden de Space 
Shuttles ingezet om een groot ruimtesta-
tion te bouwen, het International Space 
Station (ISS). Toen het ISS bijna gereed 
was, maakte de NASA bekend dat het 
Space Shuttleprogramma in 2011 zou 
eindigen. Het werd nu zaak om mijn 
jeugddroom waar te maken. En dat lukte. 
In 2009, 2010 en 2011 kon ik als freelan-
cejournalist de lancering van drie Space 
Shuttles volgen vanaf Cape Canaveral in 
Florida. Het resulteerde onder andere in 
een aantal verslagen voor de Steenwij-
ker Courant. Oorverdovend was de start 
van de Atlantis, toen die in 2009 vertrok 
om de Hubble Space Telescope een op-
knapbeurt te geven. In 2010 steeg de 
Discovery 's nachts op, waarbij de 200 
meter lange vuurstraal het hele lanceer-
complex korte tijd in compleet daglicht 
zette. In mei 2011 zag ik de Endeavour 
vertrekken, terwijl de Atlantis werd ge-
prepareerd voor de allerlaatste Space 
Shuttlevlucht.  
 
Scheuren met de maanauto 
Tijdens dat laatste bezoek aan het lan-
ceercomplex op Cape Canaveral ge-
beurde er iets, waar ik vooraf nooit over 
had durven dromen. Op 5 mei 1961 werd 
Alan Shepard gelanceerd als eerste 
Amerikaanse astronaut aan boord van 
de Mercury MR3. Dat feit werd 50 jaar 
later feestelijk herdacht op de plek, waar 

die raket destijds werd gelanceerd. 
Naast de directe familie van de in 1998 
overleden Shepard, waren vele oud-
werknemers van het Mercuryprogramma 
aanwezig. Onder de gasten bevond zich 
ook Apollo-16-astronaut Charles Duke. 
De goedlachse maanreiziger had het 
prima naar zijn zin op de bijeenkomst en 
vertelde in geuren en kleuren over zijn 
maanavontuur. Uit eerste hand vernam 
ik zijn ervaringen van het drie dagen du-
rende verblijf op de maan. Duke memo-
reerde de ritten met het Lunar Roving 
Vehicle (LRV). De maanwagen werd tij-
dens de laatste drie Apollomissies 
steeds in het laadruim van de maanlan-
der meegenomen. De LRV stelde de as-
tronauten in staat om in een groot gebied 
rond de maanlander onderzoek te doen 
en steenmonsters te verzamelen. Young 
en Duke maakten drie ritten waarbij in to-
taal een afstand van 26,7 kilometer werd 
afgelegd. Met een brede grijns op zijn 
gezicht vertelde Duke over het rijgedrag 
van Young: "We reden soms zo hard 
door het bekraterde terrein, dat het 
maanstof hoog opstoof en de maanste-
nen ons om de oren vlogen".  
Na de Spaceshuttleperiode brak een 
nieuw hoofdstuk aan in de Amerikaanse 
ruimtevaartgeschiedenis.  
Naast het werk aan boord van het ISS 
worden nu nieuwe maanmissies voorbe-
reid met als vervolgstap bemande reizen 
naar de planeet Mars. Voor dit soort 
ruimte-expedities is een zware draagra-
ket nodig,  vergelijkbaar  met de afmetin-  

Foto 1 - Astronaut Charles Duke salueert  bij de Amerikaanse 
vlag op de Maan. Links is een deel van de maanlander Orion  
en de maanauto te zien. Foto: NASA, John Young. 

Foto’s 2a en 2b - Twee opnamen van het te-
levisiescherm tijdens de reis van de Apollo 16 
in 1972. Het moment van de rechterfoto komt 
overeen met de NASA-opname van foto 3. 
Foto's: Jacob Kuiper. 
 

Foto 3 - De drie Apollo-16-astronauten stap-
pen uit de helikopter op het bergingsschip 
USS Ticonderoga. Na een reis van 11 dagen 
landde hun capsule op minder dan 2 kilometer 
van het Amerikaanse vliegdekschip. Foto: 
NASA, Marshall Space Flight Center. 
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gen van de Saturnus V-systeem uit het 
Apollotijdperk. De afgelopen jaren is 
hard gewerkt aan de nieuwe raket, die 
bestaat uit één hoofdcompartiment en 
twee boosters, zoals die ook bij het 
Space Shuttleprogramma aanwezig wa-
ren. Het nieuwe raketsysteem, Space 
Launch System  (SLS) genaamd, wordt 
in de grote assemblagehal op Cape Ca-
naveral in elkaar gezet.  
Na de Apolloperiode liep de werkgele-
genheid aan de Florida-spacecoast 
enorm terug.   Het construeren en testen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van het SLS levert de laatste jaren op-
nieuw veel banen op. Naast het door 
NASA gefinancierde Space Launch Sys-
tem bieden nieuwe particuliere ruimte-
vaartbedrijven ook steeds meer werkge-
legenheid. Het door Elon Musk geleide 
SpaceX heeft een groot lanceertestcen-
trum in Texas en breidt het werkterrein 
nu ook uit naar Florida. 
 

98 meter hoog 
Op de top van de SLS-draagraket be-
vindt zich ruimtecapsule Orion. Deze 
capsule biedt plaats aan vier tot zes as-
tronauten. De gehele constructie is 98 
meter hoog en weegt 2,6 miljoen kilo-
gram. Hoewel de nieuwe raket 12 meter 
korter is dan de vroegere Apollo, levert 
de SLS-configuratie 15% meer stuw-
kracht dan de Saturnus V-motoren. Op 
17 maart 2022 gingen de gigantische 
deuren van het assemblagegebouw op 
Cape Canaveral open en werd het SLS 
met Orioncapsule op de top voor het 
eerst aan de media getoond. Momenteel 
vindt er een uitgebreide testprocedure 
plaats. De raket wordt daarbij ook naar 
het lanceerplatform getransporteerd, 
waar het hele systeem wordt getest alsof 
het zal worden gelanceerd. Na de test-
periode is dit jaar een daadwerkelijke 
lancering gepland, de eerste keer onbe-
mand. Daarbij moet de capsule een tra- 
ject naar de Maan afleggen en na enkele 
weken weer terugkeren naar de Aarde. 
De datum voor de eerste proeflancering 
is nog niet bekend en hangt sterk af van 
de testresultaten. Volgend jaar staat een 
eerste bemande vlucht op het pro-
gramma en in 2025 mikt de NASA - als 
alles meezit - op een bemande maanlan-
ding. Voordat er opnieuw Amerikaanse 
astronauten op onze Wachter rond gaan 
lopen, zijn we dus meer dan een halve 
eeuw verder.  
Charles Duke die als tiende mens voet 
op de Maan zette, is nu 86 jaar oud. Ik 
weet zeker dat de enthousiaste oudge-
diende uit het Amerikaanse astronauten-
korps de nieuwe maanreizigers een 
goede reis zal wensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 4 - Tijdens de feestelijke herdenking van 
50 jaar Amerikanen in de ruimte, trof ik op 5 
mei 2011 maanwandelaar en Apollo 16 astro-
naut Charles Duke. Wie had ooit kunnen be-
denken, dat ik de zwaaiende man op mijn fo-
to's van de Agfa Clack uit 1972 bijna 40 jaar 
later zelf een keer de hand zou schudden? 
Foto: Ken Kremer. 
 

 

Foto 5 - Verslaggever voor de Steenwijker 
Courant bij de lancering van de Space Shutt-
les in 2009, 2010 en 2011. Op de achtergrond 
het 160 meter hoge Vehicle Assembly Buil-
ding (VAB) waar de afgelopen tijd het Space 
Launch System in elkaar werd gezet. Foto: 
Jacob Kuiper. 

Foto 6 - Op 17 maart 2022 werd het nieuwste 
NASA-project aan pers en publiek getoond. 
De bijna 100 meter hoge raket moet de ko-
mende jaren 4 tot 6 astronauten vervoeren, 
met als eerste doel de Maan en op langere 
termijn een reis naar Mars. Foto: NASA, Kim 
Shiflett. 
 

 

Foto onder: Young richt de communicatiean-
tenne van de elektrische auto op de aarde. 
Duke bedient de camera. 
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Sterrenstelsels 
‘standaardkaarsen’ 

voor Hubble- 
constante 

  
Op de afbeelding zie je sterrenstelsels 
die de afgelopen 30 jaar door de ruim-
tetelescoop Hubble in de gaten zijn 
gehouden. Op basis hiervan is de 
snelheid waarmee het heelal uitdijt 
nog nauwkeuriger bepaald dan tot nu 
toe bekend was.  
 
HANS BOMERS 
 
Sterrenstelsels, ook wel melkwegstel-
sels genaamd, zijn de ovale, bolvormige 
of spiraalvormige eilanden in het heelal 
zoals ons eigen Melkwegstelsel (met 
een hoofdletter M), waarin het overgrote 
deel van alle sterren gegroepeerd is. Ie-
der sterrenstelsel bevat honderden mil-
jarden sterren. 
  
Al de sterrenstelsels in deze collage zijn 
geselecteerd omdat ze twee belangrijke 
ingrediënten bevatten. Zowel Cepheïden 
(regelmatig knipperende sterren) als 
zichtbare supernova's: de ontploffing 
aan het einde van het leven van een ster. 
Deze objecten worden gebruikt als zoge-
naamde ‘standaardkaarsen’. Dat zijn ob-
jecten waarvan je de knippersnelheid of 

de helderheid weet omdat deze bij alle 
gelijksoortige objecten hetzelfde is. Als 
je vervolgens zo'n object ziet in het 
heelal, kun je precies bepalen hoe ver 
weg het is; iets wat bij andere objecten 
in de ruimte vaak lastig is. 
De snelheid waarmee het heelal uitdijt is 
nu bepaald op 73 ± 1  km per seconde 
per megaparsec. Dat is de zogenaamde 
Hubble-constante. De ± 1 geeft de we-
tenschappelijke onzekerheidsmarge van 
deze waarde aan. Tot nu toe werd uitge-
gaan van 72 (± 8) km/s/parsec.  
Eén parsec is een afstand van 3,26 licht-
jaar: de afstand die het licht in 3,26 jaar 
aflegt en ongeveer de afstand tussen de 
Zon en de dichtstbijzijnde buurster. Per 
1000 parsec (3260 lichtjaar) groeit de 
ruimte dus iedere seconde met 73 km.  
 
Betekent dit nu ook dat onze eigen Melk-
weg (een spiraalvormige schijf met een 
diameter van ongeveer 200.000 licht-
jaar) iedere seconde met 4.500 km 
groeit? Nee, want ‘lokaal’ wint de aan-
trekking van de zwaartekracht het van de 
uitdijing van het heelal. Alles is relatief; 
want met lokaal bedoelen we hier: bin-
nen het zonnestelsel, binnen een melk-
wegstelsel, en zelfs tussen groepjes na-
burige sterrenstelsels, zoals de Melkweg 
en het Andromedastelsel (onderlinge 

afstand ca. 2,5 miljoen lichtjaar) die juist 
naar elkaar toe bewegen. Om ongeveer 
diezelfde reden kun je niet zeggen dat jij 
zelf en alles om je heen iedere seconde 
meegroeit met het heelal. De aantrek-
kingskracht tussen atomen, moleculen 
en cellen is namelijk zelfs nog vele ma-
len sterker dan de zwaartekracht. 
  
Weten we het nu dan helemaal zeker? 
Nee, want binnen de sterrenkunde is nog 
steeds grote strijd tussen deze methode 
en een andere methode om de uitdijing 
van het heelal te bepalen. Op basis van  
natuurkundige theorie en het meten van 
de kosmische achtergrondstraling (Cos-
mic microwave background radiation of 
CMBR) die een overblijfsel is van de oer-
knal, komt men op een waarde van 67,5 
(± 0,5) km/s/parsec. Hoe dit verschil te 
verklaren is, is vooralsnog een groot 
raadsel. Al is het wel zo dat de kans dat 
de eerdere methode er naast zit wel be-
hoorlijk klein is geworden. Door de be-
hoorlijk grote verzameling objecten waar 
Hubble naar gekeken heeft, is de kans 
dat die methode een vertekend gemid-
delde heeft opgeleverd, gedaald tot een 
kans van 1 op een miljoen. 
 
Bron: NASA / Hubblesite.org 
 

 
 
 

Micrometeoriet treft James Webb Telescoop 
 
Tussen 23 en 25 mei is de James Web Telescoop van de NASA geraakt 
door een micrometeoriet. Een van zijn achttien met goud bedekte pri-
maire spiegelfragmenten heeft daardoor enige schade opgelopen.  
 
De micrometeoriet was kleiner dan een korrel zand, maar de inslag had de-
sastreuze gevolgen kunnen hebben. Gelukkig is dat hier niet aan de orde. De 
telescoop zal naar verwachting normaal kunnen functioneren. De bescha-
digde spiegel moet wel vanaf de aarde opnieuw worden afgesteld. Het ge-
plande werkschema van de James Webb komt niet in het gedrang. Op 12 juli 
worden de eerste beelden van de ruimtetelescoop in kleur verwacht. 
De telescoop is zo ontworpen, dat die in zekere mate bestand is tegen botsingen met micrometeorie-
ten. Het is hem zelfs vier keer eerder daadwerkelijk overkomen, zonder vervelende gevolgen. Maar 
het exemplaar dat eind in mei de telescoop trof, was groter dan de NASA had ingeschat en op de 
grond had kunnen testen.  
Micrometeorieten zijn verantwoordelijk voor meteoren op aarde en komen in uitgestrekte zwermen 
voor in banen rond de zon. Ook met die zwermen dient de NASA rekening te houden. Als de tele-
scoop door zo’n zwerm heen gaat, kan de optiek zo worden afgewend dat de kans op schade zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Overigens behoorde de onderhavige micrometeoriet niet tot een be-
kende zwerm. 
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Tattoo's op Mars? 
 
De eerste gedachte die bij me opkwam toen ik deze foto zag, 
was die van een getatoeëerde huid. Een tatoeage met kronke-
lende figuren en lijnen. Wat we hier in werkelijkheid zien, is een 
opname van het oppervlak van Mars met de sporen van vele 
stofhozen die in de Marsbodem zijn achtergebleven. De stofho-
zen hebben de lichter gekleurde stoflaag opgezogen of wegge-
blazen waardoor de donkere onderliggende bodem zichtbaar 
wordt.  
 
JACOB KUIPER* 
 
Stofzuigereffect 
De stofhozen zijn in staat om zeer effici-
ent stof van een oppervlak te verwijde-
ren. In het verleden is dat geconstateerd 
bij enkele Marsvoertuigen die in de loop 
van hun missie te maken kregen met 
steeds meer stof op de zonnepanelen. 
Het meest opmerkelijke feit trad op bij de 
Spirit-Marsrover. Dit Marsvoertuig ver-
kende het Marsoppervlak in de periode 
2004 tot 2010. Toen het voertuig aan zijn 

1899e dag op Mars be-
gon werd rond het mid-
daguur plotseling het 
zonnepaneel van een 
dikke stoflaag ontdaan. 
Het resultaat was dat er 
ineens 67% meer 
stroom werd opgewekt 
waardoor de missie niet 
verder werd gehinderd 
door te weinig accuvermogen. De oor-
zaak van  deze poetsbeurt was een stof-
hoos die precies over of zeer dicht langs 

het voertuig trok. In de 
afgelopen jaren is 
steeds meer bekend 
geworden over stof-
hoosvorming op de 
Rode Planeet.  
Talloze foto's zijn geno-
men door de Mars Re-
connaissance Obser-
ver (MRO). Omdat de-
ze satelliet in een po-
laire baan rond Mars 
draait, passeert hij na 
enige tijd weer het-
zelfde gebied. In 2007 
werd een gebied met 
veel stofhoossporen 
tweemaal vastgelegd 
met een tussenpoos 
van drie maanden. De 
sporen op beide beel-
den zijn compleet an- 

ders. Daaruit kan worden afgeleid dat de 
dunne stoflaag die door de hozen wordt 
opgezogen, iets later het donkere bo-
demoppervlak weer bedekt. Daarna ko-
men weer nieuwe hozen tot ontwikkeling 
die hun sporen achterlaten, tot ook die 
op termijn weer verdwijnen. Uit observa-
ties blijkt, dat de hozen in de Marswinter 
vrijwel ontbreken, maar in de Marszomer 
op uitgebreide schaal optreden. De 
meeste hozen treden op in de middag, 
met name tussen 12 en 15 uur. De zon 
staat dan op zijn hoogst en daardoor 
loopt de temperatuur aan het Marsop-
pervlak het sterkst op. Dat is de beste tijd 
om een onstabiele atmosfeer te krijgen, 
een factor die van groot belang is bij de 
ontwikkeling van stofhozen.  
 
*Halleylid Jacob Kuiper is oud KNMI-
luchtvaartmeteoroloog en redactielid 
van het Weermagazine, waarin dit arti-
kel eerder is verschenen. Meer info op 
www.hetweermagazine.nl. 

 

 
Phobos gaat voor de zon langs 
 
Het mobiele laboratorium Perseverance dat op Mars 
rondrijdt, zoekt niet alleen in de bodem van de Je-
zerokrater naar aanwijzingen over de waterrijke ge-
schiedenis van deze planeet en naar bewijzen van 
oud bacterieel leven, hij richt zijn Mastcam-Z-video-
camera  ook op de sterrenhemel. Zo legde hij op 20 
april 2022 de zonne-eclips vast van de maan Pho-
bos. De overgang duurde slechts circa 40 secon-
den. Op Youtube is een filmpje van de eclips te zien, gedateerd 20 april 2022. Drie stills 
daaruit zijn hier afgedrukt. 
Phobos is met zijn doorsnede van 22 km zo’n 150 maal kleiner dan onze maan, maar zijn 
afstand tot Mars (6.000 km) is 50 maal kleiner dan die van de maan tot de aarde. Deze 
afstand wordt elke honderd jaar 2 meter kleiner, met als uiteindelijke gevolg, dat Phobos 
over zo’n 50 miljoen jaar zo dicht bij de planeet komt, dat hij volledig uiteen wordt getrokken, 
waarna de brokstukken op de planeet zullen storten of een ring rond Mars vormen.  
De ingezoomde beelden van de eclips die Perseverance maakte, zijn de beste tot nu toe. 
De Marsrovers Spirit en Opportunity fotografeerden in 2004 voor het eerst een eclips van 
de zon door Phobos. In 2019 was het Curiosity die als eerste filmde dat Phobos voor de zon 
langs ging. 

 

 

 

 

 

 

Een op 24 augustus 2009 door de Mars Reconnaissance Obser-
ver (MRO) gemaakte opname vanaf 285 km hoogte. De kleinste 
objecten op deze foto hebben een diameter van ongeveer 170 
cm. Naast de stofhoossporen in het duinachtige zandgebied zijn 
in de wittere gebieden kleine rechte sporen te zien. Het betreft 
hier zandhellingen waar in smalle zones stof naar beneden rolt en 
daardoor eveneens de donkere onderliggende bodem zichtbaar 
wordt. Foto: NASA/JPL/University of Arizona. 

 

Een opname gemaakt met de HiRISE-camera aan boord van de 
MRO. De stofhoossporen in de bodem van Russel Crater blijven 
maar een beperkte tijd zichtbaar. Sporen op de opname van 23 
juni 2007 zijn in het beeld van 19 september 2007 soms met grote 
moeite terug te vinden maar meestal geheel verdwenen. Foto: 
NASA/JPL/University of Arizona. 

 

Rechts – Phobos, in 2008 gefoto-
grafeerd door de Mars Reconnais-
sance Orbiter van 6.800 km afstand. 16



De temperatuurrecords van Winterswijk en Warnsveld 
 
Toen KNMI-termijnwaarnemer Jaap Langedijk op de ochtend van 27 januari 1942 een ijzig lage minimumtemperatuur van 
-27,4 graden Celsius mat, kon hij niet bevroeden dat het 80 jaar later voor enkele inwoners van Winterswijk aanleiding 
zou zijn om een speciaal standbeeld te ontwerpen. De recordmeting in Winterswijk is nog steeds de laagste temperatuur 
die in Nederland sinds het begin van de reguliere metingen (1901) is geregistreerd. De kans dat dit kouderecord nog een 
keer wordt gebroken, is in het huidige opwarmende klimaat erg klein. 
 
JACOB KUIPER 
 
De weerkundige omstandigheden 
op die 27ste januari waren ideaal 
om het recordkoud te laten worden. 
Januari 1942 was een van de koud-
ste januarimaanden van de vorige 
eeuw met een gemiddelde tempe-
ratuur van -5,1o C. Van 10 tot en 
met 27 januari heerste er een kou-
degolf en de periode 18 tot en met 
27 januari werd de koudste 10-
daagse tijdspanne in de 20ste eeuw. 
In De Bilt, waar op 27 januari ook 
het laagste minimum werd gemeten 
(-24,7 graden), kwam de gemiddel-
de temperatuur uit op -11,3o C. Een 
blokkerend hogedrukgebied boven 
Scandinavië zorgde die periode voor 
aanvoer van zeer koude lucht uit Oost-
Europa. In de bovenlucht trok een ‘koude 
put’ tussen 22 en 27 januari van Rusland 
naar Denemarken. De koude bovenlucht 
in zo’n put is een belangrijke factor om 
extra lage minima te krijgen. Een uit het 
zuidwesten opdringende frontale zone 
leverde op 25 januari wel sneeuw, maar 
dooi zat er nog niet in. Een klein trek-
hoog passeerde ons land in de nacht van 
26 op 27 januari. Bij vrijwel windstil weer 
(hooguit 1 Beaufort uit variabele richting) 
werd het bizar koud boven het verse 
sneeuwdek. Op 28 januari 1942 wist een 
warmtefront verder op te dringen en viel 
de dooi in.  
 
Station Winterswijk 
Het KNMI-termijnstation in Winters-
wijk heeft bijna een eeuw waarne-
mingen geleverd. De meetreeks 
startte in 1894 en eindigde met de 
komst van automatische waarne-
mingsstations in 1990. Van 1940 tot 
1976 was de heer J. H. Langedijk 
samen met zijn vrouw verantwoor-
delijk voor de metingen. De thermo-
meterhut, die destijds nog een af-
leeshoogte had van 2,2 meter bo-
ven het maaiveld, was gesitueerd 
achter het woonhuis. De meetloca-
tie werd regelmatig door het KNMI 
geïnspecteerd en de apparatuur 
gecontroleerd. Recent onderzoek 
van de zeer lage temperatuurwaar-
den van Winterswijk in relatie tot 
omringende stations heeft aange-
toond dat de metingen betrouwbaar 
zijn en volledig voldeden aan de 

eisen van die tijd. In de loop der jaren zijn 
er wel wijzigingen in de meetmethoden 
geweest. Zo wordt tegenwoordig de tem-
peratuur op 150 cm boven het maaiveld 
gemeten en zijn de meetsensoren ge-
voeliger voor snelle temperatuurfluctua-
ties in vergelijking met een kwikthermo-
meter. De invloed van die gewijzigde 
meetmethoden op de metingen is ook 
geanalyseerd. Het blijkt dat het in 1942 
gemeten kouderecord met de huidige 
meetmethoden waarschijnlijk nog iets 
extremer  - lees lager - zou zijn uitgepakt.  
 
Kan het nóg kouder? 
Of het kouderecord uit 1942 ooit nog 
overtroffen zal worden, is de vraag. Om 

die te beantwoorden heeft het KNMI 
gekeken naar de meetreeks van De 
Bilt. Statistisch gezien blijkt het 
Biltse kouderecord van -24,7o C in 
het klimaat van 1942 een kans te 
hebben om eens in de 300 jaar op 
te treden. In het huidige klimaat, dat 
wereldgemiddeld in de tussentijd 
ongeveer 0,8 graden is opge-
warmd, is zo’n minimumtempera-
tuur nu 2 graden minder laag verge-
leken met toen. De kans om nu de 
recordwaarde uit 1942 alsnog te ha-
len, is geslonken tot eens in de 
1600 jaar. Voor de temperatuur-
reeks van Winterswijk zijn vergelijk-
bare herhalingstijden te verwach-
ten. De kans dat het oudste weerre-

cord van ons land een keer wordt gebro-
ken, is dus heel klein. Waarnemer Lan-
gedijk had dat destijds natuurlijk nooit 
kunnen bedenken, toen hij zijn thermo-
meter in de vrieskou aflas.  
Daarom is het des te mooier dat nu, 80 
jaar na dato, die meting een bijzonder 
plekje heeft gekregen. Burgemeester Jo-
ris Bengevoord onthulde op 27 januari 
2022 een bronzen beeldje dat de heer 
Langedijk tijdens zijn meting voorstelt. 
Volgens Wikipedia is Winterswijk bekend 
om het coulisselandschap en de steen-
groeve met fossiele resten uit het Jura-
tijdperk. Daar kan nu het tempera-
tuurmo(nu)ment zeker aan worden toe-

gevoegd. 
 
Hitterecord  
Als het op landelijke temperatuurre-
cords aankomt, blijkt de provincie 
Gelderland goed bedeeld. Ruim 
twee jaar na het Winterswijkse kou-
derecord werd in Warnsveld op 23 
augustus 1944 een warmterecord 
geregistreerd. In de tuin achter de 
huisartsenpraktijk van dokter J. B. 
Thate werd het die middag 38,6o C. 
De thermometerhut was destijds 
uitgerust met een thermometer die 
ook in Warnsveld op 2,2 meter 
hoogte boven het maaiveld stond. 
Op foto's uit 1949 is de meetopstel-
ling te zien. Daaruit blijkt dat de tuin 
een redelijk beschutte omgeving is, 
waar een temperatuurmeting waar-
schijnlijk wat hoger uitpakt, vergele-
ken met een meting in een meer 
open terrein, zoals dat tegenwoor-
dig voor de meetstations is voorge- 

Afb 1 - de meetlocatie in Winterswijk op 27 februari 1950. 
De linker thermometerhut was in 1942 in gebruik, maar werd 
in 1950 vervangen door het exemplaar rechts. (foto: KNMI) 

Afb 2 - op twee plaatsen wordt extra aandacht geschon-
ken aan de bijzondere temperatuurrecords. Links het 
beeld van KNMI-waarnemer Jaap Langedijk dat in Win-
terswijk werd onthuld. Hij leest zijn recordlage temperatuur 
af in de thermometerhut op 27 januari 1942. (foto: Peter 
Siegmund/KNMI). Rechts het bordje bij de voortuin van 
het huis waar KNMI-waarnemer Jan Thate op 23 augustus 
1944 het warmterecord registreerde dat bijna 75 jaar 
standhield. (foto Jacob Kuiper) 
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schreven.  
Uitgebreid onderzoek naar de betrouw-
baarheid van de recordmeting heeft uit-
gewezen dat in de huidige tijd bij open 
terrein en lagere meethuthoogte de 
Warnsveldmeting vermoedelijk 0,2 tot 
0,5 graden lager zou uitvallen dan wat er 

destijds is geregistreerd. De 
meting zelf is destijds correct 
uitgevoerd en de apparatuur 
functioneerde ook normaal. 
Die 23ste augustus 1944 was 
weerkundig deel van een 
warme periode die negen 
dagen duurde. De zomer 
van 1944 blonk als geheel 
zeker niet uit door warm 
weer. Op de recorddag zelf 
werd het vooral in het oosten 
en zuiden van het land erg 
warm. In De Bilt werd het die 
dag slechts 32,8o C.  
De inwoners van Warnsveld 
koesterden hun weerrecord 
al heel lang. In augustus 
2019 zou het 75-jarig jubi-

leum groots gevierd worden, compleet 
met onthulling van een bordje voor het 
huis waar destijds Jan Thate woonde. 
Tot teleurstelling van veel Warnsvelders 
werd op 24 juli 2019 in Eindhoven het 
warmterecord gebroken, toen daar de 
thermometer 39,3o C aanwees. Eén dag 

later werd ook dat record weer verbroken 
en kwam Vliegveld Gilze Rijen met 40,7 
graden als hoogste uit de bus. Het 75-
jarig jubileum werd dus net niet gehaald, 
maar het bordje werd op de feitelijke da-
tum, 23 augustus 2019, wel geplaatst. 
Daarnaast werd een hitterecord-wimpel 
overgedragen aan de Brabantse ge-
meente. Met de voortschrijdende kli-
maatopwarming zal het nu zeker geen 
75 jaar meer duren voordat ook het re-
cord van Gilze Rijen zal worden gebro-
ken.  
 
Dit artikel vormde deel 5 van een artikelen-
serie rond het 120 jarig bestaan van de 
KNVWS. De vereniging werd opgericht op  
1 september 1901. Imposante weer- en ster-
renkundige gebeurtenissen uit het verleden 
zijn vaak vastgelegd in het verenigingsor-
gaan Hemel & Dampkring en later in Zenit. 
Een opmerkelijke gebeurtenis uit ieder  
decennium van het verenigingsbestaan 
wordt in artikelenreeks beschreven door Hal-
leylid Jacob Kuiper, en tevens bestuurslid 
KNVWS.  

  
 

Wie het weet…  
oplossing vorige puzzel                                                                              
 
HARRIE SCHRIJVERS 
 
De puzzel in ons Halley Periodiek van 
april 2022 begon met een gebeurtenis 
aan de sterrenhemel zo rond 1866 toen 
een kort-periodieke komeet, tot verba-
zing van de sterrenkundigen in die tijd, 
niet meer op zijn bekende baan en op 
het bekende tijdstip verscheen! Dat ging 
over de komeet van Biela, genoemd 
naar een Oostenrijkse officier, die in 
1826 de omlooptijd van circa zes jaar be-
rekende. Volgens sterrenkundige Olbers 
zou de aarde zes jaar later, in 1832, pre-
cies door de staart vliegen! Dat zorgde 
voor nogal wat paniek: de atmosfeer zou 
vergiftigd worden, er zouden enorme 
branden ontstaan, de wereld zou ver-
gaan en zo meer. Olbers werd uitge-
maakt voor onruststoker en de directeur 
van de Parijse sterrenwacht probeerde 
de gemoederen te bedaren door te ver-
klaren dat de aarde enkele kilometers 
buiten de staart zou blijven. En Olbers 
zelf probeerde de ongerustheid weg te 
nemen door te melden dat het hooguit 
een beetje zou stinken en waarschijnlijk 
alleen de dampkring iets zou oplichten. 
Maar er gebeurde niets! Ook niet in de 
jaren daarna. In 1846 brak de komeet 
van Biela echter in twee stukken en bij 
de volgende passage in 1852 bleken de 
twee brokstukken al circa 2 miljoen kilo-
meter uit elkaar te zijn gedreven. Daarna 
werd jaren niets meer waargenomen.  

Maar het was Schiaparelli die in 1866 
ontdekte dat een meteorenzwerm in au-
gustus van 1866 precies samenviel viel 
met de baan van die verdwenen komeet 
van Biela!  Dat zette andere astronomen 
in beweging om ook op zoek te gaan 
naar verdwenen kometen op de banen 
van latere meteorenzwermen en uitein-
delijk werd Schiaparelli’s theorie beves-
tigd bij 70 meteorenzwermen!  
De naam van de komeet was dus ‘Biela’ 
en ‘Schiaparelli’ die van de astronoom 
die ontdekte dat meteorenzwermen res-
ten van uiteengevallen kometen!   
Het was dus niet ‘Swift-Tuttle’, door alle 
inzenders genoemd als de oplossing van 
de puzzel! Ook Gerold Ceelen, de meest 
trouwe puzzelaar uit Gemonde, had het 
dus deze keer ook eens fout. Omdat ik 
dacht dat ikzelf iets over het hoofd had 
gezien vroeg ik aan Gerold hoe hij aan 
Swift-Tuttle was gekomen.   
Gerold antwoordde dat het ‘Biela’ moest 
zijn en verwees daarbij naar het Leidsch 
Dagblad van 14 november 1896. Even 
‘googlen’, dus. En Gerold, bedankt voor 
je moeite. Het krantenartikel komt over-
een met wat over de komeet van Biela is 
te lezen in het eerste boek over sterren-
kunde dat ik in 1958, op mijn 15de ver- 
jaardag, kreeg: ‘En er was licht’ van Ru- 

dolf Thiel. Het was de hopman van de 
scouting in ons dorp die ons op heldere 
avonden op open plekken in het bosge-
bied vertelde over sterren, planeten en 
kometen, sterrenbeelden aanwees en zo 
mijn belangstelling voor de sterrenhemel 
deed ontstaan. Het oude, inmiddels flink 
versleten boek van Van Thiel kan ik dus 
nog steeds gebruiken voor mijn puzzels!  
  

Wie het weet… nieuwe 
puzzel 
 
Zet de eerste letter van het antwoord op 
de volgende zeven vragen over sterren-
beelden achter elkaar en mail de uit-
komst vóór 10 september naar harrie-
schrijvers@home.nl.   
1.  Machtige roofvogel     
2.  Opschepperig soort kip met z’n ve-

renpracht   
3.  Soort herder bij kudde van sterke die-

ren die zich niet meer kunnen voort-
planten    

4.  Deze vogel is misschien ook gezien 
door Adam en Eva    

5.  Als iemand doet alsof hij niets weet, 
geeft men hem de naam van dit dier   

6.  Oorspronkelijke inwoner van Noord-
Amerika   

7.  De dieren van vraag 3 vóór de in-
greep.   

 
De winnaar ontvangt vrijkaartjes voor pu-
blieksavonden bij Halley of draaibare 
sterrenkaarten, puzzels en, voor jeugd-
leden, handleidingen voor knutselwerk-
jes. 

Afb 3 - de meetlocatie in Warnsveld. De foto toont de situatie 
in de tuin van J. B. Thate op 2 november 1949. Er is duidelijk 
flink wat begroeiing bij de thermometerhut te vinden. Van de 
situatie in 1944 zijn geen foto’s bekend. (Foto: KNMI)   

Biela in twee stukken (1846) 
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Foto’s achterkant –  De maansverduistering van  
16 mei 2022, Raymond Westheim (blz. 9). 
De maan, Mercurius en de Plejaden aan de avond-
hemel  op 2 mei 2022, Willem Schot (blz. 9). 

 

Foto van het supermassieve zwarte gat in 
onze Melkweg 
  
Voor het eerst is er een foto gemaakt van het zwarte gat in het centrum van onze 
Melkweg. In 2019 werd al het zwarte gat gefotografeerd in het centrum van het 
melkwegstelsel M87 op 55 miljoen lichtjaar afstand. Nu is dit ook voor het eerst 
gelukt bij Sagittarius A* (spreek uit als ‘Sagittarius A ster’), het zwarte gat dat zich 
in het centrum van ons eigen melkwegstelsel (de 'Melkweg') bevindt.  
  
HANS BOMERS  
 
Sagittarius verwijst naar het sterrenbeeld (Boogschutter) waar 
het object zich vanuit ons gezien bevindt. De A verwijst naar 
een groter gebied rond het centrum van de Melkweg waaruit 
veel radiostraling wordt uitgezonden; waar Sagittarius A* zich 
dus middenin bevindt. De ster staat tenslotte symbool voor de 
aanwezigheid van een zwart gat; zo wordt het zwarte gat in 
M87 ook "M87*" genoemd. 
Sagittarius A* is een supermassief zwart gat dat wordt geschat 
op ca. 4 miljoen zonsmassa's. Een factor 1000 lichter dan het 
zwarte gat M87*, maar nog steeds een zogenaamd supermas-
sief zwart gat. Het bestaan ervan werd al langer sterk vermoed. 
Nu is er voor het eerst direct bewijs dat het echt bestaat. Ster-
renkundigen vermoeden dat zich in ieder spiraalvormig melk-
wegstelsel in het heelal zo'n supermassief zwart gat bevindt; 
net zoals bij M87 en onze Melkweg. 
Het gaat om een afbeelding waarvoor radiostraling vertaald is 
naar licht in zichtbare kleuren. In zichtbaar licht is het zwarte 

gat namelijk niet direct te zien. Sagittarius A* bevindt zich op 
een afstand van 27.000 lichtjaar weliswaar veel dichterbij dan 
M87. Maar er staan grote stofwolken en vele sterren tussen 
ons en het zwarte gat, waar zichtbaar licht niet/nauwelijks door-
heen schijnt. We bevinden ons immers in dezelfde min of meer 
platte schijf die de Melkweg is. Als we richting Sagittarius A* 
kijken, kijken we dus door 27.000 lichtjaar van de Melkweg-
schijf heen; ongeveer de helft van de radius van de hele Melk-
weg, met alle sterren en andere materie die zich daar bevinden. 
Rond het centrum staan de sterren en stofwolken bovendien 
dichter bij elkaar dan in onze regionen. 
Hoe kan er eigenlijk een foto van een zwart gat gemaakt wor-
den; in radiogolven of welke golflengte dan ook? Een zwart gat 
zendt toch geen licht uit? Om precies te zijn is dat helemaal 
juist; het gaat (net als bij de eerdere foto van M87*) dan ook 
om de schijf van kolkend gas en stof, de accretieschijf, die om 
het zwarte gat heen draait. Terwijl er vanuit die schijf materie 
in het zwarte gat wordt gezogen, ontstaat er in de schijf straling 
in allerlei golflengtes die wel wordt uitgezonden. 

  

 
Pegasus, het stenen paard in Nijmegen 

 

In totaal staan er achtentachtig sterrenbeelden aan de hemel, waaronder de blikvanger Pe-
gasus. Het sterrenbeeld Pegasus prijkt in de herfst hoog boven de zuidoostelijke horizon 
aan de sterrenhemel. Deze constellatie is gemakkelijk te herkennen aan het bijna perfecte 
vierkant van sterren dat bekend staat als het Herfstvierkant. 
 

JOOP PETERS 

 

In de mythologie moest dit grote sterrenbeeld het gevleugelde paard Pegasus voorstellen. Het my-
thologische dier ontstond uit het bloed van het Gorgonenmonster Medusa met het slangenhaar, 
nadat ze door de halfgod Perseus was onthoofd. Het paard met zijn vleugels was een begrip in de 
Oudheid. Zo waren er bijvoorbeeld Egyptische munten en later ook Griekse munten in omloop met 
afbeeldingen van het excentrieke paard. Sinds 1965 bevindt zich op een grasveld in Nijmegen-Oost 
in de wijk Hengstdal een prachtig gevleugeld paard dat naar Pegasus verwijst. Het imposante beeld 
(foto) is vervaardigd door de beeldhouwer Ed van Teeseling (1924-2008), in zijn tijd de nestor onder 
de Nijmeegse beeldhouwers. De omvang van dit figuratieve dier is toch wel ruim twee meter groot. 
En het heeft tot op heden alle denkbare weersomstandigheden getrotseerd. 
 

 
 
Tussen eind mei en begin augustus zijn ’s nachts soms met 
wat geluk lichtende nachtwolken aan de noordelijke hemel te 
zien. Dit jaar zijn ze al waargenomen.  
Deze wolken bestaan uit stof op circa 80 kilometer hoogte, dat 
nog door de zon wordt beschenen. Gewone wolken zijn veel 
lager in de dampkring. 
Lichtende nachtwolken of Noctilucent Clouds (NLC’s) kunnen 
tot lang na zonsondergang zichtbaar zijn, en ook wel enkele 
uren voor zonsopkomst. Ze zien eruit als wolkenslierten met 
een ribbel- of vezelstructuur en een zilverachtige glans. Ze 
zijn heel dun; sterren zijn door die wolken gewoon nog te zien. 

Het verschijnsel kan zich alleen voor in genoemde periode voordoen, doordat de zon ’s nachts niet meer dan 6° onder de horizon 
zakt. 

Pegasus, afgebeeld door de 
astronoom Hevelius, 1687. 
 

Lichtende Nachtwolken! 

NLC’s, gezien bij Halley op 21 juni 2019. Foto: Urijan Poerink 
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Wat de leden inbrengen


