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Beste lezer,

Het jubileumjaar van de NVWS is in volle gang. Via Zenit en de website van de vereniging
hebben jullie al het een en ander vernomen over de feestelijkheden die gaan plaatsvinden. Ook
onze werkgroep wil zeer zeker haar steentje bijdragen. Zo willen we dit jaar nog een speciaal
Jubileumnummer uitgeven. Uiteraard kan dit alleen tot stand komen met de inzet van allen!!
Lees daarom vooral goed het artikel over de jubileumuitgave, want we rekenen op jullie!
Verder is dit nummer weer goed gevuld, met een zeer groot aandeel verenigingsnieuws. Ik ben
erg blij met de vele inzendingen van jullie, geschreven verslagen, veel foto's en digitale beelden.
Er is echter ook . een minpuntje. Er worden vrijwel géén getekende waarnemingen meer
ingezonden! Lees hierover meer op pagina 13/14 want hierover maak ik me toch wel een beetje
zorgen ... '" . Ik zal er in Bussloo ook nog eens op.terugkomen en wil graag een discussie aangaan
over de vraag: "In hoeverre kunnen digitale opnamen visuele waarnemingen vervangen?"

Hans Goertz
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UKTNODKGKNG
WERKGROEPBIJEENKOMST OP ZATERDAG 31 MAART 2001

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

Routebeschrijving sterrenwacht Bussloo (Een routekaartje is hierbij toegevoegd!)

Sterrenwacht Bussloo is gelegen in Bussloo, gem. Voorst, temidden van de stedendriehoek
Deventer-Zutphen-Apeldoorn.

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

Met de auto, komende vanuit het oosten van het land en bezoekers die gebruik maken
van secundaire wegen.
Zij die uit oosten van het land komen ,worden geadviseerd eveneens gebruik te maken van auto-

snelweg Al. Juist
voorbij de IJsselbrug
over de autosnelweg Al
tref je eveneens dezelfde
afslag22 Twello lWilp
aan als boven aangeduid.
Na de afrit sla je linksaf
en aan het eind van de
wegga je rechtsaf Volg
( zoals boven reeds aan-
gegeven) de witte
(ANWB) aanwijzings-
borden van recreatiepark
Bussloo.
Degenen die gebruik
maken van secundaire
wegen, worden aange-
raden om bij Deventer
toch de auto-snelweg Al
op te zoeken. Er zijn wel
meer mogelijkheden om

1WIUO

. Volkssterrenwacht
, Bussloo
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sterrenwacht Bussloo te bereiken, maar de boven omschreven route is de eenvoudigste. Op de
homepage van de sterrenwacht http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl/main7.htm kun je eveneens een
routekaart je vinden.

MET OPENBAAR VERVOER ???

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

EEN PRACHTIGE GESTE UITSLUITEND VOOR ONZE WERKGROEPLEDEN.

Indien je met de trein komt, dan zullen enkele werkgroepleden ( mogelijk ook leden van stw.
Bussloo) met hun privé-auto's voor vervoer kunnen zorgen vanaf station Deventer (alleen dat
NS station dus !) naar de sterrenwacht.
We zullen dan de treinreizigers kunnen vervoeren aankomende met de trein tussen ongeveer 9.45
uur en uiterlijk 10.25 uur. Houdt er dus rekening mee, dat wij reizigers, die om wat voor reden
dan ook na 10.25 u. aankomen niet van dienst kunnen zijn i.V.m. de aanvangstijd van de
werkgroepbijeenkomst.Vanaf het perron van station Deventer is slechts één trap naar beneden en
onderaan die trap wachten wij jullie op. We lopen dan gezamenlijk naar het parkeerterrein de
''Beestenmarkt " ( 5 - 7 min. gaans ), waar onze auto' s staan geparkeerd.
Aankomsttijden van de sneltreinen ( Intercity - treinen ) te Deventer ( in overleg met NS
reisinformatie geldend voor 31 mrt 2001 ):
Vanuit de richting ArnhemlNijmegen: 9.47 u. en 10.17 u.
Vanuit de richting Enschede/Hengelo: 9.41 u: en 10.11 u.
Vanuit de richting Zwolle: 9.42 u. en 10.12 u.
Informeer zelf even bij N.S. voor aankomsttijden van stoptreinen te Deventer.
Uiteraard kunnen we er ook voor zorgen, dat je na de werkgroepbijeenkomst op dezelfde wijze
weer naar het N.S. station vervoerd wordt. Houd er wel rekening mee, dat dit vervoer eerst kan
plaatsvinden na sluiting van de werkgroepbijeenkomst.

DE AGENDA VOOR DEZE BIJEENKOMST

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

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

overige belangrijke punten alsmede vaststelling van de agenda jaarvergadering.

JAARVERGADERING

Aan de orde komen o.a. :

a. Goedkeuring van hetjaarverslag"2000 van de secretaris.
b. Verslag van de kascontrole-commissie 2000.
c. Toelichting van de penningmeester op de huidige financiële situatie.

Zijn verslag over 2000 (zie pag. 33) .
d. Benoeming van de nieuwe kascontrole-commissie 2001 .
e. Verkiezing van een nieuw bestuurslid! penningmeester.
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Dhr. Ido Oosterveld heeft te kennen gegeven het penningmeesterschap
van de vereniging werkgroep Maan en Planeten te willen overdragen.
Het bestuur wil uiteraard graag, dat een nieuwe penningmeester wordt
benoemd. Het vorig jaar toegetreden lid tot onze werkgroep dhr. Eric Werner
uit Bennekom heeft zich bereid verklaard om deze functie op zich te nemen.
Andere leden, die eventueel ook belangstelling hebben voor de functie van
bestuurslid/penningmeester, kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de
secretaris. Volgens onze statuten moet dit uiterlijk zeven dagen voor de
jaarvergadering gedaan zijn. Voorts moet de kandidaat, die zich heeft
opgegeven, door de secretaris mondeling aan de leden bekend gemaakt worden
vlak voor de aanvang van de jaarvergadering.

f. Kiezen van ( maximaal) drie afgevaardigden en één reserve voor de bijeenkomst
van de NVWS- Verenigingsraad 's middags 9 juni 2001 te Utrecht (Aristo-zalen).

g. Het jubileumjaar 2001 van de NVWS en de bijdragen daartoe van onze
werkgroep.

h. Over de najaarsbijeenkomst van onze werkgroep te Utrecht d.d. 3 november
2001.

1. Rondvraag.
J. Officiële sluiting van deze jaarvergadering.

WERKGROEPBIJEENKOMST

Ca. 11.45 u.
Aanvang van onze bijeenkomst met een korte voordracht over sterrenwacht
Bussloo verzorgd door Alex Scholten en dan voor de pauze nog de gebruikelijke
rubriek" Nieuws uit het zomiestelsel" verzorgd door Peter Louwman.

12.30 -13.30 u.
PAUZE

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

13.30 u

Voortzetting van de werkgroepbijeenkomst met voordrachten van onze leden en
we hebben vanmiddag een bijzondere gast in ons midden.

1)Waarnemingen van o.a. Jupiter en Saturnus door de werkgroepleden en een
vooruitblik op de Marsoppositie van 2001 ,gepresenteerd door Hans Goertz.
2) Richard Bosman laat ons vervolgens dia's zien, eigen opnamen van de totale
maansverduistering die op 9 januari j.l. plaatsvond.
3) ''Kunje iets merken van de bewegingen van de Aarde" is het derde onderwerp
van deze middag. Peter Louwman laat het ons weten.
4)" CCD opnamen en foto's van Jupiter en de Maan" met een toelichting op de
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gebruikte apparatuur. Ido Oosterveld laat ons van zijn opnamen genieten.
5) "Een donkere vlek op Jupiter". Dinsdagavond 16 januari j.l. heeft ons
werkgroeplid Jan Koet een zeer donker vlekje op Jupiter ontdekt, wat leek op de
schaduw van een maantje ( maar was het niet! ). Ook had het wel heel wat weg
van een van de inslagplekkendestijds van komeet P/Shoemaker-Levy-9.
Het lijkt erop dat Jan de allereerste is, die deze verschijning wereldkundig heeft
gemaakt. Nationale en internationale contacten volgden hierop. Wat kan het zijn
geweest, wat zijn de laatste meningen hierover?' Jan Koet vertelt het ons.
6) Sterrenwacht Bussloo kent actieve waarnemers, zo ook Pieter Welters .
Naast het redigeren van het blad Astrovisie, het orgaan van voornoemde
sterrenwacht, heeft hij ook nog tijd om waarnemingen te doen. Hij deed de laatste
tijd de nodige ervaringen op met het fotograferen van Maan en Planeten met een
CCD camera. Leuk, dat ook Pieter zijn bijdrage doet aan deze middag.

15.30- 16.15u.
" De manen van Jupiter" is het laatste onderwerp en tevens het hoogtepunt aan het
slot van deze middag. Het doet het bestuur van de werkgroep Maan en Planeten
genoegen, dat ons werkgroeplid ProfDr.W.de Graaff zich bereid heeft verklaard
deze voordracht te verzorgen.

De samenvatting van zijn voordracht:

Voor de studie van de satellieten van Jupiter is de Amerikaanse ruimtesonde Galileo
van het grootste belang geweest. .Sinds december 1995 heeft zij tientallen banen om
de planeet beschreven, waarbij ontmoetingen van nabij met de grote en sommige
van de kleine satellieten plaatsvonden. Daarbij kon een groot aantal verschijnselen
en eigenschappen van deze objecten worden bestudeerd, zoals het vulkanisme op 10,
de ijsvlakten op Europa met de mogelijkheid van water en misschien wel leven
daaronder, de ijskorst en het magneetveld van Ganymedes en het zeer oude
oppervlak van Callisto. Aan de hand van afbeeldingen wordt een overzicht hiervan
gegeven.

16.25 u.
Sluiting van deze bijeenkomst door de voorzitter.

ATT-Essen op 5 mei 2001

Inmiddels een vast agendapunt voor veel actieve amateurastronomen: de grote astrobeurs in de
school Bockmühle, Ohmstrasze 32, D-45143 Essen. De beurs kan zich ieder jaar verheugen op
duizenden bezoekers. Voor velen is het niet alleen vanwege de koopjes en het bekijken van de
nieuwigheden dat men de weg naar Essen maakt, maar ook vanwege de gezelligheid. Op de
parkeerplaats zijn elk jaar de gele kentekens sterk vertegenwoordigd en het lijkt soms wel één
grote reunie waarbij men zowat alle bekenden uit het Nederlandse-, Belgische- en natuurlijk
Duitse amateurwereldje tegenkomt. .,
Een goede gelegenheid de nog overgebleven marken kwijt te raken alvorens de euro het heft in
handen neemt!
Open van 1O-18uur tip: na 14u is de grootste drukte voorbij en kan men veel rustiger
rondkijken. De echte koopjes zijn dan natuurlijk wel al verdwenen .
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De Marsoppositie van 2001
Hans Goertz

Deze zomer staat de planeet Mars weer in oppositie (13 juni), 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 diverse 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 kunnen we v.w.b. de grootte van het Marsschijfje classificeren als vrij
gunstig. De planeet bevindt zich op een afstand van 67 miljoen kilometer en het schijfje is bijna 21"
in grootte. De oppositie van dit jaar is echter zeer ongunstig voor wat betreft de positie van Mars
aan de hemel, Rond de oppositiedatum staat de planeet slechts 11 graden boven de horizon. De
waarnemers zullen dan ook geplaagd worden door slechte seeing en ondanks de grotere diameter
valt te verwachten dat minder fijne details zichtbaar zullen zijn dan tijdens de vorige oppositie.

Voor de geboren planeetwaarnemer breken echter weer drukke tijden aan en hij/zij 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 een toevallige waarnemer, die zo af
en toe eens een planeet in het vizier neemt, zich gerust aan deze planeet kan wagen!

Welke telescoop?

Voor het waarnemen van details op een schijfje van amper 21" 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 Vmax= 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.
Omje 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 21" 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.
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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.

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 objectiefopening, 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 de werkgroep Maan & Planeten zijn speciale
voorgedrukte waarneemformulieren verkrijgbaar (zie adressenlijst) waarop men de waarneming
kan intekenen.

Zuitlefijk
halfrond

Equator

~.

Noordelij~
halfrond

27090 360180o
Lengtegraden
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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 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 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 2800 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 - 300 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 planeetwaameemjargon wordt niet gesproken over de oost- en west
zijde van de planeetschijf. Men spreekt hier van de preceeding (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 met relatief kleine telescopen zijn behaald tijdens de oppositie van
1999.

Dennis Jannink

Datum: 14 mei 1999, tijd: 21u50m UT,
110mm Herschel telescoop, f-=4000mm,
V=110x, seeing: goed, Syrtis Major

,

.•
Dim Moerman

Datum: 20 mei 1999, tijd: 01u10m UT
127mm Refractor, f-=1140mm, V=300x
Seeing: Redelijk, Syrtis Major (links)
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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 maansverduistering van 9 januari 2001
Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of we konden ons weer opmaken voor een
opmerkelijke astronomische gebeurtenis: de totale maansverduistering van 9 januari.
Hoewel totale maansverduisteringen op één bepaalde plaats op aarde veel vaker voorkomen
dan totale zonsverduisteringen, en daarom minder tot de verbeelding spreken, laat een
dergelijk fenomeen toch altijd weer een diepe indruk achter. De totale verduistering van dit
jaar viel ook nog eens gunstig uit qua tijd: in de avonduren. Dit maakte dat niemand er
nachtrust aan hoefde op te offeren en jong en oud volop konden genieten, tenminste als het
weer wilde meewerken! Dit laatste was toch wel een probleem in verschillende delen van
ons land. Daarom is het aantal ingezonden resultaten misschien een beetje tegenvallend.
Mooie resultaten bereikten mij van leden uit het oosten van het land en het uiterste
zuidwesten. Deze resultaten zijn zo mooi dat we besloten hebben er een extra kleurenbijlage
aan te wijden.
Hieronder volgen de geschreven verslagen en de fotografische resultaten.

De totale maansverduistering vanuit Vlissingen
Leo Koeyvoets

Ondanks de slechte weersberichten in grote delen van ons land, was de totaal verduisterde maan
vanuit Zeeland goed te volgen. Afgezien van de lichte sluierbewolking, die tijdens het eerste
gedeelte van de verduistering wel aanwezig was, werd de lucht behoorlijk helder rond half negen
en was de eclips verder goed te volgen tot aan het einde.
Om 19u20 werd de maan zichtbaar in het oosten (nog in de sluierbewolking). Toen al was de
bijschaduw aan de linkerkant zichtbaar. De maan schoof steeds dieper de bij schaduw binnen en
om 19u42 was het dan zover: de eerste aanraking van onze maan met de kernschaduw van onze
aarde, en was het eerste hapje uit de maan genomen. Een voorrecht, gezien het weer elders in het
land. Steeds groter werd de hap en trok de maan steeds verder de kernschaduw binnen. Dit ging
goed tot 19u55. Toen kwam er weer wat bewolking over. Toch was de gedeeltelijk verduisterde
maan geregeld tussen de wolken zichtbaar. Om 20u 10 was de bewolking weer overgetrokken en
scheen de maan al weer goed zichtbaar op een hoogte van ruim 35 graden. Steeds dieper schreed
de maan de schaduw binnen en om 20u25 was er al een lichte roodverkleuring te zien. De maan
lijkt nu net op een klein bootje, zoals je de maan ziet in de tropen als hij enkele dagen oud is. De
roodverkleuring werd nu steeds beter zichtbaar en om 20u50 was het eindelijk zover! De totaliteit
breekt aan. Mijn eerste schatting van de schaal van Danjon is een L-4: een zeer heldere eclips met
een oranje-achtige rand en een zeer heldere witte rand.
De sterren Castor en Pollux waren goed zichtbaar evenals de planeten Jupiter en Saturnus. Ook
was er met een verrekijker (7x50) een ster vlakbij de maan zichtbaar. De eclips was tijdens de
gehele totaliteit goed te volgen, zowel met het blote oog als met de verrekijker. Om 21u21 was
dan het hoogtepunt van de eclips. Mijn Danjon-schatting komt nu uit op L-2: een roestkleurige
eclips met een zeer donker centraal deel van de kernschaduwen een relatief heldere rand. De
maan werd na het hoogtepunt steeds duidelijker zichtbaar. Jammer genoeg naderde de maan het
eind van de totaliteit alweer en om 21u42 werd de linkerzijde van de maan alweer duidelijk
lichter. Na een uur genoten te hebben van de totaliteit trad de maan om 21u52 weer uit de
kernschaduw. De eerste fase van het wegtrekken van de aardschaduw deed mij zelfs een beetje
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denken aan de diamantring bij een zonsverduistering. Een soortgelijk verschijnsel heb ik eerder
ook waargenomen bij de eclips van 29 november 1993. Langzaamaan kwam de maan beetje bij
beetje uit de schaduw tevoorschijn en de roodverkleuring was al vrij snel weer weg. Om 22u20
was de maan al weer voor 50% vol verlicht, het leek wel laatste kwartier.
Na nog ruim 39 minuten genoten te hebben van de gedeeltelijke verduistering verdween om
22u59 het laatste stukje kernschaduw van het maanoppervlak. De bijschaduw bleef hierna nog
ruim 20 minuten met het blote oog zichtbaar.
Ondanks de pessimistische weerberichten op tv en in de kranten was de verduistering vanuit
Zeeland goed te zien. Maar Helga van Leur, weervrouw van RTL5, had het over brede
opklaringen en mede daardoor ben ik om 19u20 toch naar buiten gegaan. En jawel hoor, daar
stond ons nachtlampje!
Ik voel mij een bevoorrecht mens om deze eclips te mogen meemaken. Ik had samen met mijn
familie een grandioze avond. Het kon bijna niet beter!

De maansverduistering vanuit Zuid-Limburg

Hans Goertz

De schoolsterrenwacht van het Trevianum-college in Sittard (waar ik zelf nauw bij betrokken
ben) had voor de ge januari een Lunar Eclipse Party gepland! Voor onze waarneemavonden
wijken we altijd uit naar de achtertuin van één van de begeleiders in Bom, zo ook deze avond.
Hoewel de hemel er aan het begin van de avond er nogal gesluierd uitzag, togen we vol
optimisme naar onze waarneemplek. Kijkers werden opgesteld; fototoestellen werden voorzien
van filmpjes en binnen werd de koffie en warme chocola reeds opgezet. Het begin van de
verduistering zag er veelbelovend uit: het eerste hapje uit de maan verdween onder luid applaus
en was temidden van een open hemel zichtbaar. Langzaam maar zeker schoof de maan steeds
verder in de kernschaduw. Misschien dat het voor sommigen iets té langzaam ging want vooral
de jongsten van de club begonnen zich te vervelen en gingen stoeien. Maar uiteindelijk vond
iedereen het toch wel een indrukwekkend gebeuren! Gepoogd werd een aantal leden zover te
krijgen dat zij de "kerstbal"-methode (helderheidsmeting), zoals beschreven door Dennis Jannink
in een vorige Mercurius, zouden gaan uitvoeren. Helaas bleek de ruimte in de achtertuin toch iets
te klein te zijn (en vooral het meetlint te kort) 'Voor dit experiment. Om de reuze-kerstbal te
sparen werd deze maar weer gauw naar binnen gebracht.
Tot onze spijt gebeurde gaandeweg datgene waar we al bang voor waren: de sluierbewolking
werd steeds dikker. Tegen het tijdstip van de totaliteit was de maan nog slechts als een wazige
vlek aan de hemel zichtbaar. Met een verrekijker kon nog net (heel vaag) de roodachtige kleur
ontwaard worden. Uiteindelijk, toen de verduistering totaal was, was de maan jammer genoeg
no maar am r te vinden!

De nog gedeeltelijk verduisterde
maan. Gefotografeerd met een 90mm
Maksutov-kijker, f=500mm.
Film: 400ASA, merk Kroidvat
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Begrijpelijk dat de animo bij de leden (én de begeleiders) tot een minimum daalde zodat de koffie
en chocola binnen véél aanlokkelijker werden. Aan deze verleiding werd dan ook maar snel
toegegeven en hebben we de avond verder binnen voortgezet. Iedereen heeft het tenslotte toch
naar zijn zin gehad en bovendien zijn nog enkele foto's gelukt ook!
In de kleurenbijlage zijn enkele fraai gelukte opnamen te bewonderen van Richard Bosman en
Sietse Dijkstra. De gegevens van deze opnamen staan erbij vermeld.

Een kersvers lid bericht over zijn hobby
Joost Brinkkemper

Sterrenkunde is al jaren mijn grootste interesse. Via het jubileumnummer van Zenit kwam ik in
aanraking met de werkgroep Maan en Planeten. Meteen leek het mij interessant om lid te worden.
Vaak kijk ik 's avonds als het helder is met mijn telescoop, een 114/500 mm Newton, naar de

maan en de planeten, omdat
vooral deze objecten mij het
meest boeien. Maar
waarnemen is niet het enige
wat ik doe, ik volg het nieuws
over sterrenkunde op de voet.
Alle artikelen die ik in kranten
tegenkom over sterrenkunde
knip ik uit en bewaar ik in een
archief. In dat archief zitten
alle artikelen die in de krant
verschenen vanaf ongeveer
1996. Toen ik lid geworden
was van de werkgroep Maan
en Planeten was het eerste dat
me opviel is dat je meteen
persoonlijk benaderd wordt, dit
gebeurt zelden als je lid wordt
van een vereniging. Ik kreeg
toen te horen dat ik met de
leeftijd van 14 jaar het jongste
lid ben van de werkgroep Ik
zal even wat meer vertellen
over het waarnemen. Ik woon
in Krommenie, dit ligt in de
Randstad en ik heb dus ook

veel last van lichtvervuiling. Dat was ook de reden om een spiegeltelescoop te nemen, een
spiegeltelescoop heeft namelijk een grotere opening vergeleken met een refractor van dezelfde
prijs. Als ik op vakantie ga neem ik de telescoop daarmee naartoe. Vaak gaan we op vakantie
naar de Achterhoek of naar Friesland, daar heb ik uiteraard een stuk minder last van
lichtvervuiling. Ik fotografeer ook door deze telescoop, sinds kort fotografeer ik zelfs met een
webcam. Voor dat ik de webcam kocht fotografeerde ik gewoon met een Olympus fototoestel,
met daarin vaak een 400ASA diarolletje. Daarmee zijn foto's door de telescoop van maan en
planeten vrij moeilijk te maken, vaak belichtte ik dan te lang of te kort. Met een webcam
fotograferen is een stuk makkelijker omdat je op hetbeeldscherm van de computer meteen al het
resultaat ziet, als dat resultaat overbelicht is stel je gewoon de belichting wat bij. De webcam is
een Vesta Pro, van Philips. Dit is één van de beste webcams die er nu zijn. Meteen toen ik begon
met fotograferen door de cam viel me de beeldkwaliteit ontzettend mee, ik had de beeldpunten
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veel groter verwacht. Ik heb al enkele mooie foto's weten te maken met de webcam. Er zijn een
aantal voordelen van digitale fotografie ten opzichte van 'natte' fotografie. Ten eerste kan je het
resultaat direct bekijken, dat betekent dat de foto ook meteen over internet verstuurd kan worden
of geplaatst kan worden op een website. Ook kan de foto zonder moeite te doen met inscannen
bewerkt worden. Daarbij komt ook nog dat de beelden makkelijk met bijvoorbeeld het
programma Astrostack opgeteld kunnen worden, waardoor er nog meer detail ontstaat op de foto.

Daarbovenop heb ik ook met een paar vrienden, die ook als hobby astronomie hebben, een
maandblad opgericht, genaamd Sterrijk. In Sterrijk staat elke maand het nieuws op het gebied van
ruimtevaart en sterrenkunde, maar ook waarneemverslagen en astrofotografie resultaten. Sinds
kort is Sterrijk ook op internet zeer actief, zo hebben we een eigen nieuwsbrief via e-mail
opgezet. De leden krijgen via deze nieuwsbrief direct al het nieuws van ruimtevaart en
sterrenkunde binnen. Ook zijn er enkele verschillende websites met veel informatie over
verschillende sterrenkundige onderwerpen, onder andere een over Mars en een over
astrofotografie. Het aantal leden van zowel de elektronische nieuwsbrief als van het maandblad
stijgt de laatste tijd steeds harder. Voor meer foto's gemaakt met de webcam en voor meer
informatie over Sterrijk, zie www.sterrijk.com. Ik hoop in de werkgroep maan en planeten
ervaringen te kunnen uit wisselen en te kunnen praten over nieuwtjes met betrekking tot de maan
en planeten.

Fraaie CCD-opname van Clavius

Van Ido Oosterveld ontvingen
we een aantal zeer fraaie CCD-
opnamen van ondermeer de
maankrater Clavius. De opnamen
zijn gemaakt met een 15cm
Maksutov Cassegrain telescoop en
een SBIG ST-8 camera.

Jupiter op CCD door Renk Munsterman

Ook van Henk Munsterman ontvangen we regelmatig zeer indrukwekkende CCD-opnamen.
Vooral Jupiter staat regelmatig op het programma van Henk. Vanwege de snelle veranderingen in
het wolkendek van Jupiter is het zeer lonend regelmatig de planeet vast te leggen op CCD,
tenminste wanneer men de resolutie haalt van onderstaande opnamen. De beelden worden
inmiddels doorgestuurd naar ondermeer de Jûpiter-sectie van de VdS werkgroep Planeten in
Duitsland. Van daar uit worden ze we doorgestuurd naar de BAA en ALPO. Henk behoort
inmiddels tot de gevestigde orde van ervaren CCD-Jupiter waarnemers.
Zoals we Henk kennen blijft hij er bescheiden onder en onderstaande beelden ontving de redactie
begeleid door-de volgende opmerking: "hierbij stuur ik je een paar redelijk goeie opnames"
Nouja. oordeel zelfrnaaT
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Jupiter op 18 december 2000,
20u14m UT
Belichtingstijd 0.15 sec
Telescoop: Celestron 14
Camera ST_7E

Effectieve brandpuntsafstand:
l3m

Let op de Grote Rode Vlek en op
de opvallend donkere vlek in de
NEB

Jupiter op 5 maart 2001
Tijdstip: 19u13m UT
Belichtingstijd 0.22 sec

Celestron 14 telescoop
ST_7E camera
Effectieve brandpuntsafstand:
l3m

Jupitertekeningen van Dennis Jannink en Richard Bosman
Hans Goertz

Bij het zien van al die prachtige foto's en digitale beelden vraag je je misschien af: wordt er ook
nog wel getekend achter de telescoop? Welnu, blijkens de ingezonden resultaten van de
afgelopen maanden luidt het antwoord: niet of' nauwelijks! Ondanks de prachtige Jupiter- en
Saturnusverschijning, ondersteund door de schitterende Venus afgelopen weken, heeft dat
kennelijk bijna niemand kunnen inspireren om potlood en papier ter hand te nemen. Slechts twee
leden uit ons land (en één uit België) hebben mij tot nu toe getekende Jupiterwaarnemingen
gestuurd, nl. Dennis Jannink en Richard Bosman. De inzender uit België heet Tom Corstjens, zie
vong nummer.
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Zelf heb ik ook slechts een tweetal tekeningen kunnen maken van Jupiter, zodat deze Jupiteraktie
tot nog toe als zeer mager bestempeld kan worden. Uiteraard is de verleiding om te gaan
experimenteren met digitale camera's, webcams en ccd-camera's tegenwoordig onweerstaanbaar.
Iedereen heeft een PC thuis en kan zo zijn resultaten direct verwerken, mailen enz. Veel van die
resultaten mogen er zeker zijn, zoals blijkt uit de diverse voorbeelden in dit nummer, maar
vergeet niet dat het menselijk oog een detector is met een dynamisch bereik welke (momenteel)
door geen enkele camera geëvenaard kan worden. Vele uiterst fijne details kunnen alleen met je
oog opgemerkt worden en kunnen vervolgens ingetekend worden. Ook het verrichten van
positiemetingen (lees timings) kan nog in de meeste gevallen het beste geschieden met het oog
zelf Voor de meeste telescopen binnen de werkgroep zijn digitale opnamen (in het geval van
planeetwaarnemingen) voorlopig nog geen gelijkwaardige vervanging van visuele/getekende
waarnemingen. Ik spreek bij dit alles niet over opnamen van het kaliber Henk Munsterman,
welke de klassieke waarnemingen uiteraard vele malen voorbijstreven.
Ik hoop daarom als waarnemingsleider dat, ondanks alle geneugten van het digitale tijdperk,
jullie toch ook nog blijven tekenen!
Misschien zijn er nog waarnemers die hun resultaten nog niet allemaal uitgewerkt en ingestuurd
hebben. Ik hoop dat jullie dit dan alsnog zouden willen doen! Ik heb nog niet alle hoop
opgegeven.... ,.....
Dan nu enkele resultaten van Dennis Jannink en Richard Bosman.

I Richard Bosman I
Datum: 3 november 2000, tijd: 21u45-22u00 UT
Kijker: 102mm refractor, f=IOOOmm,
V=100/157x, matige seeing
De prominente NteB is duidelijk zichtbaar net
onder de NEB, evenalls de opgesplitste SEB

NIr--D-enru-·s-J-ann-i-nk---'I

..

Datum: II januari 2001, tijd: 20u34m UT
Kijker: 71mm Herschel telescoop, f=2000mm
V=57x, goede seeing
Ingebed in de SEB is de GRS (Rode vlek)
zichtbaar
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Hoe ziet de sterrenhemel er uit op Mars? Een leuke vraag!
Peter Louwman

Mars heeft een vrijwel wolkenloze hemel. Astronauten, die in de toekomst misschien wel op het
oppervlak van Mars zullen rondlopen, zullen een mooie sterrenhemel te zien krijgen, die niet
verschilt van de onze. Alle sterrenbeelden zien er hetzelfde uit.

Eén verschil op Mars is dat door een andere ruimtelijke stand van zijn rotatie-as, vergeleken met
die van de Aarde, de sterren en sterrenbeelden in hun dagelijkse beweging aan de hemel van oost
naar west in een iets andere richting zullen bewegen dan wij bij ons gewend zijn. Bovendien
duurt één rotatie dus een da en nacht bi· Mars een half uur langer dan bij ons.

Nog een verschil, dat astronauten
aan de Mars-hemel zullen
opmerken, is het ontbreken van
onze vertrouwde Maan. Mars heeft
wel twee manen, maar die zijn
beide heel klein en daardoor veel
minder goed zichtbaar. Ze zullen
absoluut geen vergelijking zijn met
onze prachtige - en soms zo
romantische - Maan!

Laten we eerst kijken naar Jupiter.
Vanaf Mars bekeken, komt Jupiter
gemiddeld eens in de 816 dagen in
oppositie. Hij zal dan ongeveer
150.000.000 km dichterbij Mars
komen dan de kleinste afstand
tussen Jupiter en de Aarde.

Tekening: Johny Gorissen Betekent dit dat Jupiter dan ook
helderder aan de Marshemel zal zijn dan Jupiter bij ons aan de hemel?
Wat denk je er zelf van? Beredeneer je antwoord. (antwoord komt aan het eind van dit artikel)

• •
•• ..

•...
··

•• Hoe zit het eigenlijk met de
planeten aan het Mars firmament?
Dat is een leuke vraag, die onlangs
in het tijdschrift Astronomy gesteld
werd: "Welke van de planeten
Jupiter, Venus en Aarde zullen het
helderst zijn gezien vanaf Mars?"

Nu kijken wij naar Venus. Aan onze hemel kan Venus soms ontzettend helder schijnen, zoals nu
de laatste weken in februari en begin maart 2001. Kan Venus net zo helder worden gezien vanaf
Mars? Heb je daar een mening over? (antwoord komt aan het eind van dit artikel)
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En nu tenslotte, de misschien wel meest interessante vraag: hoe helder zal de Aarde zijn aan de
hemel van Mars? En hoe zit het met de Maan? Vanaf Mars waargenomen, zal de Maan natuurlijk
veel minder helder zijn dan de Aarde, maar kan je de Maan nog wel waarnemen met je blote oog?
Is de helderheid van de Maan niet veel te zwak en heb je geen last van het felle licht van de
Aarde, die er vlakbij staat? (antwoorden onderaan dit artikel)

Nu de antwoorden op de vragen van boven:

De Aarde steelt de show: hij zal aan de Mars-hemel het helderst zijn en wel: maximaal -3,5
magnituden! Maar toch is dat nog 0,7 tot 0,8 magnituden (= ca 2x) minder dan Venus op z'n
helderst aan onze hemel. Jupiter zal meestal zwakker schijnen dan gezien vanaf de Aarde, maar
een paar weken rond zijn oppositie kan hij tot 1Y2 maal (= 0,5 magnitude) helderder worden dan
bij ons. Venus zal aan de Mars-hemel teleurstellen, want zijn helderheid zal minder fel zijn dan
wij 'm zien vanaf de Aarde. Door zijn grotere afstand tot Mars zal Venus, gemiddeld genomen,
een halve magnitude zwakker zijn dan bij ons vandaan gezien.
Verrassend is datje de Maan vanaf Mars vrij gemakkelijk kunt waarnemen met je blote oog, mits
hij in zijn baan om de Aarde in een gunstige positie staat. Hij kan tot 1/3° van de Aarde
verwijderd zijn. En zijn helderheid zal, als de omstandigheden meezitten, zelfs tot ongeveer
magnitude +3 kunnen zijn, dus best goed waarneembaar zonder telescoop.

De Nördlinger Rieskrater in Zuid-Duitsland
Henk Nieuwenhuis

Ongeveer 15 miljoen jaar geleden werd door een grote meteoriet in Zuid-Duitsland een
inslagkrater met een diameter van 24 km gevormd. Met een snelheid van 20 tot 40 km/s kwam
toen een brok gesteente van zo'n 850 meter groot op de aarde af en sloeg een enorm gat van 1km
doorsnede en 4.5 km diepte in een kalkachtige bodem. Hierdoor verdampte de RIESKR~TER
meteoriet volkomen en door de optredende schokgolf deformeerde gelijktijdig MUSEUM
ook de ondergrond en ontstond er breccies een totaal verbrokkeld of NÖRDUNGEN

verpulverd gesteente. Ook ontstond als
gevolg van de schok in de harde I'· 1
kalksteen de stralenkalk, dat is een
lijnpatroon in de vorm van een kegel.
In enkele seconden werd dus een groot
gat in de aarde geslagen waarbij energie
vrij kwam gelijk aan de energie van 250000 atoombommen
van het Nagasaki type. Het ontstane gat stortte echter bijna
direct weer in tot een mindere diepe krater van 24 km
diameter en dit vormde een groot binnenmeer. In de loop
van enkele miljoenen jaren na de inslag werd dit meer
geheel opgevuld met veen, klei en kalksteen. In het meer
en het veen leefden allerlei dieren en hiervan getuigen de
vele fossielen van o.a. vissen, kikkers en schelpen maar
ook van vogels, beren en herten die binnen de kraterwal
zijn gevonden. Nu is de bodem van de krater ongeveer

gelijk aan de omgeving maar rond de krater is nog een wal van gemiddeld 150 meter hoog
aanwezig. In deze krater, die de naam Rieskrater kreeg, liggen verschillende plaatsjes waaronder
het stadje Nördlingen. Dit stadje uit de Romeinse tijd heeft nog een complete stadsmuur met vijf
toegangspoorten. Hier is ook een fraai museum gevestigd dat geheel gewijd is aan het ontstaan
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gevestigd dat geheel gewijd is aan het ontstaan van de krater. Vanaf de 90 meter hoge
Daniëltoren, die te beklimmen is, heeft U een prachtig uitzicht over het hele kratergebied.

Sueviet

Door de kortstondige zeer hoge druk en de temperatuur van ongeveer 10000°C, die optrad tijdens
de inslag, smolt zelfs het bodemgesteente ter plaatse. Door de druk en de hierbij vrij komende
gassen volgde een enorme explosie waarbij zo'n 150 kubieke kilometer deels vloeibaar materiaal
uit de aardkorst tot grote hoogte werd weggeslingerd in de atmosfeer. Tonnen zware rotsblokken
kwamen tot op 70 km afstand neer. Kleine gesmolten gesteenten zoals tektieten die voornamelijk
uit glas bestaan, vlogen zelfs honderden kilometer ver.
Het vloeibare materiaal koelde tijdens de vlucht door de atmosfeer snel af maar onderging
gelijktijdig door de druk een metamorfose die leidde tot een geheel afwijkende samenstelling van
mineralen en gesteente. Zoals bv. de mineralen coesiet en stishoviet. Deze leverden het bewijs
voor de theorie van de meteoorinslag. Helaas zijn die twee mineralen niet met het blote oog te
onderscheiden. De meest bijzondere van de nieuw ontstane gesteenten is wel Sueviet. Dit bestaat
uit diverse componenten zoals graniet, veldspaat, glas en nog een aantal typen door inslag
gevormde kwartsvarianten. Het is poreus van structuur en grijs van kleur met zwarte, glasachtige
insluitingen. Het komt in samenstelling practisch geheel overeen met regoliet maangesteente en
wordt dan ok wel Rieser maangesteente genoemd. Diep in de kraterbodem ligt een pakket van
350meter Sueviet. Dit is met boringen aangetoond. Maar enkele kilometers ten oosten van de
kraterrand is een bijna 9 meter dikkellaag neergekomen. Dit ligt bijna aan het oppervlak en is te
vinden in een grote, oude steengroeve. Bij het loshakken met een beitel en hamer voelt het
taaiachtig aan. Het gesteente bleek ook erg geschikt als bouwmateriaal en het werd al in de
Romeinse tijd als zodanig gebruikt. De Georgkerk en de Daniëltoren in Nördlingen zijn er van
opgetrokken.

Een bezoek waard

Omdat het Sueviet zoveel overeenkomst vertoont met het maangesteente besloot de NASA
(Amerikaans bureau voor ruimtevaart) in de jaren zestig om de Rieskrater in het
opleidingsprogramma van astronauten op te nemen. Daarom kwamen hier de astronauten van
Apollo 14 en 17 op bezoek om dit bijzondere gesteente te leren onderscheiden en te verzamelen.
Ook beklommen de astronauten de Daniëltoren om een indruk te krijgen hoe het er op de maan
kon uitzien. Het Rieskratergebied komt namelijk ook heel sterk overeen met kratergebieden van
het maanoppervlak. Astronauten bezochten uiteraard meer van dergelijke inslagkraters op aarde
als studieobject. Dit voordat zij aan hun maanexpeditie begonnen. De Rieskrater is in Europa
overigens één van de mooiste voorbeelden van een inslagkrater en voor geïnteresseerden een
bezoek meer dan waard. Binnen de krater heerst zelfs een micro-klimaat en dat is soms duidelijk
waarneembaar.
De Rieskrater ligt ongeveer 30 km ten oosten van Stuttgart.
Wie Nördlingen wil vereren met een bezoek kan meer informatie verkrijgen via internet op het
volgende adres: www.noerdlingen.de
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Berekening hoogte kraterrand Jan Koet

In de vorige Mercurius konden jullie de uitslag vernemen van de wedstrijd: bereken de
hoogte van de kraterrand van de maankrater Horrocks aan de hand van een foto van het
maanoppervlak. Uit de verschillende inzendingen is door de jury de inzending van Jan Koet
als beste naar voren gekomen. Hieronder volgt de onverkorte versie van deze inzending
(Red.)
Erg leuk die vraag over hoe de hoogte van een krater te berekenen. Ik heb er nooit bij stilgestaan
hoe dat te doen, dus dat was wel eens leuk om te proberen. Ik hoop het een beetje goed gedaan te
hebben, goniometrie is niet mijn sterkste kant en mijn wiskundeleraar schreef ooit op mijn
examenformulier (echt waar!): "U heeft een zeer originele manier om wiskundige problemen op
te lossen. Helaas is de wereld nog niet rijp voor uw visie!" De uitslag van dat examen wil ik hier
niet herhalen, ik hoop in ieder geval het hier een beetje beter er van af gebracht te hebben.

Om de hoogte te berekenen ben ik van het volgende plaatje uitgegaan.

fotovlak (~'--...
2dimensionaal/Il'!I,"''!---''''~~~ ~

<, i <' •
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terminator

In dit plaatje zien we de kraterrand en het oppervlak. De hoogte h willen we weten, de lengte L is
af te leiden uit de foto en hoek a is de hoek waaronder de zon over de krater schijnt. De hoogte h
is af te leiden uit de tangens van hoek a

Beginnend met L meet ik op de foto met een loep en liniaa11,0 mm en neem ik een marge aan
van plus of min 0,1 mm (dus 10 % meetfout). Aannemende dat de maan een diameter heeft van
3480 km en de maan op de foto een diameter heeft van 281 mm, dan is de schaduwlengte
3480 km xl mm /281 mm = 12,4 km plus ofmin 10%.

Nu moeten we de zonnehoek weten. Het formulier gaf al een hint van 10 graden aan naar de
terminator. De hoek waaronder de zon exact staat is lastig te meten op de foto door het grillige
patroon. Verder speelt mee dat we te maken hebben met een zwartwitfoto, waarbij de emulsie
doorgaans slecht in staat is om grote contrasten te overbruggen. Daarom ben ik voor een zo goed
mogelijke meting uitgegaan van de uiterst op de rand van de terminator zichtbare heldere kraters.
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Daarna heb ik een denkbeeldige lijn over de terminator getrokken alsof de maan dus vlak is. De
afstand van het middelpunt tot de terminator is dan duidelijker te meten, uiteraard is ook hier een
foutmarge aangehouden. Uit de sinus van de hoek tot het middelpunt van de maan is dan de hoek
afte leiden (zie tekening).

L
tan ec= h/L

Krater Horrocks ligt volgens de foto niet exact in het midden (1 mm afwijking), dus dit moet
gecompenseerd worden. Compensatie voor perspectief mogen we vanwege de zeer geringe hoek
en dus invloed hiervan verwaarlozen. Vervolgens kom ik tot de volgende waarden:

ondergrens bovengrens

Zonnehoek sinus a= a 1b -+ (30mm-lmm)/140 mm á (34mm-lmm)/140 mm
a= 12.0° á 13.6°

Gemiddeld bedraagt de zonnehoek boven de kraterrand van Horrocks dus 12,8°.

Nu hebben we alle gegevens om de hoogte van de kraterrand te berekenen.

Tana=hIL

tan 12,8° = h 112,4 ~ 0,227 x 12,4 km = 2,82 km ~ = 2,8 km significant (gemiddeld)

tan 12,00 = h 111,16 ~0,213 x 11,16 km = 2,37 km ~ = 2,4 km significant (ondergrens)

tan 13,6° = h 113,64 ~0,242 x 13,64 km = 3,30 km ~ = 3,3 km significant (bovengrens)

Conclusie:
De hoogte van krater Horrocks is volgens de uitgevoerde metingen en berekeningen gemiddeld
2,8 km hoog, de ondergrens is 2,4 km en de bovengrens 3,3 km hoog.
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Overpeinzingen na een Kepler-voordracht.
EdyBevk

Vrienden die mij kennen weten, dat ik grote belangstelling heb voor de figuur van Kepler.
Op 21 oktober 2000 mocht ik een voordracht over Kepler houden voor de Werkgroep Maan en
Planeten van de NVWS. Het was een eer dat te mogen doen in de oude sterrenwacht
"Sonnenborgh" in Utrecht en het was een leuke verrassing dat een ver, een héél, héél ver
familielid van Kepler daarbij aanwezig was in de persoon van professor De Graaff.

Kepler noemde zijn afinattende berekeningen om de baan van Mars vast te stellen "het
Marswerk" en ook nu zijn we weer bezig met een kolossaal Marswerk. Met de verbetenheid
waannee Kepler zich destijds op zijn berekeningen stortte zijn wij nu bezig met de interpretaties
van die stroom wonderbaarlijke foto's die onze wonderbaarlijke instrumenten leveren.

Voordat ik met mijn toespraak over Kepler kon beginnen werd er uiteraard door de Werkgroep
een hele agenda afgewerkt Mij interesseerde natuurlijk het meest een serie dia's van Mars, die de
heer Peter Louwman ons toonde en die hij van commentaar voorzag. Ze vormden als het ware
het moderne tegenstuk van de lezing die ik wat later zou geven. Op die dia's, foto's van de Mars
Global Surveyor, waren mooie details van het Marsoppervlak te zien, o.a. geulen, die langs
kraterwanden naar beneden lopen en die oude opgedroogde waterlopen suggereren.
In de pauze heb ik met Peter over deze dia's staan praten en toen heb ik, als aanvulling op zijn
commentaar bij de presentatie van de dia's, gesuggereerd dat het voor de hand zou liggen als er
boven de monding van de "leeg geblazen ijsgang" ook een instorting ontstaan zou zijn. Het idee
is immers dat zich onder het Marsoppervlak ijslagen en ijsgangen bevinden. Ooit zijn dat, zo
wordt gedacht, waterlopen geweest. Zo'n gang-is dan aan het einde, waar hij op een ravijnwand of
kraterwand stoot, afgesloten door een ijsprop. Als de druk achter die prop te groot wordt, schiet
die prop eruit en schiet direct daarachter ijs en/of water naar buiten en schuurt langs de wand van
de krater of het ravijn of de afzettingslaag op zijn weg naar beneden, een geul uit.
Mijn idee, zoals gezegd, was dat behalve de naar beneden lopende geulen vanuit de (krater-)
wanden er ook op de plaats van de prop enige holte, ruimte, of minder tegendruk zou kunnen
ontstaan, waardoor daar een instorting kon plaats vinden.

Tot mijn blijde verrassing zie ik nu in Zenit van januari 2001 bladzijde 10 een schets van een
dwarsdoorsnede van een kraterwand precies zoals ik die met de heer Peter Louwman stond te
bespreken.
Ik weet niet of het mogelijk is die betreffende schets hier over te nemen (maar niet gedaan,red.).
Maar je moet toch naar die bladzijde, want recht erboven staat een foto die iets suggereert, dat
nog interessanter is en tot speculaties uitnodigt. In het onderste linker achtste deel van die foto
(dus: blz.lO, Zenit januari 2001) bevinden zich drie onregelmatige kraters, de linker iets groter
(misschien uit twee samengesmolten). Het kunnen nauwelijks inslagkraters zijn, er ligt namelijk
geen uitgeworpen puin omheen. Waarschijnlijk zijn het instortingskraters, analoog aan de dolinen
in het Karstgebergte: water holt in een gesteente een ondergrondse gang uit, die stort in op
bepaalde plaatsen, waar de druk van het boven liggende gesteente te groot is, zo ontstaan dan
trechtervormige dalen, dolinen. In het Karstgebergte gaat het dan zo verder: het water stroomt af
naar zee, nadat het in het gesteente een holte heeft achtergelaten. (Verder gaat de vergelijking
natuurlijk niet. Het is maar een denkmodelletje, zoals onze Amerikaanse vrienden hun
denkmodelletjes uit de gesteenten van Arizona, Californië of Colorado halen).

Maar hier, op Mars, is de vraag: stroomde het water af naar een lager gelegen zee (één of meer
miljard jaar geleden, misschien wel veel korter ), of is het water weg gesijpeld naar diepere lagen,
zoals overal in onze wereld water op vele diepten in het gesteente van de aardkorst te vinden is
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(in de mijngangen van zuid Limburg vind je bijvoorbeeld op alle verdiepingen wateraders ), ofis
het misschien meteen al in de greep van permafrost geraakt en/of is het grotendeels samen met
andere gasmoleculen langzaam in de ruimte weg gelekt door de te geringe aantrekkingskracht
van onze kleine buurplaneet?

Laten we eens een ogenblik een beetje science fiction doen:
De Mars Polar Lander heeft het niet gehaald ( = nog geen fiction, was immers inderdaad zo. Op 3
december 1999 verdwenen alle signalen van de Polar Lander zo maar ineens, weet je nog ?)
maar de radiotelescoop van Westerbork heeft wel (en nu komt de fiction, die Polar Lander had
immers van die minisondes aan boord) één van zijn "piggyback" Deep Space Probes
gelocaliseerd, exact in ons kratertje! En die super kleine minisonde zendt nu zo'n signalen naar
Westerbork, dat onze "scientists" waterijs detecteren en in dat ijs sporen van sporen van ...
Nu houdt de fiction alweer op, omdat ze in dit artikeltje hand in hand met de science behoort te
gaan.
Wat zal er in die bodem van onze kleine buurplaneet (volume ongeveer 1/8 aarde) zitten?
Alleen steriel gesteente?
Of toch sporen van sporen van ... ?
De wetenschappers zullen het voor ons uitzoeken.
Laten ze opschieten, zodat ik er nog veel van mee krijg!

EdyBevk

CONCEPT JAARVERSLAG 2000

Voor wat betreft het afgelopen jaar kunnen we terugzien op twee succesvolle bijeenkomsten. De
eerste werd gehouden op sterrenwacht Halley te Heesch op 25 maart 2000. Daarmee voldeed het
bestuur aan de wens van de leden om in het vervolg één van de beide bijeenkomsten van het
lopende jaar te houden op een andere locatie dan stw. Sonnenborgh te Utrecht.
De belangstelling was groot deze keer. Liefst 38 bezoekers, waarvan 27 werkgroepleden, waren
aanwezig. Uit het totaal van aandachtspunten tijdens de jaarvergadering willen we vermelden, dat
Frans de Bruin om gezondheidsredenen aftrad als bestuurslid/adviseur en dat zijn plaats werd
ingenomen door Peter Louwman. Voor een compleet verslag verwijst de secretaris naar het
concept dat te vinden is in het oktobemummer 2000 van Mercurius.
Het slot van het ochtendprogramma van deze bijeenkomst werd besteed aan het komende
jubileum-jaar, wanneer de NVWS haar lOO-jarigbestaan viert. Het werkgroepdeel van deze
bijeenkomst werd geopend met de vaste actualiteitenrubriek: "Nieuws uit het zonnestelsel ".
Tijdens de pauze werd een rondleiding verzorgd door sterrenwacht Halleyen waren er vele
onderlinge contacten. Het middagprogramma bestond achtereenvolgens uit de volgende
voordrachten:
De geschiedenis van sterrenwacht Halley, observaties (b.v. tekeningen, foto's e.a. ) van werk-
groepleden, de dans van Mercurius rond de zon. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse
afdeling van de Mars Society vertelde over de doelstellingen van deze in oprichting zijnde
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veremgmg. Prof. Dr. Gerard Bodifée uit België verzorgde op briljante wijze het laatste deel van
deze bijeenkomst met het onderwerp" Mars, rijp voor ecogenese".

Bestuursoverleg.

Op 20 mei 2000 werd een bestuursvergadering belegd te Utrecht. De onderwerpen van gesprek :
Evaluatie van de werkgroepbijeenkomst te Heesch - Onze medewerking aan het jubileurnjaar van
de NVWS en voorstellen in dezen - de communicatie binnen de werkgroep - het toekomstbeleid
van de werkgroep - het rooster van aftreden - de brief van Maarten Kleinhans over de JWG en
een aantal kleine agendapunten. Een uitstekende meeting en besloten werd, dat het bestuur in
ieder geval eens per jaar tezamen komt om het beleid onder de loupe te nemen en initiatieven te
kunnen ontplooien.
Er waren apart nog twee samenkomsten van voorzitter en secretaris en wel op de data 8 augustus
en 25 oktober 2000. De besprekingen vonden beiden plaats te Franeker. Kleine, maar toch zeker
geen onbelangrijke aandachtspunten, kwamen daar aan de orde.

4(f Vergadering Verenigingsraad van de NVWS.

Deze vergadering werd op zaterdag 17 juni 2000 te Utrecht gehouden. Drie leden van onze
werkgroep waren daar aanwezig. Naast de gebruikelijk jaarlijkse agenda met o.a. de notulen van
de vorige vergadering, jaarverslag en begroting werd veel aandacht besteed aan het program van
hetjubileurnjaar 2001.
Thema's waren o.a. : De landelijke bijeenkomsten, hetjeugdprogram, de waarneemwedstrijd, de
sterrenkijkdagen, de eclipsreizen, het jubileumboek in kleur over 100 jaar weer- en sterrenkunde,
het combinatienummer ZenitlUniVersurn, de wervingsaktie en de publiciteit in het jubileurnjaar.
Tenslotte is nog vermeldenswaard de nota van het bestuur m.b.t. de brief "Filosofie van de
JWG".
De reactie van ons bestuur op de brief van (JWG-voorzitter) Maarten Kleinhans werd door het
hoofdbestuur positief gewaardeerd.

Begin november 2000 bereikte ons het heuglijke nieuws, dat maar liefst naar drie leden van de
werkgroep een planetoïde is vernoemd. Het zijn achtereenvolgens : Peter Louwman, Ari Mak en
John Sussenbach. Namens het bestuur heeft de secretaris hen gefeliciteerd met deze welverdiende
toekenning. Daarmede is het aantal planetoïde-bezitters van onze werkgroep gekomen op vier.
Henk Nieuwenhuis was n.l. de eerste "eigenaar".
Het is zeer vermeldenswaard, dat ook naar Prof.Dr.C.de Jager - die in januari 2001 in het kader
van het jubileurnjaar tot erelid van onze vereniging is benoemd - een planetoïde is vernoemd.
Daarmee is het aantal "grootgrondbezitters" gekomen op vijf. Ook aan hem, namens het bestuur,
onze hartelijke felicitaties.

De najaarsbijeenkomst te Utrecht.

Op 21 oktober 2000 vond de tweede bijeenkomst weer plaats op stw. Sonnenborgh te Utrecht.
Aanwezig waren 23 bezoekers, waarvan 21 leden van de werkgroep. In het bestuursdeel van deze
bijeenkomst werd vooral aandacht besteed aan het komende jubileurnjaar en onze medewerking
daaraan. Voor een uitgebreid verslag verwijst de secretaris naar het concept als vermeld in de
maart 2001 editie van Mercurius (pag.24).

Mercurius
Werkgroep Maan & Planeten 22

Jaargang 10, nummer 2
maart 2001



Edy Bevk (I), Henk Nieuwenhuis (m) en Bert van der Kuil (r)

In het werkgroepdeel kwamen de voordrachten aan de orde . Dat waren achtereenvolgens : De
vaste rubriek: Nieuws uit het zonnestelsel, een oproep voor het waarnemen van Jupiter en
Saturnus in de komende maanden, de rotatie van de aarde, de werkelijke oorzaken van grote
rampen als die van de Challenger en de kerncentrale van Tsjernobyl, de schaduw van Jupiter's
ring, de nieuwe sterrenwacht Foucault en de vulkaan Etna. De bijeenkomst werd
gecomplementeerd met een voordracht over Johannes Kepler, de briljante astronoom, die eind
van de 16e en begin van de 17e eeuw van eminent belang is geweest voor de astronomische
wetenschap.

Overigen

Vooraf aan beide bijeenkomsten verschenen ook de beide uitgaven van ons blad Mercurius. Naast
artikelen van bestuurlijke aard, kon onze onvolprezen redacteur weer bijdragen verwerken van
leden van onze werkgroep. Zo konden we naast meerdere resultaten ( uitwerkingen ) van
waarnemingen van leden van de werkgroep ook de navolgende artikelen aantreffen: De diameter
van Mars tijdens de oppositie van april 1999, waarnemingen met een kleine apochromatische
refractor, Jupiter in 2000 een voorlopige impressie en een eerste indruk, de diameter van Jupiter
en de ring van Saturnus, het poollicht van 6 april 2000, de Saturnusoppositie 2000, Johannes
Kepler op het breukvlak tussen de oude en de nieuwe sterrenkunde. Dank daarvoor aan diverse
werkgroepleden.
Ook een homepage voor onze werkgroep kreeg achter de schermen in de laatste maanden de
nodige aandacht, met als resultaat dat - alhoewel een en ander nog experimenteel is - we op het
"scherm" te vinden zijn. We hopen dit, afhankelijk van medewerking vanuit de werkgroep,
verder in het jaar 2001 te kunnen afronden.

Ook in 2000 hebben we verschillende aanvragen om informatie over onze werkgroep mogen
beantwoorden en de secretaris is van tijd tot tijd op pad geweest om de werkgroep te promoten.
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Het aantal leden is daardoor gestegen tot ruim boven de honderd. Ook jeugdige amateurs
beginnen hun belangstelling voor onze werkgroep te tonen en daar zijn we heel blij mee. Het
aantal leden is per 31-12-2000 gekomen op 107 , een stijging van 11 t.o.v. het vorige jaar toen
we 96 leden hadden.

Jan H.G. Viester, secretaris.

VERSLAG VAN DE WERKGROEPBIJEENKOMST
TE UTRECHT D.D. 21 OKTOBER 2000 .
Deze najaarsbijeenkomst vond plaats in de vertrouwde collegezaal van stw. " Sonnenborgh " te
Utrecht. Aanwezig waren 23 bezoekers, waarvan 21 leden van de werkgroep. Van zes werk-
groepleden werd bericht van verhindering ontvangen.
Na het welkomstwoord door de voorzitter kwamen de agendapunten van het bestuur aan de orde.
* Allereerst de mededeling dat onze werkgroep deelneemt aan de wervingsaktie van de NVWS
in het jubileumjaar 2001. Dat houdt in, dat gedurende het jubileurnjaar 2001 voor f 100,- een
jubileumarrangement wordt aangeboden, dat bestaat uit een jaarabonnement op Zenit en een
kennismakingslidmaatschap van een afdeling of werkgroep ( naar keuze ) van de NVWS. Het
aanbod wordt gericht op personen, die géén zenit-abonnee zijn en géén lid van een afdeling of
werkgroep. Vanaf 1 september 2001 is het jubileum-arrangement beschikbaar voor een bedrag
van f 110,-- ( 50 Euro !) . Daarmee verwerft men een abonnement op Zenit plus een
kennismakingslidmaatschap naar keuze ( zoals hiervoor vermeld) tot eind 2002.
* In het jubileumnummer ZenitlUniversurn, dat in januari 2001 door de NVWS wordt aange-
boden, zal ook een artikel verschijnen over de doelstellingen en bezigheden van onze werkgroep.
* De nationale Sterrenkijkdagen op 2,3 en "4februari bieden unieke kansen, overal in het land
in contact te komen met belangstellende leken die de NVWS nog niet kennen. Het bestuur van de
werkgroep Maan en Planeten deed een oproep aan onze actieve amateurs c.q. sterrenwachtbezit-
ters daaraan medewerking te willen verlenen door met eigen kijkers het publiek kennis te laten
maken met de sterrenhemel en/of een alternatief programma te verzorgen bij slecht weer.
* De data van de bijeenkomsten van onze werkgroep in het jubileurnjaar werden vastgesteld.
Ze zullen worden gehouden op zaterdag 31 maart en zaterdag 3 november 2001. De eerste
bijeenkomst wordt zoals afgesproken gehouden op een andere locatie. Er zijn reeds contacten
gelegd met Sterrenwacht Bussloo ( gem. Voorst ). De najaarsbijeenkomst vindt weer plaats te
Utrecht.
* De planeten Jupiter en Saturnus zijn in november 2000 in oppositie en ook daarna staan ze
nog geruime tijd hoog aan avond- en nachthemel. Een ideale gelegenheid om waarnemingen te
doen en zo mogelijk deze vast te leggen in de vorm van tekeningen, foto' s of andere technieken.
Hans Goertz, onze waarnemingsleider, zal de resultaten graag publiceren in de uitgave van
Mercurius die in maart 2001 verschijnt.
* We zouden graag een spoedige opgave zien van leden, die op komende bijeenkomsten een
voordracht zouden willen verzorgen over een eigen waarnemingen of een geliefd onderwerp.
* Tenslotte werd aandacht geschonken aan het jaar 2001, zijnde het jubileurnjaar van de
NVWS. Ook de werkgroep Maan en Planeten zal zich niet onbetuigd laten en zal aan de beide
bijeenkomsten van hetjubileurnjaar een bijzonder karakter geven. Naast voordrachten door leden,
zullen ook professionele sterrenkundigen acte de présence geven.
Tevens is de werkgroep ( een commissie is daartoe in het leven geroepen! ) voornemens om in
het najaar van 2001 weer eenjubileumboek te realiseren in dezelfde stijl als die van 1994. In het
kort werd aangegeven, wat de bedoeling is en dat nadere mededelingen hierover aan de leden
zullen worden gedaan.
Na dit officiële deel konden we starten met de voordrachten, waarvan hieronder een ruim
overzicht.
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In zijn vaste rubriek" Nieuws uit het zonnestelsel" liet Peter Louwman ons weer genieten van
mooie dia-reproducties van illustraties uit diverse sterrenkundige tijdschriften. Deze plaatjes had
hij geselecteerd, omdat ze betrekkiing hadden op recente interessante nieuwsberichten uit het
zonnestelsel. Zo liet hij detailopnamen zien, gemaakt door Galileo van het oppervlak van
Jupiter's maan 10 met zijn door vulkanisme steeds veranderende oppervlak. Verder liet hij de
laatste opnamen zien van het gladde oppervlak van de maan Europa, waarin kris kras spleten
voorkomen in het uit ijs bestaande oppervlak en waar je slechts een enkel zeldzaam
inslagkratertje kunt opmerken. Hij liet verder in een dwarsdoorsnede van Europa zien, hoe dik
theoretici vermoeden dat de bevroren ijslaag op Europa is en hoe diep de zich daaronder
bevindende vloeibare oceaan zou kunnen zijn. Verder liet Peter de ontdekkingsfoto zien van de
17emaan van Jupiter. Van de drie onlangs bij Uranus ontdekte maantjes liet hij tekeningen zien,
die een indruk geven over de enorm grote banen van deze manen en de grote excentriciteit van
deze banen van meer dan 0,5. Het meest veraf gelegen maantje van Uranus, die de naam Setebos
heeft gekregen, doet er maar liefst 2235 dagen over om een rondje om Uranus te voltooien.
Natuurlijk kwam ook het sensationele nieuwsbericht ter sprake, dat er sporen op Mars ontdekt
zijn, die aantonen dat er in het recente verleden van Mars vloeibaar water gestroomd moet
hebben. De dia's van Peter verduidelijkten deze berichten aan de hand van haarscherpe opnamen
van" watersporen" zichtbaar langs hellingen van kliffen en kraters. Deze opnamen zijn gemaakt
door de Mars Global Surveyor. In een schetsje van de doorsnee van zo'n helling, werd toegelicht
hoe en waar men denkt dat dit water tevoorschijn gekomen moet zijn.
Waarnemingen door de leden. Hans Goertz heeft het niet over waarnemingen gehad.De
afgelopen periode leende er zich ook niet zo goed voor om waarnemingen te doen aan
planeten. In de maand juli 2000 b.v. was er geen enkele heldere planeet aan de avondhemel te
zien en ook in de maanden augustus waren de planeten Mars, Jupiter en Saturnus slechts in de
nanacht zichtbaar. Kortom, er viel niet zoveel te bekijken. Wel deed Hans een oproep om
waarnemingen te gaan doen in de komende tijd ( vanaf oktober 2000 ). De planeten Jupiter en
Saturnus staan in november in oppositie, staan hoog aan de hemel en vrijwel de gehele nacht
zichtbaar. Zelfs tot eind maart 2001 kunnen we ervan genieten. Hij ziet de resultaten in de vorm
van tekeningen, foto's e.d. gaarne tegemoet.
Een homepage voor de werkgroep. Mark Goedhart was nog niet zover om ons hierover te
informeren, maar op de bijeenkomst van maart 200~zal er zeker aandacht aan worden besteed.
Vervolgens kwam Bert van der Kuil aan het woord. De titel van zijn voordracht was :
" De rotatie van de Aarde ". Het bleek overigens, dat hij meer ging vertellen over de beweging
van de aarde om de zon en de draaiing van de apsidenlijn en de precessie. Bert heeft al vaker
geprobeerd ons uit te leggen, dat volgens hem de precessie en de apsidenlijn niet goed berekend
zouden zijn.
Deze keer heeft hij hierop voortgeborduurd, maar helaas kon hij ons niet goed duidelijk maken,
wat hij bedoelde. Jammer voor Bert. Hij heeft erg zijn best gedaan, maar hij zal ervaren hebben,
dat het helemaal niet meevalt om deze moeilijke materie aan anderen uit te leggen. In het debat
aan het eind van de voordracht van Bert, wees Prof. W. de Graaff hem erop, dat bij alle planeten
en bij de Maan de synodische periode precies bekend is, maar dat juist bij de Aarde geen
synodische periode kan bestaan. Bert zal dit nog eens moeten bekijken.
Onze voorzitter Henk Nieuwenhuis adviseerde Bert om zijn verhaal eens op papier te zetten,
waardoor wij misschien beter zullen kunnen begrijpen, wat Bert precies bedoelt.
" Slaapgebrek bij werknemers in kerncentrales veroorzaakt nucleaire rampen, zoals in
Tsjernobyl ". In een krantenartikel werd gesuggereerd, dat de Britse slaaponderzoeker Jim Home
dit zou hebben beweerd. Klinkklare onzin, laat Louw Pals ons weten in zijn korte voordracht.
Een goed gebouwde fabriek of anderszins is in de ontwerpfase door veel deskundigen bekeken en
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beoordeeld, zowel het feitelijke ontwerp als de beveiligingen en procedures, zodat bij een
optredende calamiteit geen catastrofe ontstaat. Rampen als gevolg van slaapgebrek ? Neen, het
opleggen door het management van onbehoorlijke verantwoor- delijkheden, door b.v. grenzen die
gesteld zijn aan bepaalde procedures te overschrijden, alsmede het in toenemende mate belasten
van je deskundigen door te verlangen, ondanks alles, toch door te gaan, zou aangepakt moeten
worden. Voorbeelden werden aangehaald als rampen met de Challenger en Kerncentrale
Tsjernobyl , waarbij ontoelaatbare beslissingen genomen zijn door het management. Eigenlijk
presenteerde Louw Pals wel geen astronomisch onderwerp, maar toch was dit eens iets anders,
een afwisseling op ons menu deze middag.
De schaduw van Jupiter' s ring.
Tegenwoordig is bekend dat ook Jupiter een ring heeft. Volgens de literatuur zou de schaduw
hiervan reeds in een 20 cm telescoop zichtbaar zijn, aldus Dennis Jannink die dit ingelaste
onderwerp presenteerde. In 1999 ging Jupiter door zijn perihelium, stonden de ringen maximaal
geopend en stond de planeet een eind buiten de ecliptica. Onder die omstandigheden moet de
ringschaduw zichtbaar zijn geweest. Zo ook nog in het jaar 2000.
Verschillende leden van de werkgroep hebben een grote telescoop ( 20 cm en meer ten Dennis
roept hen op ernaar uit te kijken.
Sterrenwacht Foucault. Leon Foucault (1819-1868) is vooral bekend om z'n slingerproef en als
tester van optiek, maar ook een gesjeesd medisch student en moeder' s kind. Een briljant
onderzoeker , die het experiment niet uit de weg ging. Redenen genoeg voor IJsbrand van
Straalen zijn sterrenwacht naar deze geleerde te vernoemen.De historie van zijn sterrenwacht is
nog kort. Drie jaar geleden nam hij het besluit om te stoppen met het eeuwige gesleep van
sterrenkijkers als het een avond helder was. Na verschillende alternatieven op een rijtje te hebben
gezet, koos hij voor een houten hok van 2,5 bij 2,5 meter met een tweezijdig afrolbaar dak. Er
staat momenteel een zware WAM montering in. Verder is er de mogelijkheid om verschillende
kijkers middels een zwaluwstaart snel e wisselen. Een zelfgeslepen 15 cm Newton f/8 met een
oppervlaktenauwkeurigheid van 1/25 lambda (!) is momenteel zijn favoriet voor maan- en
planeetwaarnemingen. Het voordeel van een eigen sterrenwacht vindt ons trotse werkgroeplid
groot. Je kijkt als het helder is en voor een foto-sessie kan je je spullen van tevoren klaar zetten.
IJsbrand vindt de opzet van zijn sterrenwacht geslaagd en hij staat weer veel vaker onder de
sterrenhemel.
Wilt U graag op ontdekkingsreis in het buitenland, natuurplezier hebben in verre oorden,
bergbeklimming en tochten ondernemen door onherbergzame gebieden, zoeken naar fossielen -
de getuigen van flora en fauna - uit het verre verleden?? Meld u dan bij reisbureau Franeker of
bezoek het internetadres www.moetenweookeensheen.nl
Onze voorzitter is met vakantie geweest op Sicilië, alwaar hij de Etna heeft bezocht. Deze
middag maakte hij ons deelgenoot door prachtige beelden te vertonen van deze enorme vulkaan.
Een boeiend gegeven, zeker als het om de krachten van de natuur gaat. Het landschap vertoonde
volgens Henk overeenkomsten met de Maan.
Aan het eind van 16e en begin van de 17e eeuw glansde een ster aan de hemel van de
astronomische wetenschap, zo luidde de eerste zin van de voorbeschouwing op de slotvoordracht
van deze bijeenkomst in het oktobernummer 2000 van Mercurius. Dhr. Edy Bevk uit Maastricht
raakte geboeid door Keizerlijk hofastronoom en wiskundige Johannes Kepler, maakte een studie
en reisde naar vele plaatsen in Europa , waar Kepler heeft gewerkt. Hij was het die de lezing
verzorgde over deze geniale denker aan het slot van deze bijeenkomst.
Hieronder volgt in het kort de inhoud van de voordracht, die dhr. Bevk zelf voor ons heeft
samengesteld.
Om te laten zien, hoe groot Kepier's prestatie is, ben ik teruggegaan naar de oude Middeleeuwse
voorstelling, die gebaseerd was op Plato's dialoog" Timaios ".
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Plato laat Timaios over de schepping zeggen: " De altijd levende God dacht over de God, die nu
dan tot leven gewekt zou worden, ( Hij bedoelt hier de kosmos !) als een glad, evenwichtig,
gezond, volmaakt lichaam, bestaande uit volmaakte lichamen ".
Aristoteles "vervolmaakt" die voorstelling. Het resultaat is, dat rondom de aarde de kristallijnen
sferen geschapen worden, waarop de maan, de zon, de planeten en sterren geplakt zitten en zo
hun cirkelbanen draaien. Van nu af aan moet men van een dogma van cirkels en bollen spreken,
waarbij de kwintessens van de zaak de quinta essentia wordt : het vijfde element. Dit element is
wezenlijk verschillend van de vier andere: Aarde, water, vuur en lucht.
De aarde zelf, het ondermaanse, is onvolmaakt, hier geldt een combinatie van de vier elementen,
maar vanaf de maan geldt het vijfde element, de kwintessens en worden de sferen hoe verder weg
van de aarde hoe volmaakter.
Het was gezegd door Plato en Aristoteles, dat alles aan de hemel volgens volmaakte cirkelbanen
verliep en dus was het zo, al zag ieder dan ook duizend en één keer dat het niet zo was.
Dus moest men de verschijnselen redden, zoals het uitgedrukt werd en gered werden de
verschijnselen door een spitsvondig systeem van één grote cirkel ( de deferent ) en kleinere "op-
cirkels" ( epicykels) .
Ook Copernicus houdt nog aan de volmaakte cirkels vast, ja eigenlijk plaatst hij de zon in het
midden van zijn kosmos, omdat dan de cirkels beter klopten.
Kepler komt na meer dan 70 berekeningen op grond van Tycho Brahe' s observaties tot de
conclusie, dat Mars zich onmogelijk in cirkelbanen kan bewegen en gooit na tweeduizend jaar het
idee van de volmaakte cirkels en bollen overboord.
Hij heeft dan nog eens eindeloze berekeningen te doen, voordat hij de echte baan van de Aarde en
Mars vaststellen kan. Precies als hij daarmee klaar is, ziet Galileo door zijn kijker, dat de Maan
bergen en vlakten heeft, dus niet volmaakt is, dat Jupiter manen heeft.

Dhr. Edy Bevk vond het jammer, dat er niet meer tijd beschikbaar was voor zijn lezing, want dan
waren o.a. ook zeker zijn dia's aan bod gekomen. Zoals reeds aangegeven bezocht hij vele
plaatsen in Europa, waar Kepler aan zijn astronomische ontdekkingen werkte en daarvan maakte
hij diverse opnamen. Maar, daar komt t.z.t. nog wel eens de gelegenheid voor, dachten we zo.
Dhr. Edy Bevk vond het een eer om zijn voordracht te mogen houden in de oude sterrenwacht
Sonnenborgh te Utrecht en vond het, net als de aanwezigen, een leuke verrassing dat een (heel)
ver familielid van Kepler ook aanwezig was in de zaal in de persoon van professor de Graaff.

a

Voorzitter Henk Nieuwenhuis blikte met tevredenheid terug op deze middag, herinnerde nog
even aan het komende jubileumjaar van de NVWS en bedankte de aanwezigen voor hun
komst.

Jan H.G. Viester, secretaris.

JUBILEUMUITGAVE MERCURIUS WERKGROEP MAAN EN.
PLANETEN

• Extra luister bijzetten aan eeuwfeest NVWS

Zoals reeds aangegeven in ons blad Mercurius van oktober 2000 en tevens tot uiting gebracht op
de bijeenkomst van 21 oktober 2000 te Utrecht en het schrijven aan de leden d.d.31 jan.2001,
heeft het bestuur van de werkgroep Maan en Planeten de wens te kennen gegeven om in het
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najaar van 2001 eenjubileumblad , een extra uitgave van Mercurius in de stijl als die van 1994 ,
te willen uitgeven.
Op de eerste plaats willen wij op deze wijze luister bijzetten aan het jubileum van de Nederlandse
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, die dit jaar haar 100 jarig bestaan viert.

• Promotie van de werkgroep Maan en Planeten

Zeker niet minder belangrijk is, dat we hiermede bij uitstek een prachtige gelegenheid hebben om
de bekendheid van eigen werkgroep te verhogen, een goede indruk te geven van onze doelstellin-
gen en bezigheden, wellicht een stimulans voor geïnteresseerde mensen om lid te worden.
Voor de realisatie van deze jubileumuitgave is een commissie samengesteld bestaande uit de
heren Henk Nieuwenhuis, Peter Louwman, Ton Spaninks, Hans Goertz en Jan Viester.

• Graag de inzet van al onze leden gevraagd

We maken bij dezen nog eens van de gelegenheid gebruik om de gewaardeerde medewerking te
vragen van al onze leden om de opdracht die wij ons gesteld hebben te kunnen uitvoeren. Zonder
jullie inbreng is het niet mogelijk om dit tot stand te brengen.

Voor het jubileumblad 2001 zouden we graag van zoveel mogelijk leden willen ontvangen:

Eigen originele waarnemingen, die je hebt vastgelegd in de periode van 1994 tot heden in de
vorm van tekeningen, foto's enlof opnamen met inzet van andere (moderne) technieken.
Ook niet eerder aan ons bekend materiaal vari vóór 1994 kan ingezonden worden.

Uitwerkingen van deze waarnemingen als b.v. grafieken, aantekeningen.

Welkom zijn foto's, die jezelf maakte op bijeenkomsten van de werkgroep.

Graag ontvangen we ook leuke herinneringen ( in korte puntige teksten) aan bijeenkomsten van
onze werkgroep.

Opmerkelijke ervaringen ( ook die met een humoristisch tintje ! ) die jezelf opdeed tijdens eigen
arneemakties in de nachtelijke uurtjes enlof in combinatie met leden van werkgroepjes ( ook als
die onderdeel zijn van NVWS afdelingen of van Sterrenwachten) , waartoe jij (mogelijk) in
eigen regio behoort.

Van leden zouden we graag foto's ontvangen van de bij hen in gebruik zijnde kijkers en
toebehoren, graag zo mogelijk met de aktieve waarnemer erbij afgebeeld.

Wij zouden onze lezers, maar ook toekomstige leden, graag een sfeervol kijkje gunnen in de
diverse privésterrenwachten van onze leden. Dat mag zeker de aandacht hebben. Meerdere
opnamen van het in- en exterieur worden zeer op prijs gesteld. Uiteraard- zo mogelijk- ook
graag met de eigenaar erbij afgebeeld.

Ook niet hiervoor genoemd materiaal - waarvan je zelf denkt dat het van toepassing is - is van
harte welkom. Ook hier liggen zeker mogelijkheden. Zend dit beslist in of leg ( zo ook evt.
aanvullende ideeën) het eerst voor aan de secretaris van de werkgroep. Laatstgenoemde zorgt
ervoor dat een en ander in goed overleg met de commissie bekeken wordt.
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Het ligt voor de hand, zoals reeds aangegeven, dat een en ander alleen tot stand kan komen met
een ieders medewerking en het is logisch, dat aan de hand daarvan, de commissie t.z.t. zal
beoordelen of er voldoende materiaal beschikbaar is gekomen, los van wat reeds in bezit is van
onze waarnemingsleider. alvorens tot uitvoering over te gaan van eenjubileumuitgave.

INZENDINGEN EN CONTACTEN

Voornoemde commissie zou graag zien, dat bijdragen naar de sec r eta ris van de
werkgroep worden verzonden, zo ook contacten enlofvragen om nadere inlichtingen
( telefonisch, brief of per mail) graag v i a het sec r eta r i a at.

Een ce nt r a a I p u n t dus. Dat werkt praktischer en vlotter. De secretaris zorgt ervoor,
dat zaken van belang naar de commissie doorgesluisd worden ter bespreking. Op dezelfde wijze
zullen vragen e.a. zo snel als mogelijk door hem - na overleg - beantwoord worden.
De secretaris beschikt over vrijwel ieders telefoonnummer, handig zou het zijn als bij de
inzending ook uw eigen e-mailadres opgegeven wordt. Niet ieder is meteen bereikbaar en
daarmee geef je hem een extra mogelijkheid - op uw verzoek - adequaat te kunnen reageren.

Gegevens secretariaat: Jan H.G. Viester
De Els 36 -7482 Be - Haaksbergen
Tel. 053-5722620 (attentie: a.U.b. niet tussen 12.30 en 15.30 u.)
Mailadres: jhg.viester@hccnet.nI

Inzendingen kunnen worden gedaan in de gehele maand apr i I. Het zou overigens prettig zijn,
als je dat doet vóór de Paasdagen ( 15 / 16 april ) , maar als dat niet lukt kan het uiteraard ook
daarna!! Bijdragen kunnen ook afgegeven worden op de werkgroep- bijeenkomst te Bussloo op
31 maart a.s. , dat bespaart de nodige portokosten.
De commissie (cq. Bestuur) zal uiterst zorgvuldig omgaan met de door jou opgestuurde
materialen. Wij vragen er overigens wel begrip voor dat, alhoewel de kans gering is, je het evt.
zoekraken alsmede beschadigingen enlof andere zaken niet op ons kunt verhalen. Dus alle
materiaal, voorzien van naam en adres, wordt met zorg behandeld, waarbij wij er overigens ook
van uitgaan, dat het materiaal ons zeer verzorgd wordt aangereikt.
Het secretariaat zal al het ter beschikking gestelde materiaal te zijner tijd retourneren.

Namens het bestuur en de commissie spreek ik de wens uit, dat we er met ons aller inzet in zullen
slagen, dit tot een succes te maken. We gaan ervoor, toch .

Jan H.G. Viester, secretaris wgr. en commissie.

DE HOMEPAGE: OOK EEN VISITEKAARTJE VAN ONZE
WERKGROEP!

Zoals reeds kort aangegeven in het schrijven aan leden van onze werkgroep d.d. 31-01-2001
beschikt onze werkgroep thans over een eigen homepage. Niet nodig om daar lang over uit te
weiden. Wie kent internet niet? Het biedt een scala aan mogelijk- heden. Zoekmachines en
handige rubrieksindelingen zorgen ervoor, dat we snel over wereldwijde informatie kunnen
beschikken. Het brengt ons snel in contact met anderen. Ook kun je via datzelfde net een en ander
van jezelf laten zien, middels een eigen homepage en daarmee o.a. mensen interesseren voor een
hobby, wetenschap enz. Velen maken er reeds gebruik van en die mogelijkheden zouden wij ook
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graag benutten. Belangstelling wekken voor de astronomie en zo mogelijk een lidmaatschap van
de werkgroep is natuurlijk, net als bij de andere organisaties binnen de NVWS, de motivatie voor
ons om je ook via dit medium te laten zien.
Sinds november van het afgelopen jaar is de site - op experimentele basis - op het scherm te
vinden en in de afgelopen periode heeft het bestuur van de gelegenheid gebruik gemaakt in goed
overleg haar gedachten, wensen en ideeën te formuleren. We willen onze bedoelingen met de site
hieronder in het kort samenvatten met een beperking tot de hoofdlijnen.

WE NOTEREN ACHTEREENVOLGENS ALVAST .••

• Duidelijke, nuttige informatie geven over onze werkgroep.
• Het geven van bruikbare instructie om met waarnemen te kunnen beginnen c.q. het

waarnemen te optimaliseren.
• Publicatie van waarnemingen van o.a. onze leden (foto's, tekeningen, opnamen verkregen

door andere technieken ).
• Op verzoek het door ons verstrekken van informatie over maan en planeten en/ofverwijzing

naarandere bronnen.
• Plaatsing van eigen artikelen en lof aanvullingen b.v. op een maandoverzicht, recent (actueel)

nieuws e.d., uitsluitend daar waar het gaat om maan en planeten.
• Opgave van aktiviteiten van de werkgroep, programma's van bijeenkomsten, aandacht voor

aktiviteiten voor onze leden.
• Vermelding van aktiviteiten van buitenlandse werkgroepen, zeker als het gaat om de goede

band met onze Belgische collega's.
• Een ideeënpagina. Een pagina die, b.v. ruimte geeft aan ideeën van leden, verwijst naar

interessante programma' s in de media waar b.v. bepaalde actualiteit te vinden is.
• Plaatsing van zogeheten" links" naar andere sites, alwaar een enorme aanvullende

(specifieke en gedetailleerde) schat aan gegevens te vinden is.
• Vermelding van het secretariaat van onze werkgroep, zijnde het aanspreekpunt van de

vereniging. Mensen moeten weten, waar ze in de eerste plaats terecht kunnen. Zo ook opgave
van de overige bestuursleden.

DE UITVOERING.

De uitvoering ( lay-out- plaatsing van teksten/fotomateriaal - het aanbrengen van links -
het indelen van pagina's - kortom de technische kant van de zaak ) is in handen van onze
webmaster Mark Goedhart, tevens lid van de werkgroep.
Wel houdt hij in dezen - zeker wanneer het om zaken van astronomische aard en beleid gaat-
steeds contact met de secretaris van de werkgroep Maan en Planeten. Wij blijven op de hoogte
van elkaars werkzaamheden, hetgeen inhoudt, dat er regelmatig contacten over en weer zijn met
als uitgangspunt eens per week. In zaken van belang onderhoudt de secretaris uiteraard contacten
met zijn collega-bestuursleden, waardoor zij niet alleen op de hoogte zijn maar ook, daar waar
nodig, in gezamenlijk overleg tot adviezen komen en/ofbesluiten nemen.

DE WAARNEEMRUBRlEK

Op het scherm tref je op eerste pagina de rubriek waarnemingen aan. Onze waarnemings-
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leider en redakteur van ons blad Mercurius Hans Goertz zal zich ontfermen over de
waarneemrubriek ( button: waarnemingen ). Hij beschikt al over heel wat mappen met
observaties en het is zijn bedoeling deze te scannen en op de web site te plaatsen. Hij rangschikt
ze naar object en daaraan kan ook een stukje uitwerking toegevoegd worden als b.v.
positiemetingen, projectiekaarten e.d. Zo kan iedereen de waarnemingen van anderen met die van
zichzelf vergelijken.
Voor de realisatie hiervan is natuurlijk tijd nodig, maar inmiddels vorderen zijn werkzaamheden
en vanaf begin juni kunnen we genieten van de eerste resultaten.

EXTRA HULP VAN WERKGROEPLEDEN ? GRAAG!!!

We zouden graag zien, dat er enkele ( een tweetal b.V. ) mensen bijkwamen, leden van onze
werkgroep, die ons willen assisteren. Daarbij zou het dan niet moeten blijven bij adviseren, maar
het leveren van bijdragen wordt daarbij ook zeer op prijs gesteld. Hoe zoiets
inhoudelijk het beste kan functioneren is nog iets wat - in overleg - verder uitgewerkt kan
(dient te) worden. We komen op dit thema terug op de a.s. bijeenkomst te Bussloo.
Niet ieder lid van de werkgroep zal in de gelegenheid zijn om op zaterdag 31 maart aanwezig te
zijn, maar zij die graag hun medewerking aan de homepage- hoe bescheiden ook - willen
verlenen, worden vriendelijk verzocht zich op te geven bij de secretaris van de werkgroep.
Mensen, hier ligt nu o.a. een prachtige kans om - voor zover je dat al niet was - een actief
lid te zijn, zodat we meer en meer van een echte werkgroep kunnen spreken.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN •....... !!

We kennen allen de tekst vermeld in allerlei uitgaven b.v. boeken - brochures - bladen enz.enz.
als ." ... Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd enlof
openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie of op welke wijze enlof door welk
ander medium ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever... .... ",
Dit geldt onverkort ook voor een website.
Lv.m.de uiteindelijke verantwoordelijkheid die een bestuur altijd heeft, is afgesproken met de
webmaster, dat wanneer gebruik gemaakt wordt van zaken afkomstig van derden als b.v. teksten,
afdrukken van, foto's, citaten enz. enz. - toestemming is gevraagd aan de desbetreffende
instantie/auteur e.a. Hieruit vloeit b.v.voort, dat een dergelijke tekst e.a.op de website, bij
verleende toestemming, wordt voorzien van bronvermelding.

EEN VISITEKAART JE! HOE DAN ...••...

... ... Tevreden zijn met een website met daarop alleen een adressenbestand van bestuursleden-
korte info over de werkgroep ( met doelstellingen en bezigheden ) - af en toe plaatsen van
artikelen e.a. van derden en het zoveel mogelijk verwijzen naar andere websites, alhoewel niet
onbelangrijk hoor, lijkt ons weinig zinvol. Bezoekers zijn dan bij ons gauw uitgekeken en dan
kun je je afvragen of we ons de moeite dan maar niet beter kunnen besparen. In zo'n geval zou je
alleen de waarneemrubriek tot homepage kunnen promoveren.

Wil men een homepage, die ook ( net als Mercurius !) een visitekaartje wordt van onze werk-
groep ( Onze homepage kan dagelijks bezocht worden, ons blad verschijnt 2 x per jaar ... ) dan
zal er toch wat meer moeten gebeuren. Zie daarvoor b.V. nog eens de hieraan vooraf- gaande
alinea met onze ideeën hierover. We zouden b.V. graag originele artikelen plaatsen
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(Dus van eigen hand, dat doen we in Mercurius toch ook, nietwaar !). Die hoeven dan beslist niet
voorzien te worden van zeer verfijnde astro-details, die kunnen we vinden in de Sterrengids en in
een scala aan websites.
Er zijn heus best aardig wat onderwerpen mogelijk voor een kort of ietwat langer artikeltje. Wel,
klim zo nu en dan eens in de pen. Assistentie nodig, we helpen je desgevraagd.

Wij vinden overigens ook, dat het allemaal echt niet zo uitgebreid hoeft te zijn (gezien hoeft te
worden ), het moet binnen redelijke grenzen blijven / te doen zijn. Af en toe nieuwe bijdragen om
van tijd tot tijd onze site "op te kunnen frissen". We kunnen thans reeds aangeven, dat ondanks
de toch al behoorlijke inzet van hen, bestuursleden hun steentje zullen bijdragen in de vorm van
het af en toe schrijven van een artikel(tje).Het opstarten en straks up-to-date houden van de
waarneemrubriek is ook al in goede handen. Dus, beste leden, wij gaan ervoor, doe ook mee. We
gaan het in ieder geval een jaartje proberen, toch!
Onze vereniging komt hierdoor zeker meer in de belangstelling en dit medium biedt m.i, zeker
ook een kans om meer leden aan te trekken.

Zo zullen er mogelijk meer ideeën zijn om er iets leuks van te maken en wij stellen uiteraard
ook adviezen, op- en aanmerkingen zeer op prijs. Die hebben we overigens al gehad.

Neem eens kijkje op onze site. Je kunt ons vinden op het adres:

www.geocities.comlmaanenplaneten

Jullie zullen het ongetwijfeld met me eens zijn, dat onze webmaster Mark reeds leuk en goed
werk gedaan heeft.

Jan Viester.

EEN NIEUWE WERKGROEPSLEIDER BIJ ONZE ZUIDERBUREN

Aan het eind van het afgelopen jaar hebben we vernomen, dat de leiding van de werkgroep Maan
en Planeten van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde (VVS), voorheen Werkgroep
Planeten (VVS), is overgenomen door de heer Alexander Vandenbohede uit Brugge.
De nieuwe praeses van de werkgroep is een jonge student aan de Universiteit van Gent en
behaalde aldaar reeds de graad van Doctorandus in de geologie en vervolgt thans zijn studie om
de hoogste academische graad van Doctor te behalen.
Hij is eveneens zeer geïnteresseerd in de astronomie en als zodanig verbonden aan de
volkssterrenwacht Beisbroek, die dichtbij Brugge is gelegen. In het korte onderhoud, die ik met
hem mocht hebben, vertelde Alexander met enthousiasme over het prachtige instrumentarium
waarover deze sterrenwacht beschikt 1.w. een 30 cm telescoop van het type Schmidt Cassegrain
en een 20 cm flIS refractor.
Op mijn vraag of hij als logisch uitvloeisel van zijn studie ook bijzonder geïnteresseerd is in
de geologie van de planeet Mars, antwoordde hij : "Dat is nu juist voor mij de motivatie
geweest om mij te voegen bij de werkgroep Maan en Planeten ".
Alexander heeft er kennelijk zin in, heeft reeds de nodige resultaten van de Jupiter- en
Saturnuswaarnemingen in ontvangst kunnen nemen en kijkt al uit naar de komende
Marsoppositie.
Wij wensen hem langs deze weg veel succes toe met zijn nieuwe taak.
Aansluitend hierop willen we zeker niet de uitstekende samenwerking onvermeld laten, die wij
in de vele voorgaande jaren met de Vlaamse werkgroep voor Maan en Planeten hadden. Wij

Mercurius
Werkgroep Maan & Planeten 32

Jaargang 10, nummer 2
maart 2001



willen onze zeer gewaardeerde collega's Mark Bosselaers en Wim Cuppens daarvoor hartelijk
danken.
Zij waren in de voorgaande jaren de werkgroepleiders van voornoemde werkgroep en o.a.
actief betrokken bij de uitwisseling van gegevens over Maan en Planeten.
De Nederlandse Vereniging werkgroep Maan en Planeten van de NVWS ziet die fijne
samenwerwerking met de Vlaamse Vereniging graag gecontinueerd.

Jan Viester, secretaris.

Werkgroep Maan en Planeten

Jaaroverzicht 2000

Omschrijving

Saldo per 31/12/1999

Inkomsten:

Contributie 2000
15,-- 84x
10,-- 3x
20,-- 2x
25,-- Ix

Contributie 2001
15,-- 4x

Creditrente

Subtotaal inkomsten 2000

Uitgaven:

Onkosten Jan Viester
Onkosten Jan Viester
Portokosten Peter Louwman
Portokosten Peter Louwman
Portokosten Peter Louwman
Vergoeding lezing Prof Bodifée
Reiskosten dhr. E. Bevk
Portokosten aanmaningen Ido Oosterveld
Kamer van Koophandel Haaglanden

Subtotaal uitgaven 2000

Saldo per 31/12/2000

Ido Oosterveld, Penningmeester.

Debet Credit

4.062,52

1.260,--
30,--
40,--
25,--

60,--

88,47

1.503,47

189,65
171,20

160,20
289,20
409,--

75,--
42,50
27,--
46,22

1.409,97

4.156,02
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SatrSd (384x255x256 gif)

Bericht van de redactie van Mercurius:

Door een misverstand bij de drukker zijn de afbeeldingen aan de voor- en
achterkant van deze Mercurius niet gerasterd, zoals wel het geval is met alle
andere afbeeldingen.
Hierdoor zijn de prachtige haarscherpe foto's van de maan (van Ido Oosterveld)
en van Saturnus (van Henk Munsterman) heel donker en wazig afgebeeld.
Dit vinden wij buitengewoon jammer en wij verontschuldigen ons hiervoor.

In de volgende editie van Mercurius (oktober 2001) zullen wij beide foto's
opnieuw plaatsen en wij zullen ervoor zorgen dat ze dan volledig tot hun
recht zullen komen.

Hans Goertz, redacteur



De maansverduistering van 9 ianuari 2001

Opname boven:
Sietse Dijkstra (Almelo), tijdstip: 20u13m UT
Telescoop: Celestron 8, 25sec. belichtingstijd
Film: Fuji Sensia 11,400ASA

Opname links:
Richard Bosman (Enschede),
tijdstip: 20u58m UT, Telescoop: lO2mm refr.
f= lOOOmm, gefotografeerd in primair
brandpunt
25 sec. belichtingstijd
Film: Agfa optima, 200ASA
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