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Contributie
Het bestuur is voortdurend bezig met het plannen en begroten van activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen
bekostigen is uw contributie uiteraard van belang.
Ontvangst Mercurius digitaal:
Contributie tot 20 jaar
€ 15,00 per jaar
Contributie vanaf 21 jaar
€ 20,00 per jaar
Ontvangst Mercurius in gedrukte vorm:
Contiebutie
€ 30,00 per jaar
Leeftijd vanaf
Contributie kunt u overmaken op
IBAN: NL79 ABNA 0544 7500 71
t.n.v KNVWS-Maan & Planeten te Achterveld.
Vergeet niet te vermelden: “Contributie 2016”
Losse nummers Mercurius kosten €3,50 mits nog leverbaar.

Van de voorzitter

Inhoud

Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten
Hier is hij dan... De eerste digitale Mercurius (die voor enkele van
onze leden nog op de ouderwetse manier op de deurmat valt!). Ik
raad u overigens aan ook eens op onze website oudere versies van
Mercurius te bekijken. Er staan er inmiddels een flink aantal online!
Als ik dit schrijf ben ik ook druk bezig met de voorbereiding van
onze workshop “Planetary Imaging”. De workshop start in februari
bij volkssterrenwacht Halley en er hebben zich inmiddels voldoende
belangstellenden aangemeld.
De laatste keer dat ik betrokken was bij een vergelijkbare workshop
is alweer enkele jaren geleden. De workshop werd toen gehouden bij
de Sonnenborgh in Utrecht.
De onderdelen over camera’s en software moeten bijna volledig worden herschreven, de ontwikkelingen op dat gebied zijn erg hard gegaan en dat is ook goed te zien aan de resultaten die tegenwoordig
worden behaald!
Wat kunt U zoal in deze Mercurius vinden:
De samenwerking tussen John Sussenbach en Willem Kivits heeft
prachtige gedetailleerde opnamen van Neptunus opgeleverd, iets
dat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden, John schrijft over
dit project.
Verder twee artikelen van onze kersverse PR functionaris a.i. MarcelJan Krijgsman (officiële voordracht en benoeming zal plaatsvinden
voor/tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering) respectievelijk over de New Horizons-missie naar Pluto en Dawn naar Ceres.
Jan Viester ging op bezoek bij Richard Bosman en interviewde een
van onze beste planeetfotografen.
We staan ook nog even stil bij de afgelopen maansverduistering van
28 september die in een groot deel van Nederland van begin tot eind
kon worden waargenomen.
Tenslotte een artikel “Uit de oude doos” De inslag van Shoemaker
Levy op Jupiter.
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Ik wens u veel leesplezier en, zij het wat laat, nog een voorspoedig
2016 met vele heldere nachten en in ieder geval een heldere dag als
op 9 mei aanstaande de planeet Mercurius voor de zon langs trekt!
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Ruimtesonde Dawn in baan rond Ceres
Marcel-Jan Krijgsman
Op 6 maart 2015 werd de Dawn ruimtesonde de eerste missie in een baan rond een dwergplaneet. Dawn kwam eerder al in 2011 in een baan rond de asteroïde Vesta en verliet deze
in 2012 voor de lange tocht naar Ceres. Dit was mogelijk dankzij de ionenmotor, een motor
met heel weinig kracht (specifieke impuls), maar wel met een dusdanige versnelling, dat het
geschikt is voor planetaire reizen zoals deze.
Dawn was 61.000 km ver toen het ingevangen
werd door de zwaartekracht van Ceres. Aanvankelijk waren er nog weinig mogelijkheden om Ceres
te onderzoeken, omdat de ionenmotor bijna altijd
aan stond om dichter bij Ceres te komen. De instrumenten konden dus weinig op Ceres gericht
worden. In mei pas kwam Dawn in zijn eerste “science orbit”, een baan van 13.500 km hoogte.
Vlekken die vragen oproepen
Onderweg naar Ceres waren al een paar foto’s gemaakt en wat van grote afstand al opviel, was dat
er twee heel heldere plekken te zien waren op het
voor de rest vrij donkere hemellichaam. Terwijl
Dawn dichterbij kwam, werd er druk gespeculeerd
wat deze vlekken zouden kunnen zijn. Gedacht
werd aan een ijsvulkaan of een geiser.
Gelukkig maar dat de sonde in de loop van het jaar
in steeds lagere banen rond Ceres kwam. In juni
was hij nog steeds 4.400 km ver van het oppervlak.
In augustus tot oktober werd de baan verlaagd naar
een hoogte van 1.450 km en in december zal hij
zich op een hoogte van slechts 375 km bevinden.

Krater en berg in vorm van piramide
Daartussen bracht Dawn Ceres in steeds meer detail in kaart. De krater waar de twee “bright spots”
zich bevonden kreeg een naam: Occator. Gedetailleerdere foto’s laten zien dat er heel veel kleinere
heldere vlekken te zien zijn. Zelfs van dichterbij
bleven deze heldere plekken een raadsel. Er werd
even gespeculeerd dat er misschien een mist boven de vlekken hangt.
Dawn’s instrumenten zijn niet erg geschikt om zulke
heldere objecten te fotograferen of er aan te meten.
Detectoren raken oververzadigd van de hoeveelheid
licht dat erdoor gereflecteerd wordt. Met enige moeite heeft men kunnen achterhalen dat deze plekken
zout bevatten, dus of geheel zout, of zout waterijs.
Maar de “bright spots” waren niet de enige oppervlakte kenmerken die wetenschappers verbaasden. Er is ook een piramidevormige berg gevonden, inmiddels Ahuna Mons geheten, waar men
nog geen verklaring voor heeft. De berg is meer
dan 6 km hoog en heeft scherp aflopende zijden.
De berg is enig in zijn soort op Ceres en lijkt niet
ontstaan te zijn ten gevolge van een inslag.

Een hoogtekaart van Ceres. De kleurenschaal gaat van blauw (7,5 km onder het oppervlak) tot
wit (7,5 km boven het oppervlak).
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Hoe interessant de oppervlakte kenmerken ook
zijn, wetenschappers hebben nog wel wat andere
vragen. Zo lijkt het erop dat het oppervlak van
Ceres bestaat uit ammoniak-houdende klei mineralen. En dat is erg vreemd, want men denkt dat
je voor ammoniak een bron uit de regionen bij de
buitenplaneten nodig hebt. Dus of er is iets van
het buitenste deel van ons zonnestelsel op Ceres
ingeslagen, of Ceres komt zelf daar vandaan. Wetenschappers die met gegevens van Dawn werken
sluiten dat laatste niet meer uit.
Dawn’s missie houdt officieel op in maart 2016,
maar afhankelijk van de hoeveelheid xenon brandstof kan het ruimtevaartuig nog dichterbij komen
en nog meer resultaten opleveren.

De krater Occator met de “bright spots”.

Ahuna mons is een vreemde conische berg op Ceres.

Van de penningmeester
Bert Bogchelman
Het jaar 2015 is weer voorbij. Ik wens iedereen een goed, gezond en gelukkig 2016 toe. Als
werkgroep gaan we weer boeiende lezingen op
onze bijeenkomsten organiseren en wordt ons
blad Mercurius weer verzorgt.
Voor de bijeenkomsten en ons blad moeten
kosten gemaakt worden. U kunt mij als penningmeester (en uiteraard de werkgroep en dus
uzelf) weer blij maken met uw jaarlijkse betaling van de contributie.
Een aantal leden heeft eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven.
Vanwege de hoge kosten bij de bank hier-

voor is besloten om die te laten vervallen.
Wilt u zo vriendelijk zijn € 20 over te maken op
rekening nummer NL79 ABNA 0544 7500 71
t.n.v de werkgroep Maan en planeten te Achterveld. Wilt u het blad Mercurius in 2016 op
papier ontvangen? Dan is een contributie van
€ 30 nodig door de hoge drukkosten.
Een aantal leden heeft 2016 al voldaan maar er
zijn er ook enkelen die afgelopen jaar nog niet
hebben voldaan. Meer informatie hierover is bij
mij verkrijgbaar. (a.bogchelman@hetnet.nl).
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
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De onthulling van Pluto
Marcel-Jan Krijgsman
Op 14 juli dit jaar, op 12.500 km afstand van het oppervlak,
vloog de New Horizons sonde als eerste ruimtemissie langs
Pluto. Ook al is New Horizons het snelst gelanceerde ruimteschip ooit, toch kostte het 9,5 jaar vanaf de lancering op 17
januari 2006 om bij de dwergplaneet te komen.
New Horizons werd op 6 december 2014 uit zijn slaap gehaald
en vanaf januari werden de eerste foto’s van de LORRI* camera
van Pluto en Charon naar aarde gestuurd. Toen nog was de
dwergplaneet slechts een paar
pixels groot. Over de maanden
echter, toen New Horizons de
honderden miljoenen kilometers
naar Pluto overbrugde, werd
steeds iets meer detail getoond.
Overbelaste computer
Nu de ruimtesonde dichterbij
kwam, werden overbelichte foto’s gemaakt om mogelijk puin
of nieuwe manen in een baan

rond Pluto te detecteren. Pluto
heeft voor zo’n klein hemellichaam opmerkelijk veel manen
(vijf) en het zou kunnen dat die
ontstaan zijn na een botsing.
Met zijn snelheid van 16,26 km
per seconde zou elk korreltje
al destructief kunnen zijn voor
New Horizons, dus de missieplanners wilden de confrontatie
met zulk puin uit de weg gaan.
Maar er werd geen materiaal
van enig gevaar gevonden en
dus kon New Horizons zonder
correcties verder gaan.
Op 4 juli, met nog 10 dagen voor
de dichtste nadering, sloeg de
schrik dan toch even toe, toen

Pluto en Charon in kleur, met een opgerekt kleurenpalet.
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de ruimtesonde in “safe mode”
ging door een softwarefout.
Daarbij schakelde het ruimteschip over op de reserve computer. Het euvel bleek ontstaan
te zijn doordat de primaire computer overbelast was. Een dag
later werd de oorzaak van het
probleem duidelijk en op 7 juli
werden de normale werkzaamheden weer hervat.
In de dagen voor aankomst
kregen we de kant van Pluto te
zien die zich op moment van de
dichtste nadering aan de achterkant van Pluto zouden bevinden (tevens de kant die altijd naar Charon gericht is). Dus
hoewel de naar aarde gestuurde
beelden wat grof waren, zullen ze nog enkele decennia de
beste foto’s zijn die we van die
kant te zien krijgen. Wat we te
zien kregen, waren vier donkere
vlekken van ongeveer gelijke
grootte rond de evenaar van
Pluto. Het werd niet duidelijk of
dit vlakten of plateaus waren.
Mogelijk komen we dat aan de
hand van later verstuurde gegevens nog te weten. Ook leken er
kraters zichtbaar.
Balletdansen bij de
dwergplaneet
Instrumenten als de hoge resolutie camera LORRI, de multispectrum camera Ralph, de
spectrometer Alice en de radio
telescoop zitten op verschillende kanten van het ruimteschip, dus om de instrumenten
van New Horizons te richten
op Pluto en zijn manen, moest
het ruimteschip steeds gedraaid
worden. In de flyby langs Pluto
was New Horizons dan ook geprogrammeerd met een ingewikkelde choreografie. Omdat
commando’s vanaf aarde er 4,6
uur over doen om Pluto te bereiken, konden de missieplanners
niets anders doen dan de signalen afwachten en hopen dat er
niet nog eens zo’n bug voordeed
als op 4 juli. De instrumenten
LORRI en Ralph zouden beelden
schieten van dichtbij, maar wat
ze precies zouden tonen, en of
dat interessant zou zijn, dat was
nog maar afwachten.

De beelden van vlak voor de
dichtste nadering van Pluto
overtroffen alle verwachtingen.
Het oppervlak van Pluto blijkt
enorm divers te zijn. Pluto bleek
een hartvormig kenmerk van
stikstofijs en methaanijs op het
oppervlak te hebben dat inmiddels genoemd is naar de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Er omheen bevinden zich
oudere, donkere en meer bekraterde gebieden.
Na de flyby en de vele manoeuvres wachtte men in het Mission
Operations Center in het Johns
Hopkins University Applied Physics Laboratory (halverwege tussen Baltimore en Washington
D.C.) met spanning af of New
Horizons weer van zich liet horen.
Op 15 juli 3:00 uur Nederlandse
tijd kwam dat signaal binnen en
barstten de vluchtleiders en wetenschappers in gejuich uit.
Stikstof, methaan en een staart
In de dagen na de flyby kwamen foto’s van Pluto en Charon
binnen, maar daarop was hoge
compressie toegepast, met als
doel dat deze snel overgezonden
konden worden. Naast fotomateriaal, kwamen er meetgegevens
door over de atmosfeer van Pluto. Deze atmosfeer bestaat voornamelijk uit stikstof moleculen,
maar ook methaan, waterstof

Op de ijsvlakte van Sputnik Planum is nauwelijks een krater te bekennen. Vergelijk dat met de gebieden er omheen. Berekend is dat
Sputnik Planum jonger dan 10 miljoen jaar moet zijn. Geologisch
piepjong dus.
cyanide en koolmonoxide. De atmosfeer reikt maar liefst tot 1600
km boven het oppervlak. De atmosferische druk aan het oppervlak is overigens slechts tussen
de 6,5 en 24 microbar. Dat verhinderde niet dat New Horizons,
kijkend naar Pluto in tegenlicht
van de zon, de atmosfeer heel
duidelijk in beeld kon brengen.
Buiten de atmosfeer van Pluto,
achter de dwergplaneet blijkt een

staart van stikstofionen te hangen die ergens tussen 77.000 en
109.000 kilometer lang is. Deze
staart is het resultaat van interactie met zonnewind.
De atmosfeer heeft indirect ook
gezorgd voor de roodbruine kleur
van Pluto. Onder invloed van ultraviolet licht van de zon wordt
het stikstof en methaan afgebroken, waarna de ionen daarvan
nieuwe verbindingen aangaan.

Pieken van waterijsbergen steken als silhouetten door de nevel en diverse lagen in de atmosfeer zijn
zichtbaar. Te zien is dat Pluto een schemergebied kent. De zon is er al onder, maar het door de atmosfeer
verstrooide licht schijnt nog tussen de lange schaduwen van de bergen.
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Charon and the Small Moons of Pluto

Styx

Nix

Kerberos

Hydra

10 miles

Charon

10 km

Alle manen van Pluto op ware grootte.
Uit dit proces ontstaat roodbruine en kleverige polymeren die
tholinen genoemd worden. Deze
tholinen slaan dan neer op het
oppervlak. Pluto is niet de enige
plek in het zonnestelsel waar
tholinen ontstaan. In de atmosfeer van Saturnusmaan Titan,
een maan met overvloedige hoeveelheden methaan en ethaan,
zijn grote tholine polymeren gedetecteerd (tot het gewicht van
80 koolstofatomen).
Stroompatronen en onstuimig
verleden Charon
In september kwamen de eerste
hoge resolutie foto’s van nabij
het oppervlak van Pluto binnen.
De foto’s waren vooral van op en
rond het westen van Tombaugh
Regio. Deze westelijke ijsplaat
kreeg de naam Sputnik Planum.
De foto’s bleken een schot in de
roos. Er waren stroompatronen in
het stikstof- en methaanijs te zien
die deden denken aan gletsjers
en bergen van waterijs van maar
liefst 3 kilometer hoog. Pluto
heeft een excentrische baan die
deels binnen de baan van Neptunus ligt. Mogelijk dat de gletsjers
toen vloeibaar waren.
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Uit de foto’s van Charon bleek dat
deze maan een onstuimig verleden gehad heeft. Het oppervlak
zit vol met bergen, kloven en
landverschuivingen. De grootste
kloof van Charon is maar liefst
1600 km lang, vier keer langer dan de Grand Canyon. John
Spencer, een van de wetenschappers van het New Horizons team
merkte op dat het er op leek alsof
de korst van Charon ooit geheel
opengebarsten is geweest. Op
de noordpool van Charon is een
enorme donkere vlek te zien. Dit
gebied is mogelijk neerslag uit
Pluto’s atmosfeer. Het gebied is
Mordor genoemd, naar het gebied uit J.R.R. Tolkien’s Lord of
the Rings boeken.
Ook foto’s van de kleinere manen Hydra, Kerberos, Styx en
Nix kwamen binnen. Een theorie zegt dat deze kleine manen
ingevangen kometen zijn. De
grote verrassing was dat Nix en
Hydra een heel chaotische rotatie hebben. Ze blijken heel onregelmatig te tuimelen.
Verder naar de Kuipergordel
Inmiddels is New Horizons op
weg naar een nieuw doel in de

Kuipergordel. Het was altijd al
het plan om na Pluto een ander Kuipergordel object te bezoeken. Alleen moest deze nog
ontdekt worden ten tijde van de
lancering. De zoektocht leverde
aanvankelijk niets op, totdat
men besloot de Hubble Space
Telescope in te zetten. Er werden drie kandidaat objecten gevonden en daarvan werd 2014
MU69 gekozen. Qua grootte is
het echter niet te vergelijken:
2014 MU69 is ongeveer 45 km
in doorsnede, Pluto 2374 km.
Dit is echt een ijsblok uit het begin van het zonnestelsel. New
Horizons gaat er op 1 januari
2019 langs komen.
Na dat bezoek zal New Horizons
verder het zonnestelsel uit vliegen, maar het zal de Voyagers
nooit inhalen. Verwacht wordt
dat de energiebron, de radioisotoopgenerator, het nog tot in de
late jaren dertig van deze eeuw
zal volhouden.
* Long-Range Reconnaissance
Image, gekoelde CCD camera
die belangrijkste opnames in
zichtbaar licht maakt.

De maansverduistering fotograferen
Wilco Kastelijn
Dit zou mijn eerste poging gaan worden om een maansverduistering te fotograferen dus om
er zeker van te zijn dat het ging lukken heb ik mijn beoogde opstelling een dag eerder uitgeprobeerd. Ik wilde het proberen met mijn dslr camera met een 500mm/f6.3 spiegellens op een
driepoot geplaatst op mijn volgplatform. Dat bleek goed te lukken, al zou een volledig verduisterde Maan wat donkerder zijn dus de benodigde belichtingstijd zou wel iets anders liggen.
De volgende nacht was het dan zover. De avond
ervoor had ik alles klaar gezet in de schuur zodat
ik direct uit bed zou kunnen springen, jas aantrekken en beginnen. Jammer genoeg had ik maandagochtend geen vrij kunnen nemen dus besloot
ik de wekker maar te zetten een half uur voor het
begin van de totale verduistering en even uit het
raam te turen om te zien of het helder was. De
weersvoorspellingen waren erg onzeker, Gerrit
Hiemstra hield het er tijdens het 8 uur journaal op
dat er alleen in Zeeland iets van te zien zou zijn,
al gaf de wolkenprognose op buienradar toch iets
anders aan.
Om half 4 ging de wekker, dus ik strompelde half
wakker naar het raam, gordijn open, en zowaar
het was kraakhelder, yes! Binnen 5 minuten stond
ik buiten, camera met volgplatform stonden in de
schuur en binnen enkele minuten was ik klaar met
de uitlijning van het platform. Eenmaal wat testfoto’s gemaakt om de focus goed te krijgen en de
interval timer ingesteld was de maan al bijna volledig bedekt. Waar ik niet op had gerekend was de
geringe lichtsterkte van de volledig verduisterde
maan, dusdanig dat ik er pas wat van begon te
zien bij enkele seconden belichtingstijd bij 400
ISO. Nu maar hopen dat het platform voldoende
nauwkeurig volgt om geen uitgesmeerde foto’s te

4:12

krijgen. De volledige verduistering trad in om 4:10
en begon met een opvallende blauwe gloed aan de
meest verlichte kant (eerste opname).
Na 20 minuten was de maan volledig bedekt met
een prachtige en enigszins mystieke donkerrode
kleur. Ik heb ooit eerder een maansverduistering
aanschouwd maar in mijn herinnering was de
Maan niet zo donker als nu. Met het blote oog was
hij niet erg duidelijk te zien, het gaf een surrealistisch beeld. Tegen 5:30 stond de Maan bijna
achter het dak van de buren en hield ik het voor
gezien. Toen ik boel ging opruimen ontdekte ik dat
de camera lens helemaal was beslagen, grrrr! Als
dat maar niet tijdens de opnamen was gebeurd.
Ik was nog even mijn bed in gedoken maar klaarwakker besloot ik om achter mijn laptop de duiken
om de foto’s te selecteren en te bewerken voordat de kinderen wakker werden. De opnamen van
de eerste uur bleken er goed op te staan, maar
jammergenoeg was de lens gaandeweg inderdaad
gaan beslaan dus kon ik de foto’s geschoten na 5
uur weggooien. Uiteindelijk ben ik niet ontevreden
met het eindresultaat. De eerste opname is een
enkele foto terwijl de andere 2 het resultaat zijn
van 100 gestapelde opnamen die ik achter elkaar
had geschoten met 2 seconden belichtingstijd. Ik
had het niet willen missen!

4:30

4:43
W. Kasteleijn, 28-09-2015
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Deze 1+1 actie is alleen verkrijgbaar bij
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Stormen op Neptunus
John Sussenbach en Willem Kivits
Sinds de degradatie van Pluto tot dwergplaneet is Neptunus de verst afgelegen planeet. De
ontdekkingsgeschiedenis van deze planeet is en blijft een heel bijzonder verhaal. In oktober
2015 was ik (John) in Parijs voor een astronomisch symposium dat werd gehouden op de sterrenwacht van Parijs. Deze sterrenwacht heeft een indrukwekkend verleden. Zo heeft de Deense
astronoom Ole Römer in 1676 op deze sterrenwacht voor het eerst de snelheid van het licht berekend met behulp van de satellieten van Jupiter (Fig.1). Het was op deze sterrenwacht dat Leverrier de berekeningen uitvoerde om een nog onbekende planeet op te sporen die verstoringen
veroorzaakte in de loop van Uranus (Fig.2). Op 23 september 1846 hebben deze berekeningen
geleid tot de ontdekking van de planeet Neptunus door Galle en d’ Arrest op de Berlijnse sterrenwacht op 1 graad afwijking van de door Leverrier voorspelde positie.

Fig. 1 Herinnering aan het meten van de lichtsnelheid door Ole Römer in 1676

Fig. 2 Standbeeld van Leverrier vóór het Observatoire de Paris

Uitdaging voor de astrofotograaf
Voor amateurs is Neptunus een moeilijk te bestuderen object vanwege zijn geringe diameter van
ongeveer 2,4”. Zelfs bij de hoogste vergrotingen
blijft Neptunus een piepklein blauw schijfje zonder
details. Je hebt een kijker met een behoorlijke
diameter nodig om het schijfje van deze planeet
te zien en dat geld ook voor het detecteren van
zijn grote satelliet Triton. Ook voor astrofotografen is de planeet een hele uitdaging. Hierbij is
een opname van de schrijver van dit stuk (John
Sussenbach-red.) toegevoegd waarin zowel Neptunus als Triton goed zichtbaar zijn (Fig.3). Er zijn
geen details zichtbaar, behalve dat het zuidelijk
halfrond wat helderder is dan het noordelijke halfrond. Het bezoek van Voyager 2 aan Neptunus in
1989 bracht een grote doorbraak in onze kennis
van Neptunus. Dit ruimtevaartuig ontdekte donkere en heldere stormen op Neptunus, die soms
zeer stabiel waren. Verder werd duidelijk dat er
zeer snelle atmosferische bewegingen waren. In
de equatoriale zone raast de atmosfeer voort met
snelheden van 1200 km/uur en meer. In het verleden is Neptunus verschillende malen door ons
vastgelegd maar er zijn nooit echt details door ons
gedetecteerd.

Fig. 3 Neptunus en Triton op 23 september 2009.
Noord is boven. Opname: J. Sussenbach

Mercurius
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Stormen op Neptunus
Op 13 juli 2015 hebben Ricardo Hueso Alonso (Escuela Técnica Superior de Ingeniería te Bilbao,
Spanje) met een 2,2 meter telescoop een heldere
spot op Neptunus ontdekt en zijn vraag aan de
amateurwereld was of zij dit konden bevestigen.
Omdat de omstandigheden in Houten (woonplaats
auteur) in die tijd nogal slecht waren, had deze
pas in de nacht van 19 op 20 juli gelegenheid Neptunus vast te leggen en zelfs toen was de transparantie slecht. Hierdoor moest een rood pass filter worden gebruikt, i.p.v. een IR pass filter om
voldoende licht te hebben. De opnamen werden
gemaakt met een C14 telescoop bij f/22 en een
ASI224 MC kleurencamera.

Fig. 6 Neptunus op 1 augustus 2015. Combinatie
van J. Sussenbach en W. Kivits. Noord is boven.
Inmiddels was de vlek ook door andere amateurs
gedetecteerd, waaronder Willem Kivits Hij gebruikt zowel een C14 Schmidt-Cassegrain telescoop als een 20 inch Newton telescoop in combinatie met een ASI224MC camera.

Fig. 4 Transmissiespectrum van een
ASI224MC camera

In de weken en maanden die volgden bleek de heldere vlek zeer stabiel te zijn. Deze vlek was inmiddels omgedoopt tot Spot A. Op 1 augustus 2015
werd Spot A door ons beiden vastgelegd. Het interessante was dat wij op verschillende tijden hebben
waargenomen. John Sussenbach legde de vlek vast
om 1.08 UT en Willem Kivits om 2.52 UT (Fig.6).
De rotatie van de vlek is duidelijk zichtbaar.

De camera heeft een behoorlijke gevoeligheid
in het infrarood met name in het gebied tussen
750 en 900 nm (Fig.4), waardoor beelden konden worden verzameld bij 20 frames per seconde.
De opname laat een vlek zien in de buurt van de
voorspelde positie bij de Centrale Meridiaan. Vergelijking van de opnamen van 1.11 UT en 1.59 UT
laat zien dat de vlek roteert (Fig.5).

De drift van de op latitude -40º gelegen Spot A
bleek redelijk constant. Inmiddels was het al eind
September 2015 geworden en Spot A was nog
steeds zichtbaar.
Inmiddels was er nog een tweede stabiele spot gevonden, die de naam Spot B kreeg en op latitude
70º lag. Een voorbeeld hiervan is te zien in Fig. 7,
waarbij zowel Spot A als Spot B zichtbaar zijn.

Fig. 5 Neptunus op 20 juli 20-15. Noord is boven.
Opname: J. Sussenbach

Fig. 7 Neptunus op 11 oktober 2015 met spot A en
spot B. Noord is boven. Opname: J. Sussenbach

12

Mercurius

Fig. 8 Neptunus op 10 september 2015. Zowel
spot A als spot B zijn zichtbaar. Opname: W. Kivits

Fig. 9 Neptunus op 1 november 2015
Opname: J. Sussenbach

Doordat Neptunus steeds verder naar het Westen
schoof werden de waarneemomstandigheden bij
John steeds slechter, zodat het steeds moeilijke
werd om de spots te zien. Ook Willem slaagde erin
zowel spot A als spot B vast te leggen (Fig. 8). De
laatste keer dat John de vlekken kon vastleggen
was op 1 november 2015 (Fig.9). Willem heeft de
spot waargenomen tot eind november 2015.

de resultaten te behalen. Ook professionals kunnen last van tegenslag hebben, zo is ons gebleken.

Amateurs leveren resultaten voor professionals
Bovengenoemde waarnemingen tonen aan dat
met de huidige telescopen en camera’s het zelfs
in Nederland mogelijk is heldere spots op Neptunus waar te nemen. Door de goede gevoeligheid
in het infrarood blijkt de gebruikte ASI224MC camera een waardevol instrument te zijn om deze
verschijnselen vast te leggen. Het is aannemelijk
dat deze spots op de aanwezigheid van hevige
stormen op deze planeet wijzen.
Een bijzonder aspect van het waarnemen van deze
spots is, dat er uit de professionele wereld grote
belangstelling bleek te bestaan voor amateurwaarnemingen. Het probleem dat professionals
hebben is, dat zij beperkte toegang tot de grote
telescopen hebben en dus niet gemakkelijk langdurig en frequent met deze instrumenten kunnen
waarnemen. Amateurs hebben altijd toegang tot
hun eigen telescopen en als het op de ene plaats
bewolkt is, is het op een andere plaats weer helder, zodat er continuïteit in de waarnemingen zit.
In dat verband is het goed te beseffen, dat niet
alleen wij amateurs vaak met tegenvallende omstandigheden zoals wolken, slechte seeing, magere
transparantie, lage hemelstand enz. te maken hebben, waardoor het lang niet altijd makkelijk is goe-

In de lopende Neptunus campagne had het team
rond de in Amerika wonende Nederlandse astronoom Imke de Pater observatietijd kunnen veroveren op een van de Keck telescopen op Hawaii.
Maar in de nacht dat de stormen op Neptunus
zichtbaar zouden zijn, trok op enige afstand een
wervelstorm langs en een uitloper daarvan trok
over Hawaii en de Mauna Kea. Ze zaten dus tegen een grijs wolkendek te kijken dat veroorzaakt
werd door een storm op Aarde i.p.v. een storm op
Neptunus. En wat te denken dan van de volgende
ervaring met de Hubble telescoop?.
Men heeft jaarlijks enkele nachten om Uranus en
Neptunus met de Hubble telescoop vast te leggen, met de bedoeling de langjarige atmosferische
veranderingen te monitoren. Dit keer was dat in
augustus 2015. Uranus ging prima, Neptunus in
eerste instantie ook, tot één van de stabilisatoren
kuren kreeg en Neptunus uit beeld zwiepte. Dat
leidde tot een verlies van 20% van de beoogde
data. Prof. Ricardo Hueso mailde ons dat hij zoiets
nog nooit bij Hubble had meegemaakt. Daaruit
blijkt maar weer, dat professionals sowieso moeite
hebben om tijd op de grote telescopen te krijgen
en dan nog kan van alles fout gaan.
Intussen is wel gebleken dat de professionele
waarnemers van Neptunus dankbaar gebruik maken van de door amateurs verzamelde gegevens
over het gedrag van de stormen op Neptunus en
dat de door amateurs verkregen resultaten goed
passen in de professionele waarnemingen. Het is
leuk om zo als amateurs zo intensief mee te kunnen werken met de grote jongens.

Mercurius
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Highlights 2016 Maan en Planeten
U treft hier de belangrijkste gebeurtenissen aan m.b.t. maan en planeten voor het gehele jaar
2016. Het wordt gedetailleerd per maand aangegeven, zoals in voorgaande jaren, met de bedoeling, dat deze leidraad uw speciale attentie heeft. Daarnaast ook een kort overzicht, die u
snel van informatie voorziet. Dit alles los gezien van alle andere onderwerpen in uw interessesfeer aangaande de astronomie in dit jaar, die van eminent belang zullen of kunnen zijn. De
keuze is geheel aan u.
Kijken we nog even terug naar het jaar 2015, dan
kunnen we vaststellen, dat bij de totale zonsverduistering van 20 maart het weer bijna overal in
ons land roet in het eten heeft gegooid, maar gelukkig... de maansverduistering van 28 september
2015 vergoedde heel veel. Wij hopen toch, dat u
hebt kunnen genieten van een of beide spectaculaire gebeurtenissen.
Nemen we de astro gebeurtenissen van het gehele jaar 2016 onder de loep, dan staat er in onze
streken helaas geen zons- of maansverduistering
meer op het menu, behalve een verduistering in
de halfschaduw (aarde) van de maan op 16 september.
Wie toch voor geen geld de beide Solar eclipsen
van 2016 wil missen, zal in de buidel moeten tasten. Voor de totale eclips van 9 maart moet u n.l.
op Sumatra of Borneo (Indonesië) zijn en voor de
tweede eclips (ringvormig) in het centrale deel van
Afrika. In beide gevallen hebben we de oceanen
als waarneemplaats maar buiten beschouwing gelaten.
Maar niet getreurd waarde collega’s, er wacht ons
ook nu een bijzonder jaar. Naast het feit, dat alle
buitenplaneten in de loop van het jaar in oppositie
komen, wat sowieso al zeer de moeite waard is,
kunnen we op 9 mei (vrijwel de gehele middag
tot in de avond ) weer genieten van een Mercurius
overgang.
Een minder zeldzaam verschijnsel wordt wel geschreven in publicaties, maar bedenk wel, dat
deze overgang van begin tot eind zichtbaar is en
de volgende, geheel waar te nemen overgang, pas
in 2039.
De daartussen ( 2019 en ’32 ) gelegen overgangen zijn maar gedeeltelijk te observeren.
Wel een nietig bolletje overigens en een telescoop
zal nodig zijn. We hoeven echter geen grote ver-

groting te gebruiken. Bij rechtstreeks naar de zon
kijken zult u echter voorzorgsmaatregelen moeten
nemen om oogletsel te voorkomen, projecteer het
zonsbeeld liever op een wit scherm.
Aanvullend op het hier voorgaande kunnen we wel
stellen, dat Venus overgangen zeer zeldzaam zijn.
Akkoord, we zijn er in 2004 en 2012 getuige van
geweest, maar de eerstvolgende zal pas op 11
dec. 2117 te bewonderen zijn.
Misschien aardig te vermelden, dat toekomstige
bewoners van Mars nog in deze eeuw en wel op
10 november 2084 een aarde en maan overgang
kunnen beleven. Spectaculair lijkt me en maar hopen, dat er een lid van onze werkgroep bij is, die
verslag doet voor Mercurius.
Voor wat de buitenplaneten betreft: Jupiter is op
8 maart in oppositie, Mars op 22 mei en Saturnus
vlak daarna op 3 juni. De planeten Uranus en Neptunus staan resp. op 15 oktober en 2 september in
diezelfde stand.. Ruim rond genoemde data zijn ze
vrijwel of de gehele nacht waar te nemen.
Tenslotte... binnenplaneet Venus is t/m maart een
ochtendverschijning en vanaf eind augustus ’s
avonds te zien. Voor wat betreft de zichtbaarheid
van Mercurius verwijzen we u naar de maandoverzichten.
De redactie en in de eerste plaats de waarneemleider hopen vele opnamen te mogen ontvangen
in de vorm van foto’s. Ook wanneer u niet fotografeert of b.v. tekent, horen wij graag over de wijze
waarop u van dit gebeuren geniet en dat geldt uiteraard niet alleen voor de Mercuriusovergang op
9 mei, maar voor al uw observaties m.b.t. maan
en planeten van dit jaar. Graag uw attentie nog
eens voor de oproep van onze hoofdredacteur in
de Mercurius uitgave van augustus 2015.
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De redactie heeft zich beperkt tot vermelding van:
• Conjuncties/samenstanden van de Maan met
een heldere planeet
• Onderlinge planeetconjuncties
• Opposities van planeten
• Zichtbaarheid planeten per maand ( zijnde een
globale weergave )
• Zon- en Maansverduisteringen

NB. Bij de aangegeven highlights staat veelal vermeld, wanneer u die het beste kunt waarnemen;
te weten: (A)vond, (N)acht of (O)chtend vóór
zonsopkomst. Ook overdag waarnemen van planeten zou tot de mogelijkheden kunnen behoren,
die keuze is uiteraard geheel aan u.
Zoals ieder voorgaand jaar treft u de rubriek ’Zichtbaarheid van de planeten’ aan vergezeld van een
verklaring van de tekens. Mocht er bij de tekens
A-N-O een ~ of + zijn toegevoegd, dan wordt
er extra informatie m.b.t. de planeet aangegeven
onder deze rubriek.
Tijden, wanneer de avondschemering of de nacht
begint of eindigt en de nacht overgaat in de ochtendschemering, zijn niet aangegeven in de rubriek ’ zichtbaarheid van de planeten’.
Er is een duidelijk verschil in lengte van nacht,
avond- en ochtendschemering tijdens het kalenderjaar. Wij laten dat aan het inzicht en ervaring
van de waarnemer over. Om enigszins hieraan tegemoet te komen zijn bij elke maand onder voornoemde rubriek de tijden van zonsopkomst en
zonsondergang opgegeven.
Toegevoegd is ook een verkort overzicht, waarop
snel te zien is, wanneer planeten zichtbaar zijn.
Beste collega’s geniet weer van een nieuw jaar
met vele hoogtepunten.

Verklaring van de tekens
Nieuwe maan

Niet
A
N
O
~
+
*
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Eerste Kwartier

=
=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend
deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids
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• Tijdstip Maan in Eerste/Laatste kwartier, alsmede Nieuwe / Volle maan
• Data van verduisteringen, bedekkingen (samen)standen en (schaduw)overgangen van de
vier grootste satellieten van Jupiter. Voor de
juiste tijden: Zie sterrengids.
• Data grootste elongatie Saturnus-maan Titan

Maandkalender 2016
Ven Mar Jup
Sat Ura
Jan
o
o
o
o
a
feb
o
o
*
o
a/
mrt
o
o
•8
o
a/
apr			 *
*
o
mei		 •22
a
*
o/
jun		 *
a
•3
o
jul		 a
a
*
*
aug
a/
a
a/
a
*
sep
a
a		a
*
okt
a
a		a
•15
nov
a
a
o
a/
*
dec
a
a
o		 a

Nep
a/
a/

o
o
*
*
•2
*
a
a/

(Data voor Mercurius: Zie jaaroverzicht)
Betekenis der symbolen:
a ’s Avonds waar te nemen.
a/ deel avond nog of al te zien.
o Het beste in de nanacht
o/ even te zien in de nanacht/tegen de ochtend
* Een (groot) deel van de nacht waar te nemen
• De gehele nacht waar te nemen (oppositie)
8 Oppositiedatum
Blanco: Planeet niet waar te nemen.

Volle maan

Laatste kwartier

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

FEBRUARI
Maanstanden:
1
8

15

Zichtbaarheid van de planeten
Planeet

22

1 februari
Maan een paar graden ten N. van Mars
3 en 4 februari
Maan bij Saturnus (ochtend)
6 februari
Maan in de ochtend bij Venus, ook Mercurius in die
omgeving*
7 februari
Venus en Mars in het ZO (ochtend)
24 februari
Maan staat 2◦ ten Z. van Jupiter*
29 februari
Maan in de buurt van Mars
Zonsopgang en -ondergang op 15 februari:
Zon op: 7.56 u. Zon onder: 17.52 u.

Niet

A

N

O

Mercurius				
~+
Venus				x
Mars				x
Jupiter		 ~+
x
x
Saturnus			 ~+
x
Uranus		~
Neptunus		~
~+ Het half verlichte schijfje van Mercurius is
’s ochtends eerste deel v.d. maand te vinden
aan de zuidoostelijke horizon.
De zichtbaarheid van Venus neemt af, terwijl
dat van Mars toeneemt.
~+ Jupiter nadert zijn oppositie en is vanaf wat
later in de avond’ de gehele nacht te zien. Ook
de zichtbaarheid van Saturnus neemt verder
toe en is aan de ZO hemel te vinden.
Titan in grootste elongatie op:
3 (o) - 11 (w) – 19 (o) – 27 (w)

Bijzonderheden satellieten Jupiter:
Zie hiervoor diagram satellieten.

MAART
Maanstanden:
2
9

15

Zichtbaarheid van de planeten
23

31

1 maart
Maan 5◦ ten NO van Mars
2 maart
Maan 3◦ ten N. van Saturnus
8 maart - Jupiter in oppositie
De gehele nacht te zien. Met een afstand van
664 milj. km staat Jupiter ook het dichtst bij de Aarde.
20 maart - Begin van de astronomische Lente
Sinds 1896 niet zo vroeg geweest en over vier jaar
nog iets vroeger!
22 maart
Samenstand Maan en Jupiter (o)*
29 maart
Maan in de buurt Mars en Saturnus
31 maart
Voor de tweede keer deze maand staat de Maan in
haar Laatste Kwartier

Planeet

Niet

A

N

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

O

x
x
x

~+ Mars komt rond middernacht al op
~+ Saturnus na middernacht te zien
~+ Uranus nog in het begin van de avond.
Zonsopgang en -ondergang op 15 maart:
Zon op: 6.53 u. Zon onder: 18.45 u.
Bijzonderheden satellieten Jupiter en
Saturnus: Zie hiervoor diagram satellieten.
Titan in grootste elongatie op:
6 (o) – 14 (w) – 22 (o) en 29/30 (w)

Mercurius
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APRIL

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
7

14

22

30

6 april
Bedekking Venus door de maan vanaf ongeveer
9.30 (Alleen met Een grote kijker te zien)*
8 april
Maan staat 6◦ ten Z. van Mercurius*
18 april
Maan dicht bij Jupiter
Mercurius in grootste elongatie (20◦) en goed waar
te nemen
25 april
Maan bij Mars en Saturnus*
Ook 26 april de Maan bij Mars.
Zonsopgang en -ondergang op 15 april:
Zon op: 6.42 u. Zon onder: 20.38 u.

MEI
13

21

29

9 mei - Mercurius overgang (x+)
Deze zeldzame gebeurtenis is vanaf 13.15 u. t/m
20.37 u. waar te nemen. Schijnbare grootte 12’’
15 en 16 mei
De maan in de buurt van Jupiter
21 mei
De maan 6◦ ten N. van Mars
22 mei - Mars in oppositie
Op 30 mei staat de rode planeet het dichtst bij de
aarde. (75 milj. km)
De maan in nabijheid Saturnus
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Mercurius

Niet

A

N

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

O

x
~+
x

~+ Mercurius van 5 t/m 25 te zien aan de NW
avondhemel.
~+ Jupiter de gehele nacht te zien en gaat pas in
de vroege ochtend onder
Bijzonderheden satellieten Jupiter en
Saturnus: Zie hiervoor diagram satellieten.
Titan in grootste elongatie op:
7 (o) - 15 (o) – 23 (o)

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
6

Planeet

Planeet

Niet

A

N

O

Mercurius
x+
Venus
x
Mars		 x
x
x
Jupiter		 x
x
~+
Saturnus		 ~+
x
x
Uranus				~
Neptunus				x
Zonsopgang en -ondergang op 15 mei:
Zon op: 5.45 u. Zon onder: 21.28 u.
Bijzonderheden satellieten Jupiter en
Saturnus: Zie hiervoor diagram satellieten.
Titan in grootste elongatie op:
1 (w) – 9 (o) - 17 (w)

JUNI

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
5

12

20

Planeet

27

Niet

A

N

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

3 juni - Saturnus in oppositie
De planeet staat helaas niet hoog boven de zuidelijke horizon (18◦), maar de ringen staan wijd open
en dat vergoedt veel.
11 juni
Maan in conjunctie, 1,5◦ ten zuiden, met Jupiter.
17 en 18 juni
Maan in de buurt van Mars

~+ Jupiter kort na middernacht onder

19 juni
Maan 3◦ ten N. van Saturnus

Zonsopgang en -ondergang op 15 juni:
Zon op: 5.18 u. Zon onder: 22.02 u.

21 juni - Begin astronomische zomer

Titan in grootste elongatie op:
9 (o) – 18 (w) – 26 (o)

26 juni
Maan bij Neptunus

JULI

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
4

12

19

Planeet

27

4 juli
Begin astronomische herfst op het N. halfrond van
Mars
7 juli - Pluto in oppositie
Helderheid 14m. Een grote telescoop is wel nodig.
14 juli
Maan ruim 7◦ ten N. van Mars
16 en 17 juli
Maan bevindt zich in de buurt van Saturnus*
Zonsopgang en -ondergang op 15 juli:
Zon op: 5.37 u. Zon onder: 21.53 u.

Nieuwe maan
Niet
A
N
O

=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend

O

Niet

A

N

O

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

x
~

~ Mercurius eind juli te zien laag in het wnw.
~+ Venus verschijnt aan de avondhemel
~+ Jupiter vroeg in de avond nog te zien
Titan in grootste elongatie op:
4 (w) - 20 (o) – 12 (w) – 28 (o)

Eerste Kwartier

Volle maan
~
+
*

Laatste kwartier

= deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids
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AUGUSTUS

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
2

10

18

25

5 en 6 augustus*
Maan bevindt zich in de buurt van Jupiter
11 augustus
Maan 7◦ ten N. van Mars
12 augustus
Maan 5◦ ten NO van Saturnus
24 en 25 augustus*
Maan dichtbij Saturnus en Mars
27 augustus
Venus en Jupiter zeer dicht bijelkaar. (Advies om
rond 21 uur te zoeken!)
Zonsopgang en -ondergang op 15 augustus:
Zon op: 6.24 u. Zon onder: 21.03 u.

SEPTEMBER
9

16

23

1 september
Ringvormige zonsverduistering
In onze streken niet te zien.
2 september - Neptunus in oppositie
3 september
Maan in omgeving Venus
8 september
Samenstand Maan en Saturnus *
9 september
Maan in de buurt van Mars en Saturnus
22 september - Begin astronomische herfst
28 september
Mercurius in grootste w. elongatie en een gunstige
ochtendverschijning
29 september
Maan 2◦ ten W. van Mercurius (O)

20

Mercurius

Niet

A

N

O

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

x
x

~+ Venus is nu avondverschijning, maar nog laag
boven de horizon
x+ Saturnus gaat voor middernacht onder
~+ Neptunus komt begin van de avond al op
Bijzonderheden satellieten Jupiter en
Saturnus: Zie diagrammen * gids.
Titan in grootste elongatie op:
4 (w)- 12 (o) – 20 (w) – 28 (o)

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
1

Planeet

Planeet

Niet

A

N

O

Mercurius				
~+
Venus		~+
Mars		~
Jupiter
x
Saturnus		~+
Uranus			 x
x
Neptunus		 x
x
x
~+ Mercurius vanaf 22 september in de ochtendschemering.
~+ Venus nog laag boven de horizon
~+ Saturnus nog laag in het ZW te zien
Zonsopgang en -ondergang op 15 september:
Zon op: 7.15 u. Zon onder: 19.54 u.
Bijzonderheden satellieten Saturnus:
Zie diagrammen * gids.
Titan in grootste elongatie op:
5 (w)

OKTOBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
1

9

16

22

Planeet

30

6 oktober
Maan ten NO van Venus

11 oktober
Planeet Mercurius zeer dicht bij Jupiter.
Waarnemen in de vroege avonduren*

A

N

O

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

3 oktober
Vanavond staat de maan 4◦ ten N. van Venus*

8 oktober
Maan 7◦ ten NO van Mars

Niet

~+ Mercurius alleen de eerste dagen
~+ Jupiter verschijnt 2e deel van de maand in de
ochtend

13 oktober
Bijna volle Maan zeer dicht bij Neptunus

30 oktober (en ook dagen vóór en na)
Venus in de buurt van Saturnus

15 oktober - Uranus in oppositie

Zonsopgang en -ondergang op 15 oktober:
Zon op: 8.05 u. Zon onder: 18.45 u.

28 oktober
De maan staat dichtbij Jupiter

NOVEMBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
7

14

21

Planeet

29

3 november
Maan 7◦ ten N. van Venus

28 november
Begin astronomische winter op Mars

Niet
A
N
O

=
=
=
=

niet zichtbaar
Avond
Nacht
Ochtend

N

O

~+ Zichtbaarheid Venus neemt toe
~+ Saturnus gaat kort na de zon onder

25 november
Maan dichtbij Jupiter*

Nieuwe maan

A

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

2 november
Maan in de buurt Saturnus. Saturnus gaat kort na
de zon onder!
Maan ook in de buurt van Venus*

6 november
Maan in de buurt van Mars

Niet

Zonsopgang en -ondergang op 15 november:
Zon op: 8.00 u. Zon onder: 16.47 u.

Eerste Kwartier

Volle maan
~
+
*

Laatste kwartier

= deel van vermelde periode te zien of
moeilijk waarneembaar
= extra informatie
= illustratie in de Sterrengids
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DECEMBER

Zichtbaarheid van de planeten

Maanstanden:
7

14

Planeet
21

29

3 december
Samenstand van Maan en Venus
5 december
De maan bevindt zich in de buurt van Mars

21 december - Begin astronomische winter
22 en 23 december
Maan in de buurt van Jupiter

ramkoers met Jupiter
Hans Goertz

Mercurius

O

Zonsopgang en -ondergang op 15 december:
Zon op: 8.42 u. Zon onder: 16.28 u.

Komeet Shoemaker-Levy 9 op

22

N

~+ Mercurius goed waarneembaar kort na zonsondergang in het zuidwesten
~+ Venus nu een heldere avondverschijning
~+ Saturnus verschijnt pas eind v.d. maand

Uit de oude doos (2)

De zomer van 1994 zal voor
velen onder ons nog in het geheugen gegrift zijn. Het was
de zomer van de inslagen van
21 brokstukken van de komeet
Shoemaker-Levy-9 op Jupiter.
De komeet was ontdekt op 24
maart 1993 door het echtpaar
Eugene en Caroline Shoemaker
samen met David Levy vanaf
de Mount Palomar in Californië.
Het bleek al snel dat het om
een bijzondere komeet handelde: niet alleen bleek de komeet
in een baan om Jupiter zelf
te bewegen, hij was ook nog
eens door de getijdenwerking
van Jupiter in meerdere brokken uiteengevallen. De komeet
was circa 20 tot 30 jaren eer-

A

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

1 december
Maan in de buurt van Mercurius

11 december
Mercurius in grootste elongatie

Niet

der door de planeet ingevangen. Dé verrassing kwam toen
bleek dat Shoemaker-Levy-9
ook op de planeet zelf te pletter
zou slaan! Tussen 16 en 22 juli
1994 zouden de 21 brokstukken, die in diameter varieerden
van 1 tot 2km, een voor een inslaan op Jupiter met een snelheid van 60 km/s.
Een kleine tegenvaller was
dat het gebeuren nét achter
de zichtbare rand van de planeetschijf zou plaatsvinden.
Het
inslagvuurwerk
konden
we derhalve niet rechtstreeks
waarnemen, tenzij een vuurbal
van achter de Jupiterhorizon
zou opstijgen. We zouden de littekens pas kunnen zien als de

inslagplekken naar ons toe zouden draaien (dit gebeurde circa
een half uur na de inslag).
Wat er precies zou gebeuren
bleef nog ongewis, er was niet
echt peil op te trekken. Dat er
heftige dingen zouden gebeuren
op Jupiter was natuurlijk duidelijk. Maar zouden wij als amateurs er iets van mee krijgen of
gingen de inslagsporen meteen
verloren in de ondoorzichtige
waas van het wolkendek?
Warme en heldere
zomeravonden
Bijkomende zorg was ook nog
dat de planeet, vanuit onze streken gezien, laag boven de horizon stond. De oppositie vond
plaats in de zomer. Ik herinner
me nog dat ik speciaal voor de inslagen een paar hinderlijke takken heb laten afzagen (gelukkig
met welwillende medewerking
van de buurman) om enigszins
een waarneemvenster te krijgen. Aldus werden de avonden
dat het zou gaan gebeuren met
spanning afgewacht! De weersomstandigheden
waren
vrij
goed, in de inslagperiode begon
een hitteperiode met redelijk
helder weer. De eerste beelden
bereikte mij via het tv journaal,

Blz 23 t/m 26: waarneemformulieren van werkgroepleden ten tijde van de inslag op Jupiter
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daar werden beelden getoond in
het IR vanaf hooggelegen sterrenwachten en Hubble-beelden.
De eerste avonden was het niet
helder maar de 18e was het helder genoeg en wat ik toen zag zal
ik nooit vergeten: een pikzwarte
vlek op het zuidelijk halfrond.
De overige planeetdetails vielen
volledig in het niet en overstemden de bekende schaduwovergangen vele malen. Geen twijfel
mogelijk, het beloofde een waar
spektakel te worden! En dat terwijl we niet eens op de eerste
rij zaten voor wat betreft de inslagexplosies zelf. Steeds meer
inslagen vonden plaats en uiteindelijk was het zuidelijk halfrond van Jupiter voorzien van
een sliert van donkere plekken
mooi naast mekaar, allemaal op
dezelfde breedtegraad! Het was
ook duidelijk dat we binnen de
werkgroep een stortvloed aan
waarnemingen mochten verwachten, van leden zelf natuurlijk maar ook van niet-leden die
deze unieke gelegenheid benutten om de planeet eens uitgebreid waar te nemen. Uiteindelijk resulteerde dit in een oogst
van maar liefst 140 tekeningen
en 20 opnamen! Een aantal dat
sindsdien nooit meer herhaald
kon worden.
Gevolgen inslagen
waargenomen door amateurs
Uit al deze waarnemingen is het
natuurlijk onmogelijk hier in dit
kader een compleet beeld te
presenteren. Ik zal me moeten
beperken tot enkele voorbeelden (het overige werk hoop ik
deze winter in te scannen en te
presenteren via onze website).
Onderstaand zien jullie een drietal waarnemingen die gedaan
zijn tijdens de inslagperiode zelf,
en twee waarnemingen enkele
weken later. De eerste waarnemingen is gedaan door Maarten
Kleinhans met een 25cm Newton reflector (f/6) op 18 en 20
juli 1994. Duidelijk zichtbaar zijn
de donkere inslagvlekken op het
zuidelijk halfrond, vers ontstaan
(18-7), de vlek in het midden
vertoont een soort umbra-penumbra structuur. Dit was ty-

pisch bij de pas ontstane inslagsporen en zijn prachtig in beeld
gebracht met bv de Hubble telescoop.
De tweede waarneming is gedaan door Dhr C Booy
op 20 juli 1994 met een 20cm
Schmidt-Cassegrain. Naast de
bekende donkere vlekken toont
de waarneming nog iets bijzonders: een heldere kleine uitstulping aan de rand, daar waar
de inslagen plaatsvonden. Het
verschijnsel was volgens zijn
beschrijving enkele seconden
zichtbaar. Zou het weggeslingerd materiaal kunnen zijn boven de inslagplek? Dan zijn er
toch nog andere verschijnselen
door amateurs waargenomen
dan alleen de donkere vlekken!
Ook van Mark Toonen vond ik
een beschrijving van een lichtverschijnsel aan de rand op 21
juli, helaas zonder tekening. Van
Henk Munsterman zag ik een
CCD-opname die ook een uitstulping vertoonde aan de rand,
helaas kan ik de datum en het
tijdstip niet meer traceren.
De derde tekening is van de
hand van Henk Nieuwenhuis.
Zijn tekening dateert van 9 augustus 1994 gemaakt met een

122mm refractor (f=2000mm).
Hierop is fraai te zien dat de
vlekken na verloop van tijd uiteen getrokken werden en versmolten. Er werd als het ware
een extra band gevormd. Deze
band kon nog maanden nadien
geobserveerd worden. Ook de
vierde tekening is van ná de
inslagen, gemaakt door Ton
Spaninks op 7 augustus 1994,
uitgevoerd met een 75mm refractor (1200mm). Ook hier zijn
de donkere vlekken te zien die
overgingen in een bandvorm.
Het is slechts een kleine greep uit
het fraaie materiaal dat we nog
hebben van deze eenmalige gebeurtenis! In latere jaren zijn er
nog enkele malen donkere vlekken waargenomen die mogelijk
toegeschreven konden worden
aan inslagen (ondermeer 19 juli
2009). En op 3 juni 2010 werd
een heldere flits opgenomen,
door twee amateurs onafhankelijk van elkaar (zie bv Youtube).
Het moge duidelijk zijn dat Jupiter door zijn afmetingen regelmatig het toneel is van spectaculaire inslagen. Wie weet wat
ons nog te wachten staat!

Maantekening
Henk Nieuwenhuis
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Laatbloeier die naar perfectie streeft
Op bezoek bij Richard Bosman
Jan Viester
We nemen u in gedachten even mee naar het centrum van de grootste stad in het oosten van
ons land. Aldaar treft u een groot plein, een kleurrijk deel van die stad, genaamd Enschede,
waar grote en kleine winkelbedrijven het publiek uitdagend naar binnen proberen te lokken.
Waar je gezelligheid vindt en de mensen zich verheugen op terrasjes. Waar je bij goed weer,
gezeten aan een tafeltje, kunt genieten van koud gerstenat, vrolijk van gedachten wisselt
over van alles en nog wat en waar je aandacht tegelijkertijd getrokken wordt door het winkelend publiek. Mensen van allerlei leeftijden zie je er aan je neus voorbij trekken.
Niet ver dat grote plein, aan de Kuipersdijk (hoek
Wooldriksweg) komen we in een drukke straatweg waar verkeer overheen dendert dat de nodige
trillingen veroorzaakt. Op die plek, omringd door
hoge gebouwen met een storende lichtvervuiling
die ook nog het uitzicht verhinderen op de horizon
en de seeing niet altijd om naar huis te schrijven
is, bevindt zich een uitstekend geoutilleerde amateursterrenwacht! Die verwacht je er niet als je de
weinig aanlokkelijke omstandigheden in aanmerking neemt. Maar kom binnen in het domein van
Richard Bosman, je bent er van harte welkom.
Maneschijn achter een onweersbui
In tegenstelling tot veel andere amateurs begon het bij Richard niet direct op jonge leeftijd.
Maar toch; Science fiction boeide hem wel en´
Star Wars´ was hem vast ook niet ontgaan. Zo
zal het eens zijn voorgekomen dat zijn gedachten wel eens afdwaalden naar planeten en ster-

Richard Bosman in zijn beginjaren als astrofotograaf met het ontwikkelen van film
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renstelsels. Slechts momenten waren het, want
echte interesse voor astronomie was er eigenlijk
niet. In zijn jeugdjaren had Richard andere dingen
aan zijn hoofd. Zeilen en voetballen waren hot en
zo tegen het eind van zijn tienerjaren trokken natuurlijk ’schone’ jonkvrouwen zijn aandacht. Ach
ja, de natuur moest ook zijn loop hebben.
Maar als je de voorgaande zin bij wijze van grap
voorbij laat komen moet wel serieus gezegd worden dat hij van meet af aan een natuurliefhebber
was. Ontzag hebben voor het klimaat, regen, wolken, harde wind, bliksem, zo omschrijft hij het.
Het lijkt voor de hand te liggen dat deze fascinatie
voor het weer op latere leeftijd de overstap moet
hebben veroorzaakt naar sterrenkunde. Richard
vertoefde namelijk nogal eens op de inmiddels
verbouwde zolder, niet omdat hij door zijn echtgenote naar boven was gestuurd omdat de vaatwasser weer eens niet was uitgepakt. Nee... achter het dakraam plaats nemen en kijken naar een
forse onweersbui liefst voorafgegaan door een rolwolk; daar ga je als de bliksem voor naar boven.
Ongetwijfeld is daarbij op bepaalde momenten de
Maan en wat er verder aan de hemel tevoorschijn
kwam niet aan zijn aandacht ontsnapt en zo gebeurde het, dat langzamerhand het turen door een
dakraam een andere dimensie kreeg.
De toon was gezet, de ontdekking van maan en
planeten, dat smaakte naar meer en zo geschiedde, dat het ook Yvonne, zijn echtgenote, het opviel
dat hij vaker op bovenste verdieping achter het
kantelraam naar boven stond te kijken terwijl er
toch van geen onweersklap sprake was.
Het was haar ook al opgevallen dat tijdens vakanties in Frankrijk de nachthemel zijn belangstelling
trok. Daar zag hij een indrukwekkender sterrenhemel dan hier in Twente, laat ze weten. Bewondering maakte zich meester van hem. Yvonne vond
dat dit een plek moest krijgen en zo kwam ze
spontaan, zonder dat ook iemand er iets van wist
met een telescoop aanzetten en zo iets zei als:
”Hé, is dat wat voor jou?”

Was die gekocht bij een van de toonaangevende
firma’s die we in Nederland kennen of bij een publiekssterrenwacht? Nee hoor, de Bresser kijker,
een catadioptrisch systeem met een 114 mm spiegel, werd aangeboden door een vlakbij gelegen
’witgoedzaak‘.
Zo startte in het begin van de dertiger jaren van
zijn leven de astro carrière van de inmiddels 50
jarige Richard Bosman. Een laatbloeier in deze
hobby, zoals hij zelf aangeeft, maar dan wel een,
die er zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd.

kunnen halen. “Daar maar op af en zo is het eigenlijk pas echt begonnen”.
Geïnspireerd door wat foto’s uit een boekje, stapte
onze aspirant amateur met de eerste zelfgemaakte opnamen naar sterrenwacht Coenraad ter Kuile.
Hij vond de foto’s zelf niks, maar Louis Cornelissen, voorzitter van die afdeling, voelde wel aan
dat een positief geluid een goede uitwerking kon
hebben en dat had effect.
Richard vertelt: “Ja, ja, je verwacht, als je een telescoop hebt, gelijk goeie foto’s kunt maken zoals
ze in het boekje staan, maar het zit toch anders in
elkaar. Maar in ieder geval, ik was de koning te rijk
en dat men iets zag in mijn prenten”.

Oudere opname van Jupiter, nog uit de tijd van
natte fotografie

Astrofotografie vraagt om engelengeduld
Als nieuwbakken lid van de afdeling Twente pikte
Richard tijdens de wekelijkse kijkavonden de nodige basiskennis op. Aantrekkelijke lezingen verzorgd door deskundige mensen gingen er in als
koek. Alles wat ik daar hoorde heb ik in me opgenomen, vertelt hij. Maar ook leden van deze
werkgroep, waarmee hij het goed mee kon vinden, waren hoofdrolspelers in de verdere ontwikkeling. De historische 11 cm refractor van de sterrenwacht, thans blikvanger in het Twents Museum,
alsmede het advies van enkele collega’s die zijn
eerste foto’s beoordeelden, deden hem er toe be-

Coenraad ter Kuile
Fröbelen, zo zou je het kunnen noemen. Zich spelenderwijs ontwikkelen, maar dan met zichzelf opgedragen bezigheden en opdrachten. Net als met
alle andere zaken in het leven zul je er wat voor
moeten doen. “Kijk, als je geen voorgeschiedenis
hebt of wat dan ook in dit verband en eigenlijk
nog weinig weet van de complexe inhoud van astronomie en vervolgens totaal niet weetn hoe een
instrument werkt, dan zul je moeten aanpakken”
aldus Richard.
En daar stond hij dan. Niet meer achter vensterglas, maar op het aangrenzende dakterras met
een kijkertje en een driepoot eronder. Dat hij op
52◦ moest afstellen, had hij al eens gehoord, maar
dat de montering continu op de pool kon blijven
staan. Nee, niet alles is simpel, bij het zwenken
van bijvoorbeeld Noordoost naar Zuidwest werd
statief met telescoop tegelijk naar die positie gemanoeuvreerd.
Visueel gebruik en later een enkel fotootje met
dit overigens kwalitatief niet zo hoogwaardig geval was nagenoeg het enige wat ermee te behalen
viel, maar een gegeven paard kijk je niet in de
bek en zo kwam hij er al doende achter dat je
op een dakterras na verloop van tijd er niet veel
verder meer mee kwam. De afdeling Twente van
de NVWS, verbonden aan de landelijke vereniging,
die zich aan het begin van deze eeuw koninklijk
mocht noemen, bracht de uitkomst.
Op die afdeling zou je de broodnodige informatie

Opname van de Maan uit de beginperiode
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sluiten de “witgoed” kijker te vervangen door een
10 cm refractor. Aan de slag dus. Tabellen met
belichtingstijden werden gemaakt en vervolgens
maar eens gaan experimenteren in de doka met
de ` natte’ fotografie.
Bij de kringloop werden oude Zenit’s (zo vanaf
1970 tot 1980) gekocht om gericht te kijken naar
resultaten die andere amateurs boekten en natuurlijk werd de, naar zijn zeggen, ’bijbel van de
astrofotografie’ van Geert Vandenbulcke ’genuttigd’ alsof het een glas wijn betrof.
Met alle beginselen van de toch niet al te gemakkelijke sport in de tas werd boven op zolder, waar
een donkere kamer was gemaakt, de filmpjes door
hemzelf ontwikkeld en afgedrukt.
”Altijd nieuwsgierig hoe het was geworden, wachten tot de film droog was, het loepje erbij om te
kijken hoe de negatieven er uit zagen en afdrukken om het uiteindelijke resultaat te bewonderen”,
was het devies. ”Engelengeduld moest je hebben,
want er ging ook wel eens wat mis”.
“Tegenwoordig gaat alles digitaal”, vervolgt Richard “en de resultaten zijn ook beter dan vroeger, maar ik denk toch nog wel eens terug aan die
tijd. Nostalgie, de geur van ontwikkelaar, fixeer en
stopbad maakten een onuitwisbare herinnering.
En vergeet vooral de talrijke nachtelijke uren niet
die er aan het fotograferen werd besteed. Neem
nou bijvoorbeeld eens de periode dat de planeet
Mars naar zijn oppositie klom. ’s Morgens vroeg
zichtbaar! Om drie uur het bed uit, opnamen maken tot zo’n uur of vijf en nog even een uurtje in
de ’koffer’ en dan moest je weer werken. De rode
planeet meerdere nachten in de week zichtbaar
met een goede seeing, dan achtereen vroeg en
steeds vroeger er uit. Eigenlijk een beetje roofbouw, maar als bedrijfsleider van een keten van
reformwinkels heb ik nooit ergens achter de toonbank gelegen. De uren slaaptekort werden later
thuis wel weer eens ingehaald”.
Van aanpakken weet deze bevlogen man alles. In
een leven komt namelijk eenieder op z’n tijd een
moeilijke periode tegen en zo ook de familie Bosman. Bepaalde omstandigheden noopten hem er
toe om uiteindelijk zelf een eigen bedrijf te starten
om zijn boterham veilig te stellen. En het moet
gezegd worden, dat het hem door inzet, samen
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met zijn vrouw, gelukt is een bloeiende zaak op
poten te zetten.
Dat betekent wel, dat er veel gevraagd wordt en
dat hij in alle opzichten bij de les moet blijven,
rekening houdend met gezin en zaak. Desalniettemin maakt hij nog steeds van elke goede gelegenheid gebruik om achter kijker met toebehoren
en beeldscherm plaats te nemen. De goede mix is
kennelijk gevonden, want de resultaten op fotografiegebied liegen er niet om.
In de rats voor een Werkgroepbijeenkomst
Het wekelijkse programma van Sterrenwacht
Coenraad ter Kuile, destijds gevestigd in het natuurmuseum aan de Tromplaan te Enschede, was
aanvankelijk de bron waaruit de eerste kennis
over sterrenkunde opgepikt werd. Aan het eind
van de negentiger jaren van de vorige eeuw werd
het regionale verruimd met het lidmaatschap van
de werkgroepen Maan en Planeten en Astrofotografie, de twee grootste landelijke verenigingen
onder de hoede van de KNVWS. De bijeenkomsten
van beide werkgroepen boden de meest geschikte
gelegenheid om doelgericht kennis op te doen en
ervaringen uit te wisselen.
Een van de eerste bijeenkomsten van de Werkgroep Maan en Planeten die medio 1999 in Sterrenwacht Halley te Heesch werd gehouden, herinnert de schrijver van dit artikel en toentertijd
secretaris van onze werkgroep zich nog als de dag

Richard presenteert zijn resultaten tijdens een
werkgroepbijeenkomst

van vandaag. Ik had Richard overgehaald om een
korte voordracht te verzorgen over zijn sterrenwacht te Enschede. Niet teveel in detail treden,
maar kort gezegd, hij zag er als een berg tegen
op. De eerste speech, wel of niet doen? Als dat
maar goed ging. Hij zat, zoals wij dat wel eens
noemen, hierover ’in de rats’. Maar wat hebben we
genoten, binnen een paar minuten had de welbespraakte Twent met wat typische dialectische uitdrukkingen de toehoorders op z’n hand. Het kwartiertje genieten werd beloond met een daverend
applaus. Dat hij vervolgens tijdens de voordracht
over Mars, verzorgd door de Belgische hoogleraar
Gerard Bodifée, van vermoeidheid wat ’gedommeld’ heeft, hebben we hem maar vergeven.
Veel informatie werd verkregen van enkele leden
van de werkgroep Astrofotografie, zij maakten
veel indruk met foto’s die gemaakt werden met
grotere en duurdere telescopen. “Betere kwaliteit
en daar keek je tegenop”, zo vertelt hij.
Veel waardering was er voor de waarnemingsleider
van de werkgroep Hans Goertz. Hij presenteerde
in Mercurius en tijdens bijeenkomsten verslagen
van waarnemingen en dat enthousiasmeerde Richard.
Zo herinnert hij zich ook nog in diezelfde sfeer
de eerste bijgewoonde bijeenkomst van de werkgroep Astrofotografie, die in 1998 te Lattrop (Sterrenwacht Cosmos) werd gehouden. Ook daar werden zijn eerste foto’s met belangstelling bekeken .
“ Als je geen waardering krijgt van je collega’s,
dan is de hobby snel uitgeblust, maar de interesse
voor je werk, die ik heb ervaren tijdens de bijeenkomsten, betekende voor mij de uitdaging om
door te zetten”, aldus Richard.
Het bewijs van waardering en stimulans werd
trouwens al spoedig geleverd. Bestuursleden van
de Vereniging Werkgroep Astrofotografie reikten
hem in 2001 de J. der Kinderen prijs* uit.

Uitreiking van de J. der Kinderenprijs

Dakterras krijgt eigen sterrenwacht
De 10 cm kijker werd naar de prullenbak verbannen om plaats te maken voor een 15 cm refractor,
een achromaat van Bresser. Dit alles in goed gezelschap van een EQ6 montering en uiteraard niet
te vergeten; het onontbeerlijke fototoestel.
Inmiddels waren de eerste (digitale) webcamfoto’s gepubliceerd in het vakblad “Astrofotografie”
en dat was spectaculair voor menig amateur. Als
gevolg daarvan vlogen de webcammetjes bij de
grote media winkelketens als broodjes over de
toonbank.
De adrenalineboost bij Richard zal thuis niet onopgemerkt gebleven zijn. Foto’s kunnen nu met
dit nieuwe hulpmiddel naar hogere kwaliteit opgewaardeerd worden. Aan de slag ermee natuurlijk,
maar niet nadat het definitieve besluit was genomen (het zal rond 2002 zijn geweest!) om een
eigen observatieruimte te bouwen bij eigen huis
op de plaats van het dakterras. En dan nog wel
midden in een grote stad. “Liever achter V&D een
waarneemstation, dan met de fiets of auto naar
een andere locatie moeten karren”, licht Richard
toe. “Hier heb ik alles bij de hand, ik kan naar
beneden voor een kop koffie e.a. en belangrijker...
het is niet zo prettig als ik steeds weg ben. Ga
ook echt niet verhuizen voor mijn hobby, tenzij
ik de Lotto win. Bovendien heb ik voorlopig het
waarnemen en fotograferen van maan en planeten
als hoofddoel gesteld, je hebt dan relatief minder
hinder van lichtvervuiling”.
Die sterrenwacht met alles erop en eraan werd gerealiseerd. Die geweldige aanwinst werd meteen
vertaald in steeds in kwaliteit en detail toenemende
fotografische resultaten. De refractor werd vervangen door een ander type kijker. “Een lenzenkijker
met nog groter opening, zou zijn voorkeur hebben, maar is schier onbetaalbaar en ook om andere redenen geen optie en daarom werd het een
Schmidt-Cassegrain, zo vertelt hij. Ja, en als je aan
astrofotografie wilt doen en je wilt hoge resolutie
maan- en planeetopnamen maken, ligt het wel aan
de opening en niet aan welk systeem je hebt. De
obstructie neem je dan maar voor lief”. Zo’n negen
jaren lang heeft Richard gewerkt met de alom bekende Celestron C11 en daar bleef het niet bij.
Geen motto of lijfspreuk... of toch wel?
Nee, dat heeft deze gedreven amateur naar zijn
zeggen niet, maar tijdens onze babbel werd er wel
meteen aan toegevoegd: “Wat een ander kan, kan
ik beter”. Klinkt misschien een beetje verwaand,
maar het werd meteen verduidelijkt. “Wat je doet,
doe je met 110% in plaats van 100% of het nou
mijn bedrijf is of astrofotografie”.
De belangstelling naar alles wat met de planeet
Mars te maken heeft, zit ook bij de auteur van dit
artikel in hart en nieren en vandaar, dat ik uit zijn
rijke repertoire toch ook graag een keuze maak uit
die beschikbare prachtige beelden, waarvoor hij
zelfs buiten onze landsgrenzen waardering geniet.
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De bekende gebieden op Mars; landschappen dus
en gedetailleerder: Vulkanen, bewolking, cyclonen, stofstormen. Uitstekende opnamen, waarbij
know how over de rode planeet en kennis van bewerkingstechnieken onontbeerlijk zijn.
“De sport is ook om goede opnamen te maken bij
mindere omstandigheden. Je zit met je instrumentarium in Nederland nu eenmaal aan de top, daar
waar het om de seeing gaat. Er zijn plaatsen in
Europa, waar je met je instrument nog beter uit
de voeten kunt, maar hier in ons land en zeker
vanuit mijn plaats in Twente zijn optimale resultaten behalen een echte uitdaging. Kennis van zaken
hebben, hoe je de opnames wilt maken, weten wat
je met je telescoop kunt doen. Met je camera en
filters en natuurlijk de noodzakelijke bewerking.
Bij dat laatste een goede balans vinden in... wat
zie ik nog echt aan detail en hoe kan ik de planeet
zo ’schoon’ mogelijk over laten komen, dat alles is
bepalend”, aldus de geboren Tukker.
Geheel in de lijn van de verwachting pronkt er nu
een Celestron C14 in zijn sterrenwacht. “Met een
grotere kijker is, ondanks meer last van de seeing,
de resolutie hoger en de camera’s zijn ook veel
beter”, stelt hij. Het past precies bij zijn instelling.
Een autodidact zeer zeker, maar toch mogen we
de stimulans van velen, die de broodnodige kennis en toepassing daaraan toevoegden zeker niet
vergeten. Van hen werd ook veel geleerd.
Tijdens het interview passeerden nogal wat namen
van mensen, die hem inspireerden. Collega’s van de
werkgroepen Maan en Planeten en Astrofotografie
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die advies uitbrachten bij het optimaliseren van de
digitale technieken, maar ook de topprestaties van
zijn medesporters werden nauwlettend in de gaten
gehouden. Hij werd daardoor geprikkeld om daar
waar mogelijk nog betere resultaten te behalen en/
of meer detail op het beeldscherm te versieren.
Enkele namen van inspiratoren ,die de revue passeerden, zijn vermeld, maar er waren meer, hier
niet genoemde, verdienstelijke collega’s, dat verzeker ik u! Een buitenlander sprong er uit tijdens ons
gesprek, die veel, of misschien nog beter gezegd,
respect bij hem afdwingt, te weten de Engelse
amateur-astronoom en excellent fotograaf, Damian
Peach**. “Hij is de beste, maakt de mooiste opnamen”, vindt Richard. Wat dichter bij huis, zijn het
de excellente opnamen van John Sussenbach, die
hem enthousiasmeren om bezig te blijven.
Mogelijk verwacht u misschien van de schrijver
een overzicht met toelichting van o.a. technieken,
die door hem en in het algemeen gebruikt worden
in de huidige digitale fotografie, zoals: Het eerste aloude stackprogramma, een beetje op basis
van het DOS systeem, Registax, AS 2, wat Richard
nog steeds gebruikt. Dat je nu 100 plaatjes per
seconde schiet i.p.v. 10 destijds, dat je bij opnames van Jupiter RGB filters gebruikt en voor rood
7000 frames opneemt, waarvan er 2000 gebruikt
worden. Dat je tot voor kort 2 minuten de tijd had
voor een filmpje, omdat je te maken hebt met de
rotatie van de planeet en ‘versmering’ krijgt, maar
nu met het programma ’Winjupos’ die rotatiedrift
een beetje de baas kunt zijn.

Nee, aan een beschrijving hiervan begin ik absoluut
niet; ‘schoenmaker blijf bij je leest’, zou ik willen
zeggen. Over de werkwijze van Richard Bosman kun
je het beste en meeste te weten komen door hem
zelf eens uit te nodigen om een voordracht te verzorgen. Hij zal overigens op zo’n verzoek niet snel
toehappen, tijd besteden aan waarnemen en opnamen maken alsmede zijn bedrijf slokken veel tijd op.
Maar je kunt het proberen hoor, een flesje wijn
e.d. doen soms wonderen en dan heb je ook wat.
Amateurs, al gestart met astrofotografie kunnen
ook, uiteraard na voorafgaand overleg, in zijn sterrenwacht over zijn schouder meekijken. Goed opnemen hoe hij het doet, om het vervolgens thuis
verder uit te werken. Hij is een ’open’ boek voor
wie maar wil***.

Ter info:
* De J. der Kinderen prijs is een aanmoedigingsprijs, die elk jaar wordt uitgereikt aan een astrofotograaf (lid van de werkgroep astrofotografie) met
als doelstelling hem/haar te stimuleren in zijn of
haar verdere ontwikkeling als astrofotograaf. Deze
prijs is in 1996 in het leven geroepen.
Zo bestaat er ook een ‘prestatieprijs’. Die wordt
uitgereikt aan een verenigingslid, die zich verdienstelijk heeft gemaakt d.m.v. hoogstaande resultaten in de astrofotografie. Het leek me aardig te
vermelden, dat in 2009 deze prijs werd uitgereikt
aan Jan Adelaar, waarnemingsleider van onze vereniging werkgroep Maan en Planeten.
* Op bijgaande foto ziet u de werkgroepleden Jan
Koet, Dim Moerman en de prijswinnaar.

In goede harmonie
De belangstelling richt zich, zoals uit voorgaande
blijkt, uitsluitend op maan en planeten.
Deepsky erbij? Zijn reactie: “Nee, in Enschede niet
te doen als gevolg van lichtvervuiling en trilling van
voorbijrijdend verkeer. Nou ja, als ik op vakantie
ben in Frankrijk, heb ik altijd een telescoop bij me.
Daar kun je in breder opzicht je hart ophalen. Maar
ik kan niet maan en planeten doen, deepsky, gezin
onderhouden en de zaak ook nog eens doen, dat
wil ik niet. Je hebt verschillende takken van sport in
de sterrenkunde en daaruit maak je je keuze”.
Veel meer is ter sprake gekomen tijdens dit interview. ’Eind goed al goed’ zou ik zeggen, maar
dan niet zonder vermelding, dat de belangrijkste ster voor Richard niet aan het firmament te
vinden is, maar bij hem thuis. Zijn echtgenote
geeft hem alle ruimte om zijn hobby uit te oefenen. Yvonne en zoon Pascal hebben overigens
niet veel met dat gedoe van Pa, maar vinden het
mooi, omdat hij het mooi vindt. Ik zou graag willen afsluiten met de woorden van Richard zelf:
“Als je alles in goede harmonie kunt doen, dan is
dat toch perfect”.

** Wie de astronomische reis van de excellente
Britse astrofotograaf Damian Peach vanaf zijn
jeugd tot heden wil volgen, doet er goed aan om
eens op internet te kijken.
Zijn levensverhaal zal in zekere mate voor menigeen herkenbaar zijn. Opmerkelijk in deze story is,
dat hij een fervent watcher van het BBC’s TV programma en het magazine ‘The Sky at Night’ was
(en nog steeds is) en tot voor een paar jaar terug
geleid werd door de legendarische Patrick Moore.
*Ook de fascinerende beelden van planeetwaarnemer en fotograaf Don Parker inspireerden hem
(Uitgebreide info over Parker treft u aan in een
artikel in de Mercurius uitgave van augustus 2015,
geschreven door Jan Koet).

Jupiter 2015-2-22
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*** Uiteraard verstandig om, als je er op bezoek
wilt gaan, tevoren te overleggen over datum en
tijd met Richard. Het is tevens niet onverstandig
vóór je bezoek aan Enschede even een korte cursus traplopen te volgen, al dan niet bij jezelf thuis,
op en neer dus... Het vereist nl. de nodige behendigheid om boven in de sterrenwacht van Richard
te komen.
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Donkere Maan boven Sterrenwacht Halley
Edwin van Schijndel
Zoals bij de meeste andere Publiekssterrenwachten werd ook bij Sterrenwacht Halley te
Heesch door zowel leden als bezoekers de maansverduistering bekeken en gefotografeerd.
Het is weer enkele jaren geleden dat we dit verschijnsel hebben kunnen zien, maar de laatste keer stond de Maan nogal laag boven de horizon gedurende de passage door de aardschaduw. De laatste keer dat de Maan redelijk hoog stond tijdens een verduistering was in
maart 2007. Nog wat gunstiger (en ook mooier) was die van januari 2000. Het waren echter
jaren dat ik nog niet de beschikking had over een geschikte telescoop en gebonden was aan
de instrumenten van de sterrenwacht.
Deze keer beschikte ik over de luxe van
het bezit van een voortreffelijke telescoop en camera. Gewapend met dit
instrumentarium gingen Raymond
en ik naar de sterrenwacht alwaar
we nog diverse andere leden
aantroffen en enkele bezoekers.
Het spande er toch nog enigszins om die nacht, want de bewolking schoof deels over het
midden van het land. Het zuiden
had goede papieren, maar toch
knaagde de vraag of we wel zuidelijk genoeg zouden zitten en of de bewolking niet alsnog roet in het eten gooit
juist als de totaliteit plaats zou vinden. Bij zulke omstandigheden is er bij ons dan ook altijd een
Plan B achter de hand, namelijk inladen van montering en telescopen en rijden naar de opklaringen.

Rond 2:00 u was het echter kraakhelder en na wat dubben werd toch
maar besloten om op de sterrenwacht te blijven staan. Gelukkig pakte dit goed uit, want het
bleef tot de ochtendschemering
helder. Omdat de media de nodige aandacht hadden gegeven
aan het verschijnsel (met als
inzet de Supermaan) had Sterrenwacht Halley de poort geopend voor bezoekers. Ondanks
het nachtelijke tijdstip kwamen
die meegenieten met de aanwezige
leden van de vereniging.
Alleen gedurende de laatste gedeeltelijke fase kwamen er enkele dunne slierten
over, maar daar stoorden we ons in het geheel
niet aan. Wat toch wel wat opvallend was dat in
de nafase het deel van de maan dat nog net in

Leden en bezoekers van Sterrenwacht Halley bekijken de verduisterde maan (foto Urijan Poerink).
Foto boven: de totaliteitsfase gefotografeerd door de auteur met een Canon EOS 6D en Intes MK 67
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de schaduw zat een blauwe
rand vertoonde, iets wat ik me
in ieder geval niet van de vorige
keren kan herinneren. Verder
was natuurlijk de opkomende
sterrenhemel als gevolg van het
sterk afnemende maanlicht gedurende de totaliteit een gegeven dat me bijblijft, temeer omdat ook de Melkweg in die fase
goed zichtbaar was.
Voor het maken van foto’s had
ik mijn spiegelreflexcamera met
de laptop verbonden waarmee
ik via het programma EOS Utility een reeks van opnames met
interval maakte. Behalve het
gemak van zo’n programma zit
de grote winst ervan ook in dat
het focussen met behulp van
het scherm veel beter gaat dan
een paar jaar geleden toen ik alleen daarvoor de Liveview functie gebruikte. Ik ben dan ook
zeker tevreden met de behaalde
resultaten.

Maansverduistering
Huub Willems

Opnames gemaakt in
België bij Signal de
Botrange met f/6.6 William
Optics GTF81 met 2x Powermate en Canon EOS 40Da

