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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. Wanneer u geen gebruik maakt van automatische incasso
treft u als bijlage bij Mercurius een factuur aan voor de
contributie over 2015.
Leeftijd tot 20 jaar
€ 15,00 per jaar
Leeftijd vanaf 21 jaar
€ 20,00 per jaar
Contributie kunt u overmaken op
IBAN: NL79 ABNA 0544 7500 71
t.n.v KNVWS-Maan & Planeten te Achterveld.
Vergeet niet te vermelden: “Contributie 2015”
Losse nummers Mercurius kosten €3,50 mits nog leverbaar.
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Wanneer u dit leest is de commotie over de diefstal bij Sonnenborgh
en het terugvinden van de Serooskerke meteoriet nu enkele maanden later weer wat geluwd. Een minstens even spectaculair verhaal
over een meteoriet leest u in deze Mercurius. Deze bijzondere vondst
is opgespoord door de schrijver van het artikel Henk Nieuwenhuis.
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Foto’s van Leo Aerts

Verder vindt U in deze Mercurius een gevarieerd aanbod aan onderwerpen, waaronder: De stand van zaken na 10 jaar rondom de
Cassini missie van de hand van Marcel-JanKrijgsman. De voortgang
van het DAST project door Herman ten Haaf. Een review van de
ASH dispersiecorrector door Bert Bogchelman en een verslag van het
bezoek dat Edwin bracht aan Leo Aerts. Verder zijn in deze Mercurius enkele Maanschetsen opgenomen van een talentvolle amateur
genaamd Roel Weijenberg uit Deventer en tenslotte vind u een overzicht van de waarneemresultaten door Jan Adelaar.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben aan de orde gesteld
hoe we als werkgroep voortaan een duidelijker beleid kunnen gaan
voeren in het verzamelen van foto’s en waarneemgegevens. De verspreiding ervan over de diverse internetsites die actief zijn (de officiële website, Facebook, Yahoogroep) leidt tot versnippering in de
doelgroepen die ze bedienen en we willen deze meer centraal gaan
verzamelen. Emiel Veldhuis heeft zich opgeworpen om dit te gaan
coördineren.
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Het is, nu we reeds ver in het najaar zitten, dan toch gelukt om bij u
een Mercurius op de mat te laten vallen. Daarvoor is een duidelijke
reden: We hebben een nieuwe hoofdredacteur! Edwin van Schijndel,
die velen van u kennen als een van onze trouwe leden, heeft zich
bereid verklaard de Mercurius te gaan verzorgen. Ik ben daar erg blij
mee en heb er vertrouwen in dat het blad bij hem in goede handen
is! Ik wens Edwin hierbij succes en vooral ook plezier bij het maken
van Mercurius.
Het is in ieder geval de bedoeling dat we vanaf nu weer zullen streven naar het twee maal per jaar uitbrengen van Mercurius. Gezien
de kosten die dit met zich mee brengt, overweegt het bestuur de
leden de optie te bieden een digitale of een papieren versie te kiezen, hetgeen dan consequenties heeft voor de contributie die men
betaalt: Kiest men voor digitaal dan kan mogelijk de contributie iets
omlaag, kiest men voor papier dan zal men iets meer gaan betalen.
Een voorstel hierover kunt u verwachten tijdens de algemene ledenvergadering, voorjaar 2015.
Dit jaar bestond onze werkgroep 30 jaar en dat hebben we op een
bijzondere manier gevierd in het nieuwe Louwman Museum op
4 oktober jongstleden. De gebruikelijke Najaarsbijeenkomst staat
daarnaast ook nog op het programma en die zal op 13 december
plaatsvinden in het Geofort bij Herwijnen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u te mogen zien bij de komende
najaarsbijeenkomst.
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Even voorstellen...
de nieuwe redacteur van Mercurius
Edwin van Schijndel
Mijn naam is Edwin van Schijndel en de lezers die er nog niet op de hoogte van waren, weten
bij deze dat ik de verantwoording voor de uitgave van Mercurius op me heb genomen. Toen ik
eerder dit jaar de ATT bezocht, liep ik tegen onze voorzitter op en natuurlijk komt er dan een
praatje van. Voorzichtig gooide ik maar het balletje op. Och ja, hoe gaat dat dan: voordat je het
weet ben je aangenomen om de klus te gaan klaren en durf je al niet meer tegen te stribbelen.
Mensen die mij kennen weten dat ik al heel wat
jaren lid ben van Vereniging Sterrenwacht Halley
en daar actief ben voor zowel de publieke taak als
met verenigingsactiviteiten. Dat was voor mij een
reden om te aarzelen maar vooralsnog levert het
voorlopig geen hinder op om ook aan de Werkgroep Maan en Planeten iets bij te gaan dragen.
Ik ben ook al heel wat jaren lid van de werkgroep,
maar eigenlijk hield ik het vooral bij het geregeld
bezoeken van de bijeenkomsten. Verder was ik altijd min of meer een passief lid. Daar wilde ik wel
wat aan veranderen en nu had ik een goede gelegenheid. Tot enkele jaren geleden werkte ik alleen
met de instrumenten op de sterrenwacht, maar op
een moment wil je wel wat verder gaan. Zodoende
komt dan ook de aanschaf van een kijker in overweging. Aangezien mijn partner de hobby met me
deelt, was het niet zo moeilijk om dat besluit te
nemen en begin 2008 kwam de eerste echte telescoop in huis: een 110 mm apo refractor. Daarmee zetten we de eerste stappen in astrofotografie, maar dan voornamelijk van deepsky objecten.
Zoals wel meer amateurs zelf ook hebben ervaren,
komen er na verloop van tijd ook andere telescopen in huis, omdat je tot de ontdekking komt dat
elk type kijker zijn voor- en nadelen heeft. Inmiddels zijn er verschillende telescopen door mijn
handen gegaan en soms ook weer doorverkocht.
Eentje die voorlopig zeker blijft is een eerder dit
jaar aangeschafte Intes MK 67 Maksutov die hier
op de foto staat. Deze kijker is optisch werkelijk
fantastisch en daarmee wil ik meer gaan doen aan
planeetfotografie.
Wat is mijn missie met Mercurius? Het blad overeind houden natuurlijk, maar het liefst haal ik er
nog wat meer uit. Mercurius is het visitekaartje
van de Werkgroep Maan en Planeten en ik zou
graag zien dat we dat bij een grote groep mensen onder de aandacht kunnen brengen. Dat kan
onder meer dankzij de bijdragen van leden die de
moeite nemen om in de pen te klimmen.
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In dit nummer staat bijvoorbeeld het bijna ongelooflijke relaas van Henk Nieuwenhuis die per toeval tegen een tot op heden onbekende meteoorsteen van Nederlandse origine liep. Ik hoop dat u
hier met net zoveel plezier kennis van neemt als
ik zelf heb ervaren toen ik het las. Andere werkgroepleden hebben ook voor deze Mercurius een
artikel geleverd en het eindresultaat is een goed
gevuld en gevarieerd nummer. Helaas zit daar ook
een droevig bericht bij: het overlijden eerder dit
jaar van Henk Munsterman. Zelf ben ik ook niet
achtergebleven met het leveren van kopij en heb
ik onder meer een verslag geschreven van mijn
bezoek aan Leo Aerts. Voor mij was het één van de
mooiste momenten van dit jaar op astronomisch
gebied om inzage te mogen hebben in hetgeen hij
allemaal in zijn lange staat van dienst heeft gepresteerd als amateursterrenkundige. Zolang dit
soort bijdragen ook onderdeel vormen in de taak
van redacteur zal ik er vast wel voor gemotiveerd
blijven.
Rest mij nog om u veel leesplezier en heldere
nachten toe te wensen.

Jaarverslag 2013
KNVWS werkgroep Maan en Planeten
Huub Willems
Zoals gebruikelijk werden ook dit jaar voornamelijk de grote planeten en de Maan door verschillende werkgroepleden actief waargenomen. Hierbij spelen moderne webcams een belangrijke rol. Onze werkgroep kent echter ook nog steeds enkele fervente tekenaars, die
schitterende schetsen weten te maken.
Naast de Maan (25 april gedeeltelijke verduistering
en 25 mei verduistering in de bijschaduw) was er
dit jaar aandacht voor Venus, Jupiter, en Saturnus.
Ook waren er diverse samenstanden van de Maan
met de planeten Venus, Mars en Jupiter.

Bob Hogeveen vertelde ons over zijn Poollicht-expeditie bij -26 °C. Hans Dekker verzorgde een bijzondere lezing over de invloeden van buitenaf op
telescoop-afbeeldingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De voor- en najaarsbijeenkomsten zijn bij uitstek
geschikt om elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten en om informatie over te dragen.

Na de lunchpauze legde Martin van Ingen uit hoe
je met een wifi adapter genaamd SkyFi je telescoop draadloos kunt besturen m.b.v. een smartphone of tablet.
Marcel-Jan Krijgsman vertelde over zijn korte maar
krachtige astro avontuur in de USA, waar hij in één
week tijd twee raketlanceringen meemaakte.
Waarneemleider Jan Adelaar toonde als gebruikelijk het ingezonden waarneemmateriaal van het
afgelopen half jaar.
Na de theepauze was het woord aan Marcel-Jan
Krijgsman die de officiële start verzorgde van de
Facebook pagina’s van onze werkgroep.

De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 11 mei
in de Leidse Sterrenwacht. Mark Woodward van
JTW Astronomy gaf een overzicht van de door hen
ontwikkelde camera’s en beschikbare machines.
Marcel-Jan Krijgsman verzorgde een zeer boeiende
lezing over onderzoek aan de planeet Venus, voornamelijk is uitgevoerd door de Russische Venera’s.
Ook ging hij kort in op de resultaten van de Amerikaanse Magellan en de Venus Express van de ESA.
Na de lunchpauze toonde waarneemleider Jan
Adelaar het ingezonden materiaal van het afgelopen half jaar.
Wim Schmidt van het Platform Lichthinder verzorgde een lezing over de gevolgen van lichtvervuiling op mens en natuur.
Daarna werden we in twee groepen rondgeleid
door de fraai gerestaureerde Leidse Sterrenwacht.
Daarbij werden de bibliotheek, het bezoekerscentrum in de kelder en diverse koepels bezocht. In
de koepels waren aanwezig de zesduims Merz refractor, de tienduims Repsold refractor, de 46 cm
Zunderman reflector en de Leidse fotografische
dubbelrefractor.
Na de theepauze werd de jaarlijkse ALV gehouden,
waarin oud-secretaris Conrad van Ruissen werd
bedankt voor zijn jarenlange (2007-2012) inzet.
Hiervoor ontving hij uit handen van voorzitter
Martin van Ingen een kortingsbon van De Koepel.
De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 23 november bij Corona Borealis te Zevenaar. Er waren
22 deelnemers.

Ondanks het feit dat er nog steeds geen hoofdredacteur gevonden is, slaagde het bestuur er toch in
om één uitgave van ons blad Mercurius te publiceren, met daarin een aantal interessante artikelen.
Een belangrijk communicatiemiddel is onze website: http://www.maanenplaneten.nl Dankzij Bob
Hogeveen hebben we hiermee een uitstekend communicatie- en informatiemiddel. Hij zorgt ervoor
dat verenigingsinformatie evenals opnames en tekeningen van waarnemingen door leden, snel op de
website zichtbaar worden.
Sinds 23 november 2013 heeft onze werkgroep een
eigen Facebook pagina. Momenteel maken 38 leden regelmatig gebruik van deze mogelijkheid om
nieuwtjes en eigen opnames te delen. Verder is er
nog, speciaal voor onze leden, het Yahoo-discussieforum: http://tech.groups.yahoo.com/group/maanenplaneten/.
Op 1 januari 2013 telde de vereniging 139 leden
en op 31 december 2013 waren er dat 133. Een
van onze leden, Arie Hamer, is op 16 november
2013 op 57 jarige leeftijd overleden.

Mercurius

5

Sterrenwacht Halley begonnen met
realisering planetenpad
Urijan Poerink, Sterrenwacht Halley
Tussen Sterrenwacht Halley en het Natuurcentrum De Maashorst, beide in de gemeente Bernheze, komt een tien kilometer lang planetenpad. Het is een initiatief van de sterrenwacht en
het wordt ook aangelegd door leden van de sterrenwacht. Halleylid en architect Anton Valks
maakte de ontwerpen voor tien planeetzuiltjes en een grote glazen zon, die bij de sterrenwacht wordt gesitueerd. Het planetenpad is een onderdeel van het Project Zon van Sterrenwacht Halley, dat verder onder meer de bouw van een zonnetelescoop en een koepel voor die
telescoop omvat. De provincie heeft dit jaar voor het gehele project een provinciale en Europese subsidie toegekend van in totaal € 99.500.
De planeetzuiltjes (inclusief de planetoïdengordel/
Ceres en dwergplaneet Pluto) worden geplaatst in
de bermen van wegen en paden van fietsroutes,
die deeluitmaken van een netwerk van fietsknooppunten van de VVV.
De gemeente Bernheze verleende in augustus
2014 een omgevingsvergunning, waarna snel met
de werkzaamheden is begonnen. Een ploegje Halleyleden heeft op 9 september de tien locaties
‘bouwrijp’ gemaakt en op elke locatie drie diepe
gaten geboord, gevuld met cement en voorzien
van trekstangen. Die trekstangen moeten verhinderen dat vandalen een zuiltje omver kunnen halen. Een week later zijn overal de betonnen vloertjes gestort. De stalen zuiltjes van elk twee meter
hoog en 40 centimeter doorsnede, zijn in bestelling
en zullen naar verwachting over een paar maanden gereed zijn. In elk zuiltje wordt de betreffende
planeet voorgesteld met een bolletje op de schaal
van het planetenpad. Uiteraard zijn ook de afstan-
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den tussen de planeetzuiltjes op schaal.
Bij Sterrenwacht Halley wordt de zon ingebouwd in
de lange witte tuinmuur en wel in de vorm van een
dikke ronde glazen plaat (hufterproof) met een
diameter van 2,32 centimeter; dat is de afmeting
die de zon op de schaal van het planetenpad heeft.
Op die glazen plaat, zo is de bedoeling, wordt in
het midden nog eens de zon met daaromheen de
banen van de planeten afgebeeld (gezandstraald).
Het wordt dus tevens een fraai kunstwerk.
Halley en de VVV brengen samen een speciale
fietsknooppuntenfolder voor dit planetenpad uit.
De folder bevat een QR-code, zodat men met een
smartphone bij elk zuiltje extra informatie over de
planeet kan verkrijgen. Overigens komen ook bij
elke zuiltje en het begin- en eindpunt van het planetenbord bordjes met een beknopte toelichting.
In een volgende Mercurius meer nieuws over het
planetenpad.

De ontdekking van een vijfde
heel bijzondere meteoriet
Henk Nieuwenhuis
Al jaren hebben wij een prachtige plek voor onze caravan op
een natuur-verenigingsterrein met 80 plaatsen in Duitsland.
Wij verblijven er regelmatig in het voorjaar en de zomer. Er
worden zo nu en dan ook activiteiten georganiseerd om de
onderlinge band tussen de bewoners te verstevigen. Zo ook
op 11 en 12 augustus 2012 toen er werd geëxposeerd door 18
creatieve leden met schilderijen, beelden, fotografie, bloemsierkunst en andere hobby’s. Ook mijn vrouw Angé deed mee
met haar schilderijen en pastelkrijttekeningen en ik liet mijn
fotografische werk zien. Het mooie weer die dagen en de
grote belangstelling zorgden voor een geslaagd evenement.
Natuurlijk gingen we ook bij elkaar kijken en zo kwamen we
ook bij mevr. Leida Kiers, een van de deelneemsters, waar
behalve schilderijen ook een mooie, kleine verzameling gesteenten en fossielen te zien waren.
Mijn aandacht werd direct getrokken naar een klein, houten
kistje met aan de bovenzijde
een raampje en daarachter lag
een stukje, bijna zwarte steen
en op een in het kistje geplakt
papiertje stond Meteoorstien.
Natuurlijk wilde ik dat allemaal
eens van heel dichtbij bekijken

Zo trof ik het houten kistje met
glasplaatje aan waarin een echte meteoriet bleek te liggen en
een klein maar belangrijk briefje met gegevens er bij over de
vondst op 27 oktober 1873.

en terwijl ik dat deed steeg mijn
verbazing over wat ik zag. Bij
het zien van de structuur wist
ik eigenlijk onmiddellijk dat dit
een echte meteoriet was en dan
nog wel een koolstofmeteoriet.
Toevallig had ik kort hiervoor
een grote meteorieten collectie
goed bekeken en met de eigenaar van de collectie uitgebreid
over meteorieten gesproken.
Ook ontdekte ik in het kistje een
klein vergeeld briefje waarop
genoteerd stond waar en hoe
deze meteoriet gevonden was.
Dit briefje hadden de laatste eigenaren nooit gelezen maar zou
van groot belang blijken bij het
verdere onderzoek.
De tekst erop luidt:
“Gevallen onder Diepenveen op
het land van J.W. Ilsinck, den
27e oktober 1873. Des middags
ten drie ure ongeveer. Deze
steen viel met een verblindend
licht, onder heftig sissen neder
naast de personen van A. Bos
en zijne vrouw, die daar stonden te werken, en werd weinige
minuten later op een diepte van
anderhalve voet (ongeveer 45
cm) en nog merkbaar warm uit
den zandgrond gehaald.”

De meteoriet ongeveer 5 bij 3.5
cm, hier is ook goed te zien dat
deze uit twee delen bestaat die
waarschijnlijk kort na de vondst
aan elkaar gelijmd zijn.
Ik kon echt mijn ogen niet geloven, dat deze steen in Nederland gevonden was en dat we
er nooit van hadden gehoord,
kon volgens mij niet waar zijn.
Ik ken de ooit in Nederland gevonden meteorieten en kon
nauwelijks geloven dat juist ik
nu op zo’n bijzonder exemplaar
gestuit was. Het was overigens
al wel jarenlang een droom van
mij om ooit zelf nog eens een
echte meteoriet te vinden. Direct heb ik er diverse foto’s van
genomen en ik ben vertrokken,
nog helemaal onthutst over wat
ik gezien had. Later, thuis gekomen heb ik er steeds aan moeten denken en vroeg ik me af
wat ik zou moeten doen. Mevr.
Leida Kiers van wie de steen nu
is heeft het kistje met steen gekregen van mevr. A. Jager. Hoe
die dame er aan gekomen was
wist zij ook niet. Daarop heb
ik gebeld met de vorige eigenaresse mevr. A. Jager, die de
steen aan Leida Kiers gaf. De
vorige eigenaresse vertelde mij
toen dat het kistje met steen
erin lang geleden door haar
man Jelle Jager, die docent was
geweest op de Rijks H.B.S. te
Deventer, dit object had meegenomen bij de opruiming na de
fusie en sluiting van de school.
Haar man had het in zijn werkkamer op zijn bureau staan en
nu hij al geruime tijd geleden is
overleden gaf ze het weg. Uiteindelijk besloot ik om contact
op te nemen met Drs. Niek de
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Kort, astronoom en beheerder
van het Nederlandse Meteorieten Documentatiecentrum, dat
was op 28 augustus 2012.
Vanzelfsprekend was Niek een
beetje sceptisch bij mijn verhaal, terecht, want hij heeft in
de loop der tijd vele malen een
stuk steen in handen gehad
waarvan de eigenaar dacht dat
het een meteoriet was en de
verhalen daarbij zijn vaak reuze
interessant maar de steen blijkt
dan toch geen meteoriet te zijn.
Dit is mij namelijk in mijn werkzame periode in het Koninklijk
Eise Eisinga Planetarium ook
vaak overkomen. Daarna heb
ik enkele foto’s van het object
naar Niek gestuurd en toen was
ook hij geïnteresseerd en besloot hij er toch aandacht aan te
willen besteden, dat was op 29
augustus. Op 7 oktober nam hij
contact op met Dr. Marco Langbroek, aardwetenschapper, een
kenner op dit gebied. Marco was
na het zien van de foto’s onmiddellijk erg enthousiast en hij reageerde heel verheugd. De beide heren kwamen op 22 oktober
naar Franeker om het kistje en
de meteoriet te komen bekijken.
Ook hun vreugde was groot toen
ze alles bekeken hadden want
ook zij schatten de echtheid van
het geheel hoog in. Maar eerst
moesten diverse zaken onderzocht worden aan de steen en
over de bijgeleverde informatie
en gezien het feit dat de steen
al 140 jaar geleden gevonden is
moesten we eerst zoveel mogelijk informatie achterhalen voordat deze ontdekking in de openbaarheid gebracht zou kunnen
worden.
Door ons drieën werd om te beginnen besloten uit te zoeken
wie de personen waren die op
het briefje genoemd worden en
of zij inderdaad in die tijd in Diepenveen of omgeving leefden
en /of woonden. Verder moesten we uitzoeken waar het land
van de genoemde eigenaar lag
en of dat ook klopt. Wie hebben
de steen in bezit gehad en waar
is hij al die tijd ondergebracht
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geweest? Kortom, we gingen de
geschiedenis van de meteoriet
ontrafelen. Zo hebben we een
bezoek gebracht aan de boerderij die in het briefje genoemd
wordt en de omgeving verkent.
Daarnaast heeft Marco via internet in oude documenten gezocht of er toch niet ergens iets
over te vinden was. Niek is vele
malen naar het archief in Deventer geweest en heeft daar
veel achtergrondinformatie gevonden over de in het briefje
genoemde personen en waar
de meteoriet zich al die 140
jaar heeft bevonden. Daarnaast
heb ik de eigenaresse gevraagd
om de meteoriet voor een eer-

ste onderzoek in bruikleen af te
staan en toestemming te verlenen om er een klein stukje af
te halen, daar ging zij mee akkoord. Vervolgens heeft Marco
contact gezocht met Prof. Wim
van Westrenen, petroloog aan
de VU in Amsterdam, om de
meteoriet daar op samenstelling
te onderzoek. Daarvoor moest
er dus een klein stukje van de
steen worden afgenomen. Dat
was overigens nog niet zo eenvoudig want de meteoriet bleek
zo broos dat er niet met een beiteltje of zaag een stukje afgehaald kon worden. Uiteindelijk
heeft Wim van Westrenen met
veel geduld, met een scheer-

Hier haalt Wim van Westrenen heel voorzichtig met een scheer-mesje
een klein stukje van de koolstofmeteoriet af voor verder onderzoek.

Opname van een slijpplaatje
van de meteoriet gemaakt met
een elektronenmicroscoop. Het
laat heel gedetailleerd zien wat
voor materie deeltjes er allemaal in deze twee chondrules
van de meteoriet zitten.
mesje een klein stukje van de
meteoriet verwijdert en daarvan
een aantal plakjes gemaakt van
0.3 mm voor uitgebreider onderzoek. Daarnaast zijn enkele
grammen naar de University of
New Mexico, het NASA-Ames Research Center en UC Berkeley in
Amerika verzonden voor heel gericht gespecialiseerd onderzoek.
Voor het onderzoek in de UV
kon plaatsvinden moest een en
ander geregeld worden en tijd
worden ingepland voor gebruik
van instrumenten. Zo werd het
half januari 2013 voor dat het
zover was. Na enkele maanden
van onderzoek in de VU door
Wim en Marco duidde een en
ander er al op dat we te maken
hadden met een bijzonder type
koolstof meteoriet. Dat was al
een grote verrassing omdat er
nog nooit eerder in Nederland
een koolstof meteoriet is gevonden. Tussen haakjes, er is in
ons land tot op heden ook geen
ijzermeteoriet bekend.
Die eerste resultaten kunnen
we op zijn minst al spectaculair
noemen. Er is vastgesteld dat
het een zeer zeldzame koolstofchondriet is van de klasse CM en
hij is zo’n 4.6 miljard jaar oud,
die overigens maar 68 gram
weegt en uit twee aan elkaar
gelijmde stukken bestaat van
ongeveer 5 x 3 x 3.5 cm groot.
Deze is dus ontstaan aan het
begin van de vorming van ons
eigen zonnestelsel. Van dit CM
type zijn er ook maar 16 over de

hele wereld bekend, dus het is
zonder meer een uniek stuk. Bij
het onderzoek is geconstateerd
dat de meteoriet een groot aantal chondrules bevat, dat zijn
microscopisch kleine insluitsels
die bestaan uit deeltjes uit de
oerwolk waaruit ons eigen zonnestelsel is ontstaan. Het staat
ook vast dat dit stukje meteoriet afkomstig is van een groter
brok. Door de geringe omvang
en massa van dit brok zijn er
geen veranderingen opgetreden
in de samenstelling van de materie. Daardoor weten we ook
dat deze meteoriet echt uit onveranderd, oorspronkelijke oermaterie is opgebouwd. Dit betekent dat er waarschijnlijk ook
interstellaire deeltjes in aanwezig zijn. Het houdt ook in dat er
mogelijk complexe, organische
moleculen waaronder aminozu-

ren, in gevonden kunnen worden en dat zijn, zoals bekend, de
bouwstenen voor het ontstaan
van leven. Zou de meteoriet afkomstig zijn geweest van bv een
vele kilometers groot stuk, dan
zou door de massa, zwaartekracht en de werking van druk
de temperatuur vanuit de kern
zeer hoog oplopen waardoor in
de samenstelling van de materie
wel veranderingen zouden zijn
opgetreden.
Hij is ook heel broos van samenstelling daarom is het heel bijzonder dat de meteoriet direct
na het neerkomen is geborgen.
Zeker is dat als dit niet was gebeurd deze anders binnen enkele weken na de inslag in de
bodem vooral door vocht geheel
uiteen zou zijn gevallen. Hoewel het ook bijna zeker is dat

De schenking van de meteoriet op 12 december 2013 door mevr.
L. Kiers aan de directeur dhr. E. van Huis van Naturalis te Leiden.

Mercurius

9

er toen meerdere stukken zijn
neergekomen heeft het nu, na
140 jaar, dus absoluut geen zin
meer om daar nog naar te gaan
zoeken. Natuurlijk blijft het heel
wonderlijk dat kennelijk verder
echt niemand in ons land iets
heeft waargenomen van deze
val of opgetekend. Dat maak
het onderzoek best lastig maar
inmiddels heeft Jacob Kuipers,
meteoroloog bij het KNMI ook al
uitgezocht wat op die bewuste
dag de weersomstandigheden
waren. En zo weten we dat het
op die middag, 27 oktober 1873,
bewolkt en regenachtig was en
dat verklaart al heel veel. Interessant is ook dat uit onderzoek
is vastgesteld dat de meteoriet
naar schatting 3 miljoen jaar geleden van het zg moederbrok is
losgeraakt. Dat kan gebeurd zijn
door een botsing met een ander
brok materie waarvan er zoals
bekend honderdduizenden, van
enkele centimeters tot honderden kilometers groot, waarvan
het merendeel in banen tussen
Mars en Jupiter te vinden zijn,
de z g Planetoïden. Het zou ook
plaatsgevonden kunnen hebben
door de zwaartekracht werking
bij een nauwe passage van een
planeet of een grote planetoïde.
Hoe dan ook, na omzwervingen
door ons zonnestelsel kwam de
meteoriet uiteindelijk na 3 miljoen jaar op aarde aan en nog

Meteorieten in Nederland
In Nederland gevonden
chondrieten.
1 12 juni
1840
2 2 juni
1843
3 28 augustus 1925
4 7 april
1990

Meteorieten dat zijn er vier, allen steen
bij
bij
bij
bij

Uden in Noord Brabant
Blauwkapel in Utrecht
Ellemeet in Zeeland
Glanerbrug in Overijssel

In 1650 schijnt in Dordrecht een meteoriet te zijn gevonden, die
later zoek geraakt is, er is overigens nooit vastgesteld of deze
echt was.
wel in Nederland. Hiermee is het
in jaren de derde gevonden meteoriet in ons land en als nieuwe
vondst de vijfde, die uiteindelijk na 140 jaar door mij werd
herontdekt en dat vind ik nog
steeds heel wonderlijk.
Wij waren ook al snel eensgezind van mening dat deze
meteoriet voor de wetenschap
in Nederland van onschatbare
waarde is en eigenlijk in een
museumcollectie zou moeten
worden opgenomen. Maar dat
moest natuurlijk met medewerking van de huidige eigenaresse plaatsvinden. Dan kunnen
we er zeker van zijn dat deze
bijzondere, Nederlandse meteoriet, voor de toekomst veilig
gesteld kan worden voor verder
wetenschappelijk
onderzoek
en kan iedere belangstellende

hem altijd bewonderen. Toen
dat alles gerealiseerd was kon
deze bijzondere herontdekking
van de meteoriet onder de media aandacht gebracht worden.
Maar niet eerder dan dat alle
formaliteiten zoals schenking
aan Museum Naturalis en de
officiële registratie bij het Nomenclature Committee in Amerika hadden plaatsgevonden.
Alles bij elkaar heeft het eerste
onderzoek en de registratie een
jaar in beslag genomen. Maar
nu kunnen we stellen dat iedereen die er bij betrokken was erg
tevreden is over de samenwerking en op 12 December 2013
vond de feestelijke overdracht
plaats in Museum Naturalis te
Leiden. Daar is de meteoriet
nu te bewonderen en blijf deze
beschikbaar voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Mars 100 jaar geleden: “The Bringer of War”
Componist Gustav Holst schreef eeuw geleden zijn
bekendste orkestwerk: The Planets
Edwin van Schijndel
De planeten als inspiratiebron voor een klassieke compositie: in 1914 voltooide de Britse componist Gustav Holst (1874-1934) het eerste deel (“Mars, the bringer of war”) van het bekendste werk dat hij naliet: The Planets. Het is een orkestsuite bestaande uit 7 delen geïnspireerd
op de planeten. Begin vorige eeuw was er nog maar weinig bekend over de fysische aard van
de andere werelden in ons zonnestelsel maar Holst ‘s fascinatie was meer op astrologie gebaseerd dan op de wetenschap, iets waarvan hij later overigens meer afstand zou nemen. Het
werk werd in 1916 voltooid (Pluto was uiteraard nog niet ontdekt en maakt dus geen deel uit
van de compositie). Pas na WO 1 werd “The Planets” opgevoerd en het geldt nog altijd als
het bekendste werk van Holst. De componist beklaagde zich er later overigens over dat The
Planets zijn andere composities overschaduwde.
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Niettemin is The Planets een fraai klassiek muziekwerk, orkestraal, melodisch met uitschieters van
zwaar bombastisch tot lieflijk, mysterieus, vrolijk
en overdonderend. Elke planeet heeft in het werk
een geheel eigen sfeer uitgebeeld gekregen. Holst
voltooide als eerste deel “Mars” in 1914. Dat gebeurde overigens nog voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog en waarschijnlijk had de componist op dat moment net zo min het vermoeden
dat Europa het strijdtoneel zou worden van één
van de meest desastreuze en lugubere oorlogen
als andere burgers. Dat het werk opent met “Mars”
heeft vermoedelijk als reden dat Holst een zeker
muzikaal evenwicht wilde hanteren tussen de
verschillende delen. Met
“Mars” opent het orkestwerk meteen overweldigend. Koperblazers
en
strijkinstrumenten
wisselen elkaar af op
een dreigende melodie
die ondersteund wordt
door stevig slagwerk.
Op het eerste gehoor
zou dat geassocieerd
kunnen worden met het
marcheren van soldaten
maar juist de onregelmatige vijf-kwarts-maat
waarin het geschreven
is maakt dit ondoenlijk
en Holst wilde met het
stuk dan ook zijn afschuw en de stupiditeit
van oorlog uitdrukken.
Zo bezien is het redenerend vanuit de componist wel logisch dat
het tweede deel “Venus,
the bringer of peace”
is geworden en sterk
in contrast staat met
het eerste stuk. Mercurius kreeg als ondertitel
“The winged messenger” en vormt het derde
deel van het werk: de
vliegensvlugge boodschapper. In zijn muzikale
vertolking van de gasreuzen hanteerde Holst wel
de juiste fysische volgorde. “Jupiter, The bringer
of jollity” geeft de luisteraar het gevoel van de
omvang en de nadrukkelijke aanwezigheid van de
grootste planeet (“de gezellige dikkerd”) in ons
zonnestelsel. “Saturnus, the bringer of old age”
komt weer langzaam en rustig op gang om vervolgens naar een enorm crescendo toe te werken. Op
het hoogtepunt van het leven beseft men dat de
ouderdom onverbiddelijk komt en volgt berusting
in dit lot en zo weerklinkt het dan ook in de mu-

ziek. Holst gaf aan Uranus de term “the magician”
mee en het behoort met Mars tot de meest bombastische stukken van het werk. Tenslotte wordt
‘The Planets” afgesloten met “Neptune the mystic”. Het heeft de meest “zweverige” sfeer van de
compositie en het langzame wegsterven van het
gezang neemt de luisteraar mee in de leegheid en
oneindigheid van de ruimte. Om dit gevoel uit te
drukken in de muziek schreef de componist voor
dat bij uitvoeringen het vrouwenkoor in de kamer
naast die van het orkest diende te worden opgesteld waarbij tegen het einde de deur langzaam
dicht moest worden gemaakt.
Decennia na het overlijden van de componist vormt “The Planets”
nog altijd een bron van
inspiratie voor muziek
uit deze tijd. Wie naar
de filmmuziek van Star
Wars luistert van John
Williams hoort een duidelijke verwijzing naar
“Mars, the bringer of
war”. Ook verschillende
pop- en rockmusici hebben een ode aan het
werk van Holst gebracht
zoals de leden van de
band “Emerson. Lake en
Powell”. Voorts vermeld
ik nog een elektronische
versie van de Japanner
Isao Tomita die in de jaren ’70 en ’80 enige bekendheid kreeg met het
uitbrengen van (bekende) klassieke werken op
synthesizer.
“The Planets” is bij diverse documentaires en
series als achtergrondmuziek gebruikt zoals in
Carls Sagan’s “Cosmos”
en bij de BBC reeks ‘The
Planets”. Van het originele werk zijn veel uitvoeringen op CD uitgebracht, er bestaan zelfs nog
opnamen waarbij Holst zelf heeft gedirigeerd. Op
youtube is er uiteraard veel over te vinden. Daarnaast bestaan er enkele goede sites over de componist Gustav Holst en de (vele) werken die hij op
zijn naam heeft nagelaten.
www.gustavholst.info
www.holstmuseum.org.uk
Bronnen: Wikipedia., gustavholst.info, sleeve notes Golden Legacy records, Deutsche Grammophon
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In memoriam Henk Munsterman
Martin van Ingen
Op 6 april 2014 is een van onze bekendste leden
Henk Munsterman op 67 jarige leeftijd overleden.
Henk genoot landelijke bekendheid als astrofotograaf waarbij hij zich had toegelegd op het fotograferen van planetoiden en andere “moeilijk waarneembare” objecten. Zo wist hij in 1985 als een van
de eersten de komeet Halley te fotograferen.
Henk zelf zei hierover in de Mercurius van 2009:
“Misschien is het leuk te vertellen,dat ik voor
het opsporen en fotograferen van zo’n piepklein
brokje een Celestron C14 gebruik (opening 36
cm) en opnames maak met professionele camera’s, als de ST.9 SBIG (510x510 chip met
een pixelgrootte van 20 micron), die geschikt is
voor langere brandpunt opnamen, alsmede een
nog gevoeliger exemplaar uit de Photometrics
200 serie (met een 1024x1024 chip en een
pixelgrootte van 24 micron).
Van groot belang zijn ook de planetariumprogramma’s (Sky.6 en Guide), waarmee de kijker
wordt aangestuurd. Een Go To systeem zal ik
maar zeggen. Als ik de beschikking heb gekregen over de coördinaten van de betreffende
planetoïde, maak ik allereerst een opname van
het gebied, waarin het object zich moet bevinden. Een kruisje geeft dan de juiste plek aan.
Dan de echte foto’s maken van dit kleine hemelgebied en meestal is het dan ook raak.
Daarbij is het voorafgaand wel nodig om
de snelheid van de planetoïde te kennen en
daarvoor zijn efemeridenlijsten beschikbaar.
Prachtig werk om te doen hoor, naast alle andere waarnemingen die ik uiteraard ook doe
als het helder is, maar toch is hierbij geduld
een schone zaak.”
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Dat Henk ook een verdienstelijk tekenaar was is
misschien wat minder goed bekend. Hierbij enkele
van zijn schetsen, met dank aan Theo Jurriens van
VAS Zuid-Drenthe.
Henk werkte vanuit zijn eigen sterrenwacht Andromeda aan de tuinweg in Meppel. Tijdens een bezoek
ongeveer 12 jaar geleden maakte Peter Louwman
een foto van Henk in zijn sterrenwacht. Niet alleen
collega amateurs maar ook heel veel jongeren wisten de weg naar sterrenwacht Andromeda te vinden.
En zoals Henk zelf zijn interesse in de astronomie
aan zijn Opa had te danken is hij zelf ook voor veel
jongeren een bron van inspiratie geweest.
Tijdens het schrijven van dit in memoriam was
de website van Henk nog actief, een bezoek aan
http://www.munstermansuniverse.nl kan ik van
harte aanbevelen.
Planetoide 12169 Munsterman zal er voor zorgen
dat hij niet vergeten wordt.
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Schetsen van Roel Weijenberg
Mare Humorun en omgeving
Deventer, 13 dec. 2013
22.30u MET
Polarex 75mm
f/16 refractor,
13mm LVW (92x)
Gauss
Deventer, 16 jan. 2014 22.00 - 22.30u MET
Polarex 75mm f/16 refractor, 13mm LVW (92x)
Roel Weijenberg is een amateur uit Deventer die
regelmatig schetsen maakt van de waarnemingen
die hij verricht. Zijn maantekeningen maakt hij
meestal met de hulp van zijn 75 mm Polarex refractor. De redactie van Mercurius is er zeer mee
ingenomen dat Roel enkele van zijn fraaie resultaten beschikbaar stelde voor het blad. Meer schetsen vindt u op: www.roelblog.nl.

Foto’s van Leo Aerts
4”7

6”0

9”1
12”4
15”0

Mars, October 24th 2013 - April 16th 2014
Oct 24 (4”7) Dec 12 (6”0) Feb 3 (9”1) Mar 7 (12”4) Apr 5 (15”0)
Apr 10 (15”1) Apr 16 (15”2)
Celestron 14”, powermate 2.5x, RGB filters, dispersion corrector,
webcam DMK21AU618
Jupiter, 10 dec 2013 0.54u UT

15”1
15”2

Saturn, June 21st 2014 21h29 UT
Diam. 18”1
ring dim. 41”4x14”8
Altitude 21o,
Celestron 14”,
2.5x powermate,
dispersion corrector,
RGB filters,
webcam DMK21AU618
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Najaarsbijeenkomst KNVWS
Werkgroep Maan en Planeten
Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de najaarsbijeenkomst van de KNVWS werkgroep Maan
en Planeten op 13 december aanstaande. De bijeenkomst wordt gehouden bij Geofort in Herwijnen.
Adres: Nieuwe Steeg 74 4171 KG Herwijnen.
GeoFort is met het openbaar vervoer bereikbaar via de treinstations van Geldermalsen en Leerdam.
Vanaf daar neemt u lijn 264 Buurtbus Geldermalsen – Beesd – Leerdam(v.v.) en stapt u uit bij de halte
Gemeentehuis Asperen. Vanaf daar is het nog ca. 1,5 km lopen door een prachtige omgeving.
Kijk hier voor de dienstregeling: http://www.arriva.nl/uw-reis/dienstregeling/dienstregeling-gelderland/
Nadere informatie over de ligging en de bereikbaarheid vindt u op de site van Geofort: www.geofort.nl
Geofort is een themapark in het teken van cartografie en navigatie met een aantal astronomie gerelateerde attracties die voor onze werkgroepleden zeker de moeite waard zijn.
Het programma voor 13 December
10.30-11.00 Ontvangst en koffie in het 3D café (consumpties voor eigen rekening)
11.00-11.10 Opening door de voorzitter in de Kadasterzaal
11.10-12.00 Het collimeren van telescopen, Bert Bogchelman
De prestaties van spiegeltelescopen maar ook van refractors worden voor een belangrijk
deel bepaald door een juiste afstelling van de optiek. Bert leert u de fijne kneepjes!
12.00-12.30 Waarnemingsresultaten
zoals gebruikelijk gepresenteerd door onze waarneemleider Jan Adelaar.
12.30-13.30 Lunch in het 3D café
Er wordt gezorgd voor een Lunch, bestaande uit twee luxe belegde broodjes en een kop
soep. De kosten bedragen € 12,95 per persoon. Als u gebruik wilt maken van de Lunch dit
dan graag uiterlijk 8 december melden bij onze secretaris, drankjes (jus, koffie melk etc.)
kunnen a la carte worden besteld.
13.30-14.30 Rondgang over het fort
o.a. een bezoek aan “Machten van tien” en “Reis per lift naar het midden der Aarde”
14.30-15.00 Theepauze in 3D café.
15.00-15.30 Recente ontwikkelingen in het (ruimtevaartkundig) onderzoek van ons zonnestelsel
Marcel-Jan Krijgsman volgt alle ontwikkelingen op het gebied van de ruimtevaart en planeetonderzoek op de voet, hij praat u bij over de laatste ontwikkelingen.
15.30-16.15 Mijn ervaringen als beginnend Planeetfotograaf, Wilco Kasteleijn.
Wilco is inmiddels ruim een jaar actief als maan en planeetfotograaf, hij werkt met een
10 inch Dobson op een volgplatform en wil graag zijn ervaringen met u delen (en mogelijk
antwoorden op de vragen die hij nog heeft! )
16.15

Sluiting evt. drankje in het 3D café.
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Leden van de Werkgroep
Maan en Planeten die
reeds enige jaren het blad
ontvangen weten dat er
een vaste rubriek bestaat
die geregeld terugkeert:
“Op bezoek bij...” omvat
het verslag van een redacteur en/of bestuurslid bij
één van onze leden thuis
die zich meestal al langere
tijd bezighoudt met amateursterrenkunde. Veelal
wordt er iemand benaderd
die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft weten te maken in de vorm
van waarnemingen, tekeningen,
planeetfoto’s,
(zelf)bouw van een instrument of om andere redenen bekendheid geniet bij
amateursterrenkundigen.
Toen ik met onze voorzitter
besprak hoe we Mercurius
inhoudelijk voort kunnen
zetten waren we het er al
snel over eens dat deze rubriek zo weer van stal mag
worden gehaald, al was hij
feitelijk niet verdwenen.
Er zijn door de jaren heen
reeds verschillende mensen aan bod gekomen die
vol passie vertellen hoe ze
ooit begonnen zijn, welke
tegenslagen ze hebben
meegemaakt en hoe ze
met
doorzettingskracht
toch resultaten behaalden
en daar grote genoegdoening bij kregen. In de rubriek vertellen werkgroepleden zelf hoe ze ooit in
de hobby terecht kwamen
en hun eerste instrument
kochten; hoe ze al doende
heel veel leerden over de
sterrenhemel, over telescopen, camera’s en alles wat er bij komt kijken
maar vooral ook waarom
ze zo graag bezig zijn met
sterrenkunde.
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Op bezoek bij... Leo Aerts
Edwin van Schijndel
Leo Aerts uit Heist-op-den-Berg geniet al vele jaren bekendheid onder amateursterrenkundigen en bereikt tegenwoordig
opzienbare resultaten met planeetfotografie. Als kersverse
hoofdredacteur besloot ik om te vragen of ik eens langs mocht
komen om voor deze rubriek over zijn bezigheden te mogen
schrijven. Het werd een plezierige ontmoeting waarbij ik al
gauw tot de ontdekking kwam dat ik misschien wel enkele dagen nodig zou hebben om volledige inzage te krijgen in hetgeen Leo allemaal in die jaren als amateur heeft gedaan. Het
bezoek beperkte zich niettemin tot een middag en ik besefte al
gauw dat ik slechts een kleine greep hier kan weergeven van
wat Leo allemaal heeft gedaan in zijn lange staat van dienst
voor de sterrenkunde. Dat was voor mij niettemin al meer dan
genoeg om er behoorlijk van onder de indruk te raken.
Een lange staat van dienst
Er blijven maar weinig amateursterrenkundigen over van wie
gezegd kan worden dat ze over
een periode van enkele tientallen jaren een hoge continuïteit
hebben weten vol te houden in
het opstellen van waarnemingen en maken van astrofoto’s.
Zoiets bereik je alleen met veel,
heel veel geduld en een sterke
discipline om elk geschikt moment dat zich voordoet, bijvoorbeeld omdat er zich plotseling
een goede seeing openbaart, te
benutten. Veel telescoopbezitters ondervinden dit uit ervaring maar bijna iedere amateur
maakt wel eens een periode
mee dat dit allemaal voor een
tijdje op een lager pitje wordt
gezet, simpelweg omdat andere
zaken in het leven soms belangrijker zijn. Er zijn amateurs die
daarop een uitzondering lijken
te vormen en vele jaren door
weten te gaan met hun hobby.
Eén zo iemand die dat reeds
meer dan vier decennia lang
voor elkaar krijgt is Leo Aerts
uit Heist-op-den-Berg. Zijn sterrenkundige loopbaan is er een
van continue hoge productiviteit
waarbij hij van alles heeft gedaan. De laatste jaren houdt hij
zich voornamelijk bezig met planeetfotografie maar dat doet hij

dan ook op het hoogste niveau
van wat er zoal onder amateurs
wordt behaald. De details van
Mars op zijn opnames zijn verbluffend, bewerkingen van Jupiter zijn vergelijkbaar met die
van de Hubble ruimtelescoop en
zelfs de manen tonen iets van
detail. Overdag weet Leo daarnaast ook nog prachtige zonopnames te maken waarbij met
behulp van de Baader zonnefolie
ongelooflijk scherpe zonnevlekken worden vastgelegd.
We zouden de sympathieke en
bescheiden Heistenaar echter
tekort doen als we hier niets
vermelden van zijn vroegere
bezigheden op sterrenkundig
gebied. Leo schreef tientallen
artikelen voor diverse tijdschriften waaronder Heelal en Zenit. Hij beschreef voor de VVS
Deepsky Atlas alle Messier- en
NGC objecten die voor amateurs
interessant zijn en bekleedde
in Vlaanderen diverse bestuurlijke functies van sterrenkundige verenigingen waaronder het
voorzitterschap van de VVS en
als Werkgroepenleider.
Voor het tijdschrift “Heelal” verzorgde hij een deepsky- en een
maanrubriek. De inhoud ervan
stelde hij vaak samen in de tijd
dat hij op en neer reisde met de

De 25 cm Opticon Schmidt-Cassegrain (links) verslaat elke
vergelijkbare telescoop
lijndienst voor het woon- werkverkeer. Het vergaderen en de
bijkomende verplichtingen die
de bestuurlijke taken met zich
mee brengen hoeft voor hem tegenwoordig niet meer zo nodig.
Liever is Leo achter zijn telescopen bezig en sinds hij met vervroegd pensioen heeft kunnen
gaan schept de vrijgekomen tijd
weer meer mogelijkheden om in
de nachtelijke uren bezig te zijn.
Waarnemen en astrofotografie
van deepsky objecten hebben
een lagere prioriteit gekregen.
De toegenomen lichtvervuiling
is voor Leo een van de redenen
dat hij een forse investering voor
een CCD camera niet echt zinvol vindt en de incidentele keer
dat hij nog afreist naar donkere
oorden is evenmin daarvoor voldoende reden.
Komeet West in de vrieskou
Begin juli begaf ik me op een
maandag op de snelweg van
Eindhoven richting Antwerpen
met de wegenatlas van Geocart
van België en een routebeschrijving naast me. Voorbij Turnhout
moest ik de snelweg verlaten
vanwaar de route zich verder
vervolgde over allerlei binnenwegen door het Antwerpse landschap. Die laatste 30 kilometer

trokken zich nog het langst,
ben je het ene dorp doorheen
dan zat je al gelijk in het volgende om vervolgens nog een
belangrijk kanaal over te moeten steken. Je begrijpt direct
dat de verspreide bebouwing
die veelvuldig in Vlaanderen
voorkomt desastreuze gevolgen heeft voor de sterrenhemel.
Eindelijk stond er op een wegwijzer Heist-Op-Den-Berg vermeld. Na even kort de gastheer
te hebben gebeld hoever ik was
kwam zijn woonplaats in zicht.
Het werd nog even zoeken hoe
ik er doorheen moest komen.
Heist-op-den-Berg bleek toch
nog tamelijk groot te zijn en Leo
woont al wat meer aan de andere kant vlak bij een doorgaande
weg. Nog vroeg in de middag
belde ik aan bij een woning in
een straat met één rijrichting en
vervolgens kwam Leo zelf open
doen. Even later maakte ik ook
kennis met zijn vrouw Simonne
en zo zat ik die middag enkele
uren onder het genot van een
kop koffie en een drankje aandachtig te luisteren wat Leo
Aerts in de lange periode dat hij
met de hobby bezig is allemaal
heeft meegemaakt. Fotoalbums
en waarneemboeken kwamen
uit de kast waarin alles nauw-

keurig en netjes geordend stond
beschreven en ingeplakt. Het
was slechts een kleine greep
van alles wat er in die vele jaren bijeen was verkregen maar
de tijd liet het niet toe om alles door te gaan bladeren. Leo
vertelde honderduit wat hij allemaal in de beginjaren had
gedaan. Tekeningen van Maankraters en beschrijvingen van
waarnemingen van de komeet
West in de vrieskou, schetsen
van het oppervlak van Mars
over een periode van maanden
met duidelijke details van de
seizoenswisselingen, het staat
allemaal keurig opgetekend.
Het waren slechts enkele voorbeelden van wat ik onder ogen
kreeg maar het maakte grote
indruk. Al deze waarnemingen
werden gedaan met telescopen
die in die tijd vrij gangbaar waren onder amateurs, maar het
gedetailleerd beschrijven en tekenen is niet iets waar iedereen
zoveel moeite in heeft gestoken
als Leo Aerts heeft gedaan.
Close-up opnames van Mars
en mensen op de Maan
Eind 1972 kocht Leo bij een handelaar in Deurne (bij Antwerpen)
zijn eerste echte telescoop: een
10 cm Polarex. De keus voor
die telescoop was niet direct gebaseerd op een weloverwogen
besluit. Toevallig zat deze winkel niet zo gek ver weg van zijn
woonplaats en was het ook een
van de weinige waar je terecht
kon. Pas later zou het besef doordringen dat met deze refractor
ook meteen een goed instrument
binnen was gehaald. Het immer
nog onder een groep amateurs
en verzamelaars populaire merk
onderschrijft het gegeven dat de
kijkers toen al van hoge kwaliteit waren. Leo’s belangstelling
in sterrenkunde dateerde echter al van eerdere jaren. Toen
NASA halverwege de jaren ’60
met de Mariner 4 ruimtesonde
de eerste close-up opnames van
Mars maakte las hij erover in de
Volksgazet die een rubriek over
ruimtevaart en sterrenkunde
had. De zwart-wit opnames van
een totaal andere wereld binnen
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ons zonnestelsel stimuleerden de
wens om meer over die andere
planeten te weten te komen en
ze zelf te kunnen waarnemen.
Maar met een rubriek uit de krant
kom je nog niet echt veel verder
en er bestond ook niet zoiets als
een lokale vereniging waar je lid
van kon worden.
“Waren er nog meer mensen
in een dorp zoals Heist die zich
hier mee bezig hielden? Als dat
al het geval was, waren het er
dan een paar, of toch nog meer,
en wie waren dat dan? In die
tijd had je daar geen enkel idee
van,” zo vertelt Leo. Je ging naar
de plaatselijke bibliotheek om
meer te weten te komen. Later
was het Apollo tijdperk nog zo’n
mijlpaal waarin ruimtevaart en
sterrenkunde tot de verbeelding
sprak bij het grote publiek.
Nadat Leo zijn eerste telescoop
had aangeschaft had hij nog
een jaar nodig om goed met
het instrument te leren werken
en de sterrenhemel grondig te
leren kennen. Ook hier speelde
het gebrek om aan goede informatie te komen en bekendheid
met andere meer ervaren telescoopbezitters een grote rol. In
1974 werd hij lid van de VVS en
kwam hij tevens in aanraking
met nuttige naslagwerken zoals de Spectrum Ruimte Atlas
en namen de sterrenkundeactiviteiten een grote vlucht. Begin

jaren ’80 leidde dit tot de toekenning van de Galilei Prijs en
met het op de markt komen van
de Kodak TP 24-15 film zette
Leo zijn eerste schreden in astrofotografie. Ondertussen was
de Polarex vervangen door een
Fraunhofer refractor van Lichtenknecker Optics met een objectief van 15 cm/f15 en kwam
er ook nog een portabele 15
cm/f8 Fraunhofer refractor bij,
eveneens van Lichtenknecker.

150 mm f 8 Fraunhofer refractor
van Opticon

De door Leo veelvuldig gebruikte kijkers, links staat de Opticon en
rechts de C14
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Barabastelescoop
In 1988 nam Leo het besluit om
een telescoop te gaan aanschaffen die aan de hoge eisen kon voldoen die hij stelde voor zijn waarnemingen en de fotografie van
de planeten. In dat jaar stond
Mars erg gunstig en daar wilde
hij optimaal van kunnen profiteren. Elke planeetwaarnemer weet
dat Mars vaak slechts moeizaam
details vertoont waarbij bovendien de seeing ook nog een belangrijke factor is. Om Mars goed
te kunnen waarnemen was een
telescoop met een behoorlijke
opening en (uiteraard) een lang
brandpunt nodig. De ervaring die
Leo met zijn refractors had opgedaan bracht hem tot de conclusie
dat de geringere opening bij dit
type telescoop veelal toch in het
nadeel werkt. De keuze voor de
nieuwe telescoop viel dan ook op
het in opdracht laten bouwen van

een 30 cm f8 newton waarvan de
optiek bij Opticon in Stadskanaal
was geslepen terwijl de mechanische afwerking en de montering
door Astrotechniek werden geleverd. De telescoop was nog voor
de Marsoppositie gereed en de
forse en zware opstelling kreeg
een vast plek in de tuin en bleef
voor enige jaren het hoofdinstrument waarmee prachtige resultaten werden behaald. De newton
werd niettemin in 1996 van de
hand gedaan en werd overgenomen door Sterrenwacht Urania
in Hove waar hij in een kijkerbox
staat opgesteld en dienst doet als
publieksinstrument. De 30 cm
newton stond model voor de Suske en Wiske stripreeks en omdat
bij Urania alle publieksinstrumenten vernoemd zijn naar een bekende geleerde uit het beeldverhaal wordt de newton ook wel de
“Barabastelescoop” genoemd.
Onverslaanbare Opticon
De aanleiding tot het besluit om
de newton te vervangen kwam
nadat opticus Rik ter Horst op
een dag onverwacht bij Leo aan
de deur stond. Ter Horst had
een prototype Schmidt-Cassegraintelescoop gebouwd met
een opening van 25 cm en wilde
er graag het oordeel van Leo
over horen. Het bleek een instrument met zeer goede optiek
en het bijkomende voordeel van

Een selectie uit het archief van Leo
de compactere bouw deed Leo
besluiten om deze de newton te
laten vervangen.
Tot op heden is deze Opticon in
gebruik en volgens Leo verslaat
hij elke vergelijkbare telescoop
in deze categorie. Vanwege de
scherpte en contrast wordt deze
telescoop vooral voor visueel
waarnemen ingezet. Opnames
maakt Leo met een DMK door
een Celestron C14 die er ook
bij is gekomen. De grotere opening maakt deze telescoop toch
aantrekkelijker voor het behalen
van details en de toevoeging van
optische hulpmiddelen zoals een
dispersiecorrector werkt uiteindelijk in het voordeel van de C14.
Een eigen sterrenwacht in de
tuin is nooit een punt van overweging geweest. De zwaardere
kijkers staan op bijpassende
monteringen in de schuur op
wieltjes opgesteld. Wanneer
het helder is staan ze in een
mum van tijd buiten en kost het
slechts een kwartier om operationeel te zijn. “De vrije ruimte
die er in de buitenlucht aanwezig is vormt het werkterrein en
zonder de aanwezigheid van de
wanden van een sterrenwacht
kan alles rondom de telescopen
worden uitgestald”, aldus Leo.
Analyse en documentatie
van waarnemingen
Bij het betreden van de bergplaats valt direct op dat de
ruimte volop benut is voor de

hobby maar ook praktisch is ingericht. De C14 spant dan wel
de kroon in grootte maar de Opticon steekt daar bij af met zijn
eenvoudige maar robuuste uiterlijk. De binoviewer steekt in
het zenitprisma en wordt altijd
gebruikt bij waarnemingen van
de planeten. Het moet wel een
lust voor het oog zijn om de superieure kwaliteit van de optiek
die deze kijker behuist zelf te
mogen ervaren. En dan hebben
we ook nog de Lichtenknecker
refractor. Leo bezit de mooiste
instrumenten die je maar kunt
wensen, maar hij behoort tot de
weinigen die ook het maximale
eruit weet te halen. Nieuwe instrumenten komen er niet meer.
Maar toch, kort geleden tikte hij
nog een kleine 13 cm Schmidt
Cassegrain op, eveneens een
Opticon die op de tweedehands
markt werd aangeboden. Weer

binnen in de huiskamer komt
Leo nog eens terug op de vele
albums die hij bezit met waarneemverslagen en foto’s. Het
zijn er zeker meer dan dertig,
enkelen staan in een kast en de
rest is op zolder terecht gekomen net zoals de vele jaargangen van diverse sterrenkundige
tijdschriften. “Het neemt op den
duur veel ruimte in maar je doet
het toch niet weg. Tegenwoordig staat alles gelijk op internet
en is het heel eenvoudig om het
materiaal uit te wisselen. De
BAA (British Astronomical Association) heeft onder zijn leden
mensen die alle waarnemingen
verzamelen, analyseren en documenteren. In Nederland en
België komen ze een keer in een
tijdschrift of op Astroforum terecht en verder wordt er niets
mee gedaan en dat is zo jammer”, zo betoogt Leo.

Tegenwoordig staan de resultaten op internet maar van een goede documentatie en analyse is in Nederland en België nog altijd geen sprake
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Review van de ASH Atmosferische
Dispersie Corrector (ADC)
Bert Bogchelman
Atmosferische dispersie; een hinderlijke verstoring in het beeldveld bij het waarnemen en
fotograferen van planeten. Er is een oplossing voor in de vorm van een optisch hulpmiddel
genaamd Atmosferische dispersie Corrector. Astro Systems Holland (ASH) heeft reeds enige
jaren een dispersiecorrector op de markt.
In dit schrijven bespreek ik de ADC van ASH, een
hulpmiddel die kleurfouten en uitsmering van fijne
details helpt voorkomen die ontstaan indien licht
van sterren en planeten schuin door onze Aardse
atmosfeer heen gaat.
De aanschaf van een ADC kwam voor mij in een
stroomversnelling tijdens het visueel waarnemen van de planeet Mars tijdens het afgelopen
voorjaar. Op een gegeven moment speelde ik
wat met kleurenfilters om een contrastrijker
beeld te krijgen van de oppervlakte details van
Mars. Tijdens een baldadig moment heb ik een
Omega Optical NBP filter onderin een oculair
gedraaid en hiermee gaan waarnemen. Dit filter is helemaal niet bedoeld voor planeetwaarnemingen; het heeft een smalbandige doorlaat
voor groenblauw én rood licht en is bedoeld om
lichtvervuiling tegen te gaan bij deep-sky waarnemingen.

Correctie van atmosferische kleurfout
De ADC kost een paar centen, maar dan heb je
ook wat. De corrector bestaat uit een zwaar uitgevoerd en fraai afgewerkt buisje, die in een 1,25
inch focusser geplaatst kan worden. Aan de andere zijde kan een schroefdraad adapter of een
insteekhuls voor 1,25 inch oculairen geplaatst
worden. Binnenin zitten twee gecoate zwakke
prisma’s die traploos ten opzichte van elkaar gedraaid kunnen worden. Op deze manier kan de
beïnvloeding van 0 naar 100% ingesteld worden.
De instelling van de onderlinge hoek verloopt
soepel maar niet helemaal perfect, als je de ene
prima versteld, beweegt de andere prisma wel
iets mee. Je moet dus de beide prisma’s tegelijkertijd verstellen, hetgeen overigens makkelijk
gaat. Op de behuizing van de prisma’s zit een
schaalverdeling met streepjes. Let er wel op de
verstelstaafjes van de prisma’s zoveel mogelijk
horizontaal moeten staan bij de nul stand.

Het beeld wat ik toen van Mars zag vond ik opmerkelijk. Een rode Mars- én een groene Marsbol
stonden duidelijk versprongen van elkaar in beeld!
Ik realiseerde me dat een samengesteld beeld van
Mars van alle kleuren, details op Mars behoorlijk
zouden uitsmeren en een onscherp beeld zouden
geven, hetgeen ik al(tijd al) geconstateerd had. Ik
had tot dan toe altijd moeite met Mars.
Ik gebruik voor planeetwaarnemingen een spiegeltelescoop dus daar kon de kleurfout niet vandaan komen. Nu had ik al eerder eens gemerkt
dat het NBP filter bij heldere sterren genadeloos
2 sterren liet zien, een rode en een groene, maar
had dit altijd (onterecht!) weggewuifd als kleurfouten in het oculair en verder geen aandacht
aan besteed.
Toen ik Herman ten Haaf van ASH op de ATT in Essen persoonlijk tegen het lijf liep, heb ik na ampele overwegingen ter plaatse besloten een ADC bij
hem te gaan bestellen en mijn geplande uitgaven
op de ATT terstond te matigen.
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De ADC van Astro Systems Holland, met daarachter de adapter waar weer een 1,25 inch oculair in
past. Op de voorgrond de C-mount adapter waarmee de DMK camera op de ADC kan worden aangesloten. Met de ADC kunnen geen 2 inch oculairen gebruikt worden. De 1,25 inch- en de C-mount
adapter worden los van de ADC verkocht.

Bij het verschuiven van de staafjes beweegt het
beeld op en neer, een soort van image shift. Dit is
wel wat vervelend maar normaal en hoort bij het
(simpele) ontwerp van de ADC.
De stand van de prisma’s veroorzaakt een kleurfout die precies tegenovergesteld is aan die van
de atmosfeer. Op deze manier wordt de kleurfout
van de atmosfeer, dispersie genaamd, effectief onderdrukt.
Resultaten
Tijdens een van de eerste avonden probeerde ik
Saturnus te imagen met mijn DMK 21 met een
zwart-wit type 618 CCD. Ik maak de luminance
(het zwart-wit beeld) vrijwel altijd in Infrarood
licht door gebruik te maken van een IR doorlaat
filter. De ADC werkt het beste bij hoge openingsverhoudingen dus het gebruik van een barlow voor
de ADC is gewenst. Ik kan mijn barlow lens van
de behuizing afschroeven en deze heeft een standaard filterdraad. Door nu de ADC te gebruiken als
barlow behuizing kom ik uit op ongeveer een 3x
barlow en dus op F30, optimaal voor het gebruik
van de DMK.
Na Saturnus in beeld te hebben gebracht en
scherp gesteld te hebben, ben ik de prisma’s in de
ADC gaan instellen. Tot mijn verbazing zag ik ook
duidelijke resultaten in IR licht, ik kon de Cassinischeiding in de ringen verder voor de planeetbol
krijgen door de prisma’s van de ADC te verstellen.
Ik kon het beeld van Saturnus dus echt wel scherper krijgen met de ADC dan zonder, ook in IR licht.
Ik vond wel een lichte instelling van de ADC het
beste resultaat gaaf, terwijl Saturnus al best wel
laag aan de hemel staat. Ik heb dan ook de indruk
dat de gebruikte prisma’s aan de sterke kant zijn.
Uiteraard kan de ADC ook in het visuele spectrum
ingezet worden.
Indien je gebruik maakt van 3 kleuren filters (RGB)
bij het maken van een kleurenopname, is de ADC
ook nuttig. Binnen de kleuren vindt ook dispersie plaats, zodat elke kleurenopname scherper zal
worden dan zonder gebruik van de ADC. Top planeten fotografen als Damian Peach maken dan ook
gebruik van de dispersie corrector.
Conclusie
Intussen heb ik de ADC al een aantal avonden
kunnen gebruiken, zowel fotografisch als visueel.

Mars met en zonder ADC. De opnames zijn gemaakt met een gewone kleuren webcam, een
Philips ToUcam 840k. Er is hier geen aparte luminance gemaakt met de DMK. De opname tonen
ongeveer het verschil bij visueel waarnemen van
Mars door een 30 cm telescoop.
De ADC is een waardevolle aanvulling op je oculaire koffer. Een aantal van ons geeft honderden
Euro’s uit voor top-oculairen maar de ADC maakt
dat een middenklasse oculair meer laat zien dan
een top-oculair zonder ADC indien een planeet wat
lager aan de hemel staat, zoals Saturnus voor de
komende jaren. De ADC kost ongeveer 7 cm lichtweg, dus je moet wel genoeg backfocus beschikbaar hebben of een barlow zonder behuizing gaan
gebruiken.
Ik geef 4 sterren uit 5 voor de ADC. Door het gebruik van de m.i. iets te sterke prisma’s en het
meedraaien van de ene prisma met de andere laat
de ADC bij mij 1 ster liggen. Het optische resultaat van de ADC mag er echter wezen met een
volledige wegfiltering van de atmosferische kleurfout die sterker aanwezig is dan menigeen beseft.
Het beeld met de ADC is duidelijk scherper, zowel
visueel als fotografisch. Ik heb de ADC nog niet
kunnen testen op Jupiter, die deze jaren hoog aan
de hemel staat. Het effect van atmosferische dispersie in dan gering, maar niet afwezig. Ik ben
benieuwd!
Meer informatie over de ADC is te vinden op de
website van ASH: http://www.astrosystems.nl.
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Cassini 10 jaar bij Saturnus
Marcel-Jan Krijgsman
In 2004 bereikte de Cassini-Huygens missie zijn doel: De planeet Saturnus met zijn vele manen. Er kwamen adembenemende beelden over van de verre planeet en iedereen herinnert zich nog de landing van de Huygens-sonde op de maan
Titan dat wereldwijd volop het nieuws beheerste. De Cassini
missie is nog altijd operationeel en mag tot één van de meest
succesvolste worden gerekend in het planetenonderzoek.
Werkgroeplid Marcel-Jan Krijgsman geeft een kort overzicht
van de belangrijkste ontdekkingen die de ruimtesonde aan de
wetenschap heeft toegevoegd.
Wie een satelliet naar een planeet lanceert, kent meerdere
nerveuze momenten. Als dat
lukt, wordt de ruimtesonde soms
eerst in een parkeerbaan rond de
aarde gebracht, waar het eerst
in en dan weer uit moet zien te
komen. Hoe dan ook, de opduwraket die de satelliet naar het
doel moet helpen, moet uiteraard werken. Eenmaal op weg
naar het doelwit, is het vaak nog

een kwestie van bijsturen, maar
dat is doorgaans minder tijdskritisch. Wanneer vervolgens de
satelliet in een baan rondom een
andere planeet wordt gestuurd,
komt er nog een buitengewoon
spannend moment: je hebt een
hoop moeite gedaan om voldoende snelheid te maken om
de planeet te bereiken. Nu moet
een raketmotor de satelliet zodanig afremmen, dat het in een

De route van Cassini door de ringen van Saturnus
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baan geraakt. Lukt dat niet, dan
is het bye-bye planeet. Neem
nog vlug een paar foto’s, maar
dat is het dan.
Hachelijke vlucht zonder
Mission Control
Saturnus is een planeet die een
uitdaging heeft voor een missie:
Ze heeft ringen die strekken van
7000 tot 80.000 km boven haar
evenaar. Wie niet wil dat deeltjes ter groottes van zandkorrels
tot die van enkele meters tegen
de satelliet aankomen met een
snelheid van tienduizenden kilometers per uur, kan dat ringenvlak het beste mijden. De ringen staan boven de evenaar en
baanmechanica stelt dat je niet in
een baan kunt draaien die alleen
maar onder of boven de ringen
draait (zonder heel veel brandstof
te verspillen in ieder geval).
Cassini moest de planeet Saturnus van het zuiden uit benaderen en dan tussen de F en G ring
vliegen (die ver uit elkaar liggen). Toen Cassini op 1 juli 2004
op Saturnus af snelde, was niet
100% zeker dat daar niet nog
meer schadelijke deeltjes waren. Om enigszins bescherming
te bieden aan de gevoelige instrumenten, vloog Cassini met
de schotelantenne naar voren.
Om daarna pakweg 180 graden te draaien, zodat de raketmotoren de juiste richting zou-

Tussen de F- en de G-ring

den branden. De raketmotoren
moesten 96 minuten lang branden. De software was zo geprogrammeerd dat het branden van
de motoren hoe dan ook moest
doorgaan. Niks “safe mode” en
wachten op Mission Control,
want die kon pas na 1 ½ uur
überhaupt zien wat zich afgespeeld had. Branden de motoren
te kort, dan zou Cassini alsnog
aan Saturnus voorbij vliegen.
Vandaar dat men in Mission Control nagelbijtend keek naar een
grafiek met de Doppler-waarden
van de transmissie, waarop Cassini een specifieke curve moest
volgen. Heel Mission Control
juichte toen het signaal van Cassini de Doppler-curve keurig
volgde en de curve afvlakte, wat
betekende dat de raketmotor
was gestopt. Het avontuur was
echter nog niet helemaal voorbij, want Cassini moest nu 180
graden draaien als voorbereiding
voor opnieuw een passage tussen de F en G ring. Cassini was
nu in een langgerekte baan om
Saturnus gekomen en het zag er
goed uit voor de missie, die momenteel nog altijd voortduurt.
Direct na het avontuur door het
ringvlak, kon Cassini beelden
sturen van de ringen in nog nooit
eerder geziene details, zoals de
golven in de ringen, veroorzaakt
door de zwaartekracht van kleine maantjes vlakbij.
Meren en rivieren op Titan
De dag na de Saturn Orbit Insertion vloog Cassini al op enige
afstand langs Titan. Hoewel het
Saturnus-systeem zonder Titan
op zich interessant is, is het niet
overdreven te stellen dat NASA
en ESA geen 3,3 miljard dollar
over hadden gehad als Titan er
niet was geweest. Titan is een
maan met een dikke atmosfeer
waaruit men vermoedde dat er
methaan en ethaan regent. De
chemie zou kunnen lijken op die
van de vroege aarde. Voyager
1 werd in 1980 speciaal langs
Titan gestuurd om dit te onderzoeken. Missie planners wilden
flyby’s langs Uranus en Neptunus opofferen om deze bijzondere maan van dichtbij te be-

Titan
kijken. Maar ze zagen niets. De
dichte atmosfeer verhulde alles.
Cassini kreeg daarom andere
middelen mee om Titan’s geheimen te ontrafelen. Een infraroodcamera was op 2 juli
2004 al in staat om details
van het oppervlak te zien. Ook
werd op dichtere passages gebruik gemaakt van radar om
het oppervlak in beeld te brengen. Inmiddels is dankzij die
beelden duidelijk dat er meren
en rivieren zijn met methaan,
ethaan en propaan.
Dankzij de Europese Huygens
sonde, die landde op het oppervlak, weten we nog veel meer
over deze mysterieuze maan.
Maar dat bewaar ik graag voor de
volgende uitgave van Mercurius.

bij Saturnus, onderzocht Cassini de ringen en het bleek
dat deze ringen een curieuze
mix waren van oud en nieuw
materiaal. Iets leek de ringen
te voeden. Toen de 500 km
grote maan Enceladus gefotografeerd werd tegen het zonlicht, bleek tot verrassing van
de wetenschappers Enceladus
geisers te hebben die materiaal de ruimte in spuwden. Het
is waarschijnlijk de belangrijkste bron van de E-ring.

Na tien jaar observeren van Titan hebben we kunnen zien hoe
met de seizoenen meren opdrogen en weer vol regenen. Er zijn
verschillende typen duinen gezien. Er zijn sterke aanwijzingen
dat het bevroren ijs van Titan’s
oppervlak drijft op een interne
vloeibare oceaan, die zo zout is
als de Dode Zee.
Geisers op Enceladus
Een grote verrassing was de
ontdekking van Enceladus’
geisers. Vrij snel na aankomst

Doorsnede van Enceladus
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Onder het materiaal dat Enceladus’ geisers de ruimte in spuwden, bleek vloeibaar water te
zijn en inmiddels weten we ook
dat Enceladus aan de zuidpool,
onder het ijs, een vloeibare oceaan herbergt. Cassini is een
aantal keren door de pluimen
van de geisers gevlogen (een
aantal maal op minder dan 50
km hoogte) en heeft daarbij
koolwaterstoffen gedetecteerd.
Enceladus is daarmee een object dat zeker om nog meer bestudering vraagt.
Licht en donker oppervlak op
Iapetus
Een van Saturnus’ andere opmerkelijke manen, is de zwartwitte Iapetus. Deze maan heeft
een duidelijk donker- en lichtgekleurd oppervlak en over driekwart van de evenaar loopt een
bergrug die duidelijk uitsteekt
ten opzichte van de rest van het
oppervlak.
Wetenschappers denken dat de
donkere gebieden hun kleur hebben gekregen door sublimatie van
waterijs, waarbij donker residu
achterbleef. De lichte gebieden
zijn vermoedelijk gekleurd door
materiaal van een andere maan,
dat na micrometeorietinslagen
loskwam, of na een botsing.

Hyperion
Poreuze Hyperion
Er valt over veel van de 62 manen van Saturnus wel iets te
vertellen dat Cassini ontdekt
heeft. Een die zeker de moeite
waard is te noemen, is Hyperion. Hyperion heeft het uiterlijk
van een spons. De maan bestaat voornamelijk uit ijs en wat
rotsmateriaal. Het blijkt dat Hyperion nogal poreus is.
Varen op Titan?
De wetenschap heeft enorm ge-

Iapetus, met een duidelijk licht en donker oppervlak en een
opvallende bergketen bij de evenaar
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boft met de Cassini-missie. Met
zijn zeer uiteenlopende wetenschappelijke instrumenten heeft
Cassini een zeer divers systeem
kunnen onderzoeken. De missie komt in 2017 echter tot zijn
einde. NASA en ESA willen voorkomen dat de orbiter Titan of
Enceladus besmet door er per
ongeluk op neer te storten. Dus
zolang Cassini nog brandstof
heeft, wil men die gebruiken om
Cassini de atmosfeer van Saturnus in sturen. In aanloop daar
naartoe, zal Cassini een aantal
banen tussen de ringen en Saturnus gaan beschrijven.
Op een opvolger van Cassini
moeten we voorlopig nog niet rekenen. Er zijn plannen voor een
boot op Titan en ballonnen die in
de atmosfeer van Titan kunnen
zweven. Maar elke missie naar
Saturnus heeft een radio-isotoop
generator nodig met het uiterst
dure plutonium-238. Als NASA
dat al weet te bemachtigen, dan
zal zij dat toch eerst willen gebruiken voor een missie naar de
Jupiter-maan Europa.
Zolang de Cassini missie haar
foto’s en wetenschappelijke gegevens blijft zenden naar Aarde,
moeten we er nog maar even
van genieten. Wetenschappers
kunnen er in ieder geval nog jaren mee vooruit.

Mars observatie report 2014
Jan Adelaar
Enkele feiten van de oppositie
Mars schijnbare grootte
15,1”
oppositiedatum
8 april 2014
dichtste nadering
14 april
absolute afstand
92 miljoen km
hoogte boven de horizon
33 graden tijdens de oppositie
hoogte tijdens de oostelijke elongatie 46 graden
magnitude
-1,5
Mars bevond zich voor het grootste gedeelte in sterrenbeeld de
Maagd in de buurt van de ster Spica
Mars blijft tot 12 maanden na de oppositie nog steeds zichtbaar tot
aan 30 april 2015
Deze oppositie is sterk gerelateerd aan die van 1999, elke 15
jaar herhalen de opposities zich
min of meer.

het verdwijnen van de wolken.
De splitising in de poolkap was
ook op sommige opnamen van
de waarnemers zichtbaar.

Het wordt weer langzaam beter
met de zichtbaarheid van Mars
voor ons noordelingen, immers
sinds december 2007 is Mars ons
niet meer zo dicht genaderd.

Over wolken gesproken, de orografische wolken boven de Tharsis vulkanen, Elysium en Olympus
mons waren weer zeer prominent
aanwezig, iets wat we voorgaande opposities ook zagen zoals op
de tekening van Conrad van Ruissen op 22 maart (rechtsboven),
maar het viel nu echt heel erg op,
en zoals was voorspeld door de
voorgaande opposities van gelijke afstand en tilt van de planeet
(1999, 1984, 1970 enzv.).

We hadden gedurende de oppositie goed zicht op de Noordpool
van Mars, oftewel het was zomer op het noordelijk halfrond.
Mooi om te zien dat de poolkap
gedurende het seizoen langzaam aan zichtbaar werd door

Mars, 22-03-2014, 1 uur MET
Diameter: 13.88”, Lengte
centrale meridiaan: 228o
Fase: 0,98
Telescoop: Refractor D=406
mm en F=1829 mm
Vergroting: 300x (oculair
WO UWAN 7mm)
Seeing: 5/10
De oppositie werd gekenmerkt
door bijzonder fraaie opnamen
van onze waarnemers. Een
week na de oppositie kwam er
een dicht mistveld opzetten boven Chryse Xanthe en Niliacus
Lacus aan de ochtendkant, fraai
te zien op de opnamen van Leo
Aerts op 15 april en Jan Zeebregts op 16 april. Boeiend te
zien op de opnamen van John
Sussenbach en Richard Bosman
van 3 mei dat je zowel aan de
avond als ochtendkant van Mars
dit goed kunt zien, dit gebied
strekte zich uit t/m het Hellas
basin (zeer helder deze oppositie) op het zuidelijk halfrond

Mars opeenvolgend 3 dagen

Leo Aerts 15 april

Jan Zeebregts 16 april

Martin van Ingen 17 april
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Mars op 3 mei
Let op de poolwolken en de wolken boven de vulkanen

Wim Maats omc200

John Sussenbach C11

Ook op de opname van Leo Aerts
op 5 mei is dit mooi te zien. Ook
kwamen zelfs de toppen van
de vulkanen door de bewolking
heen. Opmerkelijk ook dat de
donkere ring rond de pool goed
zichtbaar is op de opname van
Richard Bosman met direct zuidelijk het Utopia gebied wat iets
minder donker leek t.o.v. 2012,
ook zag ik iets wat leek op streperige bewolking op diverse opnamen, is dit is de voorloper van
spiraliserende wolken rond de
noordpool? Op de opname van
Ruud Zaalberg van 23 april kun
je inderdaad een lichtere uitgestrektere vlek naast de poolkap
zien. Later in het seizoen op 2
juni op de opname van Leo, dat

er mist/wolken over het Nilosyrtis gebied op kwam zetten, een
gebied met vele kliffen en kloven, Mars was inmiddels alweer
geslonken onder 12”.
Ook wat we sinds recentere opposities weten is dat er een heldere equatoriale wolkenband
loopt over de planeet, die vooral
door het blauwe filter opvalt, ik
meen zoiets te zien op de opnamen van Jan Zeebregts en Martin van Ingen, al blijft het een
vage verschijning.

Noordpoolkap

G

R

R-RGB
Bewolking
boven Hellas

Mars met ADC
23 april 2014; 23.30 UT
33 graden, 15.0”
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Het blijft spannend hoe elke oppositie zich voordoet, stofstormen waren niet te verwachten
en zijn ook niet op schaal voorgekomen. De albedoformaties
varieeren wel maar deze keer
niet schokkend t.o.v. de vorige
oppositie, perspectief en hoek
van inval van het licht heeft hier
ook zijn aandeel in, alsmede de
deposits van de stofstormen.

Syrtis Major was sterk aanwezig en contrastrijk, alsmede de
uitlopers van Sinus Aurorea en
Sinus Meridiani.
200%

B

Richard Bosman C14

Mars, 30 mei 2014, 21.15 UT
Diam. 11”9, CM 285o, alt. 29o
Celestron 14”, 2.5x powermate, ADC, RGB, webcam
DMK21AU618

Mars, 2 juni 2014, 20.36 UT
Diam. 11”6, CM 248o, alt. 31o
Celestron 14”, 2.5x powermate, RGB baader filters,
Dispersion Corrector, webcam
DMK21AU618
Leo Aerts

Uranus, 2 oktober 2014
14:40.6 Z CM:227.0
Anthony Wessley,
Murrumbateman, Australië
Uranus
Goed om te zien dat deze verre
planeet niet vergeten wordt, m.n.
John Sussenbach had Uranus diverse keren op het programma
staan. Het blijft uiteraard een
moeilijke planeet om details op
vast te leggen, echter waren er
deze keer voordelen in het spel
nl. enkele grote massieve stormen waren opgestoken op de
verre planeet. Deze keer zelfs in
het bereik van aardse telescopen. De aanjager van deze stormen zijn de massieve jetstream
banden, snelheden van 900 km
per uur zijn waargenomen. De
seizoenen op Uransus duren gemiddeld 21 jaar en dit verklaart
wellicht mede voor het opsteken
van stormen echter verklaart dit
niet alle fenomenen. De grote

stormen zijn voor het eerst waargenomen op 5 augustus op opnamen van de Keck telescopen en
zowaar (dank John voor de opname) op de opname van Anthony
Wesley op 2 oktober is er weer
een storm te ontwaren, toch
weer een mijlpaal in de amateur
fotografie. De zichtbaarheid van
dergelijke puntvormige vlekken
is zeer beperkt door de snelle
equatoriale winden en worden al
gauw versmeerd en niet meer op
amateuropnamen te ontwaren.
Waren er ook voor onze waarnemers nog bijzondere waarnemingen? Zeker, er worden nu regelmatig opnamen gepost waarop
de poolverheldering is te ontwaren, zie opname van John Sussenbach op 3 oktober, iets wat
N

8 september 2014, 01.18 UT
North up. C11, F/25, Flea 3,
Baader IR Long pass filter
J. Sussenbach
jaren geleden nog veel discussie
opleverde en hoe dit te verifiëren. Door de betere en gevoeligere camera’s en grotere telescopen en zeker ook door de kunde
van de fotografen lijkt dit nu een
overwonnen item te zijn en dat
op een schijfje van nog geen 4”.
Zie ook de bijzondere samenstand van Uranus en de maan
op 11 september.

3 oktober 2014 22.15 UT (19.50 - 00.37 UT) South up
John Sussenbach

IR

IRRGB

C11, F/20, Flea3, Baader IR longpass filter (l), Astrodon RGB filters (r)
For the final IR stack 35000 frames were used

R longpass

R longpass RGB

RGB

27 september 2014 21:50 UT South up
C11, F/25, Flea3 camera, Astrodon RGB filters, Baader Red longpass
John Sussenbach
2014 August 05

Uranus-maan conjunctie 11 september 2014 North up, Min. dist. 6’
C5, F/3.3 and QHY5LII camera
Uranus at 01.17 UT (l), 01.27 UT (m), 01.37 UT (r)
John Sussenbach

2014 August 06
© Imke de Pater (UC Berkeley)
Keck Observatory

Mercurius

27

Dutch Amateur Solar Telescope
Realisatie van geavanceerde zonnetelescoop komt dichterbij
Herman ten Haaf
Leden van de Werkgroep Maan en Planeten die in de afgelopen twee jaar op de werkgroepbijeenkomsten aanwezig zijn geweest of bij andere evenementen op sterrenkundig gebied kwamen konden toen kennis maken met een ambitieus plan dat door een zeer gedreven lid, te
weten Herman ten Haaf bekend werd gemaakt. Het plan werd gepresenteerd naar aanleiding
van de sluiting van de vroegere Sterrenwacht Quasar te Hoeven alwaar zich nog diverse instrumenten bevonden die in de vergetelheid dreigden te raken. Herman wierp zich ervoor op
om de belangrijkste telescoop aldaar, een 15 cm Zeiss-Coudé refractor te behouden voor de
Nederlandse sterrenkunde waarbij hij ervoor ijverde om deze kijker naar Sterrenwacht Halley
te halen om hem om te kunnen bouwen tot een zonnetelescoop. In de zomer van 2013 werd
deze prachtige refractor ontmanteld en naar Sterrenwacht Halley gebracht. De plannen waren
intussentijd echter al flink bijgesteld: De Zeiss zal niet meer als basis voor een zonnetelescoop
gaan fungeren maar een plek als publieksinstrument in de grote koepel krijgen bij deze sterrenwacht. Voor de bouw van de zonnetelescoop is er in een geheel nieuw ontwerp voorzien.
De Dutch Amateur Solar Telescope, kortweg DAST
is een niet eerder vertoond project in Nederland
binnen de amateursterrenkunde en de naam geeft
precies aan wat het is.
Toen Vereniging Sterrenwacht Halley 27 jaar geleden de plannen voor de bouw van een sterrenwacht bekend maakte werd er al over nagedacht
om naast de gewone telescopen ook een goede
zonnekijker te bouwen. Het is er uit kostenoverwegingen nooit van gekomen. Toch was er bouwkundig gezien wel al rekening mee gehouden. Nu
27 jaar later hebben we die mogelijkheid wel en
zijn we volop bezig met de realisering. Hoe kan
het dat het nu wel gaat lukken?

horst. Dat gegeven heeft de doorslag gegeven. De
Europese Commissie heeft besloten om veel geld
te pompen in het stimuleren van de ontwikkeling
van het platteland en dat geldt dus ook voor de
Maashorst. De bedoeling van deze subsidiegelden
is o.a. om het toerisme en de recreatie te bevorderen. Daarin gaan wij nu een belangrijke rol spelen door het publiek ook overdag een aantrekkelijk
programma te bieden en dat programma omvat
het thema “Zon”. Het belangrijkste en kostbaarste
onderdeel om dit thema uit te dragen is de realisatie van de DAST. Nadat er een plan hiervoor was
ingediend heeft het er uiteindelijk toe geleid dat
wij een subsidie van € 100.000 hebben ontvangen
voor de realisatie van dit project.

De zon als toeristentrekpleister
Sterrenwacht Halley is een verenigingssterrenwacht maar ook een volkssterrenwacht. Het is
mooi gelegen in het buitengebied van Heesch/
Vinkel en ligt vlak bij het natuurgebied de Maas-

Het telescoop ontwerp
De telescoop zelf wordt een 40 cm F/20 Gregory
design. Het ontwerp laat het toe om de zon in 5
verschillende golflengtes simultaan waar te nemen. Daartoe wordt het licht optisch gesplitst. Zo

Sterrenwacht Halley. De uitsparing op het dakterras zal de DAST worden gebouwd
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wordt als eerst de kortste golflente van de CaK lijn
bij 392 nm afgescheiden. Vervolgens een stukje
continuüm bij 430,5 nm. Dat is meteen de golflengte waarop wordt scherpgesteld. Dan volgt de
He lijn bij 587,6 nm en de Na lijn bij 589,5 nm en
tot slot natuurlijk de H alpha lijn bij 656,3 nm.
De filters hiervoor gaan besteld worden bij firma
DayStar. Voor de H alpha lijn gaan we voor de meest
smalbandige 0,25 Ångström voor het zonoppervlak
en 1 a 1,5 Ångström voor de protuberansen. Met
het zeer smalle filter is het ook mogelijk om door de
brede H alpha lijn te scannen en zodoende doppler
verschuivingen waar te nemen. Deze filters vragen
een openingsverhouding van minimaal F/30 en ook
een zeer strikte telecentrische bundel. Daarvoor
is een zeer speciale Barlow lens ontworpen door
Castor Optics. Deze barlow dient tevens als scherpstelling. Met DayStar is intensief overleg geweest
wat betreft de specificaties van hun filters en het
barlow design. Alle optische elementen worden gegroepeerd op een breadboard. In essentie een alumium plaat met vele gaten waar je dan allerlei instrumenten op kunt monteren . Dat heeft het grote
voordeel dat we op elk moment kunnen wisselen
van optiek en/of een andere configuratie kunnen
creëren. Wat b.v te denken van adaptive optics in
de (nabije?) toekomst.
Veertig cm opening, is dat niet een beetje te groot
voor ons klimaat? Nee hoor! Nou ja eigenlijk wel
maar de echt scherpe details moeten komen van
de software. De professionals gebruiken hiervoor
Speckle reconstructie. Die software is nu ook beschikbaar voor de amateur. Emil Kraaikamp heeft
hier al tijd in gestoken om die software aan de praat
te krijgen. Een eerste voorlopige test heeft uitgewezen dat het niet onderdoet voor zijn eigen autostakkerd. Hier moet nog verder aan worden gewerkt.
Emil kan nog wel wat hulp gebruiken op dit vlak.
Bij een Gregory ontwerp wordt de zon in zijn eerste
brandpunt afgebeeld en daarna met een tweede
spiegel verder naar achter vergroot. In het brand-

Het ontwerp van de Gregory Telescoop omvat een
40 cm spiegel

punt is het een beetje warm zeg maar.
Hoe dit op te lossen. Niet het wiel zelf uitvinden
maar kijken hoe de professionals het doen. De
DOT op La Palma is ons voorbeeld. De truc is om
die warmte d.m.v. een z.g. heatstop af te voeren.
Het meeste licht wordt ook weggekaatst en een
klein stukje wordt doorgelaten. Het beeldveld is
dan ook 7’ groot en dat is 25 mm in het beeldveld.
Achter elk filter moet een camera komen. Op dit
moment is er nog geen goede keus gemaakt.
Het zijn geen astrocamera’s maar industriële videocamera’s. De frame rate is belangrijk omdat
de belichtingstijden zeer kort moeten zijn i.v.m.
de speckle beelden en er vele beelden getransporteerd moeten worden om daar een net filmpje
van te maken. Zie als voorbeeld maar eens de site
van de DOT. Het ontwerp heeft geen gesloten buis
maar is geheel open. De wind moet er zonder onderbreking doorheen kunnen blazen. Alles wat de
luchtstroom verstoort moet vermeden worden.
De montering
Via de oude Leidse sterrenwacht hebben wij een oude
Zeiss knikzuil montering
kunnen krijgen.
Oud ja. Hij (of zij?) is van
1930 maar zo mooi gemaakt en zo stevig en totaal niet versleten.
Deze montering wordt geheel in oude luister hersteld maar natuurlijk ook
aangepast aan de hoge eisen die we stellen aan deze
zonnetelescoop. Dat is stabiliteit, stabiliteit en stabiliteit En hij moet ook nog
hééél goed kunnen volgen.
Op beide assen komen gro- De nog immer zeer
te incrementele encoders stevige oude knikmet een oplossend vermo- zuil van Zeiss
gen van schrik niet 0,02”.
De besturing zal de Servo
Controller II zijn van Siderial Technology. Deze is
ontworpen om met de hoog oplossende encoders
te kunnen werken.
De twee servo motoren drijven beide assen aan
via grote hoog precieze wormwielen van 350 en
450 mm diameter.
De koepel
Zoals boven vermeld is er bouwkundig gezien al
rekening gehouden met een zonnekoepel.
Maar die zonnekoepel moet nog wel gemaakt worden en die moet aan specifieke eisen voldoen.
Na 4 leuke ontwerpen is het dan gewoon een open
vouwbare tentkoepel geworden. Het principe is
gespiekt van de DOT koepel op La Palma. De gedachte er achter is zoals ook al boven gemeld dat
de telescoop eigenlijk zo open mogelijk in de wind
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Het ontwerp van de speciale tentkoepel
moet komen te staan. Er zijn vele leuke ideeën
de revue gepasseerd maar dit ontwerp is toch het
meest realistische. De koepel kan dus geheel open.
In de principe tekening is dat duidelijk gemaakt.
Zelfs de nog dichte gedeelten van de koepel kunnen ook open omdat daar een aantal “raampjes”
komen die allemaal opengezet kunnen worden.
Het muurtje waar de koepel op komt wordt gedeeltelijk weggebroken en daar komen Louvres
(draaibare schotten) voor in de plaats. Allemaal
om de wind vrije doorgang te verlenen.
Ons omringde dak heeft kiezelsteentjes als verzwaring. Dat warmt op in de zon. Dat kunnen we
niet gebruiken en we gaan op termijn dit vervangen door een groen dak. Allemaal bedoeld om zo
min mogelijk warmte uitstraling te hebben.
De besturing
Het geheel van telescoop, montering en koepel
willen we geheel remote kunnen bedienen.
Dat betekent een forse inspanning voor besturing
en beveiliging. Het is technisch gesproken eigenlijk
gewoon een machine die bestuurd moet worden.
Zo moet de koepel pas open kunnen gaan als het
niet al te hard waait, niet regent en als alle sluitverbindingen veilig staan. Dan kan de telescoop op de
zon worden gericht. Maar pas op!!! Dat heeft wel een
aantal voorwaarden. Zo moet de heatstop wel koelwater krijgen en het afdekdiafragma van de spiegels
moeten open staan. De filters moeten in de juiste positie, de camera’s stand-by en nog heel erg veel meer.
Het is echt een geavanceerde machinebesturing.
En dan willen we ook nog dat deze telescoop bij
u thuis is te bedienen. Voor het publiek hoeft dit
natuurlijk niet zo maar wij als amateurs willen natuurlijk wel de allerbeste plaatjes en filmpjes verkrijgen. Dat is onze lol.
De DAST is er dan ook voor iedereen. Het publiek,
de vereniging, alle amateurs in den lande en ver
daarbuiten, de student en gewoon een ieder die
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geïnteresseerd is om de zon in hoge resolutie waar
te nemen.
Stand van zaken
Van de montering zijn een heleboel werktekeningen gemaakt Elk te wijzigen en nieuw onderdeel is
in detail uitgetekend. Er wordt nu gewerkt aan het
aanmaken van de diverse onderdelen. Het meeste in
eigen beheer, De grotere delen worden uitbesteed.
De koepel is ook geheel uitgedetailleerd. Dat is in
essentie gewoon constructiewerk. Het wordt onder gebracht bij een lokale constructiewerkplaats.
De DAST zelf is voor ongeveer 50% uitgetekend
en enkele onderdelen hiervan worden nu in gang
gezet om vervaardigd te worden.
Het is nu juli 2014 en de oplevering is door de subsidiegever bepaald op maart 2015.
Naschrift oktober:
Deze termijn zal echter niet worden gehaald door
problemen met de regelgeving rondom de uitvoering van het subsidietraject en bracht het bestuur tot het besluit om dit traject voorlopig op
te schorten. De bouw van de koepel is echter wel
in volle gang en de werkzaamheden aan de Zeiss
montering vorderen ook snel. De verdere ontwikkeling van de DAST laat echter voorlopig nog op
zich wachten tot dat de onzekere factoren van het
financiële aspect zijn ondervangen.
Voor meer informatie verwijs ik graag naar de
website van de DAST:
www.zonnetelescoop.nl
Zie ook de site van Halley:
www.sterrenwachthalley.nl
Ook op facebook is er aandacht. Kijk eens bij
Dutch Amateur Solar Telescope.
En ook via het astroforum wordt er regelmatig
over bericht
En dan is er nog google.

