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Voorpagina:
De planeten Jupiter en Saturnus stonden het afgelopen winterseizoen zij aan zij te pronken
aan de hemel. Veel leden hebben hun instrument op deze planeten gericht en gezorgd voor
prachtige resultaten. Twee voorbeelden staan op de voorpagina. De Saturnusopname is
gemaakt door Jan Koet, de Jupiteropname door John Sussenbach. Elders in dit nummer
wordt dieper ingegaan op de resultaten.
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Beste lezer,

Het jaar 2002 is voor de werkgroep Maan & Planeten een bewogen jaar aan het worden!!
Allereerst gaan wij binnenkort afscheid nemen van Henk Nieuwenhuis als voorzitter van onze
werkgroep. Voor een goede opvolging hoeven wij ons geen zorgen te maken. IJsbrand van
Straalen staat reeds in de startblokken om het stokje van Henk over te nemen!

. Een probleem voor onze werkgroep zal mogelijk het aftreden vormen van jullie redacteur van
Mercurius.
Door persoonlijke omstandigheden is het namelijk onmogelijk voor mij deze taak nog langer uit
te voeren. Dit nummer is dan ook het allerlaatste dat ik voor de werkgroep in elkaar kan
fabriceren. De situatie is zodanig dat ik écht geen redactioneel werk meer kan uitvoeren, een
compromis is niet mogelijk. We moeten daarom met onmiddellijke ingang een nieuwe redacteur
vinden. Daarom, naast het bijgevoegde bericht, een dringende oproep aan jullie om deze taak
van mij over te nemen. Wie zich hiervoor geroepen voelt, wordt verzocht direct contact op te
nemen met het bestuur. De nieuwe redacteur/redactrice zal van mij alle benodigde spullen krijgen
(een CD-rom met de benodigde files) waardoor een vlekkeloze overgang zeker mogelijk is.
Het uitvoeren van mijn taak als waarnemingsleider zal, voorlopig, door blijven gaan.

Hans Goertz
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WERKGROEPBIJEENKOMST OP ZATERDAG 6 APRIL 2 002

STERRENWACHT BUSSLOO (Bussloselaan 4 -7383 RP- Bussloo tel. 0571-262006)

Routebeschrijving sterrenwacht Bussloo (Een routekaart je is hierbij toegevoegd!)

Sterrenwacht Bussloo is gelegen in Bussloo, gemeente Voorst, temidden van de stedendriehoek
Deventer-Zutphen-Apeldoom. .

Met de auto, komendevanuit het noorden, zuiden en westenvan ons land.

Vanaf de snelweg Arnhem-Apeldoorn (A 50) neem je vlak bij Apeldoorn de afslag naar de
autosnelweg A 1 richting DeventerlHengelo. Degenen, die uit het westen van ons land komen,
bevinden zich reeds op de A 1. Vlak voor Deventer neem je afslag 22 naar TwellolWilp.
Sla (na de afrit) vervolgens rechtsaf richting Wilp. Aan het eind van de weg ga je rechtsaf en
volg dan de witte (ANWB) aanwijzingsborden van recreatiepark Bussloo, daarna meteen al
weer linksaf en dan wijst het zich vanzelf. Op zeker moment kom je namelijk de borden
Volkssterrenwacht tegen.

Met de auto, komende vanuit het oosten van het land en bezoekers die gebruik maken van
secundaire wegen.

Zij, die uit oosten van het land
komen, worden geadviseerd
eveneens gebruik te maken van
autosnelweg Al. Juist voorbij de
IJsselbrug over de autosnelweg Al
tref je eveneens dezelfde afslag 22
TwellolWilp aan als boven
aangeduid. Na de afrit sla je linksaf
en aan het eind van de weg ga je
rechtsaf. Volg (zoals boven reeds
aangegeven) de witte (ANWB)
aanwijzingsborden van recreatiepark
Bussloo. Degenen die gebruik maken
van secundaire wegen, worden
aangeraden om bij Deventer toch de
autosnelweg Al op te zoeken. Er
zijn wel meer mogelijkheden om
sterrenwacht Bussloo te bereiken,

maar de boven omschreven route is de eenvoudigste. Op de homepage van de sterrenwacht,
www.volkssterrenwachtbussloo.nl. kun je eveneens een routekaartje vinden.

Volksterrenwacht
Bussloo
Bussloselaan 4
7383 RP Bussloo

Voor informatie:
tel. 0571-262006
E-maa info@volkssterrenwachtbussloo.nl
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MET OPENBAAR VERVOER ???

Er is helaas geen busverbinding naar de sterrenwacht (volgens Openbaar Vervoer
Reisinformatie ). Voor hen, die van de trein gebruik maken, hebben we een andere oplossing.

VERVOER PER AUTO UITSLUITEND VOOR ONZE WERKGROEPLEDEN.

Indien je met de trein komt, dan zullen enkele werkgroepleden (mogelijk ook leden van stw.
Bussloo) met hun privé-auto's voor vervoer kunnen zorgen vanaf station Deventer (alleen dat
NS station dus!) naar de sterrenwacht. We zullen dan de treinreizigers kunnen vervoeren
aankomende met de trein tussen ongeveer 9.45 uur en uiterlijk 10.25 uur. Houdt er dus
rekening mee, dat wij reizigers, die om wat voor reden dan ook, na 10.25 u. aankomen niet van
dienst kunnen zijn LV.m. de aanvangstijd van de werkgroepbijeenkomst. Vanaf het perron van
station Deventer is slechts één trap naar beneden en onderaan die trap wachten wij jullie op. We
lopen dan gezamenlijk naar het parkeerterrein de "Beestenmarkt "(5 - 7 min. gaans), waar onze
auto' s staan geparkeerd.
Aankomsttijden van de sneltreinen (Intercity-treinen) te Deventer (In overleg met NS
reisinformatie geldend voor 06 april 2002 ):

Vanuit de richting ArnhemlNijmegen, alsmede
vanuit de richting Amersfoort/Apeldoorn .
Vanuit de richting Enschede/Hengelo: .
Vanuit de richting Zwolle: , .

9.47 u. en 10.17 u.
9.41 u. en 10.11 u.
9.42 u. en 10.12 u.

Informeer zelf even bij N.S. voor aankomsttijden van stoptreinen te Deventer.
Uiteraard kunnen we er ook voor zorgen, dat je na de werkgroepbijeenkomst op dezelfde wijze
weer naar het N.S. station vervoerd wordt. Houd er wel rekening mee, dat dit vervoer eerst kan
plaatsvinden na sluiting van de werkgroepbijeenkomst.

DE AGENDA VOOR DEZE BIJEENKOMST

• 10.30 uur Zaal open, ontvangst met een ~ kopje koffie of thee.
• 11.00 uur Begin van de bijeenkomst

Welkomstwoord door de scheidende voorzitter Henk Nieuwenhuis
• 11.05 uur Mededelingen van het bestuur, bespreking van binnengekomen stukken en

overige belangrijke punten alsmede vaststelling van de agenda jaarvergadering.

JAARVERGADERING

Aan de orde komen o.a, :
a. Goedkeuring van het jaarverslag 2001 van de secretaris.
b. Verslag van de kascontrolecommissie 2001.
c. Toelichting van de penningmeester op de huidige financiële situatie.
Zie zijn verslag over 2001, afgedrukt in deze uitgave van Mercurius.

d. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 2002 .
e. Verkiezing van een nieuw bestuurslid! secretaris.
In maart 2003 heeft dhr. Jan Viester een periode van vier jaren als bestuurslid!
secretaris voltooid. Hij is dan niet herkiesbaar. Op de bestuursvergadering
-gehouden in januari 2002- heeft hij te kennen gegeven het zeer op prijs te stellen
als zijn opvolger per 1 sept. 2002 bekend is, zodat er ruimschoots de tijd is om de

Mercurius
Werkgroep Maan & Planeten 3

Jaargang 11, nummer 2
maart 2002



· .
nieuwe functionaris in te werken. Het bestuur wil uiteraard graag, dat een nieuwe
secretaris wordt benoemd.
Leden, die belangstelling hebben voor deze functie kunnen inlichtingen over
deze taak inwinnen bij Jan Viester en bij serieuze belangstelling kunnen die
zich reeds van nu af aan schriftelijk aanmelden (aanmeldingen bij het secre-
tariaat en volgens onze statuten uiterlijk zeven dagen vóór de jaarvergadering,
zijnde ong.l mrt. 2003). Voorts moet de kandidaat, die zich heeft opgegeven,
door de secretaris mondeling aan de leden bekend gemaakt worden, zo moge-
lijk al tijdens de najaarsbijeenkomst 2002 en uiterlijk vlak voor de aanvang
van de jaarvergadering van de voorjaarsbijeenkomst van 2003.

e. Nieuwe redacteur gevraagd voor ons blad Mercurius.
Door ingrijpende veranderingen in de functie die hij dagelijks bij zijn werkgever
bekleedt, heeft Hans Goertz minder tijd beschikbaar en is hij van mening dat een
dubbelfunctie waarnemingsleider / redacteur niet optimaal meer uit te voeren is.
Hij geeft aan, dat het beter is om één taak goed tot zijn recht te doen komen. Hij
wenst graag de taak als waarnemingsleider te behouden en gedegener te willen
uitvoeren en ook te willen blijven bijdragen aan de waarnemingensite van onze
homepage.
Het bestuur ziet -zo mogelijk- de uitgave van ons prachtige blad Mercurius graag
gecontinueerd en vraagt naar (een) enthousiaste collega (collega's), die de taak van
redacteur op zich wil(len) nemen. Over de inhoud van deze functie kan men
vandaag en uiteraard ook na 6 april inlichtingen inwinnen bij Hans Goertz.
Vanzelfsprekend zal hij de nieuwe redacteur in zijn aanvangsperiode behulpzaam
zijn en van advies dienen.

f. Kiezen van (maximaal) drie afgevaardigden en één reserve voor de a.s.
bijeenkomst van de NVWS- Verenigingsraad te Utrecht d.d. zat. 22 juni a.s.

g. Over de najaarsbijeenkomst van onze werkgroep te Utrecht.
h. Rondvraag.
i. Overdracht van het voorzitterschap van de Werkgroep Maan en Planeten.
j. Sluiting van de jaarvergadering.

WERKGROEPBIJEENKOMST

Ca. 12.00 u. Aanvang van onze bijeenkomst met de voordracht:
"Nieuws uit het zonnestelsel" verzorgd door Peter Louwman.

12.30 -13.30 u. PAUZE

Je mag uiteraard boterhammetjes meenemen, maar leden van de Sterren-
wacht zullen op ons verzoek tegen gereduceerde prijs zorgen voor een
beker heerlijke soep alsmede broodjes ham of kaas. Voor wat dat laatste
betreft, zijn we uitgegaan van twee broodjes per persoon.
De pauze is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om ervaringen uit te
wisselen, maar tevens bestaat er gelegenheid het observatorium van de
sterrenwacht te bezichtigen.

13.30 uur Voortzetting van de werkgroepbijeenkomst met voordrachten van onze
leden en we hebben vanmiddag bijzondere gasten in ons midden.

1) Waarnemingen van Jupiter en Saturnus door de werkgroepleden
gepresenteerd door onze waarnemingsleider Hans Goertz.
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2) De manen van Saturnus.

Over ruim twee jaar komt de ruimtesonde Cassini bij Saturnus aan. Voor het eerst
sinds begin jaren tachtig, toen de Amerikaanse Voyagers langs Saturnus vlogen,
wordt de geringde planeet van nabij onderzocht door een onbemande verkenner.
De Europese meetcapsule Huygens zal zelfs een afdaling maken door de
dampkring van de grote Saturnusmaan Titan en een zachte landing maken op het
oppervlak. Dat de geringde planeet Saturnus nog vele geheimen herbergt, blijkt uit
deze lezing van wetenschapjournalist Govert Schilling, die o.a ingaat op de
vraag, hoe oud het ringenstelsel van de planeet eigenlijk is, of er ooit leven op
Titan kan ontstaan en waarom de twee kleine Saturnusmaantjes Prometheus en
Pandora zich niet aan de zwaartekrachtswetten lijken te houden.

14.35 -15.00 uur Pauze.

3) "Van 13 tot 38" is de titel van de voordracht van ons werkgroeplid Jan Koet

Het zal de werkgroepleden niet ontgaan zijn, dat Jan al 25 jaar -vandaar de
titel!- een enthousiast amateur-astronoom is. Zijn grote passie is het doen van
waarnemingen en hij laat ons vandaag genieten van de resultaten van eigen
werk.

4) Recent nieuws van de planeet Mars.

Door het recente ruimteonderzoek staat Mars in het middelpunt van de
belangstelling. Poolkappen, atmosfeer en mogelijke sporen van rivieren,
oceanen en afzettingen geven de indruk, dat de geologische geschiedenis van
de rode planeet in een aantal opzichten lijkt op die van de Aarde.
Toch zijn er enorme verschillen. De druk in de Marsatmosfeer is thans niet
hoog genoeg om vloeibaar water op Mars te kunnen aantreffen. Water is of
bevroren, of zit in de vorm van waterdamp in de atmosfeer.
De zeer scherpe foto's, gemaakt met de Mars Global Surveyor, geven als nooit
tevoren een beeld, hoe de planeet er van dichtbij uitziet. Onlangs is ook de
Mars Odyssee aan zijn missie begonnen, met o.a. als doel het zoeken naar
sporen van water en het analyseren van het Marsoppervlak.
Deze voordracht geeft een beeldend overzicht van de planeet met inbegrip van
de meest recente vindingen en wordt verzorgd door Dr.Huib Henrichs van het
Sterrenkundig Instituut "Anton Pannekoek" van de Universiteit van Amsterdam.

5) Korte toespraak ter gelegenheid van het afscheid van Henk Nieuwenhuis
als voorzitter van onze werkgroep door de voorzitter van de NVWS:
Prof. Dr. H. van Woerden.

+/- 16.30 u. 6) Afsluiting voorjaarsbijeenkomst door onze nieuwe voorzitter.
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De Saturnusbedekking door de maan van 3 november 2001
Hans Goertz

Precies op de dag van de najaarsbijeenkomst van onze werkgroep te Utrecht, van 3 november
jongstleden, vond er een spectaculaire Satumusbedekking plaats. Zodoende konden, op de dag
zelf, de aanwezigen van de bijeenkomst nog eens extra gestimuleerd worden om aan het eind van
de dag de instrumenten buiten op te stellen om het verschijnsel te bewonderen. Tijdens de
bijeenkomst werd de bedekking gedemonstreerd aan de hand van het planetariumprogramma
"Guide-7" op de aanwezige notebook en beamer. Aldus was iedereen optimaal voorbereid en kon
ik als waameemleider hopen op een rijke oogst aan resultaten.
Nou, ik werd hierin zeker niet teleurgesteld! Van diverse leden mocht ik daags erna al
schitterende beelden ontvangen en zodoende kon ik ook mijn belofte waarmaken om gelijk de
resultaten op de waamemingensite te plaatsen. Hieronder zien jullie een greep uit de
binnengekomen resultaten en een feit is dat, als het weer in een groot deel van Nederland geen
spelbreker was geweest, de resultatenoogst nóg indrukwekkender was geweest!

I

Opnamen en een tekening van het begin van de bedekking.
Links een reeks opnamen door John Sussenbach m.b.V. een 30 cm
Newton-telescoop. Hierboven hetzelfde maar het beeld van de maan is
bewerkt zodat details zichtbaar zijn. Hieronder een schets van Hans
Goertz m.b.V. een Leica Televid bij 60x vergroting
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Het einde van de bedekking, gefotografeerd door Wendy Majoor en Peter Swaanenvelt met
de 26 cm Merz-refractor van de sterrenwacht "Sonnenborgh" te Utrecht.
Tijdstip: rond 23u04m MET

J!!piterol!Positie 2001-2002
Een voorlopige impressie Hans Goertz

Terwijl jullie deze Mercurius in de bus krijgen is de zichtbaarheid van Jupiter nog steeds volop
bezig. De waarnemingen in ons archief zijn dan ook nog verre van compleet.
Mogelijk krijg ik op de aanstaande bijeenkomst, zoals vaker, nog een pak waarnemingen in mijn
handen gedrukt. Ik probeer in dit artikel, desondanks, een zo representatief mogelijk overzicht te
geven van de inzendingen tot nu toe. Natuurlijk staan hier niet alle tekeningen, webcam-opnamen
en CCD-beelden afgedrukt. De waarnemingensite geeft een veel completer beeld. Mensen die een
speciale waarneming van een bepaalde datum zoeken kunnen hierin naar hartelust grasduinen! Ik
hoop dat ook de leden zonder internet-toegang enlof computerervaring toch de waarnemingensite
kunnen bekijken via familie of vrienden. Verder staan in de openbare bibliotheken veelal PC's
waarop men tegen geringe vergoeding op het internet kan surfen.

De planeet heeft dit winterseizoen voor heel wat waarneemplezier gezorgd. Jupiter toonde een
"klassiek" uiterlijk met de twee equatoriale banden als meest opvallende structuren. Beide
banden waren donker en vooral de NEB vertoonde wederom veel details. Dit seizoen waren het
echter niet de "dark projection", uitstekende delen, en "festoons". Deze waren in de vorige jaren
juist erg opvallend. Nee, dit jaar waren er donkere vlekken in de band zelf. Deze worden "dark
barges" genoemd. Soms lijkt het dan wel of je een schaduwovergang ziet maar in werkelijkheid
gaat het dan om een donkere wolkenstructuur. Vele waarnemingen hieronder tonen deze
structuren en waren ook visueel vaak goed te zien.
De Rode Vlek is dit seizoen een beetje aan de fletse kant. Visueel zie je dan vaak niet meer dan
de inham in SEB, de zogenaamde "red spot hollow". Dit jaar was deze omgeven door een erg
opvallende donkere sliert welk zich nog ver in de SEB uitstrekte. Ook was de SEB voor een deel
opgedeeld in twee evenwijdige banden. De noordelijke gematigde band (NTB) was heel
opvallend en kon met kleine telescopen onderscheiden worden. Hieronder een greep uit de
waarnemingen.
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Jupitertekeningen
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Waarnemer: Henk Nieuwenhuis
Telescoop: 200mm SCT, f=2000mm, V= 80x, I60x
Datum: 14 november 2002 Tijd: 23h4Om UT, Seeing:
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Waarnemer: Ido Oosterveld
Telescoop: 235mm SCT, f=2350mm, V=156x
Datum: II december 2001, Tijd: 21hOOmUT
CM-I=239.5°, CM-II=195.8°

Waarnemer: Richard Bosman
Telescoop: 102mm Refractor, f=lOOmm, V= 83x
Datum: 13 december 2001, Tijd 23hlOm UT
CM-I = 271.9", CM-U = 215.3°

Waarnemer: Ido Oosterveld
Telescoop: 235mm SCT, f=2350mm, V=158x, filter: RG 38 (geel)
Datum: 3 januari 2001, Tijd: 21hOOm-2I h45m UT
Seeing: 6 (op een schaal van 10)
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Waarnemer: Ido Oosterveld
Telescoop: 235mm SeT, f=2350mm, V=130/156x
Datum: 22 januari 2002, Tijd: 21hOOm-21h35m UT
De zwarte stip is de schaduw van een van de maantjes

Jupiter vertoonde de rode vlek in de SEB en de schaduw van het maantje Ganymedes.
In de NEB waren drie donkere "barges" te zien, twee vrij duidelijk. Die bij de rand was vrij
moeilijk te onderscheiden. De NTB was duidelijk zichtbaar, evenals de opsplitsing van de
SEB. Het Noordpoolgebied was lichtblauw, de Zuidpool was heel lichtjes geel/groen

Waarnemer: Ido Oosterveld
Telescoop: 235mm SeT, f= 2350 mm, V=156x
Datum: 19 januari 2002, 20h15m-20h50m UT

Jupiter vertoonde geen detans in de SEB. De SEB bestaat uit twee banden, dicht tegen elkaar aan.
De NTB was ragscherp zichtbaar. Het Noordpoolgebied was lichtblauw, de Zuidpool was heel
licht geel/groen. In de NEB waren wat structuren die echter zeer moeilijk waarneembaar waren.
In het Zuidpoolgedeelte waren twee opvallende "strepen" te zien. Opvallend zijn de
verscheidenheid van kleuren op Jupiter

Webcam- en CCD-opnamen

Het aantal ingezonden webcam- en CCD-opnamen ligt momenteel hoger dan het aantal
ingezonden tekeningen. Met name de opkomst van de goedkope webcams heeft een nieuwe
wereld geopend voor de planeetwaarnemer! De voordelen zijn duidelijk. Je hoeft geen minuten
lang door het oculair te turen om een momentje van goede seeing af te wachten. Je neemt gewoon
heel veel beelden op en je filtert de onscherpe er uit. Zo hou je één scherpe opname over. De
webcams zijn gewoon bij de computerdealer te koop, voor een astronomische CCD-camera zul je
toch naar een importeur moeten gaan of er een rechtstreeks bestellen bij de fabrikant. Om over
het prijsverschil maar te zwijgen. Natuurlijk beperk je je met een webcam alleen tot de maan en
planeten terwijl met een geschikte CCD-camera ook deepsky- of kometenopnamen gemaakt
kuaaee- worden. Hieronder enkele voorbeelden van wat met de digitale technieken gedurende
deze oppositie is bereikt!

Mercurius
Werkgroep Maan & Planeten 9

Jaargang 11, nummer 2
maart 2002



Waarnemer: Jan Koet
Telescoop: 180mm refractor, oculairprojectie bij f/25, beeldbewerking m.b.v.
unsharp masking

Waarnemer: Henk Munsterman
Telescoop: 356 mm SCT, beeld opgenomen met 2x
Barlowlens (f=7900mm)
Philips ToU webcam
Datum: 3 januari 2002, Tijd: 21h54m UT
CM-I = 306.7°, CM-I! = 87.1°
Vergelijk met de tekening van Ido Oosterveld van
dezelfde datum!

Waarnemer: Richard Bosman
Telescoop: 102mm refractor, f=lOOOmm,met Philips
webcam
Het noorden is beneden. Let op de twee opvallende
"dark barges" in de NEB
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Waarnemer: Emanuel Wegh
Telescoop: 80mm refractor, f7l5. Opname
gemaakt met een zelfbouw Cookbook 245
CCD-camera m.b.v. oculairprojectie bij
fi'45.
De opname is een combinatie van 10
opnamen gemaakt tussen 20h38m en
20h4Om UT, Datum: 8 januari 2002
Opm.: zuiden is beneden

Waarnemer: Jobn Sussenbach
Telescoop: 280mm SCT (Cl I) met Philips ToU
webcam in het primaire brandpunt
Datum: 5 januari 2002, Tijd: 23h07m UT
CM-I = 307.9" CM-IJ = 72.7°
Aan de linkerzijde zien we 10 samen met zijn
schaduw. Prominent aanwezig de Rode Vlek met
de typische donkere omlijsting. In de NEB zien we
een tweetal "dark barges"
Opm.: noorden is beneden

Saturnusoppositie 2001-2002

Hans Goertz

De twee reuzen, Jupiter en Saturnus, stonden dit winterseizoen broederlijk naast elkaar aan de
hemel. We konden ze niet over het hoofd zien: Jupiter in de Tweelingen en Saturnus in de Stier.
Saturnus vormde zelfs een tijd lang het andere "oog" van de Stier, vlak naast Aldebaran.
Hoewel Jupiter meer details laat zien op het planeetoppervlak zélf, is Saturnus toch altijd weer
een dankbaar waarneemobject. Vooral de ringen laten veel details zien, en vooral in deze jaren
kijken we aan tegen een vrijwel open ringensysteem (in 2003 zien we ze maximaal open). Dit laat
ons toe om, onder optimale condities, de scheidingen (zoals de Cassini- en Encke-scheiding) te
observeren.
In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de met amateurmiddelen (onder ideale
omstandigheden) zichtbare details. De waarnemingen die erna volgen kunnen dan met deze
figuur vergeleken worden.

A = Ring A, B = Ring B, C = Ring C, 1 = Cassini-
scheiding, 2 = Encke-scheiding, R = schaduw van de ring
op de planeetbol, P = schaduw van de planeet op de ring, T
= Terby's white spot (vermoedelijk een optische illusie,
wordt vlak naast de schaduw gezien), S = spaken
Figuur overgenomen uit 'Planeten beobachten 'van G. Roth,
Sterne und Weltraum Verlag

Tekeningen en digitale opnamen

Dit seizoen zijn er diverse tekeningen en opnamen ingestuurd. De tekeningen zijn allen
weergegeven. Uit de digitale opnamen is een keuze gemaakt.
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Waarnemer: Riohard Bosman
Telescoop: 102mmrefr., f=1000mm, V=166x
Datum: 14 november 2001, 22h3lm - 22h5OmUT

Waarnemer: Ido Oosterveld
Telescoop: 235mm SCT, f=2350mm, V=158x, Filter: geel/groen
Datum: 14 november 2001, 21h3Om -22h15m
Op momenten van goede seeing was de Cassini-scheiding volledig
rondom zichtbaar

Waarnemer: Henk Nieuwenhuis
Telescoop: 200mm SCT, f=200Omm, V=80 en 160x
Datum: 14 november 2001, 22h5Om UT

Waarnemer: Mark Smeets
Gegevens: zie opname

Waarnemer:John Sussenbach
Telescoop: 280mm SCT, f= 2800mm
Webcam in primair brandpunt.Er zijn 460
opnamen gemaakt waaruit de 70 beste zijn
geselecteerd.
Datum: 30 december 2001

Waarnemer: Henk Munsterman
Telescoop: 356mm 'SCT (CI4), f.=7900mm (2x Barlow),
Philips ToU camera
Datum: 9 december 2001, 23h24m UT
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Waarnemer: Jan Koet
Instrument: 180mm EDT refractor Astro
Physics, oculairprojectie bij f725 met Philips
ToU Pro camera, t= 1/25 s, beeldbewerking met
IRIS: van de 1195 beelden werden 650
geselecteerd en met Van Cittert deconvulutie
bewerkt. Het contrast werd nog verder verbeterd
met het programma Photostyler
Datum: 06-12-2001, seeing: 8 (op een schaal van
10)
Tijdstip: 22h21m-22h23m UT

MIJN EERSTE ERVARINGEN MET DE OMC-140

Door: Remco Scheepmaker

Als nieuwe lid van de werkgroep zal ik natuurlijk eerst eens iets over mezelfverteUen en hoe ik
met sterrenkunde begonnen ben. Daarna iets over hoe ik tot de OMC-140 ben gekomen en hoe hij
bevalt.

Toen ik ongeveer 11 jaar oud was, begon ik geïnteresseerd te raken in sterrenkunde. Ik las
boekjes, kreeg van mijn oom een oude sterrengids en ging af en toe met de verrekijker van mijn
vader naar zolder om 'waarnemingen' te doen. Ik heb pas nog wat briefjes gevonden van toen ik
nog 13 was. Daarop stonden welke kraters ik op de maan kon zien en welke fase de maan had.
Toen ik 14 was, kocht ik mijn eerste telescoop: een 11 cm Newton. Hiermee heb ik nog de eclips
van 1'~99'b'è'keken·itt Oostenrijk Toen ik ongeveer 16'W3:S'; heb ik ep-een-éag de sterrenwacht van
Lattrop opgebeld met de vraag of ik daar niet kon helpen. Nou, daar loop ik nu nog steeds, samen
met o.a. Edo van Zanten en Arthur Wiegman. Ondertussen ben ik ook nog sterrenkunde gaan
studeren in Utrecht.

" Het werd eens tijd voor een 'echte' telescoop" ....

Ongeveer 1,5 jaar geleden besloot ik, dat het wel eens tijd werd om een 'echte' telescoop te
kopen. Met de 11 cm Newton kon ik namelijk vrijwel geen zwakke objecten vinden en ik kon er
niet mee fotograferen. Omdat ik alles moest betalen van mijn studiefinanciering, wat spaargeld en
een vakantiebaantje, besloot ik in ieder gevat een half jaar lang zoveel mogelijk geld opzij te
zetten en dan kon ik ondertussen kiezen, wat voor telescoop het moest worden.
Ik ging in de eerste plaats voor de Celestron C8 of de variant van Meade: de LX 50. Na wat
mailtjes met Amerikaanse amateurs bleek echter al snel, dat je met een vorkmontering niet echt
fatsoenlijke foto' s kunt maken. De telescoop moest dus in ieder geval worden voorzien van een
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Duitse montering. Omdat ik het meteen goed voor elkaar wilde hebben, werd dit de GP-DX van
Vixen. De Losmandy monteringen vond ik nl. net iets te duur.
Toen de telescoop zelf nog. Ik ging eerst nog steeds voor de C8, omdat ik daarmee wel eens had
waargenomen en me eigenlijk wel goed beviel. Rond die tijd kwam ik echter ook via e-mail in
contact met een paar andere amateurs, waaronder bijvoorbeeld Niels Wolterink. Via hen kreeg ik
voor het eerst te horen over de Orion-OMC-140, een kijker van het type Maksutov i.p.v. een
Schmidt-Cassegrain. De OMC was dan wel kleiner (14cm i.p.v.20), maar hij zou scherpere en
meer contrastrijke beelden geven. Nou, dat leek me wel interessant! Toen heb ik een paar weken
enorm lopen te twijfelen. Wil ik nou vooral zwakke objecten bekijken (oftewel de C8), of ga ik
voor de maan, planeten en dubbelsterren (oftewel, de OMC). Het resultaat is inmiddels bekend.
In Lattrop hebben we sowieso nog de 40 cm Newton ter beschikking om het 'zwakke spul' te
bekijken.

Niet meteen tevreden!

Ik heb nu dus bijna een jaar de OMC-140 op de GP-DX montering, met een 7x50 zoeker en
motoren op beide assen. De eerste nachten beviel me vooral de montering uitstekend: Heerlijk
rustige beelden, zonder handmatig mee te hoeven draaien! De beelden waren ook wel o.k., alleen
kreeg ik de sterren niet perfect puntvormig en er was nogal veel 'mirror-shift' met het
scherpstellen. Toch maar eens proberen te collimeren .... Nou, dat was niet bepaald een succes,
het beeld werd er alleen maar slechter van en uiteindelijk kreeg ik zelfs de 'oude' beelden niet
meer terug. En toen ontdekte ik met een zaklamp ook nog eens hele dunne krasjes op de spiegel.
Toen vond ik het wel eens tijd om de buis terug te sturen naar Engeland. Een aantal weken
geleden kreeg ik een volledig nieuwe buis terug. Deze beviel me veel beter: De collimatie was
goed en via een nieuwe techniek was de mirror-shift ook stukken minder.

Mijn eerste ervaringen ....

Nou, wat heb ik tot nu toe zoal met de OMC-140 gedaan. Wel de eerste tijd heb ik vooral wat
deep-sky objecten opgezocht. Dat werkt supersnel met de 7 x 50 zoeker. Het contrast is goed,
maar toch zijn er natuurlijk weinig details zichtbaar. Toch niet veel minder in verhouding met de
C8. Op de sterrenwacht hebben we n.l. beide telescopen een paar keer naast elkaar gezet op het
dakterras, maar de verschillen zijn minimaal. De C8 geeft natuurlijk een iets helderder beeld,
maar het beeld in de OMC is net iets contrastrijker en scherper. En de GP-DX montering is ook
stukken stabieler dan een vorkmontering. Ik heb toen ook gemerkt, dat ik bolvormige
sterrenhopen toch wel de mooiste deepsky objecten vind.

Dan natuurlijk maan en planeten. De maan is natuurlijk geweldig om te zien in de OMC. Ik
heb inmiddels ook een paar keer de maan in het primaire brandpunt gefotografeerd. Jupiter laat
natuurlijk ook behoorlijk wat details zien en ik merk de laatste tijd, dat ik dit 'speuren' naar
details steeds leuker begin te vinden. Zo heb ik pas geleden zo'n 1,5 uur lang naar Jupiter zitten
kijken en heb ik 'm voor het eerst geprobeerd te tekenen. Dan leer je pas echt goed op de details
te letten! Ik heb vorige week voor het eerst Mercurius ontvangen en sindsdien weet ik ook, dat er
voor mij nog behoorlijk wat te oefenen valt op tekengebied! Tijdens het tekenen waren er ook
twee maanschaduwen zichtbaar en uiteindelijk begon er een maanovergang. En dan durven
sommige mensen de sterrenhemel nog steeds 'statisch' te noemen .....

Ook Mars heb ik tijdens de Marsnacht op de sterrenwacht (secr.: zie ook Mercurius van okt.
2001 pagina's IQ-13 !) voor het eerst eens goed kunnen bekijken. Met een roodfilter deed me dat
echt denken aan een Hubble-foto in miniatuurformaat ... Dat was echt verslavend I!!

Verder kan ik nog melden, dat de dubbelster delta-Cygni, met z'n 2,1" duidelijk te scheiden
is in de OMC. En dat zegt toch wel behoorlijk wat over de kwaliteit van de telescoop.
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"Waarnemen van maan en planeten en verder met fotografie" ....

De laatste tijd ben ik ook bezig om een begin te maken met piggy-back fotografie. Omdat de
OMC niet al te zwaar is, werkt dit vrij goed. De eerst resultaten, met o.a. een 400 mm lens, staan
inmiddels op m'n website.

In de nabije toekomst wil ik me, wat waarnemen betreft, toch nog meer gaan richten op de
planeten. Ik merk gewoon, dat ik dat toch fascinerender vind, dan alleen maar die wazige vlekjes
bekijken; alhoewel ik het opzoeken van deepsky objecten ook nog steeds leuk vind hoor! Verder
wil vooral ook verder gaan met fotografie. Ik wil straks bijvoorbeeld ook de helderste
Messierobjecten in het primaire brandpunt gaan fotograferen.

APollo maansteen op het politiebureau van Leiden

Misschien heeft niet iedereen het door de drukte opgemerkt, maar tijdens het grootse
jubileumsfeest van de NVWS in het Congrescentrum "De Reehorst" in Ede op 22 september
werd er een echt brokje maansteen tentoongesteld.

Alhoewel "wij" van de Werkgroep Maan en Planeten deze maansteen maar al te graag op de tafel
van onze promotiestand hadden willen hebben, viel die eer te beurt aan het hoofdbestuur van de

1OO-jarige NVWS, die ook een
eigen standje bemande.

Zoals je op de foto kunt zien, zit
dit stukje maansteen ongrijpbaar
binnenin een massief plexiglazen
doorzichtige halve bol. Deze bol is
stevig bevestigd op een houten
plankje, waarop ook twee kleine
vlaggetjes geplakt zijn: eentje van
de VS en eentje van Nederland.
Dit geheel is door de regering van
de VS als cadeau aan het volk van
Nederland geschonken onmid-
dellijk"na'·de succesvolle Apollo
maanlandingen, nu alweer meer
dan dertig jaar geleden.

De in Ede tentoongestelde maansteen is afkomstig van het Taurus-Littrow vallei, waar de
astronauten van de Apollo 17 het hebben opgeraapt en meegenomen hebben naar de aarde. De
maanvlucht van de Apollo 17 vond plaats in december 1972 en was tevens de laatste van de zes
maanlandingen. Nog steedsis dit de allerlaatste keer dat een bemande maanvlucht heeft plaats
gehad.
Deze maansteen is al eens eerder aan het Nederlandse publiek getoond en wel in 1981 tijdens de
manifestatie in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, dat gehouden werd ter
gelegenheid van de afsluiting van de Teleac cursus "Moderne Sterrenkunde". Hierna is de
maansteen ter bewaring in een inbraakvrije vitrine aan het Museum Boerhaave in Leiden
toevertrouwd.
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In de permanente tentoonstelling bij Space-Expo in Noordwijk wordt overigens nog een door de
NASA beschikbaar gestelde maansteen getoond.

Alhoewel de NASA beide stenen aan Nederland geschonken heeft, is het in bewaring houden van
beide stenen gebonden aan tal van strenge regels. Zo is overeengekomen dat NASA op de hoogte
gehouden moet worden precies waar de stenen zich bevinden. Verder moeten ze in inbraakvrije
en brandvrije vitrines opgesloten zitten. En op geregelde tijden moet in formulieren aan NASA
bevestigd worden dat de maansteen zich nog steeds in zijn vitrine bevindt en moet men in
rapporten antwoorden geven op de meest uiteenlopende vragen.
Een van de dingen, die volgens de gesloten overeenkomst niet is toegestaan, is het verplaatsen
van de vitrine met maansteen, ook al is dit binnen in het gebouw. Wil men de vitrine gaan
verplaatsen dan moet eerst op schrift een toelichting gegeven worden waarheen en waarom en
dan mag het pas nadat schriftelijke toestemming van NASA verkregen is.

Men kan zich misschien wel voorstellen hoeveel correspondentie en overredingskracht nodig is
geweest om bij NASA de benodigde toestemming te verkrijgen om de maansteen voor één dag te
mogen verhuizen naar ons jubileumsfeest in Ede!

Alle lof echter voor het hoofdbestuur van de NVWS en voor het Museum Boerhaave, want die
hebben beiden buitengewoon hun best gedaan om het voor elkaar te krijgen dat toestemming
verkregen werd om deze heuse maansteen op ons feest te kunnen showen.

Op zaterdag, 22 september, is 's morgens vroeg de maansteen onder begeleiding van twee
professionele bewakers van Museum Boerhaave naar Ede vervoerd en ter plaatse in de
gereedstaande inbraakvrije vitrine opgeborgen.

H.M. Koningin Beatrix heeft tijdens haar rondgang de Apollo maansteen gezien en bewonderd en
ze verklaarde aan iemand van het hoofdbestuur dat ze niet op de hoogte was van het feit dat aan
Nederland dit brokje maansteen was geschonken.

Eventjes leek het erop dat alle moeite van de NVWS en van Museum Boerhaave vergeefs
geweest waren, want men zat namelijk met het probleem dat de maansteen dezelfde dag weer
terug moest naar Leiden.
De moeilijkheid zat niet in het vervoer en ook niet aan de bewaking, want de twee bewakers
weken angstvallig nooit bij de maansteen vandaan. Het probleem was dat als 's avonds de
maansteen weer in zijn oorspronkelijke vitrine terug geplaatst zou moeten worden, het museum al
lang gesloten is en dat het ingeschakelde alarm 's avonds - om veiligheidsredenen - niet tijdelijk
uitgezet kan worden .
Ook hier weer voorkwam Museum Boerhaave een ramp, want een vindingrijke medewerker van
het museum opperde de mogelijkheid om de maansteen 's avonds niet naar het museum, maar
naar het politiebureau van Leiden te brengen en het daar in een kluis te plaatsen. Zo gezegd, zo
gedaan.

De bewaking van de maansteen door de twee trouwe medewerkers van Boerhaave kon dus aan de
politie van Leiden worden overgedragen. De maansteen werd in het bureau in een inbraakvrije
kluis geplaatst en de volgende maandag (al weer onder bewaking!) opgehaald door medewerkers
van Museum Boerhaave. Nu staat de maansteen daar weer op zijn oude vertrouwde plek in de
vitrine.
En de NASA kan gerust zijn: er is helemaal niets mis gegaan!

Peter Louwman
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Het was "zijn" werkgroep • • •
Hij nam initiatieven om tot een werkgroep te komen, om jongeren zowel als ouderen te
begeleiden en te activeren, aan te sporen tot het observeren van Maan en Planeten.
Aanvankelijk lukte dat niet, maar in 1984 slaagde hij er toch in om samen met enkele
andere enthousiaste collega's de werkgroep Maan en Planeten op te richten en daarvan
nam hij na korte tijd ook de leiding op zich. Eigenlijk had hij zelf een beetje een hekel aan
besturen. Maar men had destijds al lang gezien, dat deze amateur-astronoom pur sang
ontegenzeggelijk over uitzonderlijke kwaliteiten beschikte om leiding te kunnen geven.
Reeds voor de oprichting van deze werkgroep was hij actief op velerlei gebied en
opgevallen door zijn brede kijk op dat prachtige stukje natuur boven ons hoofd. Mensen
liet hij delen in zijn kennis en ervaring en enthousiasmeerde ze. Hij had zijn sporen dus al
verdiend. Het kon niet anders, hij was de aangewezen persoon en .•• met succes.

Na deze eerste regels zal het wel duidelijk zijn, dat we hier schrijven over Henk
Nieuwenhuis, onze praeses, die na een lange voortreffelijke staat van dienst op 6 april
aanstaande de voorzittershamer zal overdragen aan zijn opvolger.
Alhoewel we al veel weten over deze unieke persoonlijkheid, was dit toch de ultieme reden
om hem eens thuis te Franeker op te zoeken voor een interview.

RUIMTEVAART

Op 17 jarige leeftijd - we noteren het jaar 1955 - kreeg Henk. een prismapocket over ruimtevaart
(auteurs: Willy Ley en Wemer von Braun !) en zo kwam het, dat zijn interesse aanvankelijk eerst
uitging naar ruimtevaart. In zijn geboorteplaats Jutphaas (tegenwoordig Nieuwegein) bestond
toendertijd al een ruimtevaartgroepje. Henk. vertelt: "We lanceerden zelfs. Vóór de eerste
Spoetnik - die op 4 oktober 1957 de ruimte inging lanceerden wij al raketten in de polder. We

_ noemden die plaats 'Cape Gale', genoemd naar polder Galekop. De lanceerplaats is thans niet
meer te vinden, want er staan nu huizen".

"WAAROM NIET IETS DOEN MET STERRENKUNDE? "

Zo hield Henk. zich enkele jaren bezig met" vuurspuwende projectielen ", maar .
" Waarom niet iets doen met sterrenkunde, koop een kijker !", was na verloop van tijd het advies
van zijn echtgenote. En dat werd opgevolgd. Rond het jaar 1962 kwam sterrenkunde in beeld. Hij
bouwde zijn eerste kijker, gemaakt met brilleglazen ! Die kijker heeft hij maar kort gebruikt, dat
geval vond hij maar niks. Dus dan maar een kijker gekocht, een 40 mm Polarex refractor. Het
echte waarnemen kon beginnen. Hij vertelt: "Ik ben in mijn ééntje begonnen. Als ik een
waarneming deed, dan was dat nieuw voor mij. Ik zag een bepaald hemelobject voor het eerst en
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had er nog nooit over gehoord. Ik bezat toen nog geen boeken en eigenlijk waren de observaties
echte ontdekkingen ".
Gezeten in zijn werkkamer boven, wijst Henk met trots naar zijn bibliotheek Daar staan keurig op
rij een aantal mappen met verslagen. Hij pakt de eerste map. Je treft tekeningen aan van maan- en
zonswaarnemingen. Jupitertekeningen werden voor het eerst uitgevoerd begin oktober 1962 en op
de 15e van dezelfde maand volgde Saturnus.
Op mijn vraag, wat nu zijn eerste boeiende waarnemingen waren, neemt hij je meteen mee naar
een paar bladzijden verderop. Hij herinnert het zich nog als de dag van vandaag.
12januari 1963: Venus in zijn eerste kwartier. De dag erna: Zonnevlekken waarnemen.
17 januari 1963: Marswaarneming. Op de Marstekening in kleur zie je al enig detail.
18 januari 1963: De eerste dubbelsterwaarneming: Alcor - Mizar.
Later in het jaar, om precies te zijn 29 juli 1963, maakte Henk zijn eerste maanfoto's. Deze
plaatjes zijn bewaard gebleven. Die wilde hij beslist niet weggooien.

Gezien het tijdsbestek konden we uiteraard niet alle "dagboeken" doornemen, maar één heel
bijzondere wil ik de lezer niet onthouden en dat was de map over het jaar 1971.
Naast uitgebreide verslagen van observaties in dat jaar, waarin Henk naar zijn zeggen de mooiste
Marstekeningen maakte, waaruit een Marskaart is samengesteld (secr.: zie Hemel en Dampkring
1971 -jaargang 69- blz.330), vielen mij toch een tweetal bijzondere aantekeningen op, waarvan
de laatste wel heel veel indruk op hem moet hebben gemaakt.

14 mei 1971 : Mijn eerste bezoek aan Oost-Duitsland (DDR). Dit was zeer bijzonder. We
kwamen aldaar in contact met collega-amateurs en we zorgden ervoor,dat ze de
nodige boeken kregen. Dat was overigens wel verboden!!

16 juni 1971 : Mijn eerste bezoek aan Franeker !!

EEN EIGEN STERRENWACHT

In 1969 bouwde Henk te Jutphaas zijn eigen sterrenwacht. Uiteraard hoorde zijn kleine
observatorium een naam te hebben. Hij hoefde er niet lang over na te denken. Het werd "Sonja",
genoemd naar zijn echtgenote. Hij beschikte aldaar over een 75 mm Polarex refractor, een
prachtig instrument, die zelfs in onze tijd een amateur zeker niet misstaat.
Natuurlijk -zo gaat dat meestal - zou deze kijker plaats maken voor een grotere. Henk vertelt:
"Het werd een echte "Meesters" telescoop met een 122 mm Steinheil-objectief. Die kijker werd
mij aangeraden en dus kocht ik hem". Op mijn vraag of de vermaarde amateur-astronoom
Meesters uit Halfweg zijn inspiratiebron is geweest, antwoordde Henk, dat toch eerder
Tjomme de Vries is geweest, die o.a. zeer bekend is geworden door zijn radiolezingen over
sterrenkunde en ruimtevaart.
Ook nu in Franeker bezit Henk een eigen sterrenwacht, die hij vernoemd heeft naar de Italiaans-
Franse astronoom Cassini. Deze sterrenwacht is overigens een evenbeeld van die uit Jutphaas,
dezelfde koepel staat er nog op. Uitrusting een Meade 8 inch Schmidt-Cassegrain telescoop.

VAN AFDELINGSLID TOT VOORZITTER

In 1963 werd Henk lid van de NVWS afdeling Utrecht. Die vereniging telde maar liefst 500
leden, waarvan er overigens zo gemiddeld maar 40 de lezingen bijwoonden. Eén van de eerste
lezingen, die hij bezocht, werd verzorgd door niemand minder dan Prof. Dr. M. Minnaert,
de hoogleraar, die o.a. met zijn werk 'De natuurkunde van het vrije veld' zo'n grote bekendheid
heeft gekregen. "Ik luisterde naar zijn verhalen over Maan- en Marsonderzoek. Die lezingen
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waren indrukwekkend, inspirerend. Er ging een wereld voor je open", zo vertelt Henk.. Op
diezelfde NVWS afdeling ontmoette hij, zo ongeveer 24 jaar oud, de eerste mensen, die later
naam gemaakt hebben. Achtereenvolgens noemt hij Dr. Tom de Groot, beheerder van de
sterrenwacht te Utrecht en voorzitter van de NVWS, Tjomme de Vries, Drs. Chriet Titulaer en
Ton Smit. De prachtige maanatlas (de le Kuiperatlas nog wel!) eigendom van Tjomme staat thans
in de bibliotheek van Henk..Aanvankelijk wilde hij niet, maar een jaar voordat hij naar Franeker
ging, is hij zelfs voorzitter geworden van de NVWS-afdeling Utrecht.

In 1970 richtte Henk.de JWG -afdeling Utrecht op en werd er voorzitter van. Er was in die tijd al
een landelijke JWG afdeling in sterrenkunde en ruimtevaart. Die gaven ook blaadjes uit. Ook uit
die eerste jaren van deze afdeling noemt Henk.leden, die later grote bekendheid hebben gekregen,
zoals: Govert Schilling, Niels Nelson, Wilfrled Boland en Rob van Dorland.
Inmiddels tovert Henk uit zijn boekenkast snel het boekwerkje te voorschijn, dat hij kreeg als
herinnering aan zijn afscheid bij deze JWG- afdeling. Elk lid heeft toen voor de totstandkoming
van dit werkje een waarneming ingestuurd, zoals: maan- en Jupitertekeningen, tekeningen van
zonnevlekken. Henk heeft deze actieve leden zelf leren tekenen. Heel bijzonder is, mag je wel
zeggen, dat het gehele werkje met de hand is geschreven door Govert Schilling.

DE WERKGROEP MAAN EN PLANETEN

Al in 1975 werd een eerste poging ondernomen om een werkgroep op te richten. Maar er
kwamen vrijwel geen aanmeldingen. Een viertal, herinnert Henk zich nog. De tijd was er
kennelijk nog niet rijp voor. Maar in 1984 lukte dat wel. NVWS-voorzitter Drs. Jan Luurs zette
een oproep in Zenit in een poging om alsnog een werkgroep Maan en Planeten te starten.
En dat had succes. Op deze oproep reageerden 9 mensen en zo kwam het op 15 december 1984
tot de oprichting. "Toch liep het aanvankelijk niet. Veelal kwamen we maar met zo'n 4 tot 8
belangstellenden bijeen, zo vertelt Henk, maar na ongeveer twee jaren, na een herhaalde oproep,
waren we door het dieptepunt heen en zijn we langzaam gaan groeien". Niet meteen, maar na
ongeveer een jaar, werd Henk Nieuwenhuis voorzitter van onze werkgroep. Natuurlijk kon hij
ook nu niet nalaten om voorname leden uit die beginperiode te noemen en hier zijn ze dan: Theo
Jurriëns, die even voorzitter is geweest, Arie Mak, Drs. Jan Luurs, George Comello en Mariët
Hofstee, de eerste secretaris en penningmeester. Daarna passeerden tijdens het interview heel kort
de hoogtepunten van het bestaan de revue van de onlangs tot zelfstandige vereniging verheven
werkgroep. Bijeenkomsten, waarvan de opkomst de laatste jaren steeds stijgende is, kalme
perioden en perioden van grote activiteit, zoals de Mars- en Jupiter-acties, de vele voordrachten
en dan vooral die werden gepresenteerd door eigen leden en zeker niet te vergeten de verzorgde
inzendingen van tekeningen en foto's van de leden, waarvan vele zijn afgedrukt in ons prachtige
blad Mercurius enz. enz.
Het positieve van ons blad vond Henk, dat het een grote stimulans is om met elkaar samen te
werken en vooral dat je kunt zien, hoe een ander het doet.
Met voldoening denkt onze voorzitter nog steeds terug aan de bijeenkomst ter gelegenheid van
ons 1O-jarigbestaan te Franeker, die hij zelf organiseerde. Er gaven toen zo'n 100 mensen acte de
présance, een geweldige opkomst. Uitstekende voordrachten en een kleine tentoonstelling,
ingericht door de. leden,-,maakten het geheel tot een waar feest. Natuurlijk waren de vele
bijeenkomsten op ons stekje de "Sonnenborgh" te Utrecht ook speciaal voor Henk. Centrale
ligging en altijd sfeer!
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EISE EISINGA

Zijn passie was natuurlijk in het bijzonder Eise Jeltes Eisinga, de beroemde Friese amateur-
astronoom en planetariumbouwer. "Het was een droomwereld voor mij om daar te komen, om
conservator te worden van het Eise Eisinga Planetarium. Ik had grote bewondering voor wat hij
gemaakt heeft", vertelt Henk, en ik solliciteerde gelijk, toen de gelegenheid zich voordeed".
Zeventien en een half jaar lang heeft Henk Nieuwenhuis in Franeker het beste gegeven met
behulp van de vele talenten die hij bezat. Vele initiatieven ondernam hij en de resultaten ervan
kan men thans nog steeds bewonderen. Denk alleen maar eens aan die fraaie nieuwe
expositieruimte, waarin een fraaie collectie instrumenten staat opgesteld, gemaakt door Friese
autodidacten uit de 18c en 19c eeuwen een collectie oude kleine hoekmeetinstrumenten. De
andere plaatsen die hij bezocht, waar Eisinga in zijn leven vertoefd heeft en de ontdekking van
een tweetal geschriften van de hand van deze beroemde Fries.
Vorig jaar - op 26 april 2001 - nam Henk afscheid als directeur/conservator van het planetarium,
na een boeiende en spannende tijd, waarin hij het beheer voerde over het ruim 220 jaar oude
planetarium. Vele prominenten en vanzelfsprekend enkele van zijn "oude" vrienden uit de
beginperiode van zijn carrière als amateur-astronoom waren aanwezig. Om met Henk
Nieuwenhuis te spreken: "Dat stemde tot vreugde".

VELE ANDERE BIJZONDERE AKTMTEITEN

Wie dacht, dat met het voorgaande alles gezegd is, vergist zich. Naast zijn normale dagelijkse
taak en zijn taken als voorzitter van verenigingen, was hij in staat om zijn vrije tijd te benutten
voor vele verwante en andere items, die zijn belangstelling hadden. Teveel om op te noemen,
maar die wil ik de lezer niet onthouden en hier volgt dan het merendeel.
Hij werkte vóór 1984 en ook daarna mee aan cursussen sterrenkunde van Teleac en daarnaast
verzorgde hij ook teksten voor Viditel en Teletext. Als er iets bijzonders was op sterrenkunde-
gebied, werkte Henk mee aan radiorubrieken, b.v. bij de inslagen op Jupiter. Hij deed presentaties
te Hilversum voor radio en T.V. Op de Koepel te Utrecht worden nu cursussen gegeven en
daarmee is hij begonnen.~---------------------

Henk Nieuwenhuis in het programma
"Nova" gepresenteerd door Paul Witteman,
waar hij in 1994 een toelichting gaf over de
inslagen van de brokstukken van de komeet
Shoemaker-Levy op Jupiter

Heel bijzonder is, dat hij destijds door Teleac werd uitgezonden als reisleider naar Rusland.
Enkele sterrenwachten aldaar werden bezocht: zoals de sterrenwacht van Moskou, een
sterrenwacht op de Krim en het observatorium in de Kaukasus met een radiotelescoop en de 6
meter spiegel, destijds de grootste ter wereld. -•.
Op uitnodiging van een Belgische werkgroep, nam hij op 16 februari 1980 een zonsverduistering
waar in Kenia. Mooie opnamen zijn er gemaakt. Voor deze gelegenheid bouwde Henk zelf een
instrument met o.a. een geelfilter, een filter die zou worden gebruikt om helium aan te tonen in de
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zonnea1mosfeer, de corona Van deze reis naar Kenia is een uitgebreid verslag gemaakt. Hij heeft
toen veel voor kranten geschreven en zo werd de reis bekostigd.
Grote belangstelling heeft Henk voor de Ster van Bethlehem. Op mijn vraag waarom die
interesse, antwoordt hij: ''Voor mij is het de bekendste ster in de wereld en ik vind het een mooi
verhaal". Hij is dan ook de schrijver van het boekje 'de Ster van Bethlehem', uitgegeven in
december 2000, waarvan nu al de tweede druk is verschenen met nóg meer kleurenafbeeldingen.
Henk Nieuwenhuis is vooral ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de sterrenkunde
("Quasars doen hem niet veel"). Hij maakte vele cultuurreizen en dan bedoelt hij cultuur in de
breedste zin van het woord, sterrenktmde komt er dan vanzelf wel bij. Hij is begonnen in Egypte.
Graag zou hij Irak willen bezoeken, maar onder de huidige omstandigheden, toch maar even niet,
vindt hij. Ook de dinosaurussen zijn niet aan zijn aandacht ontsnapt. Als liefhebber van vakanties
in Frankrijk, weet hij de juiste plekjes te vinden, waar nog interessante fossielen te vinden zijn,
maar dan niet alleen van overblijfselen van dino's.
Tot slot zou ik de vele artikelen willen vermelden, die Henk geschreven heeft voor kranten en
tijdschriften als: Kijk, Mens en Wetenschap, Hemel en Dampkring en Zenit. Bijzonder geslaagd
vindt Henk het artikel, dat hij voor Zenit schreef (Zenit 17e jaargang april 1990 !) met als titel
'Van Gogh als amateur-astronoom'. Elke krant heeft er wel over gepubliceerd en het heeft de
T.V. gehaald in Nederland, België en Duitsland, weet hij. Er is zelfs een tentoonstelling over
gehouden.

TEN HUIZE VAN HENK .

Was ik al eens onder de indruk van een echt museum ten huize van een van onze bestuursleden,
ook bij Henk in huis kun je je hart ophalen. Alles is goed gedocumenteerd en staat keurig op rij.
Je treft er vitrines aan met zijn verzamelingen van meteorieten, teetieten en fossielen. Replica's
van ruimtevaarttoestellen en ga zo maar door. Zijn bibliotheek is om door een ringetje te
halen. Vooral de zelf samengestelde bundels over allerlei onderwerpen, sterrenkundige
actualiteiten enz. vallen op. Hij is nu bezig met het samenstellen van een bundel over de Rode
Vlek van Jupiter.
En dan sluit je na een middagje Franeker je interview af, je denkt dan dat je nu toch wel alles
gehad hebt. Vergeet het maar hoor. Bij het verlaten van de werkkamer van Henk zie je, dat de
deur van een andere kamer openstaat en je ogen dwalen onwillekeurig naar binnen. Tot mijn
grote verbazing zit daar de echtgenote van Henk, die heel gedreven bezig is met een schilderstuk.
Ze houdt zich al jaren met schilderen en boetseren bezig en dan heb je bij mij - als liefhebber van
creatieve vakken - een fijne snaar geraakt. De lezer raadt het al, ik ben nog niet naar huis! Een
interessant gesprek over haar kleurrijke schilderijen en aanverwante zaken als b.v de
aangewende technieken, volgt.

DE SLOTACCOORDEN •••...

Na zijn afscheid als conservator heeft hij thans de tijd aan zichzelf. Tijd om je te richten op
datgene, waarin je plezier hebt. Hij heeft alweer een paar waarnemingen gedaan en opgestuurd.
Zijn favoriete bezigheid van het tekenen van maankraters en bergen weer oppakken, een activiteit
waarin hij uitblinkt en waarvan menigeen al lange tijd heeft kunnen genieten. Hij is bezig met het
opknappen van zijn sterrenwacht. Gaat artikelen schrijven over onderwerpen, waar andere
mensen niet mee bezig zijn. Henk wil ook weer gaan schilderen, aan fotografie gaan doen.
Inmiddels is hij lid geworden van een fotoclub te Franeker. En vooral ... meer op vakantie.
Zo wil ik dan nu gaan besluiten, maar niet zonder te vermelden, dat men van grote waardering
voor dit fenomeen heeft laten blijken.
Voor alles wat hij als amateur-astronoom heeft betekend voor astronomisch Nederland werd hem
al in 1976 de 'Dr. J. van der Biltprijs 'toegekend en de kroon op alles was, dat hij half januari
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1998 het bericht ontving, dat een planetoïde (m.7541) naar hem is vernoemd. Henk heeft hierover
zelf gezegd: ''Het is in mijn carrière als amateur-astronoom het mooiste wat mij is overkomen.
Eerlijk gezegd, ben ik er ook wel een beetje trots op".
Beste Henk, namens het bestuur van de Vereniging werkgroep Maan en Planeten, wil ik de
hartelijke dank uitspreken voor al die jaren, dat je onze vereniging zo voortreffelijk geleid hebt.
Het was grote klasse.
Wij wensen jou en je echtgenote nog vele jaren toe in goede gezondheid en blijf genieten van
alles wat de natuur te bieden heeft.

Jan H.G. Viester, secretaris van Vereniging werkgroep
Maan en Planeten van de NVWS .

EENIEDER DE RUIMTE GEVEN ...

Een interview met IJsbrand van Straalen

De werkgroep is een platform, waar je met elkaar nieuwe ideeën kunt opdoen, waar we
eenieder de ruimte willen geven. Een plek voor iedereen, van klein geoutilleerd tot
geavanceerd. Vooral belangstelling hebben voor jong talent; die willen wij een steuntje in
de rug geven. Stimuleren om Maan en Planeten waar te nemen. Daarmee hebben we
vertolkt, wat onze nieuwe voorzitter van de Vereniging werkgroep Maan en Planeten voor
ogen heeft. Hij is beslist geen onbekende in astronomisch Nederland, integendeel deze
voortreffelijke amateurastronoom heeft reeds zijn sporen verdiend. Een reden temeer om
hem in Mercurius voor het voetlicht te halen.

AL VROEG BEGONNEN .

Hij werd geboren in 1963 te ' s Gravenzande. Zijn belangstelling voor sterrenkunde dateert al
vanaf zijn }3e jaar. Hij kocht zich een '7 Yz cm' Newtonkijker bij de plaatselijke opticien en
zo kon hij dus thuis kijken naar de sterrenhemel. Hij keek niet alleen naar Maan en Planeten,
maar ook deepsky-objecten stonden op het menu.Als jong amateur raakte hij aldus geboeid door
het heelal en voegde hij zich bij die grote groep mensen, die wel eens verder denken dan aan de
dagelijkse dingen.

IN SAMENWERKING MET !

Na de eerste verkenningstochten in de ruimte, waarin hij in zijn eentje met een klein maar
uitstekend instrument 'zijn' ontdekkingen deed , voelde hij de behoefte om in contact te komen
met anderen, die geïnteresseerd waren in dezelfde hobby. IJsbrand vertelt:" Op 18- jarige leeftijd
leerde ik Rob Lefeber kennen. Hij was belangrijk voor mij. Hij stimuleerde me zelf een Newton-
telescoop te bouwen, die ik op een zogeheten Dobsonmontering plaatste.
Samen gingen we -het was begin 1985! - naar Frankrijk, om precies te zijn naar Puimichel, waar
Dany Cardoen zijn indrukwekkende sterrenwacht had. Toen ben ik begonnen met astro-
fotografie. maan en planeten, maar ook deepsky-objecten werden op de gevoelige plaat
vastgelegd ".

VANAF ZIJN ACHTTIENDE JAAR ..•
We kunnen stellen, dat Ilsbrand vanaf zijn 18e jaar volop bezig was met sterrenkunde. Deze
welkome en afwisselende hobby bleef hij zelfs trouw naast zijn studies aan het Middelbaar
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Onderwijs (VWO) en de Technische Universiteit te Delft. Hij werd zelfs voorzitter van de
werkgroep Astrofotografie en heeft in die kwaliteit, tezamen met collega-bestuurslid John
Sussenbach, deze vereniging acht jaar lang gediend.
Niet minder belangrijk en beslist vermeldenswaard is, dat onze nieuwe praeses reeds in de
periode 1988 lid werd van de werkgroep Maan en Planeten. Onze attente werkgroepleden zullen
zich uiteraard de aanleiding tot dit lidmaatschap wel kunnen voorstellen. De planeet Mars was in
1988 in oppositie en nog wel in het perihelium van zijn baan. De 'rode' planeet was de Aarde
genaderd op een afstand van 58,8 miljoen km en in september van dat jaar zichtbaar met een
schijnbare diameter van 23,8 boogseconden. Deze Marsoppositie van 1988 was voor de
noordelijke waarnemers de gunstigste tot het jaar 2003.
Dsbrand merkt op: "lnmiddels ben ik nu 13 jaar lid van Maan en Planeten. Dat is reeds lang. We
behoren tot de oude garde en elk jaar komt er één bij, Jan ".

"UIT EN THUIS "

Ja en daar zit je dan 1 februari -op zijn vrije dag-
tegenover een amateur-astronoom in werktenue, die rustig
even tijd voor je vrij heeft gemaakt. Hij is n.l.druk bezig
met de bovenste verdieping van zijn huis. Jawel, ook het
'klussen' is hem niet vreemd. En dan neemt hij je mee
naar een klein kamertje en laat me mappen zien met
daarin prachtige foto's van Messier-objecten. Vervolgens
een foto, die gemaakt is tijdens zijn eerste voordracht
voor de werkgroep Maan en Planeten. Dat was in 1989. In
het verslag van die bijeenkomst staat het navolgende
vermeld: " Ilsbrand - ook uit 's Gravenzande - liet
zien wat je met een betrekkelijk kleine refractor (80 mm!)
kunt bereiken. Hij was er erg enthousiast over en dat was
te zien aan zijn dia's met reeksen afbeeldingen van Jupiter
ende Maan ....
In dit verband kan IJsbrand het niet nalaten om de namen
van die voortreffelijke amateurs te noemen, die grote
voorbeelden voor hem zijn geweest: Rob Lefeber, Dany
Cardoen, Gerhard Claus en vervolgens Dim Moerman en
Jan Koet. Met deze groep werkte ik veel samen en
eigenlijk nog steeds. Het is een hechte amateurgroep.
Natuurlijk is hij ook in het bezit van een uitstekend

geoutilleerde sterrenwacht, vernoemd naar de beroemde Franse natuurkundige Jean Bernard
Foucault.
De uitrusting: Een 15 cm Maksutov, een 15 cm Newton fi'8, de reeds vermelde 21 cm Newton fi'4
op Dobsonmontering, een 80 mm Vixen fluorietkijker en een 14 cm Schmidt camera (Celestron)
completeert het geheel. Daarnaast beschikt hij over een doka met de nodige apparatuur om foto's
te ontwikkelen. Met trots meldt hij, dat hij binnenkort de beschikking krijgt over een Ash Lurie
200 camera. Met een opening van 200 mm en een beeldveld van meer dan 10 graden is dit
welhaast de ultieme camera voor de astrofotograaf, Wel, zal de lezer denken, met zo'n rijkdom
aan apparatuur kun je wel 'even' vooruit.
IJsbrand heeft veel in het buitenland waargenomen. In 1995 bezocht hij de Winter Star-Party te
Florida. Heeft veel in Frankrijk gezeten. Natuurlijk in 1999 de zonsverduistering gezien en
afgelopen jaar bezocht hij zelfs op La Palma de 'Dutch Open Telescope'. "Ik heb er veel
gefotografeerd met een 90 mm ETX Maksutov (Meade). Prachtige Marsfoto's gemaakt, waarop
veel detail is t~ zien", vertelt onze reizende astronoom.

IJsbrand van Straalen in actie tijdens
een bijeenkomst van de werkgroep
Maan en Planeten.
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" KLAVERTJE VIER !! ....

Aan het eind van de middag serveert Ilsbrand een heerlijke lunch. "Gastronomie is ook een
hobby van mij. Ik houd ook van lekker eten koken ", vertelt Dsbrand. Tijdens het tafelgesprek
vertelt hij, dat hij vorig jaar gehuwd is met Henny Reemer. Heel bijzonder is wel, dat hij haar
heeft leren kennen door de astrofotografie. Henny is met haar activiteiten begonnen op
volkssterrenwacht Copernicus in Haarlem.
"Je treft bij mij in de huiskamer aan de muren geen astrofoto's e.d. aan", merkt Ilsbrand op.
Van mijn opmerking, dat dat toch niet helemaal opgaat, geniet hij. Een werkje van Henny, die in
de huiskamer hing, was mij n.l. niet ontgaan ! Ik zag daarop een afbeelding van Saturnus en een
afbeelding van Nicolaus Copernicus. En op dat zelfde werkje waren bladeren, een takje haver en
een 'klavertje vier' aangebracht. Een 'klavertje vier'?? Staat dat niet voor geluk, als je zoiets
vindt? Ik denk eerlijk gezegd van wel. Het is n.l. absoluut niet teveel gezegd, dat wij ons gelukkig
mogen prijzen met deze nieuwe voorzitter, een professioneel amateur-astronoom en een ervaren
bestuurder.

Jan H.G. Viester.

TWEE VAN DER BILT-PRIJSWINNAARS
"Twee Van der Bilt-prijswinnaars" was de titel van een stukje in het blad Zenit van februari 2002,
geschreven door Prof. Dr. Hugo van Woerden, voorzitter van de NVWS.

Tijdens het Astro-weekend, gehouden te Tilburg op 10 en 11 november van het vorige jaar werd
aan Erik Bellaard en Ton Spaninks de Dr. J. van der Bilt-prijs toegekend voor hun uitzonderlijke
prestaties in de popularisering van de sterrenkunde.
In voornoemd artikel trof ik een foto aan, waarop de voorzitter van de NVWS en de beide
prijswinnaars stonden afgebeeld. Prima zo hoor, maar eerlijk gezegd, vond ik de foto in het
artikel "Een glorieus eeuwfeest" in de januari 2002 uitgave van Zenit wel zo leuk. Een gezellig
kiekje, waarop naast de beide prijswinnaars ook de echtgenote van Erik alsmede de echtgenote en
kinderen van Ton stonden afgebeeld. En dat bracht mij op een idee.

Zoals ik het bij mij thuis ook ervaar, is het je eigen vrouw, die je in alles enthousiasmeert, met je
meedenkt en je de ruimte geeft, om naast het vele andere vaak verantwoordelijke werk die je in je
leven hebt, je ook te kunnen uitleven in je hobbies. Het geeft een extra dimensie aan je leven en
daar mag je best blij mee zijn.
Ik dacht bij mezelf, dat zal en kan bij Ton en Erik niet anders zijn. Vandaar dat ik de echtgenotes
van Ton en Erik telefonisch benaderd heb om een klein stukje te schrijven, waarin zij konden
vertellen, hoe zij de hobby van hun man beleven (beleefd hebben). Het moest een verrassing voor
hen blijven en vaak moest ik via een omweg proberen om de dames telefonisch te bereiken, maar
het is gelukt.

-0-0-0-0-0-
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"IK LEERDE HEM KENNEN, MÉT ZIJN HOBBY "

EUemarie Spaninks-van Laanen.

Ton heeft interesse in alles wat met het heelal te maken heeft vanaf zijn
4e jaar. Toen knipte hij alles, wat leek op een ruimtevaarder, uit de krant.
Je begrijpt dus wel, dat ik Ton leerde kennen in 1972, samen met zijn
hobby. Ik heb dus heel wat jaren mee moeten kijken naar allerlei
vreemde hemelverschijnselen en ik ben vaak uit bed gehaald met de
mededeling: ''Nu moet je echt komen kijken, zo heb ik het nog nooit
gezien". Je moet je dan voorstellen, hoe dat gaat: uit een warm bed,
aankleden, contactlenzen in, jas aan, handschoenen zoeken, pet op, de
weg zoeken in het donker (want er mag vooral geen licht aan), kijken en

/ blauwbekken. Maar je moet toch mee kunnen praten.
De kinderen moesten er ook aan geloven voor een komeet. Ze waren

" 'c~ eigenlijk te klein, maar een toverfee hebben ze wel gezien.
De zon is op dit moment het belangrijkste in Ton's leven, maar die is in Nederland vaak waterig.
Als de lucht dan toch opentrekt, worden er dus zonnevlekken geteld. Daarvoor laat hij zijn eten
staan en moet alles wijken. Iedere week gaat hij naar Evert Gorter. De protuberansenkijker is nu
bijna klaar, maar er is al weer een nieuw project. Alle materialen zijn al weer verzameld. Dus
weer heel wat eenzame avonden.
Ik zelf kijk nu uit naar de reis naar Las Palmas, want ik mag mee. We zijn dan 25 jaar getrouwd.
Het is nog steeds spannend tussen Ton, mij en het heelal.

"GELUKKIG HOEF JE NIET ZOVAAK EEN STERRENWACHT TE BOUWEN" ...

Inge BeUaard- Vlasveld.

Ik ken Erik niet anders, dan dat hij verslaafd was (en nog steeds is) aan sterrenkunde.
Toen we een tijdje in Tilburg woonden, kwam het idee om een eigen sterrenwacht te bouwen. Het
bleef niet bij een idee en je bent als "vrouw van" natuurlijk behulpzaam. Daarom heb ik dan ook
in een hete mei-zon de zeventien meter fundering gegraven voor de sterrenwacht en kilometers
met volle kruiwagens gesjouwd (gelukkig hoef je niet zo vaak een sterrenwacht te bouwen in je

leven).
Vaak was Erik samen met z'n maatje Ton op pad. Hetzij voor
Wega, onze lokale vereniging, hetzij voor een Werkgroep of
voor de sterrenwacht van Hoeven. Een enkele keer in de zijspan
bij Ton. Als je dan zag, hoe verkleumd Erik eruit stapte. Zeker
als je dan naar Ton keek: Die bleek gewoon zijn sandalen nog
aan te hebben!
Ook de nationale sterrenkijkdagen gingen niet onopgemerkt
voorbij. Altijd, was er wel volk over de vloer. Zo ook eens 'n
klein jongetje, die voor het eerst de maan zag door de 25 cm
kijker van Erik: "Ooh, ik zie allemaal puisten op de maan ..... ".
Het afgelopen jaar was voor Ton en Erik heel bijzonder. Eerst
het bezoek en gesprek met de koningin en als klap op de vuurpijl
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ook nog eens die mooie Van der Bilt-prijs. Daar zijn ze apetrots op (en ik ook I!). Dat is gelijk
een extra stimulans om op dezelfde energieke wijze door te gaan.

-0-0-0-0-0-

De lezer zal het me eens zijn, dat de beide dames heerlijke spontane verhaaltjes hebben inge-
zonden. Maar ik zou er toch iets aan willen toevoegen. Die foto op pagina 29 van de januari-2002
uitgave van Zenit benadrukt nog eens extra, dat Ellemarie (en de kinderen) alsmede Inge met
recht delen in die welverdiende prijs. Ook jullie allemaal nogmaals van harte proficiat en blijf er
maar apetrots op.

Namens het bestuur van de werkgroep Maan en Planeten,
Jan Viester, secretaris.

VERSLAG VAN DE WERKGROEPBIJEENKOMST
TE UTRECHT D.D. 3 NOVEMBER 2001.

We hadden er eigenlijk wel op gerekend, alle voorafgaande berichten waren positief en de
organisatie was erop afgestemd. Maar helaas, de najaarsbijeenkomst kon niet plaatsvinden op
Museum Sterrenwacht "Sonnenborgh". Vanwege bouwwerkzaamheden was de collegezaal niet
beschikbaar. Stichting de Koepel zorgde voor een vervangende gelegenheiden zo konden we terecht
in Museum Catharijne Convent te Utrecht.

Zoals reeds in het jaarverslag aangegeven, waren bepaalde omstandigheden, die we niet in de
hand hebben gehad, er de oorzaak van, dat het ochtendprogramma maar moeilijk op gang kwam
en een deel verplaatst moest worden naar de middag. Dat gaf consequenties m.b.t. de beschikbare
tijd voor het overige program, het werd dringen geblazen. Dat zien we niet graag en kiezen liever
voor een rustiger gang van zaken. Overigens met een welwillende samenwerking kwam alles nog
op zijn pootjes terecht en kunnen we zeker met voldoening terugzien op deze middag, zeker daar
waar het gaat om de hoge kwaliteit van de voordrachten.

Na het welkomstwoord door de voorzitter kwamen de agendapunten van het bestuur aan de orde.
We vermelden de belangrijkste.
• Aandacht werd geschonken aan de homepage. De voortgang werd gepresenteerd. Een aantal

leden heeft zich opgegeven om webmaster Mark Goedhart te assisteren bij de verdere
realisatie van de site. Deze leden hebben een sub-werkgroep gevormd en hebben in de
middagpauze verder overleg gepleegd en de lijnen uitgezet voor de komende tijd.

• De aanwezigen stemden in met de benoeming van webmaster Mark Goedhart tot lid van het
bestuur van de Vereniging werkgroep Maan en Planeten.

• Onze huidige praeses Henk Nieuwenhuis zal op de voorjaarsbijeenkomst van 2002 de
voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger. Het bestuur droeg IJsbrand van Straalen als
kandidaat voor, maar gaf ook aan, dat andere leden, die belangstelling hebben voor de functie
van voorzitter van de werkgroep zich schriftelijk bij de secretaris kunnen aanmelden. Volgens
de statuten moet dit uiterlijk zeven dagen vóór de jaarvergadering van voornoemde
bijeenkomst geschieden.

• Terwijl ervoor gezorgd werd, dat onze voorzitter een kopje koffie ging drinken in het
restaurant, heeft de secretaris, samen met de overige bestuursleden, aandacht besteed aan de
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voorjaarsbijeenkomst van 2002. Iedereen was het er mee eens, dat we van deze dag ereen
willen maken, die zeker in herinnering zal blijven van Henk. Het program van die dag zal op
de eerste plaats in het teken staan van voordrachten van leden en daarnaast zal ook ruimte zijn
voor (een) gastspreker(s). De secretaris gaf te kennen, dat ideeën van leden voor deze dag
uiteraard van harte welkom zijn. Er zal gezocht worden naar een geschikte locatie, die toch
wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Om maar eens een paar te noemen: Een
gelegenheid die minimaal 50 personen kan herbergen, centraal in het land ligt, goed
bereikbaar is en een gezellige ambiance heeft. Suggesties werden door de leden gedaan.
Vanwege de geringe capaciteit (max.38 pp.!) zal dat dus helaas niet de collegezaal van de
"Sonnenborgh" kunnen zijn.

• Ook werd op wens van een der leden nog eens van gedachte gewisseld over het zoveel
mogelijk publiceren van waarnemingen in het blad Mercurius. Onze redacteur en waar-
nemingsleider Hans Goertz gaf in antwoord duidelijk aan, dat hieraan tegemoet zal worden
gekomen en dat daarvan ook blijk is gegeven in de laatste editie van Mercurius, maar dat ook
andere zaken, zoals verenigingsnieuws en artikelen, ruimte verdienen. Hierin zal een
evenwicht moeten zijn. Hij gaf ook de unieke mogelijkheden aan in dit verband, die de
homepage te bieden heeft, waar een speciale waarnemingensite aan is toegevoegd.

De afwijkende locatie voor deze bijeenkosmt, de aula
van het museum "Catherijne Convent" te Utrecht,
leverde een sfeervolle dag op voor de werkgroep.

De bijeenkomst werd vervolgd met de voordrachten:
.

De Nördlinger Ries. Hans Goertz bezocht in het najaar de stad Nördlingen in Zuid-Duitsland,
waar zich de Rieskrater bevindt, een meteorietinslagkrater met een doorsnede van 25 km. De
voordracht liet aan de hand van duidelijke schema's en een video-animatie zien, hoe de inslag
heeftplaatsgevonden ca. 15 miljoen jaar geleden, Hoewel de krater niet echt opvalt in het
landschap, is hij vooral vanuit de lucht en vanuit zekere waarneemplaatsen (b.v. de kerktoren van
Nördlingen) te herkennen. In de stad Nördlingen is in het Rieskrater-museum een permanente
tentoonstelling gevestigd over de Rieskrater en vele andere inslagkraters op aarde, waarbij een
indrukwekkende verzameling meteorieten alsmede een maansteen te bewonderen valt.

De waamemingensite was de tweede in de reeks van voordrachten deze dag.
Waarnemingsleider Hans Goertz presenteerde aan de hand van een meegebrachte laptop en een
door de secretaris geleende beamer, de waarnemingensite, die in de zomer van 2001 op poten is
gezet:' Diverse" reeds" ingeveerde-waamemingen- ..werden, getoond;. waasbij. een discussie werd
gevoerd over de functionaliteit van de site. De voordelen ervan waren overduidelijk.
De waarnemingen van collega-waarnemers komen snel ter beschikking en men hoeft hierop niet
te wachten tot een voordracht op de halfjaarlijkse werkgroepbijeenkomst of op het verschijnen
van de resultaten in Mercurius. De waarnemingsleider pleitte ervoor van de "site" een levendig
geheel te maken, d.w.Z. dat men de resultaten direct doorstuurt en men niet wacht, totdat men er
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genoeg verzameld heeft. Zo kan iedereen de meest recente observaties direct bewonderen en
vergelijken met zijn!haar eigen resultaten.

Vervolgens kwam Peter met het gebruikelijk diapraatje "Nieuws uit het Zonnestelsel" Hij
begon allereerst met dia's, die hij tijdens het NVWS-jubileumfeest in Ede op 22 september 2001
had genomen. Hoogtepunt van dit 100-jarige verjaardagsfeest was natuurlijk het bezoek,
waarmee H.M. Koningin Beatrix ons vereerde. Peter toonde diverse dia's van dit feest, maar het
meest getroffen waren wij door zijn beelden van het handen schudden van Jan Viester met
Koningin Beatrix en van de overhandiging door Henk Nieuwenhuis van de nieuwe 2e druk van
zijn boekje "De Ster van Bethlehem". Onze koningin was erg verblijd met dit boekje. Ze ontving
meerdere publicaties deze dag en uiteraard niet alleen van onze werkgroep en dat was de
aanleiding tot haar opmerking: "We hebben straks wel veel te lezen in de auto".
Andere dia's, die Peter liet zien, hadden betrekking op allerlei nieuwsberichten van het laatste
halfjaar. Om een paar te noemen: De eerste zojuist gepubliceerde foto van de komeetkem van
komeet Borelly, verkregen middels een door een ionenmotor aangedreven ruimtesonde Deep
Space I . Vervolgens een foto van een klein stukje Mars, waarvan het oppervlak sprekend lijkt op
een Zwitserse gatenkaas. Een foto van 2001KX76, een planetoïde ontdekt in de Kuiper-gordel,
die met een geschatte diameter van 1200 km de allergrootste genoemd mag worden en tenslotte
twee foto's, die een vergelijking moesten uitbeelden tussen een zandhoosje in de Gobi-woestijn
van China en een zandhoosje ergens op Mars.

De zonsverduistering van 21 juni 2001. Arthur Wiegman verzorgde de voordracht over dit
indrukwekkende schouwspel, die hij zelf had waargenomen in Afrika Helaas kon hij zijn
presentatie maar voor een deel afmaken, omdat er een storing ontstond in zijn laptop. De beelden,
die we wel zagen, getuigen er van, dat het voor Arthur een hele belevenis moet zijn geweest. Niet
alleen van de eerste eclips van het nieuwe millennium kregen wij beelden te zien, maar ook van
andere hoogtepunten van deze georganiseerde reis naar Zambia. Wellicht stellen we hem t.z.t.
nog eens in de gelegenheid het gehele reisverslag te presenteren.
Vervolgens was het de beurt aan John Sussenbach. Zijn spontane verzoek, gedaan vlak voor deze
bijeenkomst, om ook zijn dia's te mogen vertonen van de zonsverduistering in Afrika, werd door
ons vanzelfsprekend gehonoreerd. Net als bij Arthur moest ook John eraan geloven. De diaslede
kwam te vallen en zo was de volgorde van de presentatie te niet gedaan. Geen probleem verder
hoor, het werd snel opgelost en we hebben genoten van die prachtige opnamen, die hij in Zambia
gemaakt heeft.

Mijn eerste ervaringen met de OMC-140. Na de zonovergoten voordrachten van de eclips-
reizigers was het de beurt aan Remco Scheepmaker, daarbij geassisteerd door zijn collega Edo
van Zanten. Remco vertelde, dat de Orion OMC-140 de opvolger is van zijn oude 11 cm
Newton, die hem 6 jaar trouwe dienst had bewezen. Omdat hij vooral planeten wilde waarnemen,
koos hij voor een 14 cm Maksutov i.p.v. de 20 cm C8, omdat de beelden in de OMC iets
scherper zijn. Ook wenste hij goed te kunnen fotograferen, dus koos hij voor de GP-DX
montering, die tot op heden goed bevalt. "Met de 7 x 50 zoeker is het opzoeken van deepsky
objecten erg leuk, maar het meest geniet ik toch van de Maan en de heldere planeten met hun
talloze details", vertelde Remco. Inmiddels heeft hij de Maan al een aantal malen gefotografeerd
en geprobeerd om Jupiter te tekenen en dat, zo verzekerde hij ons, wil hij naast het maken van
deep-sky foto's vaker gaan doen. In een artikel van zijn hand in deze editie van Mercurius gaat
Remco o.a. nader in op zijn ervaringen met de OMC-140.

Titan, de grootste maan van Saturnus. Deze voordracht werd verzorgd door Niels Nelson,
nieuw lid van onze werkgroep. Deze verdienstelijke en voor velen reeds bekende amateur-
astronoom en thans docent natuurkunde nam ons mee naar verre oorden in ons zonnestelsel.
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Het onderzoek, in de 80-er jaren van de vorige eeuw verricht door de Voyagers, gaf deze maan
vanwege haar dampkring een gesluierd imago mee. Uit deze waarnemingen en die van o.a. de
Hubble Space telescoop bouwden onderzoekers een theoretisch model van de atmosfeer op. Niels
verduidelijkte, dat dit model als basis zal dienen voor de entree van de Huygens-sonde, die in
november van 2004 (losgekoppeld van de Cassini-sonde !) zal afdalen naar Titan. Nog enkele
belangrijke aandachtspunten stelde hij deze middag aan de orde.
Voor wat betreft het mankement, ontdekt bij de dataoverdracht van de Huygens- naar de Cassini-
sonde, is men na het testen in november 2001 redelijk optimistisch. Onderzoek van Titan is direct
gekoppeld aan mogelijke kennis over de oeratmosfeer van de aarde. In aansluiting hierop vertelde
Niels, dat door het geringe zonnelicht op Titan mogelijk alle chemische processen in de
atmosfeer veel langzamer verlopen dan destijds in de oeratmosfeer van de aarde.

"Gezichten van de Maan" was de titel van het laatste onderwerp en tevens het slot van deze
middag. Wetenschapsjournalist Govert Schilling (zelf lang geleden een verwoed waarnemer van
de Maan en nog steeds lid van onze vereniging) verzorgde deze lezing, waarbij hij de nadruk
legde op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo weten we, dat er nu meer bekend is
over de inwendige bouwen de mineralogische samenstelling van de maan en dat er

nauwelijks"Gezichten van de Maan" was de titel van
het laatste onderwerp en tevens het slot van deze
middag. Wetenschapsjournalist Govert Schilling (zelf
lang geleden een verwoed waarnemer van de maan en
nog steeds lid van onze vereniging) verzorgde deze

~:r", lezing, waarbij hij de nadruk:legde op de meest recente
wetenschappelijke inzichten. Zo weten we, dat er nu
meer bekend is over de inwendige bouwen de
mineralogische samenstelling van de maan en dat er
nauwelijks meer getwijfeld kan worden aan het feit,
dat de maan is voortgekomen uit de aarde

In het prachtige boek "Gezichten van de Maan, feiten,
fabels en fascinatie", waarvan Govert de auteur is en die in 1994 is uitgegeven, veroorloof ik me
uit de laatste alinea van zijn boek deze zin te mogen aanhalen .
"Wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de relatie tussen mens en maan
veel inniger is, dan wij ooit voor mogelijk hielden" .
Ik weet haast wel zeker, dat deze boeiende lezing deze zin nog eens extra heeft benadrukt en
tevens, dat deze voordracht een verrijking was van onze kennis over het dichtstbijzijnde
hemellichaam van de aarde.
Het program van deze middag was inderdaad wat overladen, maar toch blikte voorzitter Henk
Nieuwenhuis met tevredenheid terug op deze dag en sloot om 16.45 u. deze tweede bijeenkomst
van onze werkgroep in het jubileumjaar van de NVWS af.

Wetenschapsjournalist Govert Schilling
geflankeerd door onze secretaris Jan
Viester, na de voordracht te Utrecht

Jan H.G. Viester, secretaris.

De thema's die Govert presenteerde waren:
a) De aarde heeft vier manen.
b) Het Apollo-programma was overbodig.
c) Er-ligt een privé-kerkhof op de maan.
d) Er is leven mogelijk op de maan.
e) Er komt een nieuwe maanrace.
t) De moeder van de maan is dood.
g) Zonder de maan waren we er niet.
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ConceJ!!.jaarverslag 2001
Het afgelopenjaar stond in het teken van het IOO-jarig bestaan van de NVWS. De viering van dit
heugelijke feit vond haar hoogtepunten in het feestelijk symposium op zaterdag 22 september in
de "Reehorst" te Ede, alsmede de grootse publieksmanifestatie "Retourtje Ruimte" op 13 oktober
in het Educatorium van het universiteitscomplex de Uithof te Utrecht.
Onze Vereniging Werkgroep Maan en Planeten heeft niet alleen een steentje willen bijdragen aan het
welslagen van dit eeuwfeest door de beide jaarlijkse bijeenkomsten een bijzonder tintje te geven, maar ook
door op voornoemde, door de NVWS georganiseerde, evenementen aanwezig te zijn met prachtige stands.
Onze aanwezigheid met een stand te Ede, om maar met het laatste te beginnen, was om door een
ringetje te halen. Door de bestuursleden was uiterste zorg besteed aan de presentatie. De activi-
teiten van onze werkgroep kwamen duidelijk tot uiting en daarmee deden we ook recht aan onze
doelstellingen. Niet alleen het geïnteresseerde publiek, maar ook Hare Majesteit Koningin
Beatrix, die tot ieders verrassing en grote voldoening het symposium met een bezoek vereerde,
schonk ruime aandacht aan onze werkgroepstand.
Op de publieksmanifestatie te Utrecht resulteerde onze prachtige stand, alwaar uitgebreide voor-
lichting werd gegeven, zelfs tot het inschrijven van nieuwe leden.

Over de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep, gehouden op zaterdag 31 maart in Volksster-
renwacht Bussloo (gemeente Voorst), waren we zeer te spreken. Het program kwam uitstekend
uit de verf en de staf van de sterrenwacht deed voortreffelijk haar werk. Voeg je daaraan een
aantal bezoekers van maar liefst 55 toe, waaronder 31 leden van de werkgroep en een gezellige
ambiance, dan heb je alle ingrediënten voor een geslaagde bijeenkomst.
Uit het geheel van aandachtspunten tijdens de jaarvergadering willen we enkele belangrijke
vermelden. Eric Wemer werd met algemene stemmen benoemd tot penningmeester van de
werkgroep en volgde daarmede Ido Oosterveld op. Stijgende kosten ten laste van onze werk-
groep waren voor het bestuur de aanleiding om een contributieverhoging voor te stellen. De
ledenvergadering ging accoord en we stelden de contributie vast op € 6,00 (f 13,22) voor jongeren
tJm 20 jaar en vanaf 21 jaar op € 11,00 (f 24,24). Aandacht werd besteed aan de realisatie van
onze homepage en ook werd het verzoek herhaald tot medewerking van de leden aan de totstand-
koming van de jubileumuitgave van Mercurius t.g.v. het IOO-jarig bestaan van de NVWS.
De presentaties van de werkgroepleden tijdens de ochtend en de gehele middag waren van hoog
gehalte en als hoogtepunt mogen we zeker de voordracht met als titel "de Manen van Jupiter"van
Prof. Dr.W .de Graaff vermelden. Voor een uitvoerig verslag van de eerste bijeenkomst in 2001
verwijst de secretaris naar de oktoberuitgave van Mercurius (pagina's 27 tJm 31).
De najaarsbijeenkomst, die op 3 november in Museum Catharijne Convent te Utrecht werd
gehouden, verliep niet geheel vlekkeloos. Door onvoorziene omstandigheden konden we het
ochtendprogramma zeker niet ten volle tot uitvoering brengen en moest voor een deel worden
overgeheveld naar de middag. Om dan, gelet op de beschikbare tijd, iedere voordracht tot z'n
recht te laten komen, moesten we alle zeilen bijzetten. Niettemin kunnen we toch met grote
voldoening terugkijken op deze dag. Uitstekende voordrachten werden ons deel en vooral die van
de jonge nieuwe leden van de werkgroep waren smaakmakers. Genoten hebben we ook van de
voordracht "Gezichten van de Maan" aan het eind van de middag, verzorgd door weten-
schapsjournalist en werkgroeplid Govert Schilling.
Op de presentielijst van deze dag stonden 38 namen vermeld. Opnieuw een hoogtepunt? Jazeker,
het waren allen leden van de werkgroep. Klasse, steeds meer belangstelling van de zijde van de
leden doet het bestuur goed. Voor een uitgebreid verslag verwijst de secretaris naar het concept-
jaarverslag 2001 als vermeld elders in deze editie van Mercurius.
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Bestuursoverleg

Op dinsdag 8 mei 2001 kwam het bestuur van de werkgroep in vergadering bijeen te Franeker.
Belangrijke onderwerpen van gesprek waren achtereenvolgens:
a De komende bijeenkomsten van de werkgroep. Waar zullen deze plaatsvinden en wat zijn

geschikte locaties voor onze werkgroep.
b. De voortgang van de realisatie van de jubileumuitgave van Mercurius en de homepage van onze

werkgroep.
c. De samenstelling van het bestuur. Het voorstel van onze voorzitter om onze webmaster Mark

Goedhart op te nemen in het bestuur werd unaniem aanvaard. Op de bijeenkomst te Utrecht op 3
november as. zal dit voorstel aan de leden worden voorgelegd.

d. Ons blad Mercurius. We zullen leden toch meer moeten activeren om kopij voor ons blad aan
te reiken. Wat betreft de layout van ons blad, werd vastgelegd, dat de omslag steeds een
nieuwe aanblik te zien zal geven. Het verzoek om meer foto' s en tekeningen van leden in
Mercurius op te nemen zal worden gehonoreerd.

e. Werkgroepdeel van een bijeenkomst. Het bestuur geeft als wens te kennen, dat meer werk-
groepleden de gelegenheid krijgen om een voordracht te houden. We zullen de leden hiertoe
op de komende bijeenkomst aansporen.

f. De overdracht van het penningmeesterschap en de contributieverhoging kreeg ook nog even
de aandacht.

g. Het verlenen van medewerking met promotiestands aan de jubileumbijeenkomsten van de
NVWS op 22 september en 13 oktober aanstaande werd besproken.
Uit de korte aandachtspunten, die deze middag ook nog aan de orde kwamen, wil ik één
belangrijke graag accentueren en dat is de wens de band te verstevigen en regelmatig contact
te houden met de VVS-werkgroep Maan en Planeten in België.

41e Vergadering Verenigingsraad van de NVWS.

Deze vergadering werd op zaterdag 7 juni 200 I te Utrecht gehouden. In het kort wil ik hier
belangrijke zaken aangeven, die aan de orde zijn geweest. We noteren achtereenvolgens:
a. De jubileumaanbieding van de NVWS en Zenit. Bedoeld wordt de aktie vermeld in Zenit van

september, waar een abonnement op Zenit en een lidmaatschap naar keuze van een afdeling of
werkgroep wordt aangeboden voor een bedrag van € 55,00.

b. De verbouwing van de Sonnenborgh.
c. De kosten van het NVWS-jubileum die hoger zijn uitgevallen, maar ook de meevallers daar

waar het om de inkomsten van sponsoren gaat.
d. De financieel goed draaiende Stichting de Koepel.
e. Bijzondere waardering was er voor het uitstekende werk, die de laatste jaren is verzet door

Maarten Kleinhans t.b.v. de JWG en de onderlinge contacten tussen JWG en NVWS.
f. De benoeming van Prof.Dr.T.de Groot en Prof.Dr.W.de Graafftot ereleden van de NVWS.
g. Uiteraard werd de meeste aandacht besteed aan de aanstaande jubileumbijeenkomsten te Ede en

Utrecht t.g.v. het lOO-jarig bestaan van de NVWS en niet te vergeten het jubileumboek
"Evolutie in weer- en sterrenkunde".

Erelid van de NVWS en twee prijswinnaars.
Op de 41e Verenigingsraad van de NVWS te Utrecht kwam ons ter ore, dat Prof.Dr.W.de Graaff,
lid van onze vereniging, is benoemd tot erelid van de NVWS. Een beloning voor al dat verdien-
stelijke werk, die hij vele jaren lang verrichtte. Wij, leden van de werkgroep kennen Wim de
Graaff al vanwege zijn uitmuntende voordrachten, die hij verzorgde tijdens onze bijeenkomsten
en dan te bedenken, dat hij al meer dan 600 lezingen heeft verzorgd.
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Op het Astro-weekend, die 10 en 11 november 2001 te Tilburg werd gehouden, werden onze
werkgroepleden Ton Spaninks en Erik Bellaard voor hun uitzonderlijke prestaties in de popu-
larisering van de sterrenkunde beloond met de Dr. J. van der Biltprijs 2001.
Het bestuur van de Vereniging werkgroep Maan en Planeten feliciteert het nieuwe erelid van de
NVWS en de beide prijswinnaars bij dezen van harte en voegt er gaarne aan toe, er trots op te zijn
zulke excellente mensen tot leden van onze vereniging te mogen rekenen.

Overigen

Ook dit jaar verschenen twee uitgaven van Mercurius. 2001. Meerdere leden van de werkgroep
spraken hun waardering uit voor de facelift van de oktoberuitgave. Meerdere pagina's waren
besteed aan de plaatsing van waarnemingen. Redacteur Hans Goertz streeft er overigens ook naar
om Mercurius een verenigingsblad te laten zijn in de breedste zin van het woord. Zowel artikelen
als verenigingsnieuws dienen tot hun recht te komen. Daaraan is vooral met de oktobereditie
2001 een goede start gemaakt.
De homepage kreeg dit jaar ook meer gestalte. Al geruime tijd zijn op onze site waarnemingen
van onze leden te bewonderen. Vanwebmaster Mark Goedhart hebben we mogen vernemen, dat
het aantal bezoekers aan de site gestaag toeneemt. Een opmerkelijke prestatie van hem en zijn
medewerkers.
Vele aanvragen voor informatie over onze werkgroep werden ook dit jaar beantwoord en teza-
men met de werkgroeppromotie d.m.v. stands op voornoemde evenementen is het aantal leden
nog steeds stijgende en zijn we eind december gekomen op een aantal van 126.
In dit aantal zijn ook enkele mensen opgenomen, die middels het jubileumaanbod van de NVWS
lid zijn geworden. Jammer is, dat het leggen van contacten met enkele van hen tot op heden nog
niet gelukt is.
Verheugend is, en laten we daarmee afsluiten, dat jonge mensen in het afgelopen jaar de weg
hebben gevonden naar onze werkgroep. Dat heeft onze instemming, want zij zijn het, die in de
toekomst onze vereniging zullen dragen en van nieuwe impulsen kunnen voorzien.

Jan H.G. Viester, secretaris werkgroep Maan en Planeten.
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Fotoreportage Jubileumsymposium te Ede
Velen onder ons hebben op 22 september 2001 het NVWS-jubileumsymposium in
congrescentrum "De Reehorst" te Ede bezocht. Onze werkgroep had een
schitterende stand opgebouwd, die zich kon laten zien ten midden van de overige
tentoonstellingen. Hoogtepunt van de dag was het bezoek van Hare Majesteit
Koningin Beatrix en natuurlijk trok onze stand ook haar aandacht. Hier volgt een
reportage van deze gedenkwaardige dag voor onze werkgroep.

De fotoreportage werd gemaakt door Peter Louwman
-,
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Overzicht van
de stand

Het model van de
Sojourner trok
volop de aandacht!



H.M. Koningin Beatrix
werpt onder begeleiding
van NVWS-voorzitter,
Hugo van Woerden, een
blik door een refractor

.•

Het hoogtepunt van de
dag nadert!
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