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Brokje Maan draait om de Zon!

Peter Louwman

Afgelopen februari is er een heel bijzondere planetoïde ontdekt, die tot de zgn. Apollo's behoort.
Apollo-planetoïden zijn zogeheten "aardscheerders", die de Aarde zeer dicht kunnen naderen en die hun
perihelium (het punt in hun baan, dat het dichtstbij de zon ligt) binnen de Aardbaan hebben, strikt
genomen binnen 1,017 AB.
Volgens een recent gepubliceerde lijst van het amerikaanse Harvard-Smithsonian Instituut, gedateerd 5
maart 1999, zijn er al 321 Apollo-planetoïden bekend, waarvan de baan voldoende nauwkeurig bekend
is. Namen van enkele Apollo's zijn bijvoorbeeld: Apollo (in 1937 als eerste ontdekt), Icarus en Toutatis.
De nieuw ontdekte Apollo heeft nog geen naam toebedeeld gekregen; hij moet het voorlopig doen met
de code-aanduiding "1999-CG9".
Het bijzondere van de zojuist ontdekte 1999-CG9 is dat zijn baan vrijwel precies cirkelvormig is en dat
is uiterst zeldzaam. De meeste planetoïden en kometen, die binnen de Aardbaan komen, bewegen in
banen om de Zon, die min of meer sterk ellipsvormig zijn. De baan van 1999-CG9 is ietsje (9.000.000
km) groter dan de aardbaan en zijn omloopstijd is ongeveer 13 maanden. Uit zijn absolute helderheid
van 25,2 magnituden kan berekend worden dat hij heel erg klein van afmeting is, hooguit 30 tot 50
meter in doorsnee.
Volgens de bekende expert Brian Marsden van bovengenoemde instituut kan de vrijwel perfecte
cirkelvormige baan van 1999-CG9 alleen verklaard worden door aan te nemen dat wij hier te maken
hebben met een brokstuk van de Maan! Door een inslag lang geleden op de Maan kan dit brokstukje
genoeg snelheid hebben gekregen om de ruimte ingeslingerd te worden. Er zijn van minstens 12
meteorieten op Aarde vastgesteld dat het brokstukken afkomstig zijn van de Maan. Dus het is echt niet
onmogelijk dat de theorie van Brian Marsden juist is.

UITNODIGING
Werkgroepbiieenkomst

op 27 maart 1999

Op zaterdag 27 maart a.s. houden wij onze halfjaarlijkse werkgroepbijeenkomst in de oude
sterrenwacht "Sonnenborgh" (dus bij Stichting De Koepel), Zonnenburg 2 te Utrecht. Iedereen is van
harte welkom, ook introducees en andere niet-leden, die geinteresseerd zijn in onze hobby.
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Aan het begin van deze bijeenkomst zal eerst de jaarvergadering gehouden worden.
De sterrenwacht is met openbaar vervoer vanaf het Centraal Station Utrecht te bereiken met buslijn 2 of 22;
uitstappen bij halte Agnietenstraat bij Centraal Museum en dan 4 minuten lopen. Lopend vanaf het station naar
Sonnenborgh kost je ca 25 minuten. Met de auto kan men gemakkelijk bij sterrenwacht Sonnenborgh parkeren op
de parkeerplaatsen langs de Nieuwe Gracht vlakbij de Absteder Brug. Denk wel om de parkeer-meter, die aan
de kant dichtbij Sonnenborgh f 5,- per uur kost (!) en aan de overzijde van de gracht f 3,- per uur. Verder zijn er
ook vrije parkeerplaatsen te vinden in de buurt van de studentenflats langs de Ina Boudier-Bakkerlaan
en langs
de Rubenslaan. Hier vandaan is het nog 8 tot 10 minuten lopen naar Sonnenborgh.

AGENDA:
- 10.30 uur

Zaal open; ontvangst met een kopje koffie, thee of een frisdrank.

- 11.00 uur

BEGIN van de bijeenkomst. Enkele mededelingen van het bestuur en
bespreking van eventueel binnengekomen stukken.

- 11.05 uur

Vaststelling van de agenda van de jaarvergadering.
JAAR VERGADERING:
1) Officiële opening van de jaarvergadering door de voorzitter.
2) Goedkeuringjaarverslag-1998
van de secretaris, inclusief de
notulen van de jaarvergadering van 28 maart 1998.
Het concept van ditjaarverslag-1998 staat elders afgedrukt
in deze Mercurius.
3) Verslag van de kascontrole-comrnissie-1998.
4) Toelichting van de penningmeester op de huidige financiële
positie; zijn verslag over 1998 (zie elders afgedrukt in deze
Mercurius). Verder de balans per eind 1998 en de begroting voor 1999.
Goedkeuring van het financieel beleid.
5) Benoeming van de nieuwe kascontrole-commissie-1999.
6) Verkiezing van een nieuwe secretaris. Volgens de rooster van
aftreding is het nu de beurt aan de secretaris om af te treden en
zich eventueel herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van
vier jaar. De huidige secretaris heeft echter te kennen gegeven zich
niet herkiesbaar te willen stellen.
Het bestuur heeft ons lid Jan Viester uit Haaksbergen bereid
gevonden om zich kandidaat te stellen voor het secretariaatschap;
het voltallig bestuur staat achter deze kandidaatstelling. Andere
leden, die eventueel ook belangstelling hebben in het vervullen van
de funktie van secretaris van de werkgroep, kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij de huidige secretaris. Volgens onze
statuten moet dit uiterlijk zeven dagen voor de jaarvergadering
gedaan zijn. Voorts moet deze (tegen-jkandidaatstelling door de
(huidige) secretaris mondeling aan de leden bekend gemaakt
worden vlak voor'de aanvang van de jaarvergadering.
7) Kiezen van (maximaal) twee afgevaardigden en één reserve voor
de NVWS-Verenigingsraad op 19 juni a.s.
8) Vaststelling van de datum van de jaarvergadering in maart 2000.
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9) Rondvraag.
10) Officiële sluiting van deze jaarvergadering.
WERKGROEPBIJEENKOMST
- ca 12.00 uur
- 13.00-14.15

Aanvang van onzewerkgroepbijeenkomst
uur

met voordrachten van de leden.

PAUZE

Neem je boterhammetjes mee; in de keuken is er frisdrank, koffie en thee.
De pauze geeft een ideale mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en
om onderling ervaringen uit te wisselen.
Er is gelegenheid om in de winkel van Stichting De Koepel rond te neuzen
en meestal is er zelfs iemand van De Koepel aanwezig waar je - als je een
boek, of iets dergelijks, wilt kopen - kunt afrekenen.
- 14.15 uur

Voortzetting van de werkgroepbijeenkomst
onze leden.

met nog meer voordrachten van

Enkele van deze voordrachten zullen o.a. zijn:
1) Waarnemingen van Jupiter en Saturnus door de leden, door Hans Goertz.
2) De komende totale zonsverduistering van 11 augustus a.s.
3) Een zeer oud Grieks astronomisch instrument, door Henk Nieuwenhuis.
4) Het laatste nieuws over diverse recente ruimtevaartmissies naar Mars en
ander actueel nieuws uit het zonnestelsel, door Peter Louwman.
5) Uitslag van onze prijsvraag wat de hoogte is van maankrater Horrocks.
Deze krater staat op de foto, die op de vorige werkgroepbijeenkomst
van 31 oktober is uitgedeeld en die bovendien ook los bij de laatste
Mercurius is meegestuurd. (Heb je je antwoord nog niet opgestuurd
naar de redacteur Hans Goetz: doe dat dan nog snel even!)
6) Oproep Mars waar te nemen tijdens de komende oppositie dit voorjaar,
door Hans Goertz.
7) De grootte van de Maan bij fotografie in het brandpunt van de telescoop
en andere maten, die hier al dan niet toevallig mee te maken hebben,
door Peter Louwman.
8) Bespreking van zelf gemaakte en meegebrachte foto's, dia's, tekeningen
van de Maan en planeten.

- ca 16.00 uur Vaststelling van de datum en lokatie van de volgende werkgroepbijeenkomst
in het najaar. Voorgesteld wordt: 23 oktober 1999, weer in Sonnenborgh.
EINDE van deze werkgroepbijeenkomst.

Astronomiebeurs (ATT) te Essen, zaterdag 8 mei
Op zaterdag 8 mei vindt wederom de astronomische beurs, ATT, plaats. In een middelbare school is in
de kantine, de gangen en diverse lokalen zo ongeveer alles te vinden wat de actieve amateurastronoom
wenst: telescopen en onderdelen, literatuur, software enz. Commerciële firma's bieden hun koopwaar
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aan alsmede vele particulieren. Ook vindt men stands van verenigingen, volkssterrenwachten en andere
organisaties. Gedurende de hele dag vindt er tevens een lezingenprogramma plaats. De beurs is
inmiddels een vaste ontmoetingsplaats geworden voor Duitse, Nederlandse en Belgische amateurs.
De ATT wordt gehouden in de Gesamtschule Bockmühle, Ohmstrasse 32, Essen. Openingstijd: 10-18u.
De entreeprijs is ca. DM 7,-. De locatie is snel en makkelijk vanuit Nederland per auto en trein
bereikbaar. Het station bevindt zich op ca. 10 min. loopafstand. Informatie over de bereikbaarheid is
verkrij gbaar bij de redactie.

In deze nieuwe rubriek is er ruimte voor artikels die niet onder een van onze vaste rubrieken zijn onder
te brengen. Hier is dan ook ruimte voor meer theoretische artikels of een verhaal met een filosofische
inslag. Henk Nieuwenhuis bijt de spits af met een artikel over onze eigen planeet.

De Planeet die Aarde heet

Henk Nieuwenhuis

Rond de zon, onze ster, draaien negen planeten.
Gerekend vanaf de zon is de aarde na Mercurius en Venus de derde planeet in ons zonnestelsel. De
aarde beweegt zich in een bijna cirkelvormige baan op gemiddeld 150 miljoen km afstand rond de zon
in ongeveer 365 dagen.
Voorbij de aarde kennen we nog een zestal planeten: Mars/JupiterlSaturnuslUranuslNeptunus
en de
laatste en verst verwijderde Pluto. Deze planeet bevindt zich op een afstand van de zon van ongeveer 6
miljard km. Ze heeft een omlooptijd van 248 aardse jaren.
De dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, staat vier lichtjaren van ons vandaan. Stel nu eens dat daar
ook planeten om draaien en op één van die planeten zou familie van U wonen. Als U dan opbelt zou het
4 jaar duren voordat het als electromagnetische straling verstuurde bericht daar aankomt en ook weer 4
j aren terug. U krijgt dus na 8 j aren antwoord.
In het heelal is de ster Proxima Centauri eigenlijk onze buurman, zo dichtbij als het huis dat naast U
staat. Wij op het noordelijk halfrond kunnen deze ster niet eens zien. De dichtstbijzijnde ster als buur
voor ons is Sirius in de Grote Hond, links onder het overbekende sterrenbeeld Orion. In de
wintermaanden is Sirius als een zeer heldere ster zichtbaar boven de zuidelijke horizon op een afstand
van 8 lichtjaren.
Zoals we weten zijn er miljarden en nog eens miljarden sterren. Daaronder zijn er velen die nog groter
zijn dan onze ster, de zon. De verste sterren staan ongeveer 15 miljard lichtjaren van ons verwijderd. De
zon heeft een diameter van 1.392.000 km met een volume van 1.300.000 maal de aarde. Daarmee
vergeleken is onze planeet met een diameter van 12700 km maar een speldeknop in het heelal. Dat geeft
een heel andere dimensie van de "blauwe planeet" zoals de aarde ook wel wordt genoemd.
Voorzover we nu weten is de aarde wel de enige planeet met intelligent leven. Hoewel.. .. , tegen de
benaming "intelligent" zijn nog wel wat bedenkingen aan te voeren als we zien hoe de mensheid
omgaat met de aarde en het leven in zijn algemeenheid.
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Gelukkig is niet alles negatief en narigheid, maar dan moet je wel in andere dingen geïnterreseerd zijn
dan waar de Z.g. "groten der aarde" zich mee bezig houden, want dat belooft over het algemeen weinig
goeds. Wanner je belangstelling hebt voor de natuur en het wonder van het leven in kleine en grote
dingen, dan is er gelukkig nog veel te genieten. Wie daardoor is geboeid, kijkt toch op een wat andere
manier op deze wereld rond. Dankzij de technische ontwikkelingen in de laatste dertig jaar worden ons
ongekende mogelijkheden geboden, zeker op het terrein van astronomie en ruimteonderzoek. De
ruimtevaart biedt ons dankzij foto's en verslagen van astronauten een nieuwe blik op de aarde. We zien
haar nu als een echte planeet en dat is ongelooflijk boeiend. Vanuit de ruimte gezien is de aardbol
werkelijk fantastisch, met een ongekend pracht aan details, kleur, schoonheid en beweging. Bij dit
laatste denk ik in het bijzonder aan de dynamische atmosfeer, het noorderlicht en vulkaanuitbarstingen.
De beelden maken overduidelijk dat onze aarde binnen ons zonnestelsel, maar waarschijnlijk ook ver
daarbuiten, een bijzonder object is. Het is vreemd te bedenken dat vanuit de ruimte bijna niet zichtbaar
is wat wij mensen van die bol aan het maken zijn, als we zo doorgaan. Ik schaam mij soms diep als ik
besef dat ik ook tot dit soort leven behoor die dit allemaal op z'n geweten heeft.
Van harte wens ik dan ook dat we met elkaar in staat zullen zijn de "blauwe planeet" te behouden en dat
haar kleur niet zal vergrauwen als gevolg van de activiteiten door het intellect. Want dat zal
onherroepelijk het einde beteken van heel veel moois om ons heen.

Het meten van het helderheidsverloop van maansverduisteringen
De kerstbalmethode
Dennis Jannink
De maan is een hel lichtend hemellichaam met een zekere uitgebreidheid. Zijn helderheid kan moeilijk
worden geschat doordat vergelijkingssterren veel zwakker zijn. Om het helderheidsverloop van de maan
tijdens een maansverduistering toch te kunnen volgen hebben we een meetinstrument nodig. Hierbij
moeten we niet meteen denken aan iets ingewikkelds met wijzertjes en lampjes. Nee, we kunnen
volstaan met iets véél simpelers en iets dat we allemaal in huis hebben, nl. een kerstbal, een bloempot
en een meetlint!! Een kerstbal werkt als een bolle spiegel en zal de maan verkleind, bijna als een punt,
afbeelden. In zo'n kerstbal zijn geen vergelijkingssterren te zien maar we kunnen de helderheid van de
maan wel bepalen door jezelf van de kerstbal te verwijderen, net zo lang tot de reflectie onzichtbaar
wordt. De afstand tot de kerstbal is dan een maat voor de helderheid; hoe korter de afstand hoe zwakker
de lichtsterkte en omgekeerd. We gaan er dan vanuit dat het netvlies van ons oog een constante
gevoeligheid heeft.
Theorie
De reflectie van de maan vormt een puntvormige lichtbron met een intensiteit I op een afstand van 0
cm .. De intensiteit neemt af met het kwadraat van de afstand (tot de puntvormige bron). Dit is de
zogenaamde kwadraten wet zoals die geldt voor alle stralingsbronnen. Ons oog ziet echter geen
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intensiteiten maar magnitudes. Als de intensiteit van een lichtbron in formule wordt geschreven als I/?
dan is de magnitude -2,5 maal de logaritme daarvan, dus -2,5.log(I/?), waarbij r de afstand voorstelt.
We kunnen op deze manier niet de magnitude van de verduisterde maan in absolute zin vaststellen maar
wel magnitude verschillen. Als bijvoorbeeld voor de verduistering de reflectie tot op afstand r, zichtbaar
is en tijdens de verduistering op afstand r2 (het netvlies ontvangt in beide gevallen een even sterke lichtprikkeling) dan geldt:

Dan hebben de intensiteiten van de verduisterde maan 12 en die van de onverduisterde I, de volgende
betrekking:

In magnitudes uitgedrukt:
-2,5 log h = -2.5 log I, rl/r,2
Als we de helderheid van de maan van VOOf- of na de verduistering als uitgangssituatie beschouwen
kunnen we een lichtkromme samenstellen door van tijd tot tijd de afstand te meten tot waar de reflectie
nèt niet meer te zien is. Om de meting uit te kunnen voeren zetten we de kerstbal op z'n kop in een
bloempot of iets dergelijks. De afstand wordt gemeten met een meetlint.
Resultaten
Bij drie maansverduisteringen is mij een dergelijke meting aardig gelukt. Bij alle drie blijkt de totaal
verduisterde maan ongeveer 10 magnituden zwakker te zijn dan de volle maan in de bij schaduw. De
gemeten lichtkrommes staan in de figuren afgebeeld (aan het einde van het artikel) samen met de
desbetreffende verduisteringen.
We zien dat sommige krommes vervormd zijn en niet mooi
symmetrisch. Dit komt door de atmosferische extinctie: het zwakker worden van hemellichten naar de
horizon t.g.v. de langere weg die het licht door de dampkring moet afleggen. Vooral tijdens de
verduisteringen van 17 okt. 1986 en 9 feb. 1990 stond de maan aan het begin van de avond laag boven
de horizon en klom daarna aan de hemel. We bepalen de verschillen tussen het l" en 2e contact of tussen
het 3e of 4e contact al naar gelang de maan hoger aan hemel stond als maat voor de "donkerte" van de
verduistering. We komen dan tot de volgende waarden;

17 oktober 1986:
9 februari 1990:
3 april 1996:

10 magnituden
9.8 magnituden
9.0 magnituden

Vooral de verduistering van 3 april 1996 wijkt af van de andere twee doordat hij bij de
contacttijdstippen een magnitude lichter was en tijdens de totaliteit ook nog eens naar een minimum
gaat terwijl die van 17 okt. 1986 een vlakkere bodem heeft.
Met deze meettechniek kunnen maansverduisteringen redelijk met elkaar vergeleken worden en
nauwkeuriger dan de schaal van Danjon, die nogal subjectief is. Het wachten is op een verduistering die
midden in de nacht hoog aan de hemel plaats vindt en waarbij de maan centraal door de kernschaduw
trekt. Interessant is dan om te kijken of de helderheidsverdeling binnen de kernschaduw perfect
symmetrisch is t.o.v. het centrum.
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Uranus voor de amateur
Vergeleken met de bekende
Zijn gemiddelde afstand tot
planeet tijdens een oppositie
Toch wil dit niet zeggen dat

Henk Nieuwenhuis

heldere planeten is er aan Uranus weinig waarnemingsplezier te beleven.
de zon bedraagt zo'n 2872 miljoen km en is er de oorzaak van dat we de
nooit groter zien dan een schijfje met een schijnbare diameter van 3,9".
we deze planeet dan maar moeten vergeten.

Op de eerste plaats is zijn trage gang tussen de sterren al met een verrekijker goed te volgen. Het lijkt
niet zo interessant, maar als men dat ook bij Mars, Jupiter en Saturnus bijhoudt en op een kaartje
intekent is het aardig om zelf te constateren hoe de planeten ten opzichte van de aarde hun baan rond de
zon beschrijven.
Ten tweede blijft het een uitdaging om met een betrekkelijk kleine telescoop, van b.v. 75 mm opening,
deze planeet als een schijfje te onderscheiden tussen de sterren. Onder gunstige omstandigheden met
een voldoende vergroting behoort dat tot de mogelijkheden. Het is mij ook gelukt en als we dan de
afstand in ogenschouw nemen, geeft het toch een wonderlijk gevoel op deze wijze even contact te
hebben met een wereld die ons erg vreemd voor zou komen, zeker als je erbij gaat nadenken hoe b.v. de
zon van daar te zien is en we de planeten vanaf Uranus zouden aanschouwen. Ik denk dat ik nu té
lyrisch bezig ben, want elke amateur beleeft zijn hobby anders. Maar goed, U kunt dus Uranus nog als
. een schijfje waarnemen, zij het zwak en voor mij
grijs-blauw van tint, uiteraard zonder enige
oppervlakte details. Maar details zijn zelfs met de
grootste
telescopen
niet zichtbaar,
alhoewel
sommige astronomen menen een bandenstructuur te
hebben waargenomen.

Na de passage van Voyager 2 injanuari 1986 bleek
dat het wolkendek weinig opmerkelijke details
vertoonde. Er werden wel enkele lichte wolken
waargenomen, maar verder is de planeet vrij egaal
blauwachtig van kleur. Met moeite is er iets van een
bandenstructuur te onderscheiden
Tegenwoordig lukt het ook met de Hubble Space
Telescoop
om details waar nemen op het
planeetoppervlak. Zo zijn er in augustus 1998
diverse opnamen gemaakt van zowel Uranus als
Neptunus. Bij Uranus zijn op de Hubble-opnamen
mooi de ringen zichtbaar, enkele van zijn 17
maantjes en helder afstekende wolken, hoog in de
Uranus-atmosfeer
(Sky&Telescope,
pag.
20,
febr. 1999). Vaag kan men ook iets van de
bandenstructuur onderkennen.
Stel dat de planeet Uranus waarneembaar was zoals
de planeet Jupiter, dan zou het voor de amateur een
De ontdekking van Uranus door William Herschel op 13
vrij
saai beeld opleveren waar zeer weinig
maart 1781
'>
veranderingen in te ontdekken zouden zijn.
Desondanks wil ik jullie toch oproepen eens wat
waarnemingen aan deze planeet uit te voeren. Het zou aardig zijn als we eens een resultaat in Mercurius
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kunnen plaatsen! Meer gegevens over de zichtbaarheid is te vinden in Sterrengids of de Hemelkalender
van de VVS.

Het waarnemen van Mars voor beginners

Hans Goertz

Dit voorjaar staat de planeet Mars weer in oppositie, een gebeurtenis welke zich iedere 26 maanden
herhaalt. Aangezien de banen van zowel de Aarde als Mars ellipsvormig zijn is de onderlinge afstand
tussen de planeten tijdens de verscheidene opposities nogal verschillend. Tijdens een gunstige oppositie
bedraagt de onderlinge afstand 56 miljoen kilometer en heeft de planeetschijf een afmeting van ruim
26". Tijdens ongunstige opposities bedraagt die afstand meer dan 100 miljoen kilometer en moeten we
ons behelpen met een schijfje van amper 13". De oppositie van dit jaar (oppositiedatum is 24 april)
kunnen we classificeren als middelmatig. De planeet bevindt zich op een afstand van 87 miljoen
kilometer en het schijfje is bijna 17" in grootte.
Voor de geboren planeetwaarnemer breken dan weer drukke tijden aan en hijlzij zal zich dan weer gaan
concentreren op het in kaart brengen van het oppervlak, het speuren naar wolken en stofstormen en het
in de gaten houden van de afmetingen van de poolkap. Voor hen is dit artikel echter niet geschreven.
We willen hier juist laten zien dat ook de beginnende planeetwaarnemer zich gerust aan deze planeet
kan wagen!
Welke telescoop?
Voor het waarnemen van details op een schijfje van amper 17" is uiteraard een grotere vergroting nodig,
minimaal ca. 120x. Om enige kans van slagen te hebben dient men dus over een telescoop te beschikken
die deze sterkere vergrotingen aankan. In het algemeen kan men stellen: hoe groter de kijkeropening,
hoe meer details zichtbaar worden (de toelaatbare vergroting gaat omhoog, vuistregel Vrnax= 2D).
Minstens zo belangrijk als de optiek is de stabiliteit van de telescoopopstelling. Het spreekt voor zich
dat een trillende kijker weinig van Mars zal tonen. Om je te kunnen concentreren op details is het
handig wanneer je niet voortdurend hoeft bezig te zijn met het instellen van de kijker. Een montering
(liefst parallactisch) die voorzien is van een fijnregeling is daarom wel een minimum vereiste. Ideaal is
een kijkeropstelling
voorzien van een volgmotor. Je hebt dan helemaal je handen vrij om je op het
Marsbeeld te concentreren, en de momenten van gunstige seeing af te wachten.
Wanneer men leest dat Mars een schijfje vertoont van I?" is men geneigd te denken dat men vrijwel
niets te zien zal krijgen of slechts met een grote kijkeropening. Toch valt dit reusachtig mee! Mars is
namelijk de planeet in ons zonnestelsel welke de grootste contrasten laat zien. Daarom zijn op het
piepkleine schijfje de albedo structuren (zo noemt men officieel de donkere- en lichtere gebieden)
relatief makkelijker te herkennen dan op Jupiter, laat staan Saturnus). De praktijk leert dat met een 6
cm telescoop reeds details als Syrtis Major, Mare Acidalium en de poolkappen zichtbaar zijn! En dat
tijdens de ongunstige oppositie van enkele jaren geleden.
Een nuttig hulpmiddel bij het waarenemen van planeten (en in het bijzonder bij Mars) zijn
kleurenfilters. De donkere vlekken zullen bij gebruik van een oranje filter in het algemeen duidelijker
zichtbaar worden. De witte poolkap tekent zich daarentegen iets minder duidelijk af.
We kunnen dus stellen dat vrijwel iedere telescoop vanaf 6 cm objectiefopening in staat moet zijn
details op Mars te tonen. Het meest kritische hierin is vaak de stabiliteit van de montering.
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De waarneming zelf
Vóór we gaan waarnemen is het verstandig eerst de telescoop aan de omgevings-temperatuur te laten
aanpassen. Dit duurt, afhankelijk van de objectief opening, enkele tientallen minuten tot een uur. De
luchtbewegingen in de telescoopbuis zijn dan tot rust gekomen.
Wanneer Mars eenmaal in ons beeld staat duurt het enige tijd voor we details beginnen te zien. Onze
ogen moeten eerst wennen aan het beeld. Denk dan ook niet meteen dat er toch niets te zien valt!
Wacht ook rustig op een moment van goede seeing. Aan het begin bekijken we de planeet eerst zonder
filter. Wat opvalt is dat de planeet helemaal géén roodachtig uiterlijk vertoont maar hooguit geelbruin
van kleur is. Meer en meer worden er details zichtbaar. Wanneer dit niet het geval is kan de telescoop
dit niet aan of is de seeing dermate slecht dat men de waarneming beter kan staken. Vaak denkt men iets
van details te zien en kan het toch een kwestie van de seeing zijn die het beeld vertroebeld. Wanneer
men een detail minstens twee of driemaal gezien heeft men een bevestiging.
Het is altijd nuttig de waargenomen details vast te leggen. Het is onmogelijk te onthouden wat men
gezien heeft. Men kan uiteraard wat notities maken in een logboek of iets dergelijks. Nuttiger is het de
opmerkingen te illustreren met een schets. Maak deze echter nooit te klein! Het piepkleine schijfje
nodigt uit om de planeet ook zo klein te tekenen. Het is onbegonnen werk om hierin de details goed
weer te geven en er klopt vaak niets meer van de onderlinge grootte verhoudingen van details en hun
posities. De planeet kan daarom het beste getekend worden met een diameter van zo'n 5 cm. Vergeet
niet de gegevens te vermelden bij de tekening, zoals tijdstip van waarneming, gebruikt instrumentarium
enz. Bij onze werkgroep zijn speciale voorgedrukte waarneemformulieren verkrijgbaar waarop men de
waarneming kan intekenen.
Structuren herkennen
Wanneer het gelukt is iets van donkere vlekken op de planeet te herkennen rijst vrijwel meteen de vraag
welke gebieden men gezien heeft. Een gebied als Syrtis Major laat zich dan wel aan zijn vorm
herkennen (in dit geval driehoekig) maar bij de andere vlekken die men ziet ligt dit wat moeilijker. Om
je te orienteren op de planeet kan een kaartje een hulpmiddel zijn. Men moet alleen nog weten welk deel
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van Mars op het moment van waarnemen naar de Aarde gewend is. Men kan dit zelf uitrekenen met
behulp van de lengte van de centrale meridiaan. De centrale meridiaan is een denkbeeldige lijn die van
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noord naar zuid dwars over de planeet loopt. Met behulp van de gegevens die men in de Sterrengids of
de Hemelkalender kan opzoeken kan voor ieder willekeurig tijdstip de Martiaanse lengte van de
centrale meridiaan bepaald worden.
Door nu deze lengte op te zoeken in het hier afgedrukte Marskaartje kan men af lezen welk gedeelte van
Mars naar de Aarde gekeerd is, en het herkennen van structuren is dan een stuk makkelijker. Wanneer
bijvoorbeeld de lengte van de centrale meridiaan 280° bedraagt is op dat moment de opvallende
structuur Syrtis Major te zien. Het gedeelte dat men dan totaal in de kijker ziet bedraagt dan ongeveer +
of - 30° graden t.o.v. de centrale meridiaan.
Iets waar je wel goed rekening mee moet houden is de orientatie van het beeld dat je ziet. In een
omkerende telescoop is de zuidkant de bovenkant, de kant waar je tijdens deze oppositie ook de poolkap
zult zien. In het planeetwaarneemjargon wordt niet gesproken over de oost- en west zijde van de
planeetschijf. Men spreekt hier van de preceding (p)-zijde, de van ons wegdraaiende zijde en de
following (f)-zijde, de naar ons toe draaiende zijde. In een omkerende telescoop is de p-zijde de
linkerkant en de f-zijde de rechterkant. Men vermijdt het gebruik van oost- en westkant omdat dit teveel
verwarring schept. De oostzijde op de planeet is nl. de westrichting aan onze hemelkoepel, en
omgekeerd. In het Marskaartje in dit artikel is de orientatie weergegeven zoals hij te zien is in een
omkerende kijker. Tenslotte tonen we hier nog een tweetal resultaten welke ik met relatief kleine
telescopen heb behaald tijdens de oppositie van 1997.

0100mm refr. fl12, v= 171x, filter
W23a (oranje),
17 maart 1997, 20h35m UT, CM=282°
details: Syrtis Major, Hellas, Utopia

0100mm refr., fl12, v=171x, filter W23a
(oranje)
7 maart 1997, 20h30m UT, CM=18°
details: Mare Acidalium, Chryse

We hopen dat met dit artikel de belangstelling gewekt is om eens iets aan planeet waarnemen te gaan
doen. Geef na één poging het niet op, vaak treft men juist dan de nacht met slechtst denkbare seeing en
is men al gauw geneigd te denken dat men niet voor het planeetwaarnemen in de wieg is gelegd.

De samenstand van Venus en Jupiter

Hans Goertz

In de avondschemering van 23 februari je werd de naar huis rijdende Nederlandse bevolking
opgeschrikt door een heuse conjunctie van twee planeten: Venus en Jupiter. Zoals te verwachten,
leverde dit verschijnsel een stroom aan telefoontjes op bij politie, luchthavens en sterrenwachten
waarbij de honger naar sensatie (Ufo's) al gauw de boventoon voert. De pers springt daar gretig op in en

,
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citeert maar al te graag de (nog) van niets wetende politiewoordvoerders en luchtverkeersleiders. Zo
heeft men weer een hapklare brok voor de halfwakkere burger de volgende ochtend!
Buiten dit alles was het gewoon een schitterend gezicht! Ikzelf heb nog nooit zo'n nauwe samenstand
gezien. Vooral het feit dat de planeten op dezelfde hoogte boven de horizon stonden gaf de samenstand
een bijzonder effect. Ook het gezicht in de telescoop was erg indrukwekkend met Jupiter en zijn
maantjes èn Venus in één beeldveld! Hieronder een impressie van de samenstand.

Tientallen
ufo-meldingen
door planeten
-Sterrenwachten
en meldkamers van de .politie
in Zuid- en Midden-Nederland
zijn gisteren aan het begin van

MAASTRICHT,

de avondoverspoeld doorufomeldingen van mensen -die een
vreemd helder lichtiagenaan
de .westelijkè hemel. Hèi'iichi
werd veroorzaakt dooreensnatuurverschiinsel;
samenstand van depïaneren Venus en
Jupiter:
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In limburg
kregen vliegveld
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sterrènwachtSchrieveI'shêîde
in Heerlen in korte tijd tientallenteléfonische
vragen te.vër.werken, Veel bellers' meenden
.m.de heldereJichtbundel
die
kqgenschijnlijk
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Hier was alle commotie om te doen. De planeten Venus
(rechts) en Jupiter. De opname is gemaakt met een 90mm
f/5.6Maksutov. Belichtingstijd J sec. op een 400 ASAfilm.
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Jaarverslag 1998 Werkgroep Maan & Planeten

Peter Louwman, secretaris

Dit jaar heeft onze Werkgroep twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht. De eerste
werd gehouden op 28 maart en werd bezocht door 28 deelnemers, waarvan 3 uit België. Onder deze 28
deelnemers waren er 4 niet-leden, die wij als aspirantleden beschouwen. Een van de hoogtepunten op
deze bijeenkomst was de lezing van Prof. Dr. Willem de Graaff(lid van onze Werkgroep) over de eerste
resultaten van de Mars Pathfinder en van de Mars Global Surveyor. Na deze lezing werden aan de
aanwezigen 3-D brilletjes uitgedeeld waarmee men tijdens de projectie van de allernieuwste NASA
kleurendia's "diepte" kon zien op het Marsoppervlak en in het Marslandschap. Hans Goertz gaf een
presentatie over de resultaten van de waarnemingen van Jupiter, die de laatste maanden door de leden
zijn gedaan. Wim Cuppens, voorzitter van de Belgische "Werkgroep Planeten", heeft in een voordracht
Mercurius
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waarneeminstructies voor Jupiter gegeven en daarbij enkele praktische tips gegeven. Een uitgebreider
verslag van deze bijeenkomst is gepubliceerd in de Mercurius (Jrg. 7, nr. 2) van mei 1998.
De tweede werkgroepbijeenkomst was op 31 oktober, ook in Utrecht. Hier kwamen 25 deelnemers,
waarvan er 23 leden waren van de Werkgroep. Als speciale thema voor deze bijeenkomst werd
gekozen: de Maan. Vele van de voordrachten hadden te maken met de Maan, zoals het berekenen van
de hoogten van Maanbergen, het meten van het helderheidsverloop van maansverduisteringen ,
wetenswaardigheden over de maanbaan, de geschiedenis van maancartografie, enz. Om de aandacht op
de thema "Maan"te vestigen, hebben wij deze zaterdag tevoren al omgedoopt tot: "Maan-dag".

In 1998 hebben wij enkele nieuwe leden kunnen
noteren, maar daar staat tegenover dat ook enkelen hun
lidmaatschap hebben opgezegd. Toch is het totaal
aantal contributiebetalende
leden in 1998 ietsje
gestegen. Gerekend per 31 december steeg het aantal
leden namelijk van 85 in 1997 naar 87 in het afgelopen
Jaar.
Door het aftreden en het zich niet herkiesbaar stellen
van Ton Spaninks, is in maart 1998 het aantal
bestuursleden geslonken van zes naar vijf Het
redacteurschap van "Mercurius", dat Ton jarenlang
met zo veel toewijding en succes heeft behartigd, is
overgenomen door Hans Goertz. Hans was reeds
bestuurslid van de Werkgroep en blijft daarnaast ook
nog zijn taak als waarnemingsleider uitvoeren.

Maankrater Gassendi. Getekend door Peter van
Iersel, Tilburg. Refractor: f2J68mm,
f= 1OOOmm,vergroting 80x
30 december 1998, 21u30m

Direct na aanvang van de bijeenkomst van 28 maart werd de jaarvergadering belegd. Zo'n
jaarvergadering is wettelijk verplicht sinds onze Werkgroep in februari 1997 een vereniging is
geworden. Onze club staat namelijk, zoals bekend, als een officiële vereniging ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel & Fabrieken Haaglanden en wij hebben ons daarom te houden aan de regels
vastgelegd in wet en in onze statuten. Tijdens deze jaarvergadering werd achtereenvolgens het
jaarverslag van de secretaris goedgekeurd en werd het financieel beleid van de penningmeester (hijzelf
was verhinderd) goedgekeurd. Voorts is er een rooster van aftreding van de bestuursleden aangenomen.
Dit rooster, dat tijdens een interne bestuursvergadering op 6 februari 1998 reeds was opgesteld, ziet er
als volgt uit:
Ton Spaninks
Peter Louwman...
Henk Nieuwenhuis. ..
Frans de Bruin...
Hans Goertz... ...
Ido Oosterveld. ..

aftreden bij jaarvergadering maart 1998, niet herkiesbaar.
"
"
"
"1999,
niet herkiesbaar.
"
"
"
"2000,
niet herkiesbaar.
2001.
2001.
"2002.
11

11

11

11

"

11

11

11

11

11

11

14 ·~n 15 november in Tilburg, ook wel "Astro-Weekend
Op de 78ste NVWS-amateurbijeenkomst,
1998" geheten, werd op onze Werkgroep-promotiestand door de secretaris assistentie verleend bij de
verkoop van boeken afkomstig uit het assortiment van het leveringsprogramma van Stichting De
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KoepeL Hij was daarbij ook behulpzaam bij het verstrekken van adviezen en informatie over deze
boeken. Er werd op deze stand voor totaal f 1.411,-- aan boeken verkocht.
Ons clubblad Mercurius is in 1998 onder de nieuwe redacteurschap van Hans Goertz twee maal
verschenen. Alhoewel Hans de lay-out en stijl van de vorige redacteur vrijwel ongewijzigd heeft
gelaten, heeft hij het formaat van de pagina's vergroot van A5 naar A4.
De eerste uitgave (Jaargang 7, nummer 2) van mei bevatte 19 bedrukte pagina's en het tweede (Jrg. 8,
nr. 1) van oktober had 15 bedrukte pagina's.
Tijdens de 13 dagen durende tuintentoonstelling "Fleurig" in Ede (23 juli - 6 augustus) werd in de
Wetenschap & Techniekpaviljoen door enkele van onze leden bij toerbeurt een grote en attractieve
stand
bemand
samen
met
de Jongerenwerkgroep,
Zonnewijzerkring,
Vereniging
van
Publiekssterrenwachten, Weeramateurs en Stichting De KoepeL De voornaamste bezigheden waren het
assistentie verlenen bij de verkoop van producten van De Koepel, het bedienen van de audio-visuele
apparaten en bij het beantwoorden van allerlei vragen van het publiek over sterrenkunde (en astrologie),
e.d. Veel bekijks kregen wij door enkele buiten voor het paviljoen opgestelde telescopen, die ons gratis
ter beschikking waren gesteld door Stichting Educatief Centrum. Overdag konden wij het publiek -de
zon en zonnevlekken tonen met behulp van de projectiemethode. 's Avonds (deze tentoonstelling was
daaglijks geopend tot 23.00 uur!) kregen wij volop de gelegenheid om bij helder weer het publiek door
de telescopen een blik te laten werpen op de Maan. Dit was leuk werk en werd door het publiek enorm
gewaardeerd. Voorts was één bezoeker zodanig geinteresseerd geraakt in de activiteiten van onze
werkgroep dat hij ook daadwerkelijk lid is geworen. Hopelijk hebben wij hiermee een bijdrage kunnen
leveren aan het populariseren van de sterrenkunde als hobby bij het brede publiek.

Financieel verslag over 1998

Ido Oosterveld, pennningmeester
jaaroverzicht 1998

Omschrijving

Debet

Saldo per 23/12/1997

Credit
2052,26

Inkomsten
Contributie

20,-

Ix

15,10,-

47x
tx

Verkoop Mercurius

20,715,10,l x 5,-

Creditrente

.5-,
46,72

Subtotaal Inkomsten

1998

796,72

Uitgaven
Acceptgiro'
lnterpay

s
98,64

jaarlijkse bijdrage
Kamer van Koophandel

69,85

Subtotaal uitgaven 1998

168,49

Saldo per 31-12-1998

2680,49
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Jupiter- en Saturnus in 1998
De uitwerking van de Jupiterwaamemingen
is momenteel in volle gang en in het
najaarsnummer hopen we (Wim Cuppens en Hans Goertz) jullie het definitieve verslag te
kunnen presenteren. In afwachting van dit verslag laten we hier alvast enkele resultaten zien
die ons de afgelopen maanden bereikt hebben.
Jupiter-opname
van Emanuel
Wegh. CCD-opname m.b. v. zelf245 CCDbouw Cookbook
camera, gemonteerd
op een
80mm jï 15 refractor. Er is
oculairprojectie
toegepast
waardoor
de
effectieve
openingsverhoudingjï45 werd.
Datum:
10 augustus
1998,
23h37m UT, belichtingstijd: O.2s

1

Maantjes van Saturnus. Met behulp van de
slingerdiagrammen in de sterrengids zijn de
maantjes geïdentificeerd; l=Rhea, 2=Dione,
B=Thetys
.Gerda Gravers, Celestran-S telescoop,
v= 169x en 184x

N
Jupitertekening van Dennis Jannink
20 oktober 1998, 19h18.5m UT
71mm Herscheltelescoop,j=2000mm
v=100x

N

N

Jupitertekening van Gerda Gravers
22 november 1998, 19h10m UT
Celestron-8 telescoop, v=169x en 184x

Jupitertekening van Tom Korstjens
7 november 1998, 20h05m UT
114mm Newton-telescoop, f= 1OOOmm
v= I ó6x. veelti lter
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