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Van de voorzitter
Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten

Inhoud

Voor u ligt de nieuwe Mercurius. Het heeft even geduurd, maar uit-
eindelijk is het er toch van gekomen! De oorzaak voor het late ver-
schijnen is misschien nog niet bij iedereen bekend, vandaar dat ik 
toch nog even meld: twee van onze redactieleden hebben ander 
werk gekregen: Edo verzorgde de lay-out en Fred de redactie. Dat 
Fred hoofdredacteur van Zenit is geworden zal de oplettende Maan & 
Planetenleden en lezers van Zenit niet zijn ontgaan.

De lay-out van Mercurius met ingang van dit nummer verzorgd door 
Wim Groener van Groener Graphics. Wim is naast professioneel 
vormgever ook een enthousiaste amateurastronoom en ik spreek 
de hoop uit dat wij in de toekomst van zijn diensten gebruik kunnen 
blijven maken. Dat geldt ook voor ons erelid Jan Viester; hij heeft 
voor deze Mercurius veel werk verzet en daar is het bestuur en de 
redactie hem zeer dankbaar voor!

Het komende jaar wordt in meerdere opzichten een bijzonder jaar 
en dan heb ik het nog niet eens over de totale zonsverduistering op 
22 juli. Het jaar 2009 is uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van de 
Sterrenkunde’. Reden hiervoor is het feit dat Galileo Galilei vierhon-
derd jaar geleden met een zelfgemaakte telescoop de eerste astro-
nomische waarnemingen deed. 
Maar er is nog een reden om 2009 niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan: onze werkgroep bestaat dan namelijk 25 jaar. Redenen ge-
noeg dus om een ‘Planet Party’ te organiseren!

De datum is al bekend: de Planet Party zal plaatsvinden in het week-
end van vier en vijf april en zal ook in het teken staan van ‘100 uur 
Astronomie’, een van de elf wereldwijde activiteiten die in het kader 
van het Internationale Jaar van de astronomie ontplooid worden.

Ik hoop u dus op zaterdag 8 november bij Museum Boerhaave in Lei-
den te ontmoeten. Het belooft een interessante dag te worden.
Mocht u verhinderd zijn en bent u toch geïnteresseerd in Planet Par-
ty? Dan raad ik u aan onze website nauwlettend in de gaten te hou-
den: www.maanenplaneten.nl
 
Ik wens u veel leesplezier!
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Na jarenlang met veel voldoe-
ning gewerkt te hebben met een 
C11 en een Losmandy G11 op 
een scopebuggy, die ik zo vanuit 
mijn huis naar buiten kon rijden, 
besloot ik, met name vanwege 
het feit dat het afkoelen van de 
C11 op een vaste opstelling vele 
malen sneller gaat, tot het bou-
wen van een observatorium in 
mijn tuin.

Iedereen die in Nederland wel 
eens door een telescoop kijkt, 
kent het fenomeen dat, net 
wanneer de telescoop een rus-
tig beeld geeft, de wolkenvelden 
binnendrijven of dat je snel alles 
weer moet afbreken vanwege de 

eerste regenspetters. 
Een observatorium lost dit pro-
bleem voor eengroot deel op en 
heeft daarbij ook het voordeel 
dat de collimatie bij een vaste 
opstelling minder snel verloren 
gaat. Als je geluk hebt, kun je je 
observatorium ook wat verder 
van een warm huis of de schoor-
steen van je buurman vandaan 
zetten, zodat je ook een betere 
seeing hebt, maar daarover la-
ter meer.

Wanneer je een observatorium 
wilt gaan bouwen is naast bud-
gettaire overwegingen, de eer-
ste keus die je moet maken of je 
kiest voor een koepel of een ‘roll 

off’ type observatorium.
Voor de amateur sterrenkundi-
ge is er voldoende aanbod van 
observatoria op de markt, ook 
allerlei koepels. Helaas is die 
markt wel erg op de Verenigde 
Staten gericht en aangezien de 
meeste koepels toch in grote 
onderdelen van kunststof naar 
Nederland verscheept moeten 
worden, is het transport een 
kostbare zaak. Ik heb erg seri-
eus naar de zogenaamde Sky-
shedPod gekeken. Het concept is 
erg interessant, maar de ruimte 
binnenin is beperkt. De POD kan 
wel op simpele wijze uitgebreid 
worden met zogenaamde ‘bays’. 
In de VS zijn ze te koop vanaf 
$1500, wat gezien de momen-
teel lage dollarkoers een rela-
tief koopje is, maar voordat je 
er één in de tuin hebt staan ben 
je in Nederland het driedubbele 
kwijt. 

Er zijn natuurlijk meer koepels 
te koop van verschillende fabri-
kanten zoals bijvoorbeeld Sirius 
en Explora Domes. Koepels heb-
ben natuurlijk zo hun voordelen. 
Je hebt vaak minder last van 
wind en ze zijn goed bestendig 
tegen ons klimaat omdat ze van 
kunststof zijn.

De bouw van
mijn observatorium
Gert Jan Scheffer

Met name voor planeetfotografie met Schmidt-Cassegrain of 
Newton telescopen zijn drie gouden regels van groot belang. 
Neem ruim voldoende ‘cool down’ tijd, zorg voor optimale 
collimatie en vindt de momenten met de goede seeing.
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Toch heb ik uiteindelijk gekozen 
voor een zogenaamd ‘roll off’ 
systeem. Ik heb daar verschil-
lende argumenten voor. Op de 
eerste plaats valt een dergelijk 
bouwwerk minder op dan een 
krijtwitte kunststof koepel in je 
tuin en nodigt dan hopelijk ook 
minder uit tot ongewenst be-
zoek. Op de tweede plaats kon 
ik op een beperkt oppervlak 
twee niet al te grote telesco-
pen kwijt. De derde overweging 
heeft te maken met seeing. Als 
het dak van het observatorium 
er helemaal af gaat is er wei-
nig temperatuurverschil met de 
omgeving en dus minder lucht-
bewegingen. Ook hoeft het dak 
niet mee te draaien met je te-

lescoop, zoals dat met sommige 
koepels wel noodzakelijk is.

Maar dan komt de vraag wat 
voor een ‘roll off’ systeem? Ga 
je het helemaal zelf verzinnen 
en bouwen, of ga je uit van de 
vele ontwerpen en tekeningen 
die je op internet kunt vinden 
en maak je voor sommige on-
derdelen, zoals de rails voor het 
dak, gebruik van kant en klare 
oplossingen.
Een hele slimme variant met 
behulp van een eenvoudig tuin-
huisje zag ik bij twee bekende 
amateurs.
Zij gebruiken een tuinhuisje met 
een puntdak. Door het dak in het 
midden niet te met elkaar te ver-

binden, kun je met behulp van 
scharnieren de twee gedeelten 
van het dak openklappen naar 
de zijkant toe. Met behulp van 
het slim toepassen van een paar 
contragewichten gaat dit in de 
praktijk heel goed. Het ‘roll off’ 
systeem werkt met rails, waar-
bij je het dak over rails van het 
observatorium afschuift. Ook dit 
is op basis van een tuinhuisje 
te maken. Een mooi voorbeeld 
wordt gemaakt door de Hout-
beurs in Drente en is te zien op 
de site van Albert van Duin. 

In de regio waar ik woon ben ik 
toen ook op zoek gegaan naar 
een fabrikant van tuinhuisjes, 
met de vraag of er een vari-
ant gemaakt kon worden waar-
bij het dak eraf geschoven kon 
worden. Geen van de fabrikan-
ten reageerde erg enthousiast 
en de reden was onder andere 
dat bij een tuinhuisje de stevig-
heid vaak mede bepaald wordt 
door de dakconstructie waarmee 
de wanden bij elkaar gehouden 
worden.
Het gebrek aan medewerking 
van de tuinhuisjes fabrikanten 
dwong mij opnieuw tot naden-
ken. Helemaal zelf gaan bouwen 
of misschien een bouwpakket? 
Een goed voorbeeld zijn de zo-
genaamde SkySheds van de ge-
lijknamige firma. Zij verkopen 
complete observatoria, bouwpak-
ketten en ook bouwtekeningen.
Helaas zit deze firma ook in de 
VS en is het transport weer een 
groot probleem. In Europa kon 
ik eigenlijk alleen een metalen 
systeem van Ad Matthijs vinden 
en in Engeland was een firma 
Alexander Observatories. Nick 
Evans, de eigenaar van Alexan-
ders Observatories had vele 
tientallen observatoria in de UK 
gebouwd en één in Frankrijk en 
één in Italië. Prijstechnisch leek 
het me ook interessant. Al snel 
bleek dat hij er ook wel één in 
Nederland wilde bouwen en we 
spraken af dat hij met vriendin 
en zoontje Harry een vakantie 
in Nederland kwam combineren 
met het bouwen van een obser-
vatorium in mijn tuin. Voor mijn 
tienerkinderen een mooie ge-
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veel plezier aan terug denken en 
aan het eind van die week stond 
er ook nog een prachtigobserva-
torium.
Een redelijk gedetailleerd ver-
slag van de bouw staat op mijn 
site. Het is dubbelwandig ge-
bouwd en met name de con-
structie van het dak had ik, 
geen timmerman zijnde, zeker 
niet zo verzonnen. In de praktijk 
werkt het observatorium uitste-
kend. Het afrollen van het dak 
gaat niet bijzonder licht, maar is 
goed te doen en ik heb bewust 
gekozen voor een wat zwaardere 
constructie omdat mijn observa-
torium erg in de wind staat. De 
stormen afgelopen december en 
januari zijn zonder problemen 
overleefd.

Wat mij betreft dus een regel-
rechte aanrader deze observato-
ria van Alexander Observatories. 
Ik heb ook echt het idee dat mijn 
C11 nu veel beter gekalibreerd 
is, als ik mijn planeetfoto’s terug 
zie. Maar helaas laat het weer 
ons al een paar maanden in de 
steek, maar dat gaf me weer 
wat tijd om aan het verzoek van 
Jan Adelaar te voldoen om dit 
een keertje op te schrijven.

legenheid om een week alleen 
maar Engels te praten met onze 
gasten. Nick bleek zelf ook een 
enthousiaste amateur astro-
noom te zijn en die liefde vindt 
zijn weerslag in hoe hij de ob-
servatoria bouwt. 
In een grote vrachtwagen had 
hij de voorgemonteerde onder-
delen meegenomen en in prin-
cipe is het dan mogelijk om in 

één dag de zaak op te bouwen, 
mits er een eenvoudige funde-
ring van bijvoorbeeld tegels ligt. 
Wij hebben er samen langer 
over gedaan, maar dat was het 
gevolg van culinaire intermez-
zo’s, tochtjes door ‘the Amster-
dam Canals’ en discussies over 
de cosmos en het leven in zijn 
algemeenheid. Het werd een 
week waar beide gezinnen met 

Koepels:
http://www.skyshedpod.com
http://www.siriusobservatories.com
http://www.exploradome.us

Roll off:
http://www.skyshed.com
http://www.astrotechniek.net
http://www.alexandersobservatories.com

Voorbeelden in Nederland en daarbuiten:
http://www.astropix.nl/obs.html
http://www.ekempen.com
http://obs.nineplanets.org/obs/obslist.html

Gert Jan Scheffer
http://www.astroimaging.nl

Interessante links
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U raadt het al deze keer is er 
slechts 1 passage te bewonde-
ren. De ringvlakpassage vind 
plaats op 4 september 2009 en 
staat dan ongeveer 11 graden 
van de zon. Voor ons noordelin-
gen gaat Saturnus dan westelijk 
van de zon onder, inderdaad de 
zon staat dan nog boven de ho-
rizon. De zuiderlingen hebben 
het dan wat beter immers daar 
gaat de zon in het oosten onder 
en Saturnus staat dan boven de 
zon. Stel de zon is 4 graden on-
der de horizon dan staat Satur-
nus nog 7 graden boven de ho-
rizon, niet geweldig maar toch 
wat beter als bij ons.

Nu zult u zeggen waarom schrijf 
je dit verhaal nu al, nou tussen 
eind december 2008 en febru-
ari 2009 zijn de ringen tot op 1 

graad gesloten en staat Satur-
nus nog op comfortabele hoogte 
en ver van de zon. Dit gaat een 
bijzonder aanzicht worden om-
dat alleen de grotere telescopen, 
zeg boven 25-30 cm de ringen 
nog goed kunnen zien al zal de 
Cassinischeiding een haast on-
mogelijke opgave worden. 

Mogelijke maanovergangen
Nu de over-
weldigende 
he lderhe id 
van de ringen 
danig is afge-
zwakt kun- 
nen heel wat 
manen ge-
vonden wor-
den, zelfs die 
in de nabij-
heid van Sa-

turnus ver-
keren. In het verleden zijn tij-
dens ringvlakpassages 13 manen 
gevonden. 18 maanden voor en 
na de ringvlakpassage zijn er 
al heel wat maanovergangen te 
zien. Prachtig dat onze waarne-
mers er al 3-4 hebben vastge-
legd en het zullen er meer wor-
den aankomend seizoen. Visueel 
zullen deze manen alleen met 
de grootste telescopen te zien 
zijn, de imagers hebben het iets 
makkelijker en ik wacht dan ook 
gespannen af. De volgende ring-
vlakpassage is in het jaar 2024

Oja de Titanovergang en zijn 
schaduw zal ook rond septem-
ber 2009 11x plaatsvinden dit 
moet een spectaculair gezicht 
zijn maar weer helaas voor ons 
noorderlingen er zal geen van 
die overgangen plaatsvinden op 
de goede tijd voor ons. Dit komt 
omdat een omloopbaan van Ti-
tan rond Saturnus precies 16 
aardse dagen duurt. Dus kwes-
tie van geluk hebben of niet. 
De laatste overgang van de 
schaduw vind plaats op 7 no-
vember 2009.

De ringvlakpassage 
van Saturnus
Jan Adelaar

Zoals het woord al zegt passeert de Aarde het baanvlak van 
Saturnus 2 x in een Saturnusjaar (29.5 jaar). Dit zijn opmer-
kelijke gebeurtenissen omdat de ringen van Saturnus lijken 
te verdwijnen. Gedurende elke halfjaar (15 jaar) zijn er 1 of 
3 ringvlakpassages mogelijk, altijd een oneven getal. Als er 3 
vlakpassages zijn is er altijd een op de oppositiedatum en 2 
tijdens quadratuur. Echter bij 1 vlakpassage gebeurt dit wan-
neer Saturnus en de Aarde aan weerszijde van de zon staan, 
dit maakt de observaties er niet gemakkelijker op.

View of SATURN from EARTH
2009 JAN 24 00:00:00 UTC
1.1’ field of view

Solar System Simulator v4.0
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Zaterdagochtend 15 maart 
2008 verzamelden een dertig-
tal leden zich in de ontvangsthal 
van Space-Expo te Noordwijk. 
In zekere zin kwam dat goed 
uit, iedereen kon plaats ne-
men in de ’space-train’, ook al 
omdat het tevens ‘t maximaal 
aantal toegestane bezoekers 
was voor de rondleiding langs 
de verschillende gebouwen van 
ESA. Na de koffie, de afhande-
ling van de financiële zaken en 
de security-formaliteiten (alle 
deelnemers moesten een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs 
inleveren en uw voorzitter had 
het daar behoorlijk druk mee!) 
klonk het ‘all on board’ voor de 

space-train. Space-train is ove-
rigens een wat luxe omschrij-
ving voor een roestig treintje 
met een drietal nogal spartaans 
uitgevoerde aanhangwagentjes.
Direct viel de uitgestrektheid 
van het terrein op alsmede de 
omvang van de gebouwen.
De vestiging van de ESA in 
Noordwijk is een van de grootste 
in Europa. Ongeveer 2000 men-
sen zijn daar in dienst, waar-
onder vele wetenschappers. De 
eerste stop was bij een gebouw, 
waar zich een groot schaalmodel 
van het ISS bevond en een twee-
tal modules op ware grootte. 
Bij het model was een astronaut 
bezig met een ruimtewandeling 

(halverwege onder het hori-
zontale deel van de robotarm), 
waardoor een goede indruk kon 
worden verkregen van de inmid-
dels al indrukwekkende afmetin-
gen van het ruimtestation. Het 
model was helemaal up-to-date, 
want zelfs de op het moment 
van de excursie nog niet gekop-
pelde ATV Jules Verne (Auto-
mated Transfer Vehicle) was al 
aan het model toegevoegd. De 
laatste berichten gaan er van 
uit, dat 3 april de koppeling van 
deze module met het ISS zal 
plaats vinden. (Koppeling suc-
cesvol verlopen, red!)

De tweede halte bracht ons bij 
de testfaciliteit voor satellieten. 
In dit indrukwekkende gebouw 
kunnen satellieten worden ge-
test onder bijna alle omstandig-
heden, die zij tijdens de lance-
ring en gedurende hun verblijf 
in de ruimte kunnen ondervin-
den. Daarbij worden op een 
gigantische ‘trilplaat” de reso-
nanties en g-krachten gesimu-
leerd, die tijdens de lancering 
op de satelliet inwerken. Ook 
het geluid van de lancering kan 
middels geluidshoorns, door 
stikstof onder hoge druk aan-
gestuurd, worden gesimuleerd. 
En dan hebben we het nog niet 

Op ruimtereis
Martin van Ingen

Het aftellen was begonnen en de motoren van de indrukwek-
kende raket draaiden op volle toeren. Nog even en je verlaat 
de aarde... Maar wat weten we eigenlijk van de Ariane raket, 
weer- en communicatiesatelieten, van het ISS en de Europese 
organisatie die het zuiver wetenschappelijk onderzoek van de 
ruimte aanstuurt! Genoeg redenen voor de werkgroep Maan en 
Planeten om op ruimtemissie te gaan bij de ESA te Noordwijk.
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over de vacuümkamers, waarin 
niet alleen lage temperaturen, 
maar ook zeer intens zonlicht 
kan worden nagebootst. Duren 
de triltesten vaak niet langer 
dan een minuut, het verblijf in 
de vacuümkamer kan wel enke-
le weken duren. Tenslotte is er 
ook nog een ruimte, van buiten 
afgeschermd voor elektrische 
signalen (kooi van Faraday), 
waarin het communicatieap-
paratuur van de satelliet en de 
mogelijke ongewenste inter-
ferentie van de diverse com-
ponenten wordt onderzocht en 
getest.

Herschel-ruimtetelescoop
Tijdens ons bezoek werd ge-
werkt aan de opbouw van de 
Herschel-ruimtetelescoop. 

Een indrukwekkende opstelling 
zoals op de foto te zien is.
Veel informatie over deze tele-
scoop is te vinden op de speciale 
site van de ESA:
http://sci.esa.int/science-e/www 
/area/index.cfm?fareaid=16

Na deze indrukwekkende ont-
moeting met een van de duurste 
satellieten van de ESA (project-
kosten ongeveer 1 miljard euro) 
was het tijd voor de “Hubble 

Lunch”, die door de ESA prima 
werd verzorgd.
Na de lunch verzorgde de mede-
werker van de ESA, die ons tij-
dens het complete programma 
begeleid heeft, een presentatie, 
waarin het onderzoeksterrein 
van de ESA en van ESTEC uit-
gebreid aan bod kwam  (alleen 
wetenschappelijk onderzoek en 
communicatie en dus  geen mili-
taire missies). Daarbij werd ons 
ook duidelijk, hoe de ESA is ge-
organiseerd en hoe de organisa-
tie wordt gefinancierd.
Onze Belgische gasten, die een 
lange rit voor het bezoek aan de 
ESA over hadden, konden met 
opgeheven hoofd huiswaarts 
keren, toen duidelijk werd dat 
België in absolute zin twee keer 
meer geld uitgeeft aan ruimte-
onderzoek dan Nederland.

Sterrenwachten
Tenslotte was de uitleg over de 
projectorganisatie van de tech-
nisch meestal zeer complexe 
missies ook heel leerzaam. Door 
te werken met multidisciplinaire 
teams kan in een korte tijd veel 
op elkaar worden afgestemd en 
is een soepele organisatie gega-
randeerd.
Het bezoek werd afgesloten met 
een rondleiding over de Space-

Expo, waarbij voor mij in ieder 
geval een  model op ware groot-
te van een verblijfsmodule van 
het ISS en een echte Soyouzca-
bine de hoogtepunten vormden.
Bijzonder is, dat het hitte-
schild van de Soyouz bestaat 
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uit een laag hout in dunne la-
gen opgebouwd, afgedekt met 
glasvezelmatten. Het schild 
kan maar eenmalig gebruikt 
worden, de lagen branden 
er af bij intrede in de damp-
kring.

Na afloop was er voor de geïnte-
resseerden de mogelijkheid om 
de recent gereed gekomen ster-
renwachten van Detlef Koschny 
of van IJsbrand van Straalen te 
bezoeken. Ik koos voor de ster-
renwacht van Detlef in Noord-
wijkerhout. 

Detlef werkt bij de ESA en is ook 
enthousiast amateurastronoom. 
In zijn observatorium, van het 
”roll-off roof” type staat o.a. een 
40cm Cassegrain telescoop. Het 
is de oude kijker van Jacques 
Suurmond.

Kijker en montering zijn door 
Herman ten Haaf grondig on-
derhanden genomen en Her-
man, die zelf ook bij het 
bezoek aanwezig was, kan te-

recht trots zijn op het resul-
taat, zoals op bijgaande foto 
te zien is! Nadat we bij Detlef 
nog werden getrakteerd op 

koffie en gebak, konden we 
moe maar voldaan huiswaarts 
keren en terugzien op een ge-
slaagde dag. 
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We gaan er gemakshalve vanuit, dat er een redelijke seeing is en dus het beeldje van onze maan of een 
planeet interessant is om verder te bewerken.

1. We halen de ’avi’ binnen via ’select’. 
2. Kies een ’alignmentboxsize’, die past bij de grootte van het beeldje, in dit geval 128. 
3. Loop met de regelaar onderaan het scherm door ’avi’  heen en zoek een frame, die en redelijk scherp 

en een goede vorm heeft. 
4. Klik op het planeetbeeldje waar de hoogste contrast overgang zit en laat de ’alignment’ lopen. 

Beeldbewerking (Registax) Deel 1
Jan Adelaar

Op de laatste bijeenkomst is te kennen gegeven, toch over meer informatie te willen beschik-
ken over beeldbewerking. Aan dit verzoek kom ik gaarne tegemoet en bij deze de aftrap van 
het eerste artikel.

1
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Stel, dat we na het alignen alleen de frames boven 
de 80% verder willen gebruiken. We schuiven de 
regelaar onderaan dan terug tot 80% is bereikt. Je 
ziet ook dat de groene lijn terugloopt. Klik op Limit 
en je komt in het Optimize scherm. (Afb. 2)

N.B. Die 80% is arbitrair gesteld, want dit hangt 
natuurlijk af van de hoeveelheid frames die we 
overhouden. Zorg er in ieder geval voor, dat er 
minimaal 1000-1500 overblijven voor planeet-
opnamen en 200-300 voor maanopnamen. Later 
kunnen we alsnog selectiever te werk gaan.

Nu zijn er meerdere opties. We noemen achter-
eenvolgens:
• We kunnen meteen alles ’optimizen’ op basis 

van door ons gekozen frame. (Afb. 3)
• Of ’optimizen en stacken’ in een pass, geen 

controle verder. (Afb. 4)
• Of eerst een goed referentieframe maken door 

de beste 25-50 frames te stacken en die als 
basis te gaan gebruiken voor optimizen.

Laten we kiezen voor de laatste optie.

Je ziet, hoe snel deze optie gaat. Vervolgens ko-
men we daarna in het ’waveletscherm’ terecht. Let 
op, we zijn alleen nog maar bezig een goed refe-
rentieframe te maken. We schuiven de 2e en 3e 

regelaar naar rechts en zorgen, dat er zo goed als 
geen ruis ontstaat. Soms kun je beter regelaar 3, 
4 en 5 gebruiken of als het geen verbetering geeft 
het ’waveletschema aanpassen’ bijv. initial layer 1 
step increment 1. Daarna drukken we op continue 
en we gaan weer terug naar het optimize scherm. 
Nu kunnen we nog kiezen voor single run (Regis-
tax kijkt naar 10 pixels rond het uitlijnpunt en past 
daarna alle beelden op elkaar) of door het uitvin-
ken de langzamere maar nauwkeuriger variant te 
kiezen. Beide varianten geven goede resultaten.
Echter als er veel vervormingen in het beeld zitten, 
zou ik voor de laatste gaan. We drukken wederom 
op ’optimize’ en kunnen even achterover leunen 
en zien hoe Registax aan het werk gaat. 
We constateren ook, dat het door ons gemaakte 
referentie- frame gebruikt wordt.

Na het Optimizen zie je dat de groene golflijn 
compacter is geworden met soms nog uitschieters 
naar boven en onderen. (Afb. 5) Die uitschieters 
naar boven moeten we kwijt zien te raken, want 
die passen minder goed op het referentieframe en 
doen het uiteindelijke resultaat geen goed. Hou 
ook de ’stacksize’ onderaan in de gaten. Je ziet, 
dat als je de horizontale groene lijn naar beneden 
sleept de stacksize terugloopt.
Nu drukken we wederom op ’stack’ en ziedaar:  Het 
ruwe beeldje staat. Ik save dit beeldje altijd als fits, 
alvorens naar het waveletscherm te gaan, zo heb ik 
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een basis waar ik altijd naar terug kan keren.
Nu kunnen we gaan kijken wat voor info er al-
lemaal inzit. Het is in dit bestek moeilijk om een 
pasklaar waveletschema te geven. Dit hangt zeer 
sterk van het soort seeing en ook van de maan of 
planeet af. Meestal start ik met ’waveletscheme 1 
step increm. 0 ’, als het al redelijk scherp is. Ik be-
gin altijd met layer 2 en successievelijk 3,4 en 5, 
maar hou de contrasten wel in de gaten. Het mag 
niet zo zijn, dat er een lichte of donkere feature 
van vorm verandert, want dan komt er teveel ruis 
in. Je ziet in het voorbeeld, dat ik nu init. layer 1 
step increm. 1 heb gekozen. Soms merk je dat het 
allemaal te grof wordt, maar dan kunnen we het 
wavelet filter aanpassen. Standaard staat dit op 
50, maar verander dit eens in 100 of  200 en je 
ziet  dat de scherpte fijnmaziger te regelen valt. 
Vergeet vooral na alle bewerkingen niet op “Do 
All” te drukken om het toe te passen op de hele 
afbeelding en de afbeelding te saven.

Nog een tip
We zien in de laatste figuur dat er boven het wave-
letscheme nog een optie staat nl. het ’waveletfilter 
Default’ of ’Gaussian’. Begin altijd met default, als 
de scherpte er goed inkomt, kun je overschakelen 
naar gaussian en probeer de wavelets nog wat ho-
ger te zetten. Waarschijnlijk komt er weer meer 
ruis tevoorschijn en nu komt het: De eerste layer 
vinken we uit en naast die layer zien we het getal 

0,10 staan, die eerste gaan we nu bijv. verhogen 
naar 0,11 of nog hoger, een beetje trial en error 
en je ziet, dat je hiermee uitstekend de ruis kan 
ondervangen. Probeer het eens, het werkt zeer 
goed.

Bent u al tevreden met het resultaat? Ik nooit, en 
daar zal een ander programma aan te pas moeten 
komen zoals Photoshop of een dedicated astropro-
gramma, zoals MaxIm DL, 
We openen de bewuste opname in Photoshop. Als 
het histogram niet openstaat,  ga dan naar window 
en plaats een vinkje naast histogram. Nu kunnen 
we goed zien, hoe de pixels verdeeld zijn. Links in 
de grafiek zien we de hoeveelheid donkere toon-
waarden (zwart is 0), rechts de lichte (wit is 255). 
Zorg dat de pixels goed verdeeld zitten over de 
horizontale lijn, maar dan niet tot aan de uiterste 
randen, want dan ontstaat ’clipping’, oftewel we 
gooien toonwaarden weg. We moeten er voor zor-
gen, dat we een reserve overhouden van 10 toon-
waarden aan de lichte kant van het histogram, an-
ders is het risico groot, dat er info verdwijnt. Aan 
de linkerkant moeten we zorgen, dat we de schuif 
onderaan zo verplaatsen, dat de achtergrond re-
delijk zwart wordt en je misschien niets hoeft aan 
te passen. Als we tevreden zijn, kunnen we deze 
versie saven of nog verder gaan met lichte ver-
scherpingen. Als u niet tevreden bent met het 
contrast in de opname kunt u ook deze beproefde 

5



Mercurius 15

techniek toepassen. Zet de Unsharp hoeveelheid 
tussen de 10 en 20%, de Radius tussen 15 en 30 
pixels en Threshold op 3. Wat hebben we nu ge-
daan? Photoshop vertelt, dat alleen die pixels ver-
scherpt worden tussen de 3 en 15 à 30 pixels. 
 Dit zorgt ervoor, dat we contrast verhogen zonder 
toevoeging van ruis... speel hier mee en je zult 
zien, dat het al gauw een verbetering geeft, maar 
overdrijf het niet.
Het kan ook gebeuren, dat je graag met schuifre-
gelaars werkt om het effect wat te verzwakken. 
Probeer eens na een ’unsharp masking’ direct door 
te gaan naar het menu < Edit vervagen unsharp-
masking>. Daar staan ons nog meer overvloei mo-
gelijkheden ter beschikking om de scherpte alleen 
te laten plaatsvinden op bijv. de donkere pixels. 
Zet de mode dan op ’Darken of donker’ en varieer 
de ’opacity’. Tot zover het eerste gedeelte, ik hoop 
dat u het wat heeft kunnen volgen. Bij voldoende 
interesse wil ik in de toekomst, of een andere foto-
graaf, deze serie wel voortzetten. Laat maar horen 
wat uw ervaringen zijn.

7
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De planeet Saturnus
Mijn waarnemingen van Saturnus van de laatste 
oppositie begonnen in november 2007. Het viel 
mij direct op, dat de ringen behoorlijk smal waren 
geworden. Half december 2007 was de ring het 
smalst en waren de afmetingen van de lange en 
de korte as van de ring resp. 42,0 en 4,8 boog-
seconden. De Cassini-scheiding was moeilijker te 
zien dan voorgaande jaren. De C-ring was, even-
als voorgaande jaren, nog wel duidelijk zichtbaar. 
Onderstaande afbeelding geeft het visuele beeld 
van Saturnus op 15 december 2007. 

Na half december was de beweging van Saturnus 
ten opzichte van de sterren westwaarts en nam de 
hoek, waaronder we de ringen zien, weer toe. On-
derstaande afbeeldingen tonen het visuele beeld van 
Saturnus op resp. 17 februari en 15 maart 2008.

Het noordelijke halfrond was iets donkerder ge-
tint en iets groener van kleur dan het zuidelijke 
halfrond.

Lichte vlekken, zoals in februari 2006, heb ik de 
afgelopen maanden niet op de planeetbol gezien.

De satellieten van Saturnus
Evenals voorgaande jaren, kon ik met mijn re-
flector D = 305 mm en F = 1524 mm acht sa-
tellieten visueel waarnemen. Van de binnenste 
naar de buitenste satelliet zijn dat: Mimas (mag-
nitude +12,6), Enceladus (magnitude +11,7), 
Tethys (magnitude +10,4), Dione (magnitude 
+10,2), Rhea (magnitude +9,7), Titan (mag-
nitude 8,4), Hyperion (magnitude +14,2) en 
Japetus (magnitude +10 tot +12). De hier ver-
melde magnituden zijn de gemiddelde waarden, 
die rond de oppositiedatum van Saturnus wer-
den bereikt.

De binnenste satellieten Mimas en Enceladus wa-
ren rond hun tijdstip van grootste elongatie iets 
gemakkelijker te zien dan voorgaande jaren, om-
dat de ringen nu minder ver open staan en deze 
de binnenste satellieten minder sterk overstralen. 
Echter, voor het visueel waarnemen van Mimas 
moest ik het wel hebben van de momenten van 
goede seeing.

Mijn Saturnuswaarnemingen
Winterseizoen 2007 / 2008
Conrad van Ruissen

In de najaarsuitgave van Mercurius in het jaar 2007 is beschreven, welke werkwijze ik bij het 
waarnemen en het tekenen van de planeet Saturnus en haar satellieten hanteer. In dit artikel 
geef ik enkele hoogtepunten van mijn visuele waarnemingen van Saturnus en haar satellieten 
rond de laatste oppositie van 24 februari 2008. Als planeetwaarnemer vind ik Saturnus een 
van de mooiste planeten. Op de planeetbol zelf, kan ik, naast de wolkenbanden, weinig de-
tails zien, tenzij de seeing zeer goed is. Wat Saturnus voor mij een boeiend waarneemobject 
maakt, is het schitterende ringenstelsel en het steeds wisselende schouwspel van het grote 
aantal visueel waarneembare satellieten.
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Daar de hoek waaronder we tegen de banen van 
de satellieten aankijken nu steeds kleiner wordt, 
worden de onderlinge samenstanden van de sa-
tellieten nauwer en interessanter. Ook trekken de 
satellieten bij hun conjunctie steeds dichter langs 
de planeetbol. Bij hun conjunctie trekken de sa-
tellieten Mimas, Enceladus en Tethys nu voor de 
planeetbol langs of worden door de planeetbol be-
dekt.

De afbeeldingen hieronder tonen mijn waarnemin-
gen van Saturnus op 24 maart 2008 van 21.45 uur 
tot 22.50 uur MET, waarbij satelliet Dione bij haar 
conjunctie rakelings langs de planeetbol trekt.

Het waarnemen van Dione was tijdens deze con-
junctie zeer moeilijk, omdat deze door het heldere 
licht van de planeetbol werd overstraald. Alleen 
tijdens momenten van goede seeing kon ik een 
glimp van het maantje opvangen. In een uur tijd 
was ook een flinke verplaatsing van satelliet Te-
thys te zien.

Het visueel waarnemen van overgangen van satel-
lieten van Saturnus is voor mij een nieuwe uitda-

ging. Op 26 maart heb ik voor het eerst, zij het 
zeer moeilijk, een overgang van een satelliet vi-
sueel kunnen waarnemen. Die avond trok satel-
liet Tethys voor de planeetbol langs. Om 21.20 uur 
MET zag ik Tethys nog op een afstand van enkele 
boogseconden van de planeetrand. Om 21.38 uur 
MET zag ik het maantje nog net gescheiden van de 
planeetbol. Omstreeks 22.25 uur MET kon ik met 
een vergroting van 278 maal nabij de noordelijke 
planeetrand af en toe, tijdens momenten van goe-
de seeing, een minuscuul donker stipje zien. Aan-
vankelijk twijfelde ik sterk, of ik echt wel iets had 
gezien. Tethys is, gezien vanaf de aarde, slechts 
0,2 boogseconde groot. Onderstaande tekening 
toont het visuele beeld om 22.25 uur MET.

Om te achterhalen, of het visueel waarnemen van 
een donker stipje van 0,2 boogseconden reëel is, 
heb ik 27 maart onderzocht op welke afstand ik 
een donkere stip op een vel wit papier met het 
blote oog nog kon zien. Gebleken is, dat ik een 
donkere stip met een diameter van 2 mm op een 
vel wit papier op een afstand van meer dan 10 
meter nog met het blote oog kon zien. Aan de 
hand hiervan en ervan uitgaand, dat de schijnba-
re diameter van de schaduwstip ongeveer gelijk is 
aan die van de satelliet zelf, heb ik berekend, dat 
voor het visueel waarnemen van de schaduwstip 
van Tethys een minimale vergroting van circa 250 
maal nodig zou zijn. Anders gezegd: het waar-
nemen van een schaduwstip van Tethys bij een 
vergroting van 278 maal is vergelijkbaar met het 
waarnemen van een donkere stip met een diame-
ter van 2 mm op een afstand van 8 meter. Voor 
mij is het daarmee aannemelijk, dat de schaduw-
stip van Tethys in theorie visueel waarneembaar 
is. In de praktijk wordt de visuele waarneembaar-
heid van de schaduwstip van Tethys mede door 
de seeing bepaald. 

Om meer ervaring in het visueel waarnemen van 
schaduwovergangen van satellieten van Satur-
nus te krijgen, zal ik dit voorjaar meer pogin-
gen doen. Mochten de weersomstandigheden 
dat niet meer toelaten, dan krijgen we eind dit 
jaar en begin volgend jaar nieuwe kansen. Dan 
zullen ook de satellieten Dione en Rhea tijdens 
hun conjuncties voor de planeet langs trekken. 
Satelliet Rhea is met een diameter van 1500 km 
circa anderhalf maal zo groot als Tethys en Di-
one en de schaduwstip van Rhea zal waarschijn-
lijk minder moeilijk te zien zijn. Jammer genoeg 
zullen overgangen van Titan eind dit jaar en be-
gin volgend jaar vanuit Nederland niet of moei-
lijk te zien zijn, omdat Saturnus ten tijde van 
deze overgangen zeer laag boven de horizon zal 
staan.

Satelliet Tethys zelf kon ik niet voor de planeetbol 
zien. Gezien het geringere contrast met de pla-
neetbol, verbaast mij dat niet.

Saturnus, 24-03-2008 om 21.45 uur MET

Saturnus, 24-03-2008 om 22.50 uur MET

Saturnus, 24-03-2008 om 22.15 uur MET
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Een weekje maanfotografie

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Harry Willems uit Apeldoorn. Harry gebruikte een 
TMB 105/650-refraktor en twee camera’s: een Fuji S602Z en een Panasonic DMC FZ 50. De 
foto’s zijn gemaakt tussen 8 en 12 april 2008. Harry is een enthousiaste maan-en planetenfo-
tograaf en noemt zicht een echte ‘lunatic’.
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De afgelopen Mars-oppositie was 
de eerste na de drie  ‘perihelische’ 
opposities van 2001, 2003 en 
2005. De schijnbare diameter 
van de planeet was daardoor veel 
minder groot dan we de laatste 

jaren gewend waren. 
De feitelijke oppositie vond 
plaats op 24 december 2007 en 
de planeet bevond zich toen in 
het sterrenbeeld Tweelingen. In 
de aanloop naar deze oppositie 

konden we de schijnbare diame-
ter van Mars zien groeien van 
een schamele 4 boogseconden 
op 1 januari 2007 tot de maxi-
male grootte van 15,88 boog-
seconde op 18 december. Dat de 
planeet niet precies op de oppo-
sitiedatum de grootste diameter 
heeft – er zit zes dagen verschil 
tussen de oppositie en de dicht-
ste nadering – komt door zijn 
zeer excentrische baan. 

Een enorm voordeel van deze op-
positie was dat Mars ruim zestig 
graden boven de horizon uitsteeg. 
We kregen bovendien een extra 
bonus in hoogte, doordat de pla-
neet in een stijgende knoop zat en 
daar een half Marsjaar verbleef. 
Hierdoor kunnen we gerust stel-
len dat ondanks het weerbarstige 
winterweer de waar nemingen 
zeer waardevol waren. 

Op 6 januari van dit jaar dook 
Mars weer onder de vijftien 
boogseconden en werden de 
waarnemingen weer moeilijker. 
Bijgaande opname toont de toe-
name van zijn schijnbare diame-
ter in aanloop naar de oppositie. 
Het is een compositie van opna-
men van diverse amateurs.

Seizoenen op Mars
Op 4 juli 2007 bevond Mars zich 
in zijn zuidelijke zomerpunt: het 
was dus winter op het noordelijk 
halfrond. We kregen in de loop 

Terugblik op 
de Mars-oppositie
Jan Adelaar en Gilbert Peeters

Deze maand blikken we terug op de Mars-oppositie van 
2007/2008, die veel mooie waarnemingsresultaten oplever-
de. We doen dit samen met Jan Adelaar, waar nemingsleider 
van de Werkgroep Maan en Planeten die het hele verslag heeft 
geschreven. Natuurlijk zien we weer een groot aantal mooie 
beelden, waaronder een opname van het maantje Deimos. Ook 
zijn diverse stofstormen op de rode planeet waargenomen.

Bijgaande opname toont de toename van de schijnbare diameter 
van Mars tot de oppositie. Het is een compositie van opnamen van 
diverse amateurs, gemaakt tussen juli en november 2007.

Prachtige opname van Gert Jan 
Scheffer uit Malden. Op deze 
opname kunnen we duidelijk de 
noordelijke poolkap zien en de 
daar aanwezige blauwwitte be-
wolking.
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van vorig jaar een steeds beter 
zicht op de bewolking rond de 
noordpool en begin januari van 
dit jaar ook op de poolkap zelf. 

De vulkanen vertoonden enkele 
weken voor het aanbreken van 
de noordelijke lente (9 decem-
ber) weer orografische wolken; 
dit fenomeen was ook visueel 
goed waarneembaar. Opvallend 
was dat de vulkaantoppen voor 
9 december als donkere pitten 
op de opnamen te zien waren. 
Dit kwam doordat deze toppen 
door een stoflaag, ontstaan door 
stofstormen, heen staken. Na 

deze datum begonnen ze weer 
op te lichten.
Stofstorm
Uit waarnemingen van vorige 
opposities weten we dat stof-
stormen vaker optreden en om-
vangrijker zijn als het zomer is 
op het zuidelijk halfrond van de 
planeet Mars. Tot 9 december 
was er een kleine kans op het 
ontstaan van een planeetomvat-
tende stofstorm zoals in 2001. 
Dat is echter een vrij zeldzaam 
verschijnsel: sinds 1873 zijn er 
slechts tien van zulke grote stof-
stormen waargenomen. 
Op 24 juni 2007 verscheen er 

inderdaad een vrijwel ‘mondia-
le’ stofstorm, helaas op het mo-
ment dat het Marsschijfje slechts 
zes boogseconden groot was en 
de storm dus alleen interessant 
was voor waar nemers met grote 
instrumenten. Uit gegevens van 
de Mars Reconnaissance Orbiter 
is overigens gebleken dat deze 
storm al drie dagen eerder van 
start ging in het Argyre Eos-
 gebied. 

Richard Bosman is er op 8 juli 
in geslaagd de effecten van 
deze storm vast te leggen. Op 
zijn opname zien we het gebied 
Solis Lacus, met rechts daarvan 
een duidelijke gelige sluier. Ook 
op de opname die John Sussen-
bach op 31 juli maakte, zien we 
een contrastarme planeet – een 
teken dat het stof nog steeds in 
de  atmosfeer zat. 

Structuren keren terug 
In augustus zagen we langzaam 
de bekende donkere structuren 
op de planeet terugkomen: het 
stof was neergedaald. Toch ble-
ven de contrasten tijdens deze 
oppositie relatief laag, al was dit 
door een blauwfilter veel minder 
evident. 

Volgens voorspellingen zou er 
medio september een grote 
kans zijn op nog een uitgebrei-
de stofstorm, maar deze bleef 
uit. Wel vond er op 2 november 
een lokale stofstorm plaats in 
het Nilokeras-gebied, een ge-
bied dat van oudsher bekend 
staat om zijn stofstormen. He-
laas viel deze net samen met 
een week van slechtweer boven 
Nederland. Er is verder nog een 
behoorlijk aantal lokale stofstor-
men geweest, maar allemaal 
vroeg in het seizoen, waardoor 
de meeste aan ons voorbij zijn 
gegaan. 

Zoals uit de grafische voorstel-
ling blijkt, hadden we nu een 
bijna equatoriaal zicht op de 
planeet en dus zo goed als geen 
zicht op de zuidpoolkap. Het ef-
fect van dit perspectief op be-
kende structuren als Syrtis Ma-
jor was zeer duidelijk zichtbaar. 

Opname van Richard Bosman uit Enschede. Op de planeetschijf zien we 
het gebied Solis Lacus, met rechts daarvan een duidelijke gelige sluier. 
De opname is gemaakt met een 280 mm Schmidt-Cassegrain telescoop.

Grafische voorstelling van de planeet Mars gedurende de opposities 
van 2005 (links) en 2007 (rechts). Daaruit blijkt dat we tijdens de 
laatste oppositie een bijna equatoriaal zicht op de planeet hadden en 
dus zo goed als geen zicht op de zuidpoolkap zoals in 2005. Daar-
door is het perspectief van bijvoorbeeld Syrtis Major anders dan tij-
dens de laatste oppositie. De opnamen zijn overigens gemaakt door 
de bekende planetenfotograaf Damian Peach.
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Op deze prachtige opname van Richard Bosman uit Enschede zijn zeer veel details te zien (zie ook hoofd-
tekst). De verschillen ten opzichte van de oppositie van 2005 zijn duidelijk. Richard geeft enkele details 
aan: ‘Het noordpoolgebied is nu veel beter te zien dan in 2005, en het zuidpoolgebied dus juist minder 
goed. Als je me vraagt wat er nog meer veranderd is: het gebied tussen Tyrrhena Terre en Hesperia 
Planum (0 graden/255 graden). Normaal had je voorbij de krater Herschel (twee kleine uitstulpingen) 
een grote prominente uitloper. Die is dit jaar diffuus en contrastarm: de stofstorm heeft daar zijn sporen 
achtergelaten zo te zien. Bij de Hyblaeus-uitloper ligt Chaos, die bijzonder helder is, rechts daaronder zie 
de vulkaan Elysium Mons als een zwarte stip.’

Compilatie van de bijna-bedekking van Mars door de maan op 24 december 2007. De opnamen zijn ge-
maakt door Jan Koet uit Wateringen, met een Canon 350D camera en een 18 cm refractor, voorzien van 
een 2x barlowlens.
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De wolken rond de noordpool 
waren juist zeer prachtig te zien 
en heel uitgebreid, je kon zelfs 
dagelijkse veranderingen waar-
nemen. 

Na de stofstorm
Na de grote stofstorm was er 
aan het uiterlijk van Mars toch 
het een en ander veranderd. Het 
gebied Hesperia was duidelijk 
donkerder geworden in vergelij-
king met 2005. In dat jaar was 
er een duidelijke afscheiding te 
zien, die nu veel minder evi-
dent was. Ook het Solis Lacus-
 gebied is altijd aan veranderin-
gen onderhevig: nu was er aan 
de westkant, in het zogeheten 
Deadalia- gebied, een duidelijke 
donkere streep te ontwaren. 

Ook het Trivium-Cerberus-ge-
bied is gedurende opposities 
aan veranderingen onderhevig: 
de ene keer zwak, de laatste 
jaren alleen twee of drie kleine 
vlekken, deze keer weer heel 
zwak. De nabijgelegen Hyblae-
us-verlenging was tijdens deze 
oppositie over de volle lengte te 
zien, tot aan Tritonis Sinus toe, 
terwijl deze in 2005 bijna niet 
zichtbaar was. Bijzonder is dat 
Richard Bosman naast Elysium 
Mons ook de zuidelijker gele-
gen vulkaan Hercates Tholus als 
een lichte vlek kon ontwaren. 
(Zie bijgaande opname van 21 
december jl. waarop ook heel 
mooi de twee Sinus-Gomers te 
zien zijn.) 

Vlak voor de oppositie was ook 
het Hellas-gebied behoorlijk 
helder, maar dit werd geleide-
lijk steeds doffer en vlak na de 
jaarwisseling ontstond er mist 
in dit bekken. Nog een laatste 
opvallende verandering ten ge-
volge van de stofstorm was de 
Deucalionis-regio, die veel lich-
ter verscheen als bij de opposi-
tie van 2005. Er waren uiteraard 
nog meer lokale veranderingen, 
maar dit waren de meest opval-
lende. 

Richard Bosman verwoordt zijn 
indrukken in de aanloop naar de 
oppositiedatum als volgt: ‘In de 

maanden november en decem-
ber waren de bekende gebie-
den goed herkenbaar. Ook wa-
ren de contrasten duidelijker en 
was er meer verschil tussen de 
donkere gebieden. Dat brengt 
met zich mee dat de resolutie 
hoger wordt, en ook de kleine 
tot zeer kleine details tot hun 
recht komen. Details ga ik niet 
noemen: het heeft denk ik geen 
zin om de gebieden allemaal 
een naam te geven – dat wordt 
een opsomming van allemaal 
Latijnse namen.’

Na 6 januari, toen Mars weer 

onder de 15” dook, kwamen er 
net beneden het zuidpoolgebied 
mistgebieden opzetten, wat heel 
mooi te zien was in de Argyre-
regio. Na 30 januari breidde de 
mist zich uit aan de ochtend- en 
avondzijden; de noordpool zelf 
was toen ook goed te zien. In-
middels is Mars alweer het ‘aphe-
lische’ punt bedraagt dan 5,6”.

Kraters
Zoals bij elke oppositie hebben 
we ook ditmaal weer geprobeerd 
kraters op Mars te ontwaren 
(naast de enorme inslagbekkens 
Hellas en  Argyre uiteraard). De 
456 kilometer grote Huygens-
krater, net naast Syrtis Major, 
zou niet moeilijk waarneembaar 
moeten zijn en deze is dan ook 
door veel waarnemers vastge-
legd. Daarnaast is ook de 402 
 kilometer grote Schiaparelli-
krater, net onder Sinus Sabaeus, 
vaak gezien. En op de opname 
die Richard Bosman op 18 no-
vember maakte, komen we de 
krater Herschel (diameter 300 
km) tegen – zie collage.

Bedekking door de maan
Vorig jaar konden we heel wat 
planeetbedekkingen meema-
ken, zoals de Saturnusbedek-
kingen van 2 maart en 22 mei 
en de Venusbedekking van 18 
juni. Helaas zijn de meeste, zo 
niet alle door bewolking aan ons 
voorbijgegaan. Op 24 december, 
om 5.00 uur MET, werd boven 
de lijn Middelburg-Zwolle ook 
Mars door de maan bedekt (el-
ders betrof het een nauwe con-
junctie). Helaas was het nogal 
mistig in die periode en hebben 
we slechts één waarneming ont-
vangen: Jan Koet uit Waterin-
gen is op expeditie gegaan naar 
de rakende lijn en heeft tussen 
de mistflarden door een fraai 
filmpje geproduceerd. We laten 
hem even zelf aan het woord: 
‘Met Boelie Boelens en Albert 
Ros ben ik in de Noordoostpol-
der gaan waarnemen. Het was 
zeer mistig, en met gevaar voor 
eigen leven hebben we onze 
weg gezocht naar de vooraf be-
paalde locatie. Het zicht was zo 
slecht, dat gebruik van de web-

Peter van de Haar is het gelukt 
om het maantje Deimos van de 
planeet Mars te fotograferen 
– een niet- alledaagse presta-
tie. Hij gebruikte een C11-te-
lescoop in combinatie met een 
DMK31AF03 camera. De op-
name is gemaakt op 9 januari 
2008 om 21.40 uur UT.

Deze tekening van de planeet 
Mars is op 2 januari jl. gemaakt 
door Conrad van Ruissen. Hier-
op is een duidelijke witte vlek 
aan de avondkant van de pla-
neet te zien.
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cam niet mogelijk was. We wa-
ren genoodzaakt visueel waar 
te nemen, maar ik heb toch nog 
enkele plaatjes kunnen schieten 
met de Canon 350D achter mijn 
18 cm refractor, voorzien van 
2x barlowlens. Voor de meeste 
opnamen moest ik zelfs op de 
beste momenten nog zo’n vier 
seconden belichten bij ISO800! 
We zaten op slechts 200 meter 
van de lijn waarop Mars precies 
bedekt zou worden. Omdat ik 
jammer genoeg geen filmpje 
kon maken, maar wel enkele fo-
tografische resultaten had, heb 
ik deze uitgewerkt tot een simu-
latie die de werkelijkheid rede-
lijk benadert.’

Diverse resultaten
Gert Jan Scheffer is toegetreden 
tot de regelmatige waarnemers 
van de Werkgroep Maan en Pla-
neten en behaalt zeer goede re-
sultaten met zijn C11 Schmidt-
Cassegraintelescoop. Ook in de 
collage is een fraaie opname 

van zijn hand te zien. Verder 
ontving Jan Adelaar een zeer 
waardevolle opname van Peter 
van de Haar, die de maan Dei-
mos van Mars heeft vastgelegd 
– een prachtige prestatie, die we 
graag uitroepen tot foto van de 
maand. (Phobos ontbreekt op 
deze opname, omdat hij te dicht 
bij de planeet stond en daardoor 
overstraald werd.)

Op 30 december 2007 waren er 
boven de grote Marsvulkanen 
uitgebreide wolken waarneem-
baar. Op de tekening die Con-
rad van Ruissen op 2 januari jl. 
maakte zien we een duidelijk 
witte vlek aan de avondkant van 
de planeet.

Mercatorkaart
Het was dit jaar een beetje af-
wachten of Jan weer een zoge-
heten Mercatorkaart van Mars 
kon samenstellen. Dat is een 
kaart waarbij de gehele pla-
neetbol op een plat vlak wordt 

geprojecteerd. Voor het maken 
van zo’n kaart heb je voldoende 
opnamen nodig. Gelukkig is het 
hem weer gelukt en dat maakt 
vergelijking met eerdere oppo-
sities mogelijk. 
Op bijgaande afbeelding zien 
we boven de kaart van 2005 en 
onder de kaart van 2007. De 
gevolgen van de laatste grote 
stofstorm zijn aanzienlijk zoals 
we kunnen zien. In december 
was aan de rand van het noord-
poolgebied op Mars overigens 
ook een stofstorm aan de gang, 
maar deze was door de bewol-
king aldaar vanaf de aarde he-
laas niet waarneembaar. 

Tot slot tonen we op de volgen-
de pagina’s nog een fraaie colla-
ge van opnamen gemaakt door 
andere amateurs. We meer wil 
weten over de planeet Mars en 
hoe je hem kunt waarnemen, 
kan contact opnemen met de 
Werkgroep Maan en Planeten  
(www.maanenplaneten.nl).

Mercatorkaart van de planeet Mars, gemaakt door Jan Adelaar uit Arnhem. De bovenste projectie laat de 
planeet zien zoals hij er in 2005 uitzag. De onderste kaart geeft de planeet weer zoals we hem in 2007 
konden aanschouwen.
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Fraaie collage van de planeet Mars, gemaakt door Jan Adelaar uit Arnhem. We zien de verschijning van 
de planeet van 15 november 2007 tot 30 januari 2008.

Opname van Leo Aerts uit Heist op den 
Berg (België). Deze opname is gemaakt op 
16 januari 2008.

Fraaie opname van Gert Jan Scheffer uit 
Malden, gemaakt op 13 december 2007.



Mercurius26

Mars, op 10 oktober 2007 vastgelegd door Ralf Vandebergh uit Wittem. De diameter van de 
planeet bedroeg toen slechts 10 boogseconden.

Martin van Ingen maakte deze opname op 
16 december 2007. Hij geeft daarbij het 
volgende commentaar: ‘Hierbij een eerste 
bescheiden Marsresultaat met mijn C9,25-
telescoop en DMK-camera. Ondanks de 
sluierbewolking en matige seeing toch een 
van mijn betere ‘Marsen’ tot nu toe. Een 
gunstige declinatie doet wonderen!’ Nico de Jong maakte deze opname door 

zijn Canon Powershot gewoon even ach-
ter het oculair van een C11-telescoop te 
houden (65 beeldjes uit 390 gestackt). Vi-
sueel was Mars die avond (2 januari 2008) 
prachtig, al was de seeing enigszins wis-
selend.
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Detailrijke opname, op 18 november jl. gemaakt door Richard Bosman uit Enschede. Pak er eens een 
goede Marskaart bij en probeer de krater Herschel te vinden!

Dit drieluik van Mars, gemaakt door Dominique Dierick uit Gent, toont de planeet met tussenpozen van 
ongeveer een uur gemaakt. De draaiing van de planeet is goed te zien. Let ook op de verbetering van de 
seeing tijdens de laatste opname.
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De eerste opname kwam op 12 oktober 2007 bin-
nen van Nico de Jongh, vastgelegd met een di-
gicompact camera achter een 127 mm refractor. 
Voorwaar een prestatie, want Saturnus stond 
nog ver weg. Eind oktober werd komeet Holmes 
(na 100 jaar!) spectaculair zichtbaar aan het fir-
mament, dus Saturnus kreeg even daardoor wat 
minder aandacht. Op de 15e november stuurde 
John Sussenbach zijn eerste Saturnus opname 
en je merkte meteen op, dat de noordelijke kap 

weer beter zichtbaar was geworden. Net als vo-
rig jaar was de blauwe kleur opvallend. Bovendien 
waren de 2-3 banden onder de ring nu duidelijker 
te zien. 

De maanovergangen
Op 22 oktober 2007 vond er op het noordelijk half-
rond een overgang plaats van de maan Enceladus. 
Het is niet erg moeilijk deze maan ’buiten’ de Sa-
turnus bol te zien, maar ’over’ de bol is een ander 
verhaal. Toch zag ik op de bewuste plaats en tijd-
stip van mijn opname wel een intensiteitverande-
ring van de pixels, maar om nu te concluderen, dat 
ik hem heb vastgelegd, gaat wat ver. Hoe dan ook, 
internationaal is er gedurende het seizoen maar 
één andere melding van deze maanovergang ge-
komen en wel van Chris Go op 4 april jl. 
Naarmate de ringen zich weer wat meer openden, 
zouden ook de manen Tethys en Dione over de 
noordelijke kant van de bol gaan scheren. Een 
grote uitdaging natuurlijk voor onze waarnemers 
om dit proberen vast te leggen of te zien. John 
opende de jacht op 18 februari. Ondanks de rede-
lijke seeing viel de transparantie tegen, maar was 
toch linksboven een donkere punt te zien. Arnaud 
was diezelfde nacht ook op zijn post en ondanks 
de lagere stand heeft hij toch ook de overgang we-
ten vast te leggen middels een geelfilter, zelfs de 
maan zelf is pal naast de schaduw zichtbaar! 

Het Saturnus-seizoen 2007-2008
Verslag van waarnemingen in de maanden 
voor en na de oppositiedatum 24 februari 2008
Jan Adelaar

We konden aan het eind van 2007 goed zien dat de ringen weer meer vlak kwamen te liggen; 
een prachtig gezicht! In de vroege ochtend konden we zien, dat de ringen tot op drie graden 
waren gesloten. Dat beloofde een boeiende tijd, want er zijn dan meer manen zichtbaar. Zelfs 
de binnenmanen zoals Mimas komen in het zicht, immers de overweldigende helderheid van 
de ringen is dan weg, maar daarover later meer.
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Een goede maand later legde Richard Bosman een 
Tethys overgang vast. Je kon prachtig zien, dat we al 
een enige tijd na de oppositie zaten. De maan stond 
duidelijk noordelijker dan zijn schaduw (vergelijk 
het met de opname van Arnaud). Dit komt door de 
parallax van de ringen, die later in het seizoen wat 
meer open stonden. Weer een maand later, om pre-
cies te zijn op 15 april, kon Dione met haar schaduw 
worden vastgelegd door Richard. Zeer indrukwek-
kend in de prachtige animatie was, hoe Dione langs 
de rand scheerde. Ik kan me eerlijk gezegd ook niet 
herinneren, dat dit gebeuren ooit eerder is vastge-
legd door een amateur!! Ook Conrad van Ruissen 
heeft er een paar keer dicht bij gezeten (zie zijn te-

Saturn with Tethys transition 18 February 2008 3.21 UT
C11 f/30 with Toucam Pro North up   John Sussenbach

Saturn and Dione 2008/4/15 19h04 UT

Saturnus, 14-04-2008 om 22.00 uur MEZT

280 mm SCT@f30 Richard Bosman
Enschede Netherlands
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kening van 24 maart), maar of de schaduw ook te 
zien zou zijn geweest? Op 14 april zien we Tethys 
links naast de bol staan op de tekening,  maar he-
laas kon Conrad de schaduw niet waarnemen. Wel-
licht had er nog meer vergroot moeten worden. Het 
is overigens een onmogelijke horde gebleken om de 
overgang van Mimas vast te kunnen leggen.

De Dragon storm
Deze storm, door Cassini in september 2004 ont-
dekt, was ook, net als voorgaande jaren, goed 
zichtbaar. Soms gaat hij verscholen achter de dikke 
sluiers van de bovenatmosfeer, maar ineens kan de 
activiteit intenser worden. De Cassini Orbiter regis-
treerde op 27 november 2007 een radio burst en 
een week later was dit fenomeen (6 december!) 
zichtbaar. Duidelijk was het te zien, dat hij uit twee 
lobben bestond. Deze splitsing was gedurende het 
seizoen goed te volgen. Toen het seizoen bijna ten-
einde liep, kon ik een opname maken, en wel op 6 
mei, toen deze twee lobben al duidelijk gescheiden 
waren. Mogelijk zou de linkse van de twee al weer 
op punt van splitsing staan (Aldus Julius Benton  
de ALPO Saturn Coördinator). Jammer was, dat 

Saturnus zich al in de avondschemering bevond 
en al ver van de Aarde stond. Internationaal liepen 
de waarnemingen ook sterk terug. Dus ben ik in 
de ruwe data van de Cassini Orbiter gedoken om 
te kijken, hoe dit verder afliep. Helaas heb ik geen 
opname kunnen vinden, waar ze allebei opstaan 
en precies rond begin mei zijn er geen opnamen 
gemaakt op deze breedtegraad als gevolg van de 
extreme elongatie van de orbiter. 
Hij was op directe koers naar Enceladus. Op 4 juni 
ben ik wel een opname tegengekomen, waar de 
stormalley opstaat. Je kunt goed zien, dat een 
heel gebied van de band bezaaid is met witte vlek-
ken. Later in het seizoen heb ik nogmaals contact 
gezocht met Julius Benton (ALPO) of hij nog meer 
data had binnengekregen.  Hij deelde mede, dat 
visuele waarnemers wel een opheldering hebben 
gezien in dat gebied (grote telescopen), maar daar 
bleef het dan bij.

Toch, alles bij elkaar genomen, was het een boei-
end seizoen en  ben nu al benieuwd, wat de vol-
gende periode, de maanden rond de oppositieda-
tum 08 maart 2009,  gaat bieden.

Saturn 2008/5/6 20h41 UT (R image)

C11 @f25 DMK31 Richard Bosman
Enschede Netherlands
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Deze ging eerst in op de Venus-express missie, 
daarna kwam het waarnemingsproject voor ama-
teurs aan de orde met tips en richtlijnen over de 
wijze waarop je waarnemingen beschikbaar te stelt 
voor de wetenschap. We kregen de eerste resultaten 
van de VEX (Venus Express) van Geert te horen. 
De fotochemische en dynamische weerprocessen 
bepalen de buitenatmosfeer van Venus. De boven-
ste laag van de atmosfeer van een planeet is een 
overgang regio, waar de energie wordt overgedra-
gen tussen de diepere atmosfeer en de ruimte.  
De moleculaire-uitstoot van de bovenste laag van 
de atmosfeer (90-120 km hoogte) van Venus kan 
worden gebruikt om onderzoek te doen naar de 
energiehuishouding en de verspreiding van dit tot 
nu toe weinig onderzocht gebied.

Een warme laag in de Venus Cryosfeer
Venus heeft dikke wolken van zwavelzuur aerosol 
deeltjes, welke zich bevinden op een hoogte van 
40 tot 60 km.  De laag daarboven (de mesosfeer, 
het 60-100 gebied) is een regio overgang tussen 
de vier dagen terugdraaiende superrotatie aan de 
bovenkant van de dikke wolken en de ’zon-antizon’ 
circulatie in de thermosfeer (boven 100 km), die 
zorgdraagt voor het  vervoer van luchtlagen naar 
de nachtzijde.  De mesosfeer heeft een lichte waas 
van variabele optische dikte, met koolstofmonoxide, 
koolstofdioxide, zwaveldioxide, zoutzuur/fluorzuur 
en de hydroxyl als de belangrijkste kleine gasvor-
mige bestanddelen. Over de verticale verdeling van 
de nevel en moleculen was weinig bekend, de vorige 
sonde afdalingen begonnen hun metingen pas op of 
onder de 60 km.  Hier hebben we dus de ontdekking 
van een nieuwe uitgebreide laag warme lucht op een 
hoogte 90-120 km aan de nacht kant. Ze kunnen 
dat nu interpreteren als het resultaat van adiabati-
sche verwarming (geen warmteuitwisseling met de 
omgeving) bij dalende luchtstromen.  Een dergelijke 
sterke temperatuur-inversie was niet verwacht, om-
dat de nacht kant van Venus boven de 100 km zo 
koud was, dat het de naam van ‘Cryosfeer’ kreeg.  
Ook werd duidelijk, dat de VEX niet altijd en te-
vens goed zicht op Venus heeft. Dit komt door de 
zeer excentrische polaire baan, pericenter 250 km 
apocenter 66.000 km. De VMC camera kan op de 

meridiaan lijn vanaf de noordpool zeer hoge reso-
luties halen van plakken van 70-3000 km lengte 
(0,2 tot 7 km per pixel), de zuidpool kan alleen in 
widefield formaat opgenomen worden (45 km per 
pixel), de resultante van de polaire baan. Vexpo-
laire baan 

Het amateur project
Uit het voorgaande blijkt meteen het nut van het 
amateur project. Zeker nu amateurs de beschikking 
hebben over hoogwaardige camera’s en de mogelijk-
heid hebben om door bandfilters opnamen te maken. 
De belangstelling  voor deze opnamen zijn in het IR 
en UV gebied het meest interessant voor de ESA. 

Geert merkte op, dat eigenlijk alle aangewende filters 
voorzien zouden moeten zijn van de transmissie cur-
ven (er zit nogal wat variatie in het doorlaat bereik). 
Maar hij besefte ook, dat dit niet makkelijk toeganke-
lijk is voor veel amateurs en dan kunnen de door de 
fabrikant meegeleverde curven gebruikt worden.

Het Venusproject van de ESA
Jan Adelaar

De oostelijke Venus elongatie van 2007, die zeer in de belangstelling heeft gestaan, een 
prachtige informatieve voordracht op een eerdere bijeenkomst, alsmede actieve amateurs 
met waarnemingen, was voor onze voorzitter Martin van Ingen de reden om wederom iemand 
van de ESA te vragen om een voordracht te verzorgen over Venus en dan iemand, die direct 
betrokken is bij het project. Wij verwelkomden op 3 mei jl. specialist Geert Barentsen.



Mercurius32



Mercurius 33

Er passeerden enkele fraaie resultaten van Bernd 
Gährken, aan de resolutie te zien vastgelegd met 
een grote telescoop.

Ook opnamen van Arnaud en Willem Kivits en de in 
België woonachtige Bart Declercq  werden getoond. 
Onze manier van opnamen maken uit de duizen-
den-tienduizenden frames de scherpste selecteren 

en stacken wordt door de ESA als Lucky Imaging 
gezien (mooie naam!). De ESA heeft zelfs een spe-
ciale archief website ingericht voor de amateur, de 
data zou bij voorkeur in FITS-formaat moeten wor-
den ingezonden en wel onbewerkt. Deze opmer-
king verbaasde wel, men fronste de wenkbrauwen, 
want dit is toch een aanzienlijk onderdeel van onze 
hobby om het onderste uit de kan te halen. Maar 
nee, de mooie en bewerkte opnamen kunnen wel 
bijgeplaatst worden, maar worden niet als zodanig 
geprefereerd door de VEX-wetenschappers. Het 
FITS-formaat is het ideale formaat voor archief be-
oordelingen en vertelt ook hoe de pixels verdeeld 
worden qua helderheid en aantal in de vorm van 
een header (metadata). Zeg maar een kop boven 
het plaatje, waar de nodige info in staat over de 
opgenomen data. Een analyse zou kunnen zijn, hoe 
is de helderheidsverdeling rond de zuidpool.  Juist 
het fitsformaat laat toe om deelgebiedjes te kwan-
tificeren. U begrijpt compressie formaten zoals JPG 
en GIF zijn uit den boze, omdat ze per definitie de 
nodige pixels weggooien en weer opbouwen. Inte-
ressant was ook de stand van zaken in december 
2007. Maar liefst 104 waarnemingen zijn verricht 
door 9 waarnemers, die gemiddeld een resolutie 
haalden van 0,1-0,2” per pixel. Het belang van flat-
fields en darkframes zijn ook belangrijk… alleen bij 
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mijn weten doen maar weinig waarnemers dit. Ik 
heb er zelf wel eens aan meegewerkt, maar zag er 
geen voordeel in met die talloze frames. Calibratie 
van de opnamen zou dus toch toegepast moeten 
worden. Tja, daar zit je dan na het aanhoren van 
het verhaal. De ESA ziet ons als een goede bron 
van simultane opnamen met de VEX,  maar gaf toe 
dat analyses pas na langere termijn  te verwachten 
zijn en dat door zoveel mogelijk waarnemers tege-
lijk wordt ingezonden om een rode lijn te ontdek-
ken… er zat nogal wat variatie in de opnamen om 
harde conclusies te trekken, meldde Geert.
Samenvattend op de volgende pagina nog enkele 
richtlijnen omtrent compressie of niet en het dy-
namisch bereik.

Tot slot nog enkele punten ter discussie
• Wetenschappers verkiezen originele gegevens:

- Vermijd sharpening; dit wijzigt de pixels ten 
voordele van contrast

- Vermijd contrast stretching;
- Vermijd compressie;
- Houd het dynamisch bereik zo hoog mogelijk;
- Zorg voor voldoende resolutie via een 2-3 x 

Barlow-lens.
- Typische 2-3 x sampling van de theoretische 

limiet van de telescoop
- Voorkom saturatie van de pixels

• Verwerk alle waarnemingen op een uniforme 
manier, zodat een homogene datareeks ont-
staat die onderling vergelijkbaar is.

• Noteer uitgebreid wat je doet.
• Conflict: objectieve wetenschappelijke beelden 

hebben andere vereisten dan mooie bewerkte 
beelden.

• Oplossing: het ESA-archief laat mooie bewerk-
te beelden toe indien ook de originele beelden 
worden ingezonden.

• Amateur-waarnemers blijken bereid en in staat 
om  datareeksen aan te leveren met een nut-
tige aanvullende waarde voor ruimtemissies. 
Moeten gelijkaardige projecten een vast onder-
deel worden van toekomstige missies?

Wat links
geert.barentsen@esa.int
http://venus.wisc.edu
http://www.rssd.esa.int/vaa
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Vrijdagavond 9 mei jl. bezocht 
ik de sterrenwacht. Jan Maarten 
(lid van de sterbedekkersgroep) 
komt in de pauze van de lezing 
naar mij toe en vroeg of ik  de 
Mars bedekking nog ging foto-
graferen? ...
Que?  Ik verslikte me spontaan 
in de koffie... Bedekking?  Waar, 
wanneer?  ”Nou morgenmid-
dag”, was het antwoord van Jan 
Maarten. Ik kijk hem vol onge-
loof aan, maar Jan is op dat ge-
bied heel serieus, dus dat zonder 
twijfel waar zijn. Ik moet eerlijk 
bekennen, dat ik dat helemaal 
had gemist. Nou ja, het blijkt 
wel weer, je kunt niet scherp 
genoeg zijn. Maar gelukkig de 
weersvooruitzichten waren pri-
ma,  het zou zaterdag 10 mei 
een prachtige dag zou worden 
met een strak blauwe hemel. 
Doordat het gebeuren in het 
oosten zou plaatsvinden, had ik 
maar één optie n.l. achter mijn 
huis in de schaduw staan. O.K., 
maar dan zou ik mijn Celestron 
9,25 niet kunnen gebruiken om-
dat ik dan met mijn rug tegen 
het huis geplakt moest staan 
om het geheel vrij van de boom 
te kunnen zien. Helaas ook de 
montering kon niet gebruikt wor-
den, tja wat nu. Dan maar de 80 
mm apo refractor op statief, die 
kan ik voldoende hoog zetten 
om boven de boom uit te kijken. 
Zo gezegd, zo gedaan. Volgens 
de sterrengids zou de intrede 
om 14:17 uur plaats vinden, 
dus ruwweg 4 minuten later op 
mijn locatie in Arnhem. Hoezeer 
ik ook keek op de locatie waar 
Mars achter de virtuele donkere 
maanrand zou verdwijnen, ik 

kon Mars niet vinden. Eerst met 
het 25 mm oculair geprobeerd 
en later met een 9 mm. Maar 
het mocht niet baten. Toch raar, 
Mars is wel 5,5 boogseconden 
klein, maar zou het toch moe-
ten kunnen. Om 14:45 uur, bel 
ik Jan Maarten, maar krijg geen 
gehoor. ”Hmm, die staat zeker 
nog buiten”. Ik maak me ge-
reed voor de uittrede, die om 
15:07 uur staat te gebeuren. Ik 
wist van de laatste Saturnusbe-
dekking, hoe snel dit gaat. Dus 
goed gekeken, waar hij weer te-
voorschijn komt. Inmiddels had 
ik mijn Dslr achter de kijker ge-
monteerd om enkele snapshots 
te maken, de pas aangeschafte 
hoekzoeker kwam nu goed van 
pas. Er zit ook een stand van 2 x 
vergroting op, dus scherpstellen 
zou goed moeten gaan. Ik be-
gin blind te fotograferen op het 
bewuste tijdstip, maar kijk tus-
sendoor even wat foto’s terug 
op de camera. Grote schrik “on-
scherp”, wat is dit nou, zou de 

focusser uitgegleden zijn? Nee, 
die had ik goed vastgezet met 
de lock schroef, dan Eureka, 
op de hoekzoeker zit een eigen 
scherpstelling. Helemaal verge-
ten om die op scherp te zetten. 
Die onscherpte, het is niet veel, 
maar je ziet het niet op het mat-
glas, dus snel nog wat foto’s ge-
maakt.  Maar Mars was inmiddels 
al een stukje verwijderd van de 
maan. Tussendoor visueel ge-
keken en ik begrijp niet hoe je 
de intrede heb kunnen missen. 
Het was toch en vrij duidelijke 
lichtpunt. Om15:30 uur, bel ik 
Jan Maarten maar weer eens, 
wederom geen gehoor. Tsjonge, 
die is fanatiek bezig met kijken. 
Twee uur later belt Jan Maarten 
mij. Mijn haastige vraag: “...En 
heb je het goed gezien...?” Niet 
dus, hij had een fietstochtje ge-
maakt en asperges gegeten bij 
een boer en veel te laat terug… 
”Nou ja, zeg! Don’t kill the mes-
senger” zullen we maar zeggen. 
Haastig naar de computer om 
de foto’s op groot formaat te 
zien. Gelukkig Mars is terug te 
zien op de opnamen. Het is en 
blijft maar een lichtpuntje in de 
80 mm maar een van de wei-
nige bedekkingen die ik gezien 
heb, alle planeetbedekkingen 
vorig jaar vielen in het water.

Ik heb maar weinig resultaten 
gezien van deze bedekking, 
maar Huub Willems uit Wil-
lemstad had wel een en ander 
waargenomen en gewebcamd! 
Zie hier zijn relaas.

Een ‘bijna vergeten’ 
Marsbedekking
Jan Adelaar

Een spontaan verslag van het waarnemen van de Marsbedek-
king door de Maan, die op zaterdag 10 mei jl. overdag plaats-
vond. De planeet was wel niet erg helder, maar toch...
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De oppositie van de planeet 
Mars in 2005 was voor mij een 
van de beste sinds mijn eerste 

visuele waarnemingen van Mars 
in 1986. De schijnbare diameter 
bereikte een waarde van 20,2 

boogseconden en de planeet be-
reikte in onze streken een maxi-
male hoogte van 55 graden. 
Dankzij de goede weersom-
standigheden heb ik de planeet 
waargenomen met een reflector 
D = 305 mm en F = 1524 mm 
en heb ik meer dan honderd te-
keningen van de planeet kunnen 
maken. In veel gevallen kon ik 
niet alleen de zuidpoolkap en 
de grotere structuren zoals Syr-
tis Major en Mare Cimmerium, 
maar ook de fijnere details zo-
als Solis Lacus, de vorkvormige 
vlek Sinus Meridianii en Olym-
pus Mons waarnemen.
Een andere uitdaging was het 
visueel waarnemen van een of 
beide maantjes van Mars. In 
2005 bereikten de maantjes 
rond de oppositiedatum helder-
heden van magnituden 11 á 12 
en heb ik deze enkele malen 

”Afgelopen zaterdag hebben Ton 
Baten en ondergetekende, bij 
een mede-Galileo lid (Jo Smeets) 
in Itteren gekeken naar de be-
dekking van Mars door de Maan. 
Geen van ons drieën is het ge-
lukt om Mars achter de verduis-
terde kant van de Maan te zien 
verdwijnen. Het viel toch tegen 
om zo’n klein schijfje overdag 
te vinden, ook al staat dat dicht 
bij de Maan. Probleem was dat 
je de rand van de verdonkerde 
kant van de Maan niet kon zien. 
Mars moest daar ergens bij in de 
buurt staan, maar geen van ons 
drieën heeft Mars daar kunnen 
vinden met gebruikmaking van 
vier verschillende telescopen.
De uittrede aan de verlichte 
kant was gemakkelijker te vin-
den. Die moest volgens Starry 
Night precies recht boven de 
krater Bernouilli plaatsvinden, 
hetgeen ook bleek te kloppen. 
Alle drie hebben we kunnen 
zien, hoe Mars enkele secon-
den na 15:08 uur locale tijd 
weer achter de Maan vandaan 
kwam. Ik heb er een avi van 
gemaakt met mijn ToUCam Pro 
II in het primaire brandpunt 
van de LX90 (f=2000 mm). 
Sluitertijd was 1/100 seconde 
en ik heb gedurende 1 minuut 

opgenomen met 20 beeldjes/
sec. Hier een bewerkt plaatje 
van het gebeuren.
De bewerking heeft plaats-
gevonden met Registax 4 en 
PaintShopPro Photo XI. Eerst 
zijn in Registax ca. 900 van de 
1240 beeldjes gestapeld, waar-
bij enkele kraters op de Maan als 
uitlijngebied fungeerden. Daar-
mee krijg je een mooi plaatje van 
de Maan. Vanwege de verplaat-
singssnelheid van Mars zie je die 
amper in het gestapelde beeld. 
Daarom heb ik de laatste 600 
beeldjes van de 1240 (waarbij 

Mars “los” is van de Maan) nog 
eens apart gestapeld met Mars 
als uitlijngebied. Zo krijg je een 
vrij aardig plaatje van Mars. Dit 
heb ik uitgeknipt en in de 1e be-
werkte foto geplakt. Daarna nog 
wat afgewerkt in Paintshop Pro. 
Enkele van de zichtbare Maan-
kraters zijn: Cleomedes, Burck-
hardt en Geminus (onder in 
beeld, van rechts naar het mid-
den toe), Bernouilli en Messala 
(resp. boven en links van Gemi-
nus) en tenslotte Berosus (rechts 
boven Bernouilli) en Gauss daar 
weer boven.”

Marsopposities 2005 en 2007
Een vergelijking
Conrad van Ruissen

In de najaarsuitgave van Mercurius in 2007 is beschreven, 
welke werkwijze ik bij het waarnemen en het tekenen van de 
planeet Mars hanteer. Mars was toen op weg naar de oppositie 
op 24 december 2007. Op het moment van schrijven van dit ar-
tikel heb ik vele tientallen tekeningen van Mars vervaardigd en 
ligt de oppositie alweer drie maanden achter ons. Graag wil ik 
terugkijken naar de laatste Marsoppositie en daarbij een ver-
gelijking maken met de Marsoppositie op 7 november 2005.
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2005-10-22 2007-12-15

Mars 2005 versus 2007

met de reflector D = 305 mm 
en F = 1524 mm visueel kunnen 
waarnemen. Echter, de nabijheid 
van de zeer heldere planeetbol 
maakte de waarneming zeer 
moeilijk. Alleen bij zeer goede 
seeing (7 – 8 / 10 of beter) en 
rond het tijdstip van de grootste 
elongaties kon ik een glimp van 
de maantjes opvangen.

Oppositie 2007
De oppositie van Mars in 2007 
was voor mij eveneens een gun-
stige. De schijnbare diameter 
van het Marsschijfje bereikte een 
waarde van 15,9 boogseconden. 
Om het Marsschijfje zo groot te 
zien als de volle maan met het 
blote oog, was een vergroting 
van ongeveer 120 maal nodig. 
Echter, de planeet kwam rond 
de oppositiedatum in onze stre-
ken maar liefst 65 graden boven 
de horizon, waardoor net als in 
2005 doorgaans sterke vergro-
tingen (300 maal of meer) kon-
den worden toegepast. 

Kort voor mijn eerste waarne-
mingen in juli 2007 vonden op 
Mars enkele stofstormen plaats. 
Hierdoor was de atmosfeer van 
Mars minder doorzichtig dan in 
2005 en 2006. Het gevolg was, 
dat het contrast van de donkere 
structuren geringer was en deze 

moeilijker waarneembaar waren. 
Vanaf oktober werd de atmosfeer 
van Mars geleidelijk doorzichtiger 
en was de noordpoolkap van Mars 
duidelijk te zien. Rond de oppo-
sitiedatum zag ik bijna evenveel 
details als in oktober / november 
2005. Echter, de details staken 
minder donker af dan in 2005. 
Syrtis Mayor en Sinus Sabaeus 
waren, net als in 2005, wel opval-
lend donker getint. In december 
2007 en januari 2008 kon ik enke-
le malen tijdens goede seeing een 
glimp van Olympus Mons opvan-
gen. In mijn beleven was Olym-
pus Mons in 2005 lichter getint 
en beter zichtbaar dan in 2007. 
Het gebied Chryse was, net als in 
2005, opvallend licht getint. De-
tails als Mare Acidalium en Utopia 
waren in 2007 beter te zien dan 
in 2005, omdat in 2007 het noor-
delijk halfrond naar de aarde was 
gekanteld. Begin 2008 was het 
gebied Hellas opvallend licht ge-
tint en was nabij de zuidpool vaak 
een blauwwitte gloed te zien.

In het najaar van 2007 en de 
winter van 2007 / 2008 waren 
de weersomstandigheden min-
der goed dan in het najaar van 
2005. Voor het waarnemen van 
Mars moest ik het vaak hebben 
van korte opklaringen. De reflec-
tor D = 305 mm en F = 1524 

mm stond, indien hij niet werd 
gebruikt, in de garage. Hierdoor 
had hij altijd ongeveer de buiten-
temperatuur, waardoor hij voor 
aanvang van de waarnemingen 
niet behoefde af te koelen. Als 
de telescoopbuis niet goed af-
gekoeld zou zijn geweest, was 
telkens veel (schaarse) waar-
neemtijd verloren gegaan. In 
2007 heb ik de maantjes van 
Mars niet visueel kunnen waar-
nemen. Door de grotere afstand 
tot de aarde waren de satellieten 
lichtzwakker en stonden deze 
dichter bij de planeetbol. Bo-
vendien was in vele gevallen de 
seeing niet al te best (6 / 10 of 
minder). Onderstaande tekening 
geeft een indruk van het visuele 
beeld van Mars van de opposities 
in 2005 en 2007. De beelden zijn 
op schaal en tonen Mars bij een 
lengte van de centrale meridiaan 
van circa 260 graden.

Hoewel de omstandigheden in 
2007 / 2008 iets minder goed 
waren dan in 2005 / 2006, heb 
ik veel waarneemplezier aan de 
afgelopen Marsoppositie beleefd 
en kijk ik met veel voldoening 
en tevredenheid terug.

Voor de komende Marsoppositie 
moeten we wachten tot januari 
2010. 
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