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Contributie
Het bestuur is voortdurend bezig met het plannen en be-
groten van activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen 
bekostigen is uw contributie uiteraard van belang. Wan-
neer u geen gebruik maakt van automatische incasso 
treft u als bijlage bij Mercurius een factuur aan voor de 
contributie over 2014.
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Van de voorzitter
Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten

Inhoud

Het is alweer het derde jaar op rij dat het niet is gelukt een hoofdre-
dacteur voor ons blad te vinden. Mercurius is blijkbaar niet het enige 
blad dat lijdt onder de toenemende concurrentie van de digitale  me-
dia. Veel week en maandbladen verkeren in zwaar weer en ook het 
blad Zenit van stichting De Koepel ziet het ledental teruglopen en is 
recentelijk door een andere uitgeverij overgenomen.

Maar... daarom niet getreurd, want het is, dankzij de bijdragen van 
diverse leden, toch weer gelukt om een editie van ons blad uit te 
brengen.

Wat valt er zoal te lezen
De vaste onderdelen die u inmiddels gewend bent; het waarneem-
verslag over de afgelopen periode opgesteld door Jan Adelaar en de 
“highlights 2014” verwerkt tot waarneemkalender en samengesteld 
door Jan Viester.
Verder een bijzonder interessant verhaal van onze oud-voorzitter 
Henk Nieuwenhuis over Tjomme de Vries, een bekend amateuras-
tronoom uit het midden van de vorige eeuw die werkelijk prachtige 
maantekeningen maakte.
Jan Viester is als vliegend reporter afgereisd naar Almelo voor een 
interview met enkele leden van Astrona die in die stad een prachtig 
planetenpad hebben gerealiseerd.
Onze secretaris Huub Willems doet verslag van de geslaagde voor-
jaarsbijeenkomst in Leiden op 11 april.
Dan heb ik zelf een stukje geschreven over het besturen van een 
telescoopmontering met smartphone of tablet.
Tijdens de najaarsbijeenkomst bij Corona Borealis is de Facebook-
groep “Werkgroep Maan en Planeten” officieel van start gegaan.
Ik moedig leden die al actief zijn op Facebook hierbij aan hun waar-
nemingsresultaten met de groep te delen, in deze Mercurius leest u 
hoe dat in zijn werk gaat.
Bent U nog niet actief op Facebook, geen paniek, de Website en de 
Yahoogroep blijven uiteraard ook actief!

Tenslotte wilde ik namens onze penningmeester uw aandacht vragen 
voor  de contributie  2014 (en voor 2013 voorzover u deze nog niet 
heeft voldaan!). Leden die geen gebruik maken van automatische 
incasso  ontvangen hierbij een factuur voor de contributie over 2014.
Om  het betalen van de contributie over 2014 te vergemakkelijken 
is het ook mogelijk  de penningmeester een eenmalige machtiging 
te geven, u kunt dit doen door een mailtje met een verzoek tot een-
malige incasso van 20 euro te zenden aan a.bogchelman@hetnet.nl
Vergeet niet uw naam en rekeningnummer te vermelden.

Rest mij U een voorspoedig 2014 te wensen met veel heldere nachten.
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Voorjaarsbijeenkomst KNVWS
werkgroep Maan en Planeten
11 mei 2013 bij de Sterrenwacht Leiden
Huub Willems

Zaterdag 11 mei 2013 was onze werkgroep te gast in de fraai gerestaureerde Oude Sterren-
wacht aan de Witte Singel te Leiden. De voorjaarsbijeenkomst, evenals de algemene leden-
vergadering, vonden beide plaats in de Kaiser-zaal. Tussentijds kregen we een rondleiding 
door de gebouwen. Er waren circa 30 aanwezigen.

Als eerste spreker gaf Mark Woodward, één van de 
grondleggers van JTW Astronomy, een overzicht 
van hun nog korte bedrijfsgeschiedenis. Ze zijn 
vooral bekend geworden door hun Ultimate series 
DSLR’s. Diverse door hen gemodificeerde astroca-
mera’s passeerden de revue. Ook liet hij enkele 
nieuwe projecten zien (custom zuilen, 300 mm 
F/6 Astrograph en L200 spectroscoop) en besprak 
hij hun nieuwste bewerkingsmachines (4-assige 
Fadal CNC freesmachine en Montforts draaibank).
Hij sloot af met enkele astrofoto’s die gemaakt wa-
ren met door hen geproduceerde camera’s.

Daarna was de beurt aan Marcel-Jan Krijgsman. Hij 
verzorgde een zeer boeiende lezing over het on-
derzoek aan de planeet Venus. Van waarnemingen 
door de Babyloniërs kwam hij via de Maya’s en de 
Grieken bij Galileo, die voor het eerst de schijnge-
stalten van Venus waarnam in zijn telescoop. Ke-
pler berekende in 1627 dat Venus vóór de Zon kon 
komen, hetgeen in 1639 in Europa ook daadwer-
kelijk plaats vond. Edmond Halley suggereerde in 
1716 om de venusovergangen van 1761 en 1769 
te gebruiken om de afstand Aarde-Zon te bepalen 
met behulp van parallaxmetingen. Hiervoor werden 

Leidse Sterrenwacht Fredericus Kaiser

Mark Woodward
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later diverse expedities op touw gezet, waaronder 
die in 1769 van James Cook naar Tahiti.
In de 20e eeuw is veel onderzoek gedaan door 
de Sovjets met hun Venera’s en de Amerikanen 
met hun Mariners. Zo werd o.a. ontdekt dat de  
atmosferische druk aan het venusoppervlak 90 
bar bedraagt en de temperatuur 470°C. Wat niet 
iedereen wist, was dat de zwavelzuurhoudende 
wolken op een hoogte van 100 km een tempera-
tuur van -100°C blijken te hebben. In 1989 werden 
door de Magellan radarbeelden gemaakt, waarmee 
de topografie van het venusoppervlak nauwkeurig 
kon worden bepaald. Daarna is het een tijdje rus-
tig geweest, tot de ESA in 2006 de Venus Express 
lanceerde om de atmosfeer van Venus opnieuw te 
bestuderen i.v.m. het broeikaseffect. Tenslotte ging 
Marcel-Jan nog kort in op toekomstige venusmissies.

Na de lunchpauze presenteerde Jan Adelaar de 
waarneemresultaten van het afgelopen halfjaar. Hij 
constateerde dat er steeds minder tekeningen bin-
nenkomen. Op Jupiter zijn beide equatoriale banden 
weer zichtbaar en werden verstoringen in de NEB 
fotografisch vastgelegd. Bij Saturnus werd de ring-
verheldering rond de oppositie van 28 april 2013 
vastgelegd, evenals wolkenformaties. Jan toonde 
ook enkele opnames van Jupiter en Saturnus door 
Damian Peach waarop o.a. de Encke  scheiding en 
de hexagonale structuur rond de Noordpool van 
Saturnus zichtbaar waren. Hij besloot met de me-
dedeling dat tegen het eind van dit jaar de komeet 
ISON veelbelovend lijkt te worden.

Tenslotte hield Wim Schmidt, voorzitter van het 
Platform Lichthinder een lezing over lichthinder in 
Nederland. O.a. door het toenemend gebruik van 
glas als materiaal aan de buitenkant van gebou-
wen wordt Nederland ’s nachts steeds meer ver-
licht. Ook tuin- en portaalverlichting dragen hier-
toe bij. Een reclamemast langs de autosnelweg 
geeft evenveel lichtvervuiling als een 28.000 in-
woners tellende gemeente. Verlichte sportvelden, 
tuinbouwkassen, koeienstallen en parkeerplaatsen 
op Schiphol zijn verdere voorbeelden van hoe in 
Nederland licht (verkeerd) wordt toegepast.
Hierna ging hij in zijn lezing in op de beïnvloeding 
van de natuur door licht in de nacht en op de ge-
volgen die licht heeft op de mens.

Rood licht verstoort het magnetisch kompas van 
vogels. Bij groen licht blijkt dit niet op te treden. 
Trekvogels raken in de war door verlichte gebou-
wen. Ze worden erdoor aangetrokken en sterven 
dan door uitputting of doordat ze tegen ruiten 
botsen. Insecten zien tot ver in het UV en kun-
nen daardoor anders reageren op verlichting dan 
we als mens verwachten. Ook wijzigt de verhou-
ding tussen dag- en nachtactieve dieren, doordat 
laatstgenoemde steeds minder voor komen.
Bij de mens lijken depressies, ADHD, kanker en 
slaapstoornissen mede veroorzaakt te worden door-
dat men ’s nachts te veel licht krijgt. Hierdoor produ-
ceert het lichaam minder melatonine, waardoor het 
afweermechanisme verzwakt. Met name blauw licht 
zoals dat voorkomt in beeldschermen van monitoren, 

Wim Schmidt

Lichtvervuiling o.a. door de glastuinbouw
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tablets en mobiele telefoons blijkt nadelige gevolgen 
te hebben voor de aanmaak van melatonine, hetgeen 
tot slaapproblemen kan leiden. Variatie in sterkte en 
kleur van klaslokaalverlichting blijkt tot hogere con-
centratiescores, motivatie en welbevinden te leiden, 
zo blijkt uit een onderzoek van Philips en de Univer-
siteit Twente bij leerlingen van diverse basisscholen.
Lichtvervuiling blijkt ook de afbraak van luchtver-
vuiling tijdens de nacht te remmen, doordat de 

hiervoor benodigde nitraatradicalen vroegtijdig 
worden afgebroken.
Duisternis en licht blijken dus beide belangrijk voor 
het welbevinden van mens en dier. Ze zorgen voor 
rust en een regelmatige biologische klok. Dimbare 
ledverlichting en goede reflectoren om licht alleen 
dáár te krijgen waar het nodig is, zijn voorbeelden 
van hoe energie bespaard, de duisternis hersteld 
en de leefomgeving verbeterd kan worden.

Merz refractor

Repsold refractor
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Na de lezingen werden we in twee groepen rond-
geleid door het gebouw en diverse koepels van de 
gerestaureerde sterrenwacht. Daarbij bezochten 
we de bibliotheek die in het verleden  gebruikt is 
door diverse Nobelprijswinnaars (waaronder Al-
bert Einstein) en het bezoekerscentrum in de kel-
der. De koepels bleken een viertal indrukwekkende 
historische telescopen te herbergen.

Allereerst de Zuidkoepel met daarin de prachtige zes-
duims Merz refractor, een lenzentelescoop van 225 
cm lengte en 16,6 cm opening, met een houten kij-
kerbuis uit 1838. Deze telescoop is bijzonder geschikt 
voor waarnemingen aan planeten en dubbelsterren.
Verder in de grote Noordkoepel de tien-duims 
Repsold refractor uit 1885, een telescoop van 
399,5 cm lengte en een diameter van 26,6 cm. 
Het objectief hiervoor werd speciaal besteld bij 
Alvan Clark & Sons in Massachusetts. Deze tele-
scoop wordt gebruikt voor visuele metingen aan 
dubbelsterren.

Naast het hoofdgebouw staan twee torens met 
koepels bovenop, waarin de volgende imposante 
historische telescopen zijn ondergebracht :

De Westtoren met daarin de 46 cm Zunderman 
reflector uit 1947. Deze heeft een brandpuntsaf-
stand van 663 cm en bevindt zich in een vorkmon-
tering. De Zunderman is gebruikt om helderheden 
van sterren te meten in verschillende kleuren. Tij-
dens ons bezoek was deze kijker niet operationeel 
en stond letterlijk ‘in de touwen’.

Tenslotte de Oosttoren met de Leidse fotografi-
sche dubbelrefractor uit 1897. Deze dubbele len-
zenkijker bestaat uit een 33 cm fototelescoop en 
een 15 cm volgkijker, beide geïntegreerd in een 
rechthoekige buis met een lengte van 524 cm in 
een Engelse montering. Hij is gebruikt om de ster-
renhemel fotografisch in kaart te brengen. Hierbij 
werden als fotomateriaal glasplaten gebruikt.
Voor de goede orde wordt hier vermeld dat bo-
venstaande informatie over de historische telesco-
pen deels is overgenomen van de website van de 
Werkgroep Leidse Sterrenwacht.

Na de theepauze werd de jaarlijkse ALV gehouden 
waarin Conrad van Ruissen werd bedankt voor zijn 
jarenlange (2007-2012) inzet als secretaris van 
onze werkgroep. Als blijk van waardering ontving 
hij daarvoor uit handen van voorzitter Martin van 
Ingen een kortingsbon van De Koepel.

Al met al was deze voorjaarsbijeenkomst een zeer 
geslaagde activiteit met boeiende lezingen en 
prachtige telescopen op een fraai gerestaureerde 
historische locatie. Hartelijk dank hiervoor aan 
onze gastheer de Werkgroep Leidse Sterrenwacht 
en de beide rondleiders Johan van Kuilenberg en 
Arjan van der Hulst.

Zundermann reflector

Leidse fotografische dubbelrefractor uit 1897
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Toch zijn er inmiddels een aan-
tal producten op de markt die 
dit mogelijk maken. De meeste 
maken gebruik van WIFI voor de 
draadloze communicatie maar  
Bluetooth is ook mogelijk.
Zo levert bijvoorbeeld Celestron  
de SkyQ wifi adapter en Posei-
don levert een adapter die ge-
bruik maakt van Bluetooth.

Voordeel van de SkyQ adapter 
is, dat hij geen batterij of net-
voeding nodig heeft.
De adapter krijgt zijn voeding 
via de guiding poort van de 
montering.
Dat is een voordeel omdat een 
wifi zender/ontvanger vrij veel 
stroom verbruikt.

Een nadeel van deze adapter is 
dat hij alleen werkt met Celes-
tron apparatuur en met Apple 
smartphones of tablets.
Verder ben je verplicht om ook 
met de software van Celestron 
te werken.

De SkyFi draadloze seriële en 
usb adapter van Southern Stars 
is in principe voor alle monterin-
gen te gebruiken mits deze zijn 
voorzien van een seriële poort of 
USB aansluiting. Voorwaarde is 
wel dat het Southern Stars pla-
netariumprogramma  “Sky Sa-
fari” is geïnstalleerd.
(De adapter werkt ook met 
sommige andere planetarium-
programma’s, informatie hier-
over is te vinden op de website 
van Southern Stars.)
De smartphone of tablet  maakt 
gebruik van een serieel of usb sig-
naal via wifi voor de communica-
tie met de Skyfi adapter die wordt 
gekoppeld aan de montering.
Het seriële of USB signaal gaat 
vervolgens van de adapter naar 
de montering via een standaard 
seriële (rs232) of USB kabel. 
Er zijn ook nog andere wifi-seri-
ele adapters te koop, nadeel bij 
de meeste is dat deze een ex-
terne voeding nodig hebben. 
De SkyFi adapter is voorzien 
van een batterijvoeding maar 
er kan ook een externe voeding 
aangesloten worden.

Bestuur de telescoop met 
een smartphone of tablet
Martin van Ingen

Dat besturing van je telescoop via de PC of laptop mogelijk 
is, is algemeen bekend. De verbinding bestaat in de meeste 
gevallen uit een seriële of usb-kabelverbinding. Het gebruik 
van een tablet of smartphone voor het draadloos aansturen 
of uitlezen van de positie van de telescoop is nog niet zo van-
zelfsprekend!

SkyQ adapter SkyFi adapter
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Wat is Wifi?
Wifi is een draadloos commu-
nicatieprotocol, ook wel wire-
less ethernet genoemd. Het 
werkt volgens de internationale 
IEEE802.11 standaard in de 2,4 
en 5 GHz-band net zoals o.a. 
draadloze telefoons en magne-
trons. (Die apparaten kunnen 
dus ook het Wifi signaal versto-
ren.) Het bereik van het signaal 
is afhankelijk van het vermo-
gen, in Nederland is maximaal 
100mwatt toegestaan.
In het vrije veld geeft dit een 
bereik van enkele tientallen me-
ters. In een gebouwde omge-
ving is dit meestal aanzienlijk 
minder en mag je blij zijn als 
het signaal overal in je woning 
beschikbaar is.

Welke Wifi configuraties zijn 
mogelijk?

1. Onderdeel van een thuis-
netwerk
In een huis-tuin en keukenset-
ting bouwt   draadloos commu-
nicerende Wifi apparatuur (PC, 
laptop, smartphone of tablet)
een verbinding op met de wifi-
router van je draadloze thuis-
netwerk.
Tot zover niets bijzonders.

Ook de Skyfi adapter kan een 
verbinding opbouwen met de 
wifi-router van het thuisnet-
werk, de communicatie verloopt 
dan via de router. Deze configu-
ratie werkt voor alle smartpho-
nes en tablets die over wifi be-
schikken en waarop Sky-Safari 
als planetariumprogramma is 
geïnstalleerd.
Wanneer je thuisnetwerk is be-
veiligd zal je het wachtwoord ook 
moeten invoeren in het geheu-
gen van de adapter. Je hebt hier-
voor (eenmalig) een laptop of PC 
nodig die voorzien is van wifi.

Na het intoetsen van het IP-
adres in een standaard inter-
netbrowser (Internet Explorer, 
Google Chrome o.i.d.) kom je 
op een pagina van de adapter 
waarin je de benodigde instellin-
gen kunt aanpassen en eventu-
eel een wachtwoord kunt instel-

len. (Het IP adres staat op een 
sticker op de adapter)

2. Stand-alone communica-
tie tussen smartphone en 
Wifi adapter
Bovenstaande configuratie is 
geen probleem als je telescoop-
opstelling zich binnen het be-
reik van het wifisignaal van de 
meestal vast opgestelde wifi rou-
ter bevindt maar we willen na-
tuurlijk ook dat de communicatie 
rechtstreeks tussen telescoop 
en smartphone kan plaatsvin-
den zodat het ook in het vrije 
veld werkt. En daar zit gelijk ook 
bij de Skyfi een addertje onder 
het gras. Er zijn in principe twee 
“soorten” of topologieën Wifi 
communicatie waarvan niet al-
tijd beide soorten hardwarema-
tig worden ondersteund.

Wanneer je voor het eerst een 
Wifiverbinding opbouwt met een 
nieuw toegangspunt dan kan je 
in het wifimenu van je Pc, lap-

top of smartphone meestal een 
overzicht zien van de toegangs-
punten die zich binnen het be-
reik van het toestel bevinden.
Je kiest een toegangspunt en na 
het eventueel invoeren van het 
wachtwoord wordt de verbin-
ding opgebouwd
In het overzicht zie je alleen 
maar toegangspunten en geen 
andere apparatuur zoals een 
laptop of  smartphone die toch 
ook via wifi communiceren, hoe 
zit dat?
Dat komt omdat deze toestellen 
niet als toegangspunt  zijn ge-
configureerd.
De Skyfi adapter gedraagt zich 
als een bijzonder toegangspunt 
en wordt daarom  niet door alle 
apparatuur direct herkend.
De apparatuur van Apple werkt 
probleemloos met de adapter 
(mits natuurlijk voorzien van wifi)
Bij apparatuur  die werkt met 
het Android besturingssysteem 
is dit  niet zo.
Android tablets werken niet met 
de adapter in een stand-alone 
configuratie en  Android smart-
phones alleen als ze beschikken 
over een z.g. hotspotfunctie.

3. Stand-alone communi-
catie met behulp van te-
thering/hotspotfunctie
Sommige smartphones van bij-
voorbeeld Samsung hebben  de 
mogelijkheid om een zogenaam-
de Wifi hotspot in te stellen.
Bij het activeren van de hot-
spotfunctie, ook wel “tethering” 
genoemd  werkt de smartphone 
als een toegangspunt voor an-
dere apparatuur.
Deze functie wordt in de praktijk 
gebruikt om met bijvoorbeeld 
een lap-top die alleen over Wifi 
beschikt toch via het 3G of 4G 
netwerk te kunnen internetten.
Tablets die geen 3G of 4G func-
tie hebben beschikken dus ook 
niet over deze hotspotfunctie. 

De wifi adapter ziet de hotspot als 
een “normaal” toegangspunt en 
kan een verbinding maken. Let 
wel op dat het inschakelen van 
de hotspotfunctie extra vermogen 
vraagt waardoor de batterij van de 
smartphone sneller leeg zal zijn!

De Skyfi adapter pagina waarin de 
wifi instellingen worden aangepast
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De werking van de adapter 
in combinatie met de Sky Sa-
fari software
Het programma Sky Safari wordt 
geleverd door Southern Stars 
(www.southernstars.com).
Het is een van de betere, zo niet 
het beste planetariumprogram-
ma  voor de smartphone en is 
beschikbaar   in een versie voor 
de iPhone, iPad etc. verkrijgbaar 
via de App Store en een versie 
voor Android verkrijgbaar via de 
Play Store van Google.
De huidige versie (Sky  Safari 3) 
is beschikbaar in drie varianten: 
de standaard versie, de plus 
versie en de pro versie.
Informatie over de functionali-
teit van de verschillende versies 
is te vinden op de website van 
Southern Stars.
Let wel op dat alleen de plus en 
de pro versie telescoopbestu-
ring ondersteunen.
Na het aanzetten van de adap-
ter en het opstarten van het 
programma Skysafari moet de 
verbinding met de telescoop-
montering tot stand gebracht 
worden.
Vanuit de opstartpagina van het 
programma klik je op settings 
en vervolgens op Telescope set-
up. Je kunt dan in een menu 
kiezen voor  het type montering 
en de soort communicatie (wifi 
of bluetooth).

Bij problemen kun je direct naar 
een pagina op de web-site van 
southern stars met een toelich-
ting op het instellingen menu.
De meeste monteringen van 
Meade, Celestron, Skywatcher, 
Vixen, Ioptron, Losmandy, Ta-
kahashi, Paramount etc. worden 
ondersteund.
Wanneer je in het scope setup 
settingsmenu de juiste instel-
lingen hebt gekozen kan je het 
vakje auto-detect SkyFi aanvin-
ken.
De verbinding wordt vervolgens 
steeds automatisch opgebouwd.
Na het aanklikken van het 
“scope” icoontje krijg je een 
simpel menuutje, je klikt op 
connect en de verbinding wordt 
tot stand gebracht.
Wanneer de montering is uitge-
lijnd krijg je een visier te zien in 
het scherm dat aangeeft waarop 
de telescoop is gericht.
Na aanklikken van een wille-
keurig object in het scherm, 
gevolgd door de “goto”opdracht 
zal de telescoop naar het ge-
wenste object gaan.
Besturing van de telescoop met 
pijltjestoetsen is ook mogelijk.

Waar te koop?
Zoals ik al aangaf kan het pro-
gramma worden gedownload 
via de App Store of Play Store.
De adapter kan rechtstreeks 

worden besteld bij Southern 
Stars maar is ook leverbaar via 
TS (TelescopeService) in Duits-
land. De SkyFi adapter kost 
194,- euro.

Vind je al dat wifi-gedoe maar 
niets dan kan je ook een kabel-
verbinding gebruiken. De Sky-
wire is alleen geschikt voor Ap-
ple apparatuur en kost 95 euro.
Let op of je de juiste connec-
tor besteld, nieuwe apparatuur 
van Apple heeft de z.g. lightning 
connector!

Veel goto plezier!!

In Memoriam: Arie Hamer
Martin van Ingen

Tijdens de werkzaamheden aan deze Mercurius 
bereikte het bestuur het droeve bericht dat een 
van onze actieve leden: Arie Hamer op 16 novem-
ber jl. op 57 jarige leeftijd is overleden.

Hoewel ik Arie persoonlijk niet goed heb gekend, 
herinner ik mij hem als een rustige, sympathieke 
en vriendelijke man die zeer regelmatig onze bij-
eenkomsten bezocht.
Ik zal hem missen.

Namens het bestuur en de leden wens ik zijn moe-
der en zijn naaste vrienden en bekenden sterkte 
met het verwerken van dit verlies.
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Maar toch…. Er valt weer genoeg te beleven in dit jaar. U treft hierbij, net als vorige jaren, weer een overzicht 
aan van bijzonderheden m.b.t. Maan en Planeten. Wij hopen, dat het overzicht een aansporing is om veel te 
gaan waarnemen en onze redactie ( vooral ook onze waarneemleider ) is belangstellend naar uw activiteiten 
en zou graag foto’s, tekeningen of bijdragen in de vorm van een verslag of verhaal van u ontvangen. Be-
stuursleden staan eventueel voor u klaar om u van dienst te zijn met advies. Kortom, laat eens van u horen ! 

De redactie heeft zich beperkt tot vermelding van:

Highlights 2014 - Maan en Planeten
De planeet Mars is in 2014 weer present. Op 8 april is ze in oppositie en staat op 14 april het 
dichtst bij de aarde op een afstand van 92,9 miljoen kilometer en is te vinden in het sterrenbeeld 
de Maagd. De ‘rode’ planeet komt weer steeds dichterbij, op 22 mei 2016 staat ze op 76,2 miljoen 
kilometer in de Schorpioen en in 2018 wordt weer een ’kortste’ afstand bereikt in de Steenbok 
op 57,6 miljoen kilometer. Zo kunnen we voor 2014 stellen, dat alle planeten van Mars t/m Nep-
tunus hun oppositiedata kennen. Helaas zullen we het dit jaar zonder een maansverduistering 
moeten doen. Die zijn er uiteraard wel, maar wie de totale eclipsen van 15 april en 8 oktober voor 
geen geld wil missen, zal moeten afreizen naar Australië, de Pacific of Noord- en Zuid Amerika. 
Dat geldt ook voor 4 april 2015 en pas op 28 september 2015 kunnen we hier ter plekke weer van 
dit bijzondere verschijnsel genieten. 

• Conjuncties/samenstanden van de Maan met 
een heldere planeet

• Onderlinge planeetconjuncties         
• Opposities van planeten
• Zichtbaarheid planeten per maand ( zijnde een 

globale weergave )
• Zon- en Maansverduisteringen

• Tijdstip Maan in Eerste/Laatste kwartier, alsme-
de Nieuwe / Volle maan

• Data van verduisteringen, bedekkingen (sa-
men)standen en (schaduw)overgangen van de 
vier grootste satellieten van Jupiter. Voor de 
juiste tijden: Zie sterrengids.

• Data grootste elongatie Saturnus-maan Titan

Graag wil het bestuur en de redactie van Mercurius, net als vorige jaren, stichting “De Koepel” opnieuw 
bedanken voor de toestemming, die zij heeft verleend om gegevens te mogen opnemen uit de sterrengids 
2014. Het is dan ook vanzelfsprekend te vermelden, de lezer er op te attenderen, dat in de sterrengids tot 
in detail (veelal voorzien van prachtige illustraties, welke in dit overzicht met * zijn aangegeven) op hierna 
vermelde verschijnselen wordt ingegaan. Wij bevelen u de sterrengids dan ook van harte aan. 

Niet = niet zichtbaar
A = Avond
N = Nacht
O = Ochtend
~ = deel van vermelde periode te zien of 

moeilijk waarneembaar
+ = extra informatie
* = illustratie in de Sterrengids

NB: De redactie heeft getracht zo zorgvuldig 
mogelijk te zijn bij de samenstelling van dit 
jaaroverzicht. Mochten er soms toch foutjes in-
geslopen zijn of aandachtspunten vergeten zijn, 
dan daarvoor verontschuldigingen. (redactie)

 Nieuwe maan Eerste Kwartier Volle maan Laatste kwartier

Verklaring van de tekens



Mercurius12

JANUARI

Maanstanden:

2 januari
 Samenstand Maan en Venus (A) *

5 januari
 Jupiter in oppositie *
 Opposities Jupiter in de komende jaren:
 6 febr. 2015, 8 mrt. 2016, 7 apr. 2017

14 en 15 januari
 Samenstand Jupiter en Maan (A - N)

23 januari
Na 0.00u. Maan 4o ten Zuiden van Mars (N - O) *

25 januari
 Maan 4o ten Westen van Saturnus (O)

29 januari
7.45 u. Samenstand Maan en Venus (O)
 (zie Sterrengids)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (geg. en tijden zie st.gids) *
6 en 27 januari

Titan in grootste elongatie op:
6-14-22-30  januari (allen O)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius  ~+
Venus  ~+  ~x
Mars   ~ x
Jupiter  x x x
Saturnus   ~ x
Uranus  x
Neptunus  x

FEBRUARI

Maanstanden:

1 februari
18.15 u. Maan in omgeving Mercurius (A) *

10/11 en 11/12 februari
 Maan in de buurt van Jupiter (N)

19/20 februari
 Maan 4o ten Zuiden van Mars (N) *

21 en 22 februari
 Maan dichtbij Saturnus  (N en O) *

26 februari
5.32 u. Venus minder dan 1o van Maan (O)
5.32 u zeer nauwe samenstand (18’)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (zie ook de st. gids!):
5 februari (A)

Titan in grootste elongatie op:
7(O)-15(O)-23(O) februari

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius  ~+
Venus    x
Mars   x x
Jupiter  x x x
Saturnus   ~ x
Uranus  ~
Neptunus  ~+

~+ Mercurius 2e helft januari weer zichtbaar (A)
~+ Venus begin van de maand (A), einde maand (O)

~+ Mercurius alleen 1e week februari te zien (A)
~+ Neptunus alleen eerste dagen van de maand
      te zien (A)

 1 8 16 24 30

 6 15 22
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APRIL

Maanstanden:

6/7 april
 Maan 6o ten Zuiden van Jupiter (N/O)*

8 april
 Mars in oppositie
 Volgende oppositie Mars: 22 mei 2016

12 april !!!
10.00 u. Venus in CJ (42’) met Neptunus (O~)

14 april
 Mars dichtst bij de aarde
 Samenstand Maan en Mars *

16/17 april
 Maan in omgeving Saturnus (N/O)

25 en 26 april
 Maan in buurt Venus (O)*

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data:
6/7 (N) - 27/28 (N)  

Titan in grootste elongatie  op:
4 (N-O) – 11/12 (N/O) – 19/20 (N/O) – 27/28 
april (N/O)

MAART

Maanstanden:

9/10/11 maart
 Maan in de buurt van Jupiter (A/N)

18/19 maart
 Maan 4o van Mars *

21  maart
 Maan in Conjunctie (CJ) met Saturnus *

22  maart
 Venus in grootste elongatie (O) *

27 maart
 Samenstand Venus en Maan (O)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (zie geg. Sterrengids)
9 (A) – 12 (N)* - 16/17 (A/N) – 18/19 (N) maart

Titan in grootste elongatie op:
3 (O) – 11 (O) – 19 (O) – 27 (O) maart

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius x
Venus    x
Mars  ~ x x
Jupiter  x x ~
Saturnus   ~+ x
Uranus  ~+
Neptunus    x

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius x
Venus    x
Mars  x x x
Jupiter  x ~
Saturnus  ~+ x x
Uranus x
Neptunus    x

~+ Saturnus komt eind van de maand vóór mid-
dernacht op

~+ Uranus is alleen de eerste dagen van de maand 
nog waarneembaar

~+ Saturnus komt vóór middernacht op.  

 1 8 16 24 30

 7 15 22 29

Niet = niet zichtbaar
A = Avond
N = Nacht
O = Ochtend

~ = deel van vermelde periode te zien of 
moeilijk waarneembaar

+ = extra informatie
* = illustratie in de Sterrengids

 Nieuwe maan Eerste Kwartier Volle maan Laatste kwartier
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MEI

Maanstanden:

4 mei
 Maan in de buurt van Jupiter (A)

10 mei
 Saturnus in oppositie
 Oppositiedata komende jaren Saturnus:
 23 mei 2015 / 3 juni 2016

10/11 mei
 Maan in de buurt van Mars (N)*

11/12 mei
 Maan in omgeving van Mars (N)*

15 mei
5.10 u. Uranus op 1½o van Venus (O)

25 en 26 mei
 Maan in omgeving van Venus (O)

25  mei
 Mercurius in grootste oostelijke 
 elongatie (A)

30 mei !
22.30 u. Maan in samenstand met Mercurius (A)*

31 mei
 Maan in samenstand met Jupiter (A)*

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op de data (zie ook Sterrengids):
7 (A) – 11/12 (N) – 17/18 (A/N)- 21/22 mei (N)

Titan in grootste elongatie op volgende data:
5/6 (N/O)- 12/13 en 13/14 (N) – 20/21 (N) -28/29 
en 29/30 mei (N)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius  ~x+
Venus    x
Mars  x x ~
Jupiter  x
Saturnus  x x x
Uranus    ~
Neptunus    x

JUNI

Maanstanden:

1 juni
 Samenstand Maan en Jupiter (A)

7/8 juni
 Maan in de buurt van Mars (N) *

10/11 juni
 Maan in omgeving van Saturnus (N) *

19 juni
 Maan in Laatste Kwartier

21 juni
 Maan dichtbij Uranus (O)

24 juni
 Maan 5o ten Westen van Venus (O) *

26 juni
14.06 u. Mercurius bedekt door de maan
 Overdag. Zeer gevaarlijk om dit waar te 
 nemen. Misschien iets voor zeer ervaren 
 waarnemers. (zie ook Sterrengids)

Bijzonderheden satellieten Jupiter

op navolgende data (zie ook Sterrengids):
4 (A) – 16 juni (A)

Titan in grootste elongatie op:
6/7  - 13/14 – 21/22 – 29/30 juni (allen N)

x+ Mercurius deze maand weer waarneembaar

~+ Mercurius: alleen de eerste dagen van de maand
~+ Jupiter: na 20 juni niet meer te zien.

 7 14 21 28

 5 13 19 27

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius  ~+
Venus    x
Mars  x ~
Jupiter  ~+
Saturnus  x ~
Uranus    x
Neptunus   ~ x
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AUGUSTUS

Maanstanden:

3 augustus
19.00 u. Maan 5o ten Oosten van Mars en 8o ten
 Westen van Saturnus (O)

4 augustus
 Maan 5o ten Zuid-Oosten van Saturnus (O)

14 augustus
 Maan in omgeving van Uranus (N) *
19.00 u. Conjunctie

18 augustus
6.00 u. Venus en Jupiter in conjuncite (O)

23 augustus
 Maan, Venus en Jupiter bij elkaar (O) *

25-26-27 augustus
 Mars en Saturnus dicht bij elkaar (A)

29 augustus
 Neptunus in oppositie
 Volgende oppositiedata:  1 sept. 2015 /
 2 sept. 2016

31 augustus
21.43 u. Maan in conjunctie met Saturnus (A)
 Mars ook in de omgeving (1 sept. ! O)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (zie ook Sterrengids)
29 augustus (O)

Titan in grootste elongatie op:
1, 8/9 en 9/10, 16/17 en 17/18 augustus (allen A)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius x
Venus    x
Mars  ~+
Jupiter    ~+
Saturnus  x+
Uranus   x x
Neptunus  x x x

JULI

Maanstanden:

4 juli
 Pluto in oppositie
 Volgende oppositiedatum: 6 juli 2015

5/6 juli
 Mars 2o ten Oosten van de Maan (N) *

7/8 juli
 Maan in de buurt van Saturnus (N) *

24 juli
 Maan op 8o van Venus (O) *

25 juli
 Maan in de buurt van Mercurius (O)

Titan in grootste elongatie op:
7/8 en 8/9, 15/16 en 16/17, 23/24 en 24/25 juli, 
31 juli/1 augustus Allen (N)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius    x
Venus    x
Mars  x ~
Jupiter x
Saturnus  x
Uranus   ~ x
Neptunus  ~ x x

 5 12 19 27

 4 10 17 25

~+ Mars eind van de maand om 22.30 u. al onder
~+ Jupiter vanaf 10 augustus weer in de ochtend 
x+ Saturnus eind aug. al om 22.45u. onder
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SEPTEMBER

Maanstanden:

1 september
 Maan in omgeving (8o) van Mars  (N/O)

11 september
3.27 u. Maan in conjunctie met Uranus (O)

20 september
 Maan in de buurt van Jupiter (O) *

27 en 28 september
 Maan in de buurt van Saturnus (A) *

29 september
20.00 u. Maan 3o ten Noorden van Mars

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op de volgende data (zie ook Sterrengids)
4 - 11 - 29 september (allen O)

Titan in grootste elongatie op:
1 en 2 – 9 en 10 – 17 en 18 – 25 en 26 september 
(allen A)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius x
Venus    ~+
Mars  ~
Jupiter   ~ x
Saturnus  ~
Uranus  ~ x x
Neptunus  ~ x ~

OKTOBER

Maanstanden:

7 oktober
 Uranus in oppositie
 Volgende oppositiedata: 12 oktober 2015
 / 15 oktober 2016

8 oktober
 Maansverduistering (niet in Europa te zien!)

18 oktober
4.00 u. Mars in conjunctie met Jupiter (O) *

25 oktober
18.10 u. Maan bedekt Saturnus (A)
 8o boven de ZW horizon en daardoor 
 zeer moeilijk waar te nemen.

28 oktober
 Maan 6o boven Mars (O) *

Bijzonderheden satellieten Jupiter 
op navolgende data (zie ook Sterrengids):
7 - 21 - 31 oktober (allen O)

Titan in grootste elongatie op data:
3 en 4 oktober

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius    ~+
Venus x
Mars  ~
Jupiter   ~ x
Saturnus  ~+
Uranus  x x x
Neptunus  x ~

 2 9 16 24

 1 8 15 23 31

~+ Venus 2e helft van de maand niet meer zichtbaar.

~+ Mercurius: zichtbaar in laatste week oktober (O)
~+ Saturnus: medio oktober niet meer te zien

Niet = niet zichtbaar
A = Avond
N = Nacht
O = Ochtend

~ = deel van vermelde periode te zien of 
moeilijk waarneembaar

+ = extra informatie
* = illustratie in de Sterrengids

 Nieuwe maan Eerste Kwartier Volle maan Laatste kwartier
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DECEMBER

Maanstanden:

2 december
1.43 u. Maan in conjuctie met Uranus (O)

12 december
 Maan in de buurt van Jupiter (O) *

19 en 20 december
 Maan in de buurt van Saturnus (O) *

23 december
17.00 u. Samenstand Maan en Venus (A) *
 Moeilijk waarneembaar

25 december
 Maan 8o boven Mars  (A)

29 december
6.00 u. Maan in conjunctie met Uranus (O)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (zie ook Sterrengids):
4/5 en 5/6 (N/O) – 9 (O) – 12/13 (N) – 14 (A) – 
16 (O) - 18 (N) – 19 (N) – 21 (O) – 23/24 (N) – 
25 (N/O) – 26 december ( A/N)

Titan in grootste elongatie op:
7 – 15 – 23 – 31 december (allen O)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius x
Venus  ~+
Mars  ~
Jupiter  ~ x x
Saturnus    ~+
Uranus  x ~
Neptunus  ~

NOVEMBER

Maanstanden:

4 november
18.08 u. Uranus 4’ ten Zuiden van de maan

14 en 15 november
 Maan vlakbij Jupiter (O) *

25 november
 Maan op 11o van Mars (O)

26 november
 Maan op 7o Van Mars (O)

Bijzonderheden satellieten Jupiter
op navolgende data (zie ook Sterrengids):
4 (O) - 13 en 14 (N) - 25 (N/O) en 27 en 
28 november (N)

Zichtbaarheid van de planeten

Planeet Niet A N O

Mercurius    ~+
Venus x
Mars  ~
Jupiter   x x
Saturnus x
Uranus  x ~+
Neptunus  x

 6 14 22 29

 6 14 22 28

~+ Mercurius: Eerste helft van de maand te zien
~+ Uranus: Gaat ver na middernacht onder

~+ Venus: De laatste dagen van het jaar te zien (A)
~+ Saturnus: Vanaf 5 december weer zichtbaar.

Niet = niet zichtbaar
A = Avond
N = Nacht
O = Ochtend

~ = deel van vermelde periode te zien of 
moeilijk waarneembaar

+ = extra informatie
* = illustratie in de Sterrengids

 Nieuwe maan Eerste Kwartier Volle maan Laatste kwartier



Mercurius18

Lang hoefde ik er niet over na te 
denken, dit moest het eindresul-
taat zijn van de inzet van Astro-
na, van een aantal enthousiaste 
amateurs, waarover in de na-
jaarseditie 2010 van Mercurius 
al geschreven is. Een werkgroep, 
waar eveneens muziek in zit !

Een planetenpad is echt geen 
onbekende in ons amateurwe-
reldje. Menig sterrenwacht in 

ons land beschikt wel  over een 
eenvoudig tot zelfs professio-
neler model, dat snel opgezet 
kan worden of reeds een vaste 
plaats heeft. De lezer kent het 
ongetwijfeld. Over een bepaalde 
afstand, tevoren bepaald en af-
hankelijk van de mogelijkheden 
in de omgeving, staan in juiste 
verhouding (schaal-)infobordjes 
over zon en planeten op paaltjes 
opgesteld, waardoor de geïnte-

resseerde bezoeker een indruk 
krijgt van de immense afstan-
den binnen ons zonnestelsel.
Sterrenwachten zijn bij voor-
keur gebouwd buiten woonker-
nen als steden en dorpen, waar 
men minder last heeft van licht-
hinder. Daar, in hun omgeving,  
ligt het voor de hand , dat je een 
planetenpad  zou kunnen aan-
treffen,  veelal  in combinatie 
met  een prachtig stukje natuur. 
De werkgroep Astrona echter , 
die overigens geen eigen ster-
renwacht onder beheer heeft, 
realiseerde in 2012 een ambiti-
eus project van ons zonnestelsel  
in de stad Almelo met een vas-
te opstelling. Over een afstand 
van ruim 400 meter zijn langs 
de Noordikslaan negen prach-
tige granieten zuilen geplaatst, 
waarvan de eerste de zon voor-
stelt en de andere voor de acht 
planeten staan. Een en ander 
wordt  gecompleteerd met een 
duidelijk informatiebord aan het 
begin.
De primeur van een planetenpad 
in een grote stad, heeft Almelo 
bij mijn weten niet. In het ka-
der van het internationale jaar 
van de sterrenkunde en de ken-
nismaand oktober werd, om een 
voorbeeld te noemen, te Amers-
foort in oktober en november 
2009 een schaalmodel van ons 
zonnestelsel gepresenteerd. 
Een 25-tal kleurenplaten hin-
gen (o.a.) achter de voorruit van 
winkels langs een 1450 meter 
lange route dwars door het ge-
zellige winkelhart van de binnen-
stad. Heel goed mogelijk zelfs 
dat elders  al meerdere soortge-
lijke initiatieven genomen zijn in 
het verleden , maar een ”vaste” 
opstelling,  als die in deze stad, 
mag uniek  genoemd worden.

Een voorstel wordt realiteit...
We spreken hier dus niet over 
een mobiel planetenpad, dat 
eens in de zoveel tijd wordt 
opgezet, maar u kunt er ken-
nismaken met een vaste, zeer 
professioneel uitgevoerde op-
stelling.
Welnu, een afspraak voor een 
interview was uiteraard het logi-

Meer dan voortreffelijk...
Jan Viester

Het zal najaar 2012 geweest zijn, dat het Oude stijl Jazz en-
semble, waarvan ik deel uitmaak, een optreden moest ver-
zorgen in wijkcentrum Erve Noordik te Almelo, vanuit mijn 
woonplaats een goed half uur rijden. Een parkeerplaats werd 
gezocht en gevonden aan de Noordikslaan. Na mijn Opeltje, 
al op leeftijd net als z’n baas, gestald te hebben, wandelde ik 
met mijn medepassagier en orkestcollega richting het gebouw 
aan de bosrand, waarbij onze aandacht getrokken werd door 
enkele zuilen langs de weg en een groot informatiebord. Toch 
nieuwsgierig en even kijken. Tot onze verbazing had dit alles 
te maken met astronomie, sterker nog, met een planetenpad. 

Edwin Sarinken Maarten van Woerkom
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sche gevolg van onze oplettend-
heid en begin mei van dit jaar 
was ik weer eens te gast ten hui-
ze van Edwin Sarink te Almelo, 
waarbij ook Maarten van Woer-
kom, eveneens lid van de werk-
groep, van de partij was.  Twee 
van de vier mensen, die hun ei-
gen specifieke kwaliteiten inzet-
ten en er naar streven deze en 
meerdere initiatieven naar een 
uitmuntend resultaat te leiden.
Het idee om tot een vaste op-
stelling te komen aan de Noor-
dikslaan te Almelo is, denk ik, 
het logische gevolg van eerdere 
initiatieven. Dat is op te maken 
uit het interview, dat ik in 2010 
met hen had. Er werd mij toen 
met enthousiasme verteld over 
de uitnodiging van de plaatselij-
ke, in de buurt gelegen, Montes-
sori school om op basis van ei-
gen lesmateriaal en de inbreng 
van Astrona zelf aan een ster-
renkundig getint project tevens 
een afsluitende happening toe te 
voegen. Een van de speerpun-
ten van de werkgroep is ook het 
populariseren van sterrenkunde 
voor kinderen, niet zo verwon-
derlijk met drie onderwijsmen-
sen in de gelederen.
De afsluiting van dat school-
program was een planetenpad. 
Handen uit de mouwen, paaltjes 
van hout op de juiste hoogte 
gemaakt, bordjes er bovenop, 
waarop grote planeetplaten 
werden  bevestigd en planeet-
bollen werden op schaalgrootte 
gemaakt.
Het plaatmateriaal werd door 
Rob Walrecht (zie info) ter be-
schikking gesteld aan deze ama-
teursterrenkundigen, die aan zijn 
verzoek voldeden om er echt 
iets mee te doen !
Dit planetenpad werd ook langs 
voornoemde laan aangelegd, 
een weg met een lichte krom-
ming, zodat de planeten echt 
opvallen. Het behoeft geen be-
toog, dat eigen lesmateriaal 
en de inbreng van de jonge 
kinderen, die o.a. de planeet-
bollen zelf hebben beschilderd 
en tijdens de wandeling op de 
juiste statieven plaatsten en af-
sluitend met trots een van hun 
eerste diploma’s mee naar huis 

brachten, een groot succes is 
geweest. 
Voldoening hebben over een 
geslaagd schoolproject is van 
groot belang en zal in principe 
zeker een rol gespeeld hebben 
tot de keuze van een vast plane-
tenpad. Maar, er komt meer bij 
kijken, daar hangt een kosten-
plaatje aan vast en het spreek-
woord: ‘Zonder geluk vaart 
niemand wel’, is hier ook van 
toepassing. Een jaar of twee 
geleden beschikte de gemeente 
Almelo over een ‘potje’ met geld 
voor een project naar keuze in 
deze buurt. De wijk kon voor-
stellen indienen en daar is As-
trona op ingegaan.  
Het idee voor een planetenpad 
in haar huidige vorm werd goed 
ontvangen en na een gedegen 
presentatie aan  vertegenwoor-
digers van wijk en gemeente, 
over de mogelijke uitwerking 
van het geheel, werd een finan-
ciële bijdrage toegekend.
Het gevolg …Een jaar brain-
stormen volgde. Het resultaat: 
De Noordikslaan werd op grond 
van eerdere ervaringen  als de 
meest geschikte weg bevonden. 
Het heeft een breed trottoir. Een 
pad van ruim 400 meter paste 
precies tussen een rotonde en 
een volgende kruising. Minder 
gevaar dus. De straat is licht 
gekromd, waardoor een goed 

overzicht van het model mo-
gelijk is. Kortom, je hoeft niet 
buitenaf, het is goed bereik-
baar en de afstand is te belopen 
voor schoolgaande jeugd en ui-
teraard het publiek, dat ruim-
schoots van deze doorgaande 
weg gebruik maakt. 

De  uitvoering
Het eerste idee was eigenlijk 
een planetenpad te realiseren 
op tegels en die in het trottoir 
te leggen. Daar loopt echter 
iedereen overheen en dat is te 
kwetsbaar, zo redeneerde men. 
Dus toch maar zuilen. De keuze 
van het steen materiaal  hier-
voor is graniet geworden, wel 
bestand tegen weersinvloeden 
en vandalisme.
Een firma werd gevonden, die 
de zuil in het gewenste mate-
riaal en de juiste vormgeving 
kon leveren, alsmede bedrijven 
die gespecialiseerd waren in het 
graveren van teksten en laseren 
van foto’s. 
Aan beide zijkanten staan de 
namen van de planeten. Bo-
venop is bij respectievelijk elke 
planeet met een laserstraal een 
foto geplaatst, waarmee tevens 
de diameter zichtbaar (in goe-
de onderlinge verhouding) ge-
maakt is. Verder wordt ook de 
werkelijke afstand tot de zon 
aangegeven. Aan de voorzijde 
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treft men de omloop- en rota-
tietijd aan en aan de voet van 
de kolom is de loopafstand in 
meters aangebracht en het tra-
ditionele symbool (astrologische 
teken) van de planeet. Tevens 
hierbij vermeld nog, dat de zuil 
van de zon aan de zijkanten haar 
‘grootte’ weergeeft, althans een 
deel (zie foto begin artikel) en 
dat de zuil van de aarde ook in-
formeert over onze maan.
Door gebruik te maken van de 
schaal 1 : 10 miljard is dit pla-
netenpad in haar afstand be-
paald tot ongeveer 450 meter. 
In werkelijkheid is één meter 
van dit pad dus 10 miljoen km. 
Zou men dezelfde schaal hebben 
gebruikt voor de grootte van de 
planeten bovenop de zuil, dan 
zouden die onherkenbaar klein 
zijn geworden, vandaar dat hier-
voor gekozen is voor een schaal 
van 1 : 1 miljard. Eén centimeter 
op de foto is daarmee in werke-
lijkheid 10.000 km.  Zeer func-
tioneel  is een groot informatie-
bord aan het begin van het pad 
(zie foto rechts). In het midden 
een overzichtsfoto van de banen 
van de planeten met daaron-
der uitleg over het planetenpad. 
Tevens treft u detailfoto’s met 

een ultieme bijzonderheid van 
elke planeet aan. Voor Mars is 
bijvoorbeeld de Olympus Mons 
afgebeeld met een korte tekst, 
voor Jupiter  is dat de ’rode’ vlek.
 
Een  leerzame  wandeling 
Maarten van Woerkom, voor-
heen leraar natuurkunde in het 
middelbaar onderwijs, is de ani-
mator van het bedenken van  
interessante opdrachten, die in 

samenwerking  met zijn colle-
ga’s verder uitgewerkt worden. 
Waardevolle bijdragen tot een 
betere voorstelling c.q. begrip 
van ons zonnestelsel tijdens de 
planetaire wandeling. 
De lezer kan zich wel voorstellen 
welke items het meest vanzelf-
sprekend zijn, maar ook onder-
werpen als de afplatting van pla-
neten, de retrogade beweging, 
elongatie, omloopstijden van 
planeten, zon- en maansverduis-
teringen worden tijdens de tocht 
langs de zuilen op heldere, origi-
nele wijze gedemonstreerd.
Opmerkelijk is wel de bijzondere 
belangstelling van Maarten voor 
zonnewijzers. Een expert mag 
je wel zeggen, die bij tijd en 
wijle hierover lezingen verzorgt 
en dan niet alleen in zijn eigen 
woonplaats, maar ook elders 
is hij een graag geziene gast-
spreker. ”Intensieve lezingen 
van zo’n uur en het is verbluf-
fend te zien”, zo vertelt hij, “hoe 
schitterend mensen dat vinden”. 
Werkelijke tijd en zonnetijd pas-
seren natuurlijk de revue, maar 
ook het maken van zonnewijzers 
is ‘hot’. Heel aardig, dat zijn af-
finiteit met de zonnewijzer ook 
een plaats heeft gekregen in dit 
planetenpad. De bushaltepaal 
onderweg dient als zonnewij-
zer (gnomon). Bij zonnig weer 
wordt bij het passeren van deze 
bushalte een krijtstreepje ge-
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plaatst op de schaduwlijn van de 
paal en bij terugkeer langs het-
zelfde punt, zie je, dat de ’zon’ 
wat is ’opgeschoven’.  Simpel, 
maar helder en zo gaat dat met 
alle hiervoor geschetste items.
Alles bij elkaar een leerzame 
wandeling, een echte aanrader 
voor de schoolgaande jeugd van 
basis- en hoger onderwijs, als-
mede het publiek om een rond-
leiding aan te vragen.

Nieuwe  initiatieven  
Natuurlijk blijft het niet bij al 
dat succesvolle werk aan de 
Noordikslaan. Een interessante 
ontwikkeling is, dat natuurver-
enigingen als  o.a. de plaatse-
lijke IVN, Groei en Bloei, de bij-
enclub enz. alsmede Astrona de 
handen ineen hebben geslagen 
om te proberen in het centrum 
van Almelo een zogeheten ‘Na-
tuurhus’ (‘hus’ staat voor huis, 
red.) te realiseren. ”Elke aan 
de natuur gelieerde vereniging 
alhier heeft een eigen onderko-
men”, aldus Edwin Sarink, “dat 
is duur, maar door bij elkaar aan 
te ’schuiven’ in één gebouw zal 
het kostenplaatje gezamenlijk 
gedragen worden; voor de con-
tinuïteit van elk een goede zaak. 
Bovendien werken wij al met 
elkaar samen en dat biedt ook 
zijn specifieke voordelen”.
Op 4 juli 2013 is een stichtings-
bestuur opgericht, waarin ook 
Astrona vertegenwoordigd is. 
In totaal zes clubs zetten hun 
schouders eronder. De stichting 
heeft tot doel het publiek be-
wust te maken en te interesse-
ren voor natuur, cultuur, milieu 
en duurzaamheid. Het Natuur-
hus wordt gebouwd in het Ha-
genpark in het hart van de stad.  
De vooruitzichten zijn positief 
en hopelijk gaat ergens in 2014 
de schop in de grond voor een 
spraakmakend mooi gebouw.
Om extra geld in te zamelen heeft 
het Natuurhus nu een webwinkel 
(www.natuurhusalmelo.nl). Via 
deze webwinkel kunnen mensen 
ansichtkaarten (met foto’s, die 
leden van de werkgroep Maan 
en Planeten hebben gemaakt 
en beschikbaar gesteld) kopen. 
Ook is er een astronomiepakket 

met ansichtkaarten, een bouw-
pakket van een zonnewijzer en 
de uitgebreide brochure van het 
planetenpad.
Het stichtingsbestuur mag zich 
o.a. eveneens gelukkig prijzen 
met een groot aantal vrijwilli-
gers, waaronder mensen van de 
Universiteit Twente, studenten 
van het Saxion en het R.O.C. 
Veel meer zou vermeld kunnen 
worden m.b.t. de realisatie van 
dit unieke gebouw, maar schrijver 
dezes raadt u echt aan de website 
van het Natuurhus eens door te 
nemen. U zult verbaasd staan!

Tot slot: In de aanhef van dit ar-
tikel is al aangegeven… Astrona is 
een werkgroep waar muziek in zit. 
Het is meer dan de moeite waard 
om eens bezoekje te brengen aan 
Almelo. Wij, van de redactie, feli-
citeren jullie met dit prachtige pla-
netenpad, succes met het Natuur-
hus en we zullen jullie initiatieven  
zeker blijven volgen .

Ter Info:
Astrona (Astronomieonderwijs 
Almelo) De werkgroep houdt 
zich bezig met het populariseren 
van sterrenkunde.
De activiteiten zijn vermeld in 
het artikel. Voor meer informa-

tie kunt u contact opnemen met 
Edwin Sarink, tel: 0546-863660, 
e-mail: info@astrona.nl

Waar vind je het planetenpad?
Als je het startpunt wilt vinden 
met navigatieapparatuur, dan 
kies je Almelo, Noordikslaan krui-
sing Kolthofsingel. Een parkeer-
plaats vinden is geen probleem.
Vanaf het station Almelo is het 
een kwartier gaans naar het be-
ginpunt van het planetenpad. 
Loop vanaf het station in noor-
delijke richting door de Egbert 
Gorterstraat, vervolg je wande-
ling door de Brugstraat en ga ten-
slotte de Noordikslaan in. Je komt 
dan wel eerst bij de planeten, die 
het verst van de zon staan.

De officiële openingshandeling 
van het planetenpad werd ver-
richt door Wethouder G.H. van 
Woudenbergh en vond plaats op 
11 mei 2012.
Geocaching
Edwin Sarink ontdekte onlangs, 
dat in het planetenpad een Cache 
geplaatst is. Er is dus iemand ge-
weest, zo vertelt hij, die er een 
zgn. ”schat” verborgen heeft.
Geocaching is een populair spel, 
waarbij je met GPS op zoek gaat 
naar zo’n schat. De (waterdich-
te) doos, dus deze cache, heet 
Melkweg en heeft als opdracht 
info te verzamelen over het pla-
netenpad en als je de juiste info 
hebt, vind je aanwijzingen over 
een tweede (volgende) schat.
Uw oud-redacteur is helaas niet 
op de hoogte van dit uit Amerika 
overgewaaide spel, maar ver-
wijst u naar de overvloedige info, 
die op internet voorhanden is.

Rob Walrecht, die het plaatwerk 
over de planeten leverde, is een 
sterrenkundepromotor bij uit-
stek, die zich niet alleen verdien-
stelijk heeft gemaakt met het 
ontwerpen van schaalmodellen 
van het zonnestelsel, maar we-
reldwijde bekendheid geniet met 
de door hem ontworpen planisfe-
ren (draaibare sterrenkaarten). 
In de Mercurius uitgave van de-
cember 2010 is over zijn levens-
werk geschreven. Uitgebreide 
info kunt ook vinden op internet.
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Een fraaie tekening van de krater Posidonius en Chacornac gemaakt op 31 oktober 1952 deze is 10 x 10 
cm ware grote.
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De amateur astronoom Tjomme de Vries
Henk Nieuwenhuis

Bij de jongere amateurs niet meer zo bekend, maar als ik bij de wat oudere garde onder de 
sterrenkunde amateurs zijn naam laat vallen is er direct herkenning. Dan zie ik gelijk een 
glimlach van herkenning want Tjomme de Vries is bij hen heel bekend om zijn artikelen in 
Hemel en Dampkring (de voorloper van Zenit) en in De Meteoor, over maan- en planeetwaar-
nemingen. Velen hebben hem ook ontmoet tijdens de landelijke bijeenkomsten voor wer-
kende amateurs en daarnaast door zijn lezingen over astronomie en ruimtevaart in kranten, 
tijdschriften en voor de radio. 

Zelf ken ik Tjomme de Vries van zijn lezingen op 
de Utrechtse sterrenwacht waar hij boeiend en 
vooral erg inspirerend over het zelf waarnemen 
van maan- en planeten vertelde. Hij was in de ja-
ren 50-60 van de vo-
rige eeuw een verwoed 
amateur astronoom 
en maakte achter zijn 
telescopen honderden 
waarnemingen van 
maan, planeten en an-
dere objecten aan de 
hemel. Na zijn over-
lijden schijnt kort  tijd 
daarna een deel van 
zijn verzamelde boe-
ken over astronomie 
naar de bibliotheek van 
de Utrechtse sterren-
wacht te zijn gegaan. 
Kort daarop werd ik 
door de toenmalige 
beheerder Dr. Tom de 
Groot benaderd met de 
mededeling dat ik de 
Kuiper Maan atlas uit 
de nalatenschap van 
Tjomme de Vries zou 
krijgen. Dr. T. de Groot 
kwam deze persoonlijk 
bij mijn thuis afleveren 
met de woorden, jij 
bent een waardig op-
volger in het tekenen 
van maan en planeten, 
daarom krijg jij deze 
atlas. Ik ben er nog al-
tijd heel erg blij mee.

Een onverwachte verrassing
Nu wil het geval dat ik onverwacht benaderd werd 
door de oudste zoon van Tjomme, Joan de Vries, 
die mij vroeg of ik wilde nagaan of er in de mu-
seale wereld wellicht belangstelling zou zijn voor 

enkele dingen uit de nalatenschap van Tjomme de 
Vries. Hij liet mij ook weten dat hij nog in het bezit 
is van twee waarnemingsboeken met tekeningen 
en aantekeningen uit de jaren 1952 tot 1957 en 

enkele telescopen. Ook 
vroeg hij of er mis-
schien nog eens een 
artikel aan Tjomme 
gewijd kon worden in 
een astronomisch tijd-
schrift. Omdat maan 
– en planeet tekenen 
nog altijd mijn passie 
is stelde ik voor om de 
waarneemboeken naar 
mij toe te sturen zodat 
ik kon beoordelen of er 
een artikel  in zat. 

Inmiddels was ik heel 
nieuwsgierig naar de 
inhoud van deze boe-
ken en toen deze dan 
ook bij mij aankwamen 
en ik die open sloeg om 
een eerste indruk te 
krijgen viel mijn mond 
echt open van verwon-
dering en verbazing. De 
boeken zitten vol met 
werkelijk schitterende 
tekeningen van heel 
gedetailleerde maan- 
kraters en planeet-
waarnemingen. Als ik 
dan naar de zwart-wit 
tekeningen bij zijn ar-
tikelen in Hemel en 
Dampkring en die in 

zijn uitgegeven boeken kijk dan zijn die veel minder 
mooi dan de echte waarnemingen in deze boeken. 
Ik besloot eigenlijk direct om te proberen een ar-
tikel over deze bijzonder getalenteerde waarnemer 
te gaan schrijven. Het is duidelijk dat Tjomme de 

Resultaat van onderzoek van de krater Schichard 
met zijn bodem kleur veranderingen. 9 oktober 
1954. Tekening is 20 x 15 cm.
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Het zuidelijke gedeelte van Mare Fecunditatus, de grootste kater is Petavius getekend op 2 januari 1953, 
ware grote 17 x 10 cm. 
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Vries tekentalent had, dat zie je onmiddellijk aan 
de prachtig uitgevoerde tekeningen van de tallo-
ze maankraters die hij heeft waargenomen. Maar 
daarnaast heeft hij ook in een fraai handschrift elke 
waarneming voorzien van de nodige gegevens en 
omstandigheden. Werkelijk een lust voor het oog, 
ik heb er enkele kopieën uit gemaakt en ze op een 
bijeenkomst voor amateurs aan verschillende be-
kenden laten zien. Zonder uitzondering waren zij 
allemaal onder de indruk van deze prachtige maan-
waarnemingen. Zij vonden het ook zeker de moeite 
waard om er nog eens aandacht aan te besteden.

Waarnemingsboeken
De waarnemingen van Tjomme de Vries in de twee 
boeken zijn gedaan in de periodes van april- mei 
1951 en februari 1952 tot februari 1953 in deel 
één. Deel twee is van  februari 1953 tot 27 mei 
1957, rond juli 1954 begint Tjomme de Vries met 
maanfotografie en maakt hij nog enkele maante-
keningen. Hij experimenteert verder met gebruik 
van een 21 cm spiegeltelescoop F = 172 cm. in 
het maken van maanopnamen, die telescoop is 
een maand eerder voor dat doel door hem aange-
schaft. Hij beschrijft daarbij de gebruikte vergro-
tingen, film, de belichtingstijden en het diafragma 
van de camera. Hij vermeldt verder welk oculairs 
niet zo geschikt zijn en het blijkt hem vrij lastig 
om scherp te stellen. Zijn fotografische opnamen 
hebben de kwaliteit die elke amateur in het be-
gin behaalde, nu zouden we zeggen dat ze ma-
tig waren. Daarentegen zijn de maantekeningen 
stuk voor stuk kunstwerkjes, prachtig en trefze-
ker. Ik kom daar zo nog op terug, eerst nog iets 
over de verdere inhoud van de waarneemboeken. 
Want Tjomme de Vries observeerde ook veel an-
dere hemelobjecten. Zo beschrijft hij een aantal 
waargenomen veranderlijke sterren, dubbelster-
ren en nevels maar ook zonnevlekken, bijna alle-
maal voorzien van een tekening. De planeten Ve-
nus, Mars, Jupiter en Saturnus werden door hem 
heel mooi in beeld gebracht en natuurlijk ook de 
zichtbare manen van Jupiter en Saturnus. In to-

taal vinden we in zijn twee boeken ongeveer 300 
tekeningen voorzien van gegevens waarvan zo’n 
200 van maankraters en enkele van rillen, stralen 
en bergen op de maan. Praktisch al deze maan-
waarnemingen werden door Tjomme de Vries ge-
daan met een spiegeltelescoop van 15 cm F= 120 
cm. Met een vergroting van 170 maal.

De maan waarnemingen
Zijn andere waarnemingen laat ik nu verder even 
buitenbeschouwing ik zal hier wat dieper ingaan op 
zijn maanwaarnemingen. Hij werkte, dat zie je ook 
direct, zeer nauwgezet en van verschillende kraters 
maakte Tjomme de Vries meerdere tekeningen in 
verband met de veranderende lichtval, positie en 
de hoek van het zonlicht op het maanoppervlak. 
Daarbij heeft hij de wisselende lichte en donkere 
gebieden in de bodem van een aantal kraters goed 
in kaart weten te brengen. Zo vinden we meerdere 
waarnemingen gedaan aan de krater Plato en 7 van 
Atlas, 8 van Possidonius en wel 20 van Schickard. 
Deze kraters kregen van Tjomme de Vries duidelijk 
veel aandacht, ze zijn bekend om hun sterk wisse-
lende tinten tijdens elke maancyclus. Hij gebruikte 
hierbij voor het vergelijken van zijn werk de Parijse 
Maanatlas en hij heeft in zijn waarnemingboek zelfs 
een uitklapbare schets zitten van de krater Schic-
kard om snel een gedane waarneming op verande-
ringen te controleren. Daarnaast gebruikte hij door 
hem zelf uitgewerkte jaartabellen zodat hij bij het 
waarnemen aan de maanrand van tevoren reke-
ning kon houden met de zichtbaarheid van details 
als gevolg van libratie in lengte en breedte. Er zit-
ten ook enkele totaalbeelden van de maan in die 
zijn voorzien van de door hem gevonden lichtste en 
donkerste plaatsen op de maan. Hij heeft zelfs een 
beschrijving gegeven van welke kleuren in bepaalde 
gebieden naar zijn mening onder zeer gunstige om-
standigheden zijn te onderscheiden. Hij zegt daar 
zelf over: “Alle genoemde kleuren zijn zeer licht 
en vermengd met muisgrijs”, dit houdt in dat het 
nauwelijks waarneembaar is en dat niet elke waar-
nemer dit kan onderscheiden. Ook blijkt niet elke 
telescoop en oculair daarvoor geschikt. Over hoe de 
Vries zijn kleurwaarnemingen uitvoerde schrijft hij: 
“De kleur bekeken met een kleinere vergroting van 
65 en 95 maal. Controle door gebruik van verschil-

Randgebieden westerlijke helft enige uren na vol-
lemaan, met rechts Petavius geheel links Vendeli-
nus, aan de terminator Humboldt en Hecataeus, 3 
oktober 1952. Formaat 12.5 x 4 cm.

Krater Clavius bij de terminator 1 juli 1952, ware 
grote tekening 6 x 4 cm.
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Een paar werkelijk schitterende maantekeningen gemaakt op 15 en 17 april 1951 achter een brillenglas 
kijker met een vergr. Van 55 maal hele blz. 21 x 17 cm.
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lende kleurfilters. Optisch systeem: spiegel met 
vlakke diagonaal spiegel,achromatische oculairen”. 
Dan enkele bladzijden verder schrijft hij: ” Veran-
deringen die doen denken aan vegetatie”. In dit 
verband is het bijzonder interessant en boeiend om 
blz. 136 tot 144 nog eens te lezen wat hij daarover 
in zijn boek ”De maan, onze trouwe wachter” heeft 
geschreven. Hierin blijkt dat hij in zijn onderzoek 
niet uitsluit dat er enige vegetatie kan voorkomen 
in b.v. de krater bodem van Schickard, Atlas en nog 
een twintig tal andere door hen aangegeven plaat-
sen op de maan, die hij in een kaart aangeeft.

Een “brug” op de maan
Dat Tjomme de Vries ook heel goed op de hoogte 
was van “bijzondere” details bewijzen zijn waar-
nemingen aan de z.g. “brug” aan de oostzijde van 
Mare Crisium. Het gaat hier om een gebied op 
14 graden Noorderbreedte en 48 graden Ooster-
lengte, we kennen dit maangebied onder de naam 
Promontorium Lavinium. Op 29 juli 1953 werd hier 
door O’Niell met een 10 cm telescoop bij een ver-
groting van 90 maal bij zonsondergang in dit ge-
bied een “brug ontdekt”. Deze man was ook hoofd-
redacteur van New York Tribune en melde zijn 
ontdekking uitgebreid in zijn krant. Het zou gaan 
om een boogbrug van ,schrik niet, 20 km breed 
en 30 km lang. Dat zorgde voor nogal wat ophef 

via de media wereld. Een ufoloog deed er nog een 
schepje bovenop door botweg te beweren dat het 
Mount Wilson observatorium met spectroscopisch 
onderzoek had aangetoond dat de brug van ijzer 
was. Dat was natuurlijk helemaal de sensatie van 
de dag, maar de werkelijkheid is even anders. Op 
b.v. de Lunar Orbiter foto’s bleek op die plaats 
niets bijzonders te zien. Het effect van een boog 
bestaat gewoon uit een schaduw werking veroor-
zaakt door de boogvormige westwanden van Pro-
clus P en Glaisher X bij zonondergang. Dus veel 
ophef over een illusie. Tjomme de Vries heeft er 
ook meerdere malen onder verschillende hoekin-
val van het zonlicht naar gekeken en er deze teke-
ning van gemaakt. Hij vermeld er bij ook nooit iets 
in de vorm van een brug te hebben gezien.

Zijn werkwijze
Zijn maantekeningen zijn over het algemeen niet 
groter dan 10 x 15 cm, vele nog kleiner en een 
aantal zijn 20 x 15 cm, of smal en langwerpig bv 
die zijn gemaakt van de maanrand. Al de waarne-
mingen overziende heeft Tjomme de Vries in detail 
ruim de helft van de voor ons zichtbare maankra-
ters in deze twee boeken in beeld gebracht, en hoe! 
Maar zelf ben ik eigenlijk het meest onder de indruk 
van drie maantekeningen die hij maakte achter een 
kijker gebouwd met een brillenglas en een brand-
punt van F 100 cm bij een vergroting van 55 maal. 
Hier zie je duidelijk de hand van de meester, het 
is een genot om ze te bekijken en te constateren 
hoeveel details erop te onderscheiden zijn. Tjom-
me de Vries maakte achter de telescoop eerst een 
lijntekening met potlood en codeerde de verschil-
lende structuren en oppervlakten door erbij aan te 
geven welke kleur of grijstint daarbij hoorde. Ver-
volgens werkte hij binnenshuis zijn tekening uit op 
stevig, crèmekleurig papier met Oost-Indische inkt 
en witte plakkaatverf. Grote oppervlakten werden 
op tint gebracht door de inkt te verdunnen of met 
heel dunne lijntjes te arceren of met inkt te stippe-
len. Dat geeft prachtige beelden waarin heel mooi 
de diepte in de kraters en de weidsheid van het 
maanlandschap tot uitdrukking gebracht wordt. In 
één woord geweldig hoe subtiel hij met grijstinten 
en soms een zweem van kleur er in heeft gewerkt. 
Ik voel mij heel vereerd dit te hebben mogen inzien 
en ik weet zeker dat veel werkgroep leden met mij 
met verwondering naar de maantekeningen van 
Tjomme de Vries zullen kijken.

Voor de echte maanwaarnemers onder ons zijn de 
volgende publicaties van Tjomme de Vries zeker 
nog de moeite waard.
- Artikel in Hemel en Damkring mei 1953: Het 

tekenen aan de kijker.
- Boek A4 formaat: De wereld van de maan. 1968.
- Prisma pocket 1231: De mens in het uitdijende 

heelal. 1967
- En zeker de Elsevier pocket E60: De maan, 

onze trouwe wachter. 1960 

De oostrand van Mare Crisium, hier zou de “brug” 
zich bevinden ook de Vries zegt deze nooit te heb-
ben gezien. 4 juni 1954. Tekening is 9 x 12 cm. 
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Zonsopkomst boven de krater Plato 25 november 1952 hele blz is 21 x 17 cm.
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Werkgroep Maan en Planeten op Facebook
Marcel-Jan Krijgsman

Op 23 november 2013 is de Facebook-pagina van de Werkgroep Maan en Planeten geopend. 
Vrij snel daarna hebben we ook een Facebook-groep Maan en Planeten aangemaakt. Op de 
Facebook-pagina kunt u nieuws lezen van de werkgroep. Leden kunnen op de Facebook-groep 
hun foto’s met elkaar delen.

Aanmelden
Voor alle activiteiten op Facebook is een Facebook 
account nodig. U kun zich hiervoor inschrijven bij 
facebook.com.

Leden van de Werkgroep Maan en Planeten kun-
nen lid worden van de besloten Facebook-groep. 
Op de tijdlijn van de Facebook-groep kunt u uw 
foto’s van de maan en de planeten plaatsen. 

1

2

3

Plaatsen van foto’s
In de Facebook-groep kunnen foto’s en video ge-
plaatst worden en links kunnen gedeeld worden. 
Een foto plaatsen is heel eenvoudig. Ga hiervoor 
naar uw eigen pagina (klik op uw eigen naam bo-
venaan de pagina) en klik hiervoor bij het status 
kader op Foto:

Vervolgens klikt u op Foto’s/video’s uploaden en 
selecteert uw foto.

Onder de foto staat de optie om het bericht te 
delen. Verander waar “Op eigen tijdlijn” staat in 
“In een groep”. Geef vervolgens als groepnaam 
“Werkgroep Maan en Planeten” op.
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Er kwam deze oppositie dan ook 
relatief weinig opnamen binnen, 
dit zal ook mede komen doordat 
de helderheid van Saturnus door 
de dikke soep van onze atmo-
sfeer dramatisch afneemt en dus 
ook steeds afhankelijker wordt 
van goede transparante omstan-
digheden, John Sussenbach heeft 
door deze omstandigheden dan 
ook opnamen gemaakt in het pri-
mair brandpunt van zijn C11 om 
zo toch tot hogere aantallen beel-
den per seconde te komen en de 
omstandigheden iets de baas te 
blijven. John merkte terecht op 
dat we nu wel steeds beter zicht 
krijgen op de hexagonale noord-
pool en heeft, via WinJupos, een 
polaire projectie gemaakt waarin, 

met enige fantasie, die vorm te 
herkennen is. Grotere telescopen 
hebben natuurlijk het voordeel 
dat ze met lagere vergrotingen 
toch nog een acceptabel planeet-
beeldje laten zien. Jan Zeebregts 
stuurde een opname door van 21 
april en ondanks slechte seeing 
kunnen we zien dat de oppositie 
nabij is, door het ontbreken van 
schaduwwerking van planeetbol 
op de ringen. John stuurde ook 
2 opnamen in waarin het Seeli-
ger effect te zien is, namelijk het 
oplichten van de ringen t.g.v. de 
oppositie. 

Ook kreeg ik opnamen van 18-
19 mei binnen gemaakt op Cu-
racao door John met zijn trouwe 

reisgezel de C5, ondanks iets 
mindere omstandigheden dan 
voorgaande jaren maakt de 
hoge stand van Saturnus op die 
breedtegraad veel goed.

Goed om te zien dat Richard 
Bosman ook weer terug is met 
opnamen en wel met een nieuw 
verworven C14, de beelden zijn 
alweer een genot om naar te 
kijken. Kunnen we zelfs de En-
cke scheiding ontwaren op en-
kele opnamen? Aan de tips van 
de ringen zou ik zeggen duide-
lijk maar nabij de bol blijft las-
tig i.v.m. de seeing. Ik geef het 
voordeel van de twijfel, mocht 
die er zijn. Een prestatie van 
formaat!

Hoogtepunten van de
Saturnus-oppositie van 2013
Jan Adelaar

Op zondag 28 april 2013 was Saturnus in oppositie en had een 
schijnbare diameter van 18.9”. Saturnus bevond zich in het 
sterrenbeeld Weegschaal, de hoogte boven de horizon was 
geslonken tot een schamele 26.2°. Het werd ook een steeds 
grotere uitdaging om Saturnus op te nemen voor of nadat da-
ken, bomen en andere horizonvervuiling in beeld kwam. 

John Sussenbach

2 april 28 april

Hexagonale noordpool
(John Sussenbach)

4 maart 2013

20 april 2013 om 00.39 UT
Kevtzov 296mm, IrRGB bij F17,7

1500 frames 130s
3 juni 2013 om 22.04 UT

C11 F20 DMK21 RGB

Emil Kraaikamp Ruud Zaalberg Jan Zeebregts
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JZ Heukelum C11 F20 DMK21 RGB

19-04-2012 (22.05 uur UT) 21-04-2013 (23.13 uur UT)

Te

E

Saturnus, 04-05-2013 om 00.00 uur MEZT. Verklaring: Ti = Titan, R= Rhea, D = Dione, Te = Tethys, 
J = Japetus, E = Enceladus, M = Mimas. Let op de verplaatsing van de satellieten.
Enceladus bevindt zich dicht bij de planeetbol en is moeilijk te zien. Telescoop: REflector D = 406 
mm en F = 1829 mm.  Vergroting: 168 maal (oculair Televue Plösll 25 mm in combinatie met Televue 
Paracorr en 2x Barlowlens). Seeing: 6/10. Transparantie hemel 7/10.

M
D

R

Ti

De saturnus-opositie van april 2013

Door de baanbewegingen van 
de Aarde en Saturnus om de 
Zon vindt een saturnus-opposi-
tie gemiddeld iedere 378 dagen 
plaats. Tijdens een synodische 
periode schuift Saturnus onge-
veer een half sterrenbeeld op, 
dus we blijven komende oppo-
sities nog wel even zitten met 
de lage stand van Saturnus....
echter niet getreurd Jupiter is 
tot grote hoogte gestegen en 
er zijn al verassende opnamen 
gemaakt, zie de cover, met een 
3-voudige schaduw-overgang 
maar in het volgende Mercu-
rius nummer meer daar over. 

Een goed en gezond 2014 met 
vele heldere avonden/nachten 
gewenst.

16 mei 2013 Curacao 
om 0.15 UT South up

C5 F25 DMK618 Astrodon RGB

6 juni 2013 om 21.28 UT
C14 F20 en Basler (alt. 26o)

John Sussenbach

Richard Bosman
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