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Vereniging Werkgroep Maan & Planeten
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Weer- en Sterrenkunde

Het bestuur is volop bezig met het plannen en begroten van 
activiteiten voor 2009. Om deze activiteiten te kunnen bekos-
tigen is uw contributie uiteraard van belang. Heeft u nog geen 
contributie betaald? Maak dan het verschuldigde bedrag mid-
dels een betaalopdracht aan de werkgroep over. 

Met vriendelijke groet,
Eric Werner, penningmeester

Ereleden
Professor C. de Jager
Peter Louwman
Arie Mak †
Henk Nieuwenhuis
Jan Viester

Contributie

Erratum
In het artikel over de ringvlakpassage van Saturnus (Mercurius 
najaar 2008) staat vermeld dat de zon voor bewoners van het 
zuidelijk halfrond in het oosten ondergaat. Dit is uiteraard niet 
het geval: op het zuidelijk halfrond komt de zon op in het oos-
ten, culmineert in het noorden en gaat in het westen onder. De 
kleine voordelen blijven wel bestaan. Met dank aan professor 
de Jager. – Jan Adelaar
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Werkgroep Maan en Planeten 
bestaat 25 jaar!
Martin van Ingen
Voorzitter werkgroep Maan en Planeten

Inhoud

We zijn een werkgroep met  in-
middels ruim 150 leden en we 
houden twee maal per jaar een 
bijeenkomst. Het lukt iedere 
keer om een programma samen 
te stellen dat niet alleen inte-
ressant is, maar ook een diver-
siteit aan onderwerpen aan de 
orde stelt. Veel verschillende 
onderwerpen, maar steeds met 
een onderdeel dat ieder half-
jaar terugkeert: de presentatie 
van waarneemresultaten van 
onze leden, de laatste jaren op 
voortreffelijke wijze verzorgd 
door onze waarneemleider Jan 
Adelaar. Deze presentatie geeft 
een goed beeld van de activi-
teiten van onze leden en vor-
men,  wat mij betreft, steeds 
weer een hoogtepunt van de 
bijeenkomsten.

De laatste jaren heeft het be-
stuur geprobeerd om het pro-
gramma van de bijeenkomsten 
wat in te kleuren met andere ac-
tiviteiten. Ik noem de webcam-
workshop, de excursie naar de 
ESA, de bijeenkomst in museum 
Boerhaave en als klap op de 
vuurpijl de Planetparty!

Ondanks een wisselend pro-
gramma valt het mij op dat er 
sprake is van een harde kern; 
leden die bij bijna alle activitei-
ten van de partij zijn. Het valt op 
dat het grootste deel van deze 
kern bestaat uit leden die veel 
waarnemen en/of fotograferen. 
De meeste leden betalen trouw 
hun contributie, ontvangen 
ook de Mercurius, maar komen 

(bijna) nooit naar een bijeen-
komst. 

Als voorzitter van onze werk-
groep vraag je je dan af wat 
wij als bestuur zouden moeten 
doen om deze groep leden te 
activeren.
Misschien zijn er leden die waar-
neemresultaten zien van Cracks 
als Richard Bosman, Jan Adelaar 
of Arnaud van Kranenburg om 
maar eens een paar namen te 
noemen en zich daardoor laten 
afschrikken omdat zij denken 
dat zij die resultaten toch nooit 
zullen halen.
Zo werkt dat dus niet !!
Dan zouden er ook weinig 
schaatsers  en voetballers zijn 
omdat we nu eenmaal niet al-
lemaal een Sven Kramer of een 
Van Persie kunnen zijn.
Toch blijkt dat die mannen een 
grote impuls kunnen geven aan 
de sport en zo zie ik dat ook voor 
de “topsporters” van onze werk-
groep: laat u door hun resulta-
ten inspireren en stimuleren.
Ik weet zelf nog precies hoe 
enthousiast ik was toen ik voor 
het eerst de ringen van Satur-
nus zag en toen ik deze voor het 
eerst fotografeerde, ik moest 
op de foto echt zoeken waar de 
planeet stond en de ringen wa-
ren nauwelijks te zien maar toch 
was ik enthousiast.

Door de informatie opgedaan tij-
dens de  bijeenkomsten en door 
vragen, vragen en nog eens vra-
gen heb ik inmiddels ook mijn 
techniek kunnen verbeteren.

3 Werkgroep  
Maan en Planeten  
bestaat 25 jaar

6 Planetoïde vernoemen 
is hordenloop

7 Planetoïde Munsterman

9 Planetoïde Louwman

10 Ben jij toevallig 10982?

12 In rots vereeuwigd

13 Mijn planetoïde 
7541 Nieuwenhuis

14 Planetoïde 9703 
Sussenbach, wat is dat?

16 Een kleine planeet, 
een grote eer

16 Observatierariteiten

18 Verslag  
najaarsbijeenkomst 
Werkgroep Maan  
en Planeten

21 Herinneringen van een 
oud-voorzitter

23 Programma Planetparty

24 Een ware omslag...

25 De Herscheltelescoop

26 Avonturen in planetenland

30 Mijn start in  
de planeetfotografie

Met trots presenteer ik u hierbij het jubileumnummer!
Onze werkgroep bestaat 25 jaar en zo’n jubileum vraagt om 
een moment van bezinning; niet alleen een terugblik, maar 
ook een blik op de toekomst!
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Zonder gebruik te maken van de 
bij de leden van de werkgroep 
aanwezige kennis was dit waar-
schijnlijk niet gelukt.

De terugblik
De werkgroep Maan en Planeten 
werd opgericht op 15 december 
1984. Bij die “officieuze” oprich-
ting waren o.a. betrokken Peter 
Louwman, Henk Nieuwenhuis 
en Mariët Hofstee, namen die 
nog steeds op onze ledenlijst 
voorkomen.

Uit de inleiding van het jubi-
leumnummer van 15 oktober 
1994 geschreven door de toen-
malige voorzitter Henk Nieu-
wenhuis blijkt dat Henk zelf al 
rond 1975 pogingen ondernam 
een werkgroep op te richten, op 
die oproep reageerden echter 
maar vier amateurs (!)
Aanleiding voor die oproep vorm-
den de resultaten die tijdens de 
“Mars acties” van 1971 en 1973 
door de JWG afdeling Utrecht 
waarvan Henk toen voorzitter 
was, werden behaald.

In 1984 zette de toenmalig 
voorzitter van de NVWS Jan 
Luurs een oproep in Zenit en 
tijdens de bijeenkomst die daar 
op  volgde werd de werkgroep 
opgericht.

De “boodschapper” van de 
werkgroep Mercurius werd een 
“officiële” boodschapper vanaf 
februari 1992
Het is interessant om in het jubi-
leumnummer van 1994 te lezen 
hoe er in die tijd door de leden 
werd waargenomen, er werd 
veel aandacht geschonken aan 
het visuele waarnemen, aan het 
tekenen van waarnemingen en 
ik kwam twee namen tegen van 
leden die een videocamera ge-
bruikten, Henk Bulder en Henk 
Munsterman.
In het jubileumnummer uit 1994 
is een foto te zien van een trotse 
Henk Munsterman naast een mo-
nitor waarop toch al de nodige de-
tails van Mars zijn te herkennen.
Elders in deze Mercurius komt 
Henk ook nog zelf aan het woord!
Het is eigenlijk ongelooflijk te 

zien hoe in iets meer dan tien 
jaar tijd de digitale revolutie ook 
van invloed is geweest op onze 
waarneem mogelijkheden.
Resultaten die tien tot vijftien 
jaar geleden  werden behaald 
door professionele waarnemers 
met professionele apparatuur 
liggen nu binnen het bereik 
van de amateurs en het einde 
van deze ontwikkeling is nog 
niet in zicht.

Hoewel je naar mijn mening 
niet echt kunt spreken van een 
“goedkope hobby” zie je ook 
op het gebied van de appara-
tuur ontwikkelingen die er toe 
leiden dat de betere appara-
tuur de laatste jaren ook be-
taalbaar is geworden. Kijk bij-
voorbeeld maar eens naar de 
ontwikkeling van de prijs van 
refractors per cm lensopening 
de laatste jaren.

In 1997 kreeg onze werkgroep 
een officiële status toen bij no-
tariële akte ondertekent door 
Henk Nieuwenhuis en Peter 
Louwman de vereniging met de 
naam “Werkgroep Maan en Pla-
neten” werd opgericht.
De doelstellingen werden als 
volgt geformuleerd:

De vereniging heeft ten 
doel het bevorderen van 
de kennis over en het be-
studeren van Maan en Pla-
neten door haar leden.

De vereniging tracht dit doel on-
der meer te bereiken door:
• Het organiseren van bijeen-

komsten tot het houden van 
voordrachten en gedachte-
wisselingen.

• Het bevorderen van waarne-
mingen door haar leden.

• Het samenwerken met soort-
gelijke organisaties in binnen 
en buitenland

• Haar medewerking te verle-
nen aan publicaties

• Bijdragen te verzorgen ten 
behoeve van het tijdschrift 
Mercurius

• Alle overige wettige middelen 
die naar haar oordeel  voor het 
bereiken van het doel van de 
vereniging bevorderlijk zijn.

De waarneemprojecten die we de 
laatste jaren hebben gehad; de 
Marsopposities, het waarnemen 
van “moeilijke maantjes” deskun-
dig ondersteund door John Sus-
senbach en nog heel recentelijk 
het waarnemen van de nachtzijde 
van Venus in het infraroodspec-
trum, op initiatief van Arnaud van 
Kranenburg sluiten naadloos aan 
bij die 10 jaar geleden geformu-
leerde doelstellingen.
Leden van onze werkgroep le-
verden een bijdrage aan het Ve-
nus onderzoeksproject van de 
ESA en regelmatig worden waar-
neemresultaten van onze leden  
gepubliceerd door de ALPO.

De toekomst
2009 is het internationale jaar 
van de sterrenkunde. Vierhon-
derd jaar geleden deed Galileo 
Galilei de eerste waarnemingen 
met een instrument dat een jaar 
eerder door Hans Lipperhey in 
Middelburg was uitgevonden, 
wat een prachtig jaar om een 
jubileum te vieren!
Onze planetparty die vier en vijf 
april wordt georganiseerd ver-
enigt ons jubileum met die his-
torische gebeurtenis.
Als bestuur hopen wij dat zo-
veel mogelijk leden  tijdens dit 
weekend een bezoek brengen 
aan Almen om samen met ons 
dit dubbele jubileum te vieren 
en  tevens actief deel te nemen 
aan een van de  hoofdactivitei-
ten die in het kader van het jaar 
van de astronomie worden geor-
ganiseerd: het 100 uur durende 
wereldwijde waarneemproject.
Maar hier houdt het niet op, wat 
zal de komende vijfentwintig 
jaar gaan brengen?
Het onomstotelijke bewijs dat er 
ooit leven was op Mars, de ont-
dekking van exoplaneten verge-
lijkbaar met onze aarde, succes-
sen voor het SETI project ??? U 
mag het zeggen.
En voor ons als amateurs ???? 
Zeker is dat er op het gebied 
van verbetering van apparatuur 
en waarneemtechnieken nog 
veel staat te gebeuren, ik ben 
daar nieuwsgierig naar en als u 
dat ook bent dan blijft u lid van 
onze werkgroep of u wordt lid !
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We gaan ook uit van het vernoemen van een per-
soon om het eenvoudig te houden. Het is voor-
gekomen ( zie de lijst van aan Nederlanders toe-
gekende planetoïden van Eddy Echternach ), dat 
ook steden zijn vernoemd. Vanzelfsprekend is het 
nodig om met de scheidsrechter van deze horden-
loop kennis te maken en dat is in dit geval de “Co-
mittee On Small Bodies” van de I.A.U. (de Inter-
nationale Astronomische Unie). Bij deze ’working 
group’ moet je later je voorstel indienen.   

Horde 1 - ’De taal’
De correspondentie, die je tijdens het gehele 
traject van de vernoeming richt aan de  I.A.U., 
dient in het Engels te geschieden. Dat geldt, 
daar waar het om astronomie gaat, voor na-
genoeg alle internationale instanties. Het ligt 
dus voor de hand dat je deze taal toch redelijk 
moet beheersen.

Horde 2 - ’Het controleren van de naam’
Komt die naam al niet voor op de lijst van pla-
netoïden met een naam?! Daarvoor moet je dan 
de lijst met planetoïdennamen controleren, die de 
I.A.U. elke maand uitgeeft. Controleer niet alleen 
op de achternaam, maar ook op de voornaam. De 
lijst is alfabetisch opgesteld. Om een voorbeeld 
te noemen, Louwman kan er al instaan. Je denkt 
dan, dat de naam Louwman al aan Peter is verge-
ven, maar dat hoeft niet zo te zijn, dus ik noem 
hem Louwmanpeter. De naam, die je voorstelt, 
mag namelijk niet dezelfde zijn, die een ander al 
eerder toegekend heeft gekregen. Komt de naam 
voor van de persoon, die je wilde voorstellen al 
voor, wees dan attent en creatief. Bijvoorbeeld, 
plaats de voornaam achter de achternaam. Dus 
Louwmanpeter.

Horde 3 - ’De citatie’
Vertel in het kort over de vele verdiensten van 
de persoon, die je voorstelt, om een planetoïde 
naar  hem vernoemd te krijgen. De I.A.U. heeft 
daarvoor regels opgesteld en daar zul je terdege 
rekening mee moeten houden. Een regelmatige 
controle van die regelgeving is trouwens óók aan 
te raden, want het verandert nogal eens.

Horde 4 - ’Een streng reglement’
Je hebt de citatie geschreven en overal rekening 
mee gehouden. Maar volgens de regels betekent 
echter ook volgens de schrijfwijze, die de I.A.U. 
hanteert. Engels is horde 1, maar horde 4 is het 
engels, dat de I.A.U. als standaard heeft.
Leestekens of iets tussen haakjes plaatsen, zijn 
bijvoorbeeld streng gereglementeerd. Kijk voor-
al ook naar het artikel dat de I.A.U. daarover 
heeft uitgegeven. Enerzijds lijkt het muggenzif-
terij, maar men moet bedenken, dat er ook iets 
van regelmaat moet zijn bij de schrijfwijze van 
de namen.

Horde 5 - ’Half weg...’
We zijn nu zo’n beetje half weg en misschien is dit 
wel de belangrijkste horde. Het gaat nu om het 
volgende. ’Wie heeft een planetoïde ontdekt en wil 
hem of haar vernoemen naar mijn voorstel?’
Op internet vind je soms de mensen, die plane-
toïden ontdekken. Je kunt het hen vragen. Denk 
eraan, dat jij waarschijnlijk niet de enige bent, die 
hun mailt met een verzoek. Een afwijzing, om wat 
voor reden dan ook, is dus in te calculeren. Ja en 
bij deze hindernis gaan de meeste voorstellen on-
deruit, ofschoon de ontdekkers van planetoïden 
meestal zeer welwillend zijn.

Horde 6 - ’ De I.A.U. zelf...?’
Je denkt, dat je over horde 5 heen gesprongen 
bent, maar zonder veel succes, althans zo lijkt het. 
Je zweeft zogezegd, want je hoort niets meer over 
jouw voorstel, ondanks alle verzonden mails en 
het verstrijken van de maanden. Ontdekkers gaan 
nu eenmaal door met afspeuren van de hemel en 
vergeten het voorstel of het afwijzen hiervan aan 
jou te melden. Dan blijft na enige tijd slechts de 
I.A.U. zelf over. 

Op de site van de “Comittee On Small Bodies No-
menclature” vind je de e-mail adressen van de 
voorzitter en de secretaris, waar je naar kunt mai-
len om een voorstel te doen. Zij hebben de mo-
gelijkheid om een voorstel tot het vernoemen van 
een planetoïde in beraad te nemen. Dat wil nog 
niet zeggen, dat ze jouw voorstel goedkeuren!

Planetoïde vernoemen is een hordenloop
Wim Froger

Enkele leden van de werkgroep Maan en Planeten hebben een planetoïde naar zich vernoemd  
gekregen en  daarom leek me het eens een goed idee om te vertellen, hoe die procedure in 
zijn werk gaat. Het is een lange weg om te gaan, voordat het uiteindelijk zover is. Ik gebruik 
hierbij de vergelijking met een hordenloper, die steeds opnieuw een horde moet nemen om de 
eindstreep (in dit geval een naam aan een planetoïde geven) te halen. 
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”... Beste Henk, gefeliciteerd met 
de vernoeming van planetoïde 
12169 naar Munsterman. Hart-
stikke leuk. Bij een nieuwe ver-
noeming kijk ik meteen op inter-
net naar de baanelementen en 
bij Munsterman valt mij op, dat 
zijn baan behoorlijk klein is. De 
afstand tot de zon is slechts ca. 
2,2 AE. Ook heeft Munsterman 
een vrijwel perfect cirkelvormige 
baan (e = 00,2), althans zeker 
voor een planetoïde. Je gaat hem 
natuurlijk fotograferen als hij in 
de buurt van oppositie komt?! 
Succes ermee...”

Nou, ik was echt stomverbaasd, 
zag ik het nu wel goed wat daar 
stond? Een planetoïde naar mij 
vernoemd? Dat kan niet waar 
zijn, dat heeft Peter vast niet 
goed. Afijn, het eerste wat ik 
deed, was, kijken op internet, 
maar daar kon ik helemaal niets 
vinden. Niets van dat al en de 
twijfel sloeg toe. Het speelde me 
de hele nacht door mijn hoofd 
en heb eerlijk gezegd geen oog 
dichtgedaan.
De volgende ochtend kwam het 
verlossende antwoord van Mat 
Drummen.

”... Beste Henk, kun je weer 
eens een foto maken van een 
Nederlandse planetoïde! Het 
betreft nummer 12169 met de 
naam Munsterman. Zie:
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.
cgi?sstr=12169+&orb=1

Van harte gefeliciteerd...”

Ik moest het echt even verwerken 
en het had even tijd nodig, maar 
al vrij gauw kwam bij mij op om, 
zo gauw als de mogelijkheid zich 
zou voordoen, mijn stukje grond 
hier ver vandaan op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Een activi-
teit, die voor mij zo langzamer-
hand wel gesneden koek is, want 
in de afgelopen jaren heb ik, op 
verzoek van bureau de Koepel, 
maar ook van de trotse eigenaren 
zelf, menig opdracht uitgevoerd 
om de betreffende planetoïde 
te fotograferen en het resultaat 
aan de mensen door te sturen. 
Meestal waren het astronomen, 
zowel professioneel als amateur, 
maar onlangs ook een beroemde 
Nederlandse schrijfster.

Horde 7 - ‘Slechts een kleine marge’
Velen sneuvelen opnieuw bij die een na laatste 
horde. Regels die opeens (wel of niet) worden toe-
gepast, politieke of persoonlijke opvattingen over 
personen. Men is ook bij vooraanstaande interna-
tionale instanties niet altijd eensgezind. 
De raad die erover beslist, wie wel of geen plane-
toïde naar zich vernoemd krijgt, kun je zien als 
een soort veiligheidsraad. Het kan dus zijn, dat 
jouw voorstel alsnog wordt afgekeurd.

Dat is al eens gebeurd in de afgelopen jaren met 
een marge van 2 stemmen bij een in onze ogen 
zeer voorbeeldige persoonlijkheid, die zelfs de No-
belprijs had gewonnen. Dat neemt overigens niet 
weg, dat een ander ook wel eens is goedgekeurd 
met ongeveer dezelfde marge.

Horde 8 - ’De eindstreep of net niet...’
Zelfs vlak voor de eind van de race, wanneer bij 
wijze van spreken de zege voor het grijpen ligt, 
kan het nog misgaan, dat het net niet lukt. De 
I.A.U. heeft of de naam van de planetoïde dan wel 
de bijbehorende citatie of beiden zo veranderd, 
dat de persoon, die deze heeft voorgesteld of de 
vernoemde zich er niet in herkent. Zo vlak voor 
de eindstreep is dat wel zuur. Toch moet je maar 
zo denken, dat zeer veel mensen, met voortref-
felijke verdiensten aan de gemeenschap, in welke 
zin dan ook, nooit worden vernoemd, ook al zijn 
ze wel of niet voorgedragen. Toch is en blijft het de 
moeite van het proberen waard. “Niet geschoten 
is altijd mis”, luidt namelijk een oud welbekend 
Nederlands gezegde. Misschien voor de lezer een 
aanmoediging om het ook eens te proberen.

Wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar heeft Wim Froger destijds voorgedragen bij de Interna-
tional Astronomical Union voor de vernoeming van een planetoïde.  Hij heeft hem omschreven als 
een bescheiden man, die er voor heeft gezorgd dat vele planetoïden naar Nederlanders vernoemd 
zijn. Hij is er onlangs (2004) nog in geslaagd om twee Marskraters naar Zutphen en Bronkhorst 
vernoemd te krijgen. Planetoïde 12132, een klein brokstukje met een geschatte diameter van ze-
ven meter, draagt de naam van de schrijver van dit artikel.

Planetoïde Munsterman
Henk Munsterman

Het is zo elke dag de gewoonte om even op internet te kijken 
of er nog post is en dat was op dinsdag 18 november 2008 
eveneens het geval.  Tussen alle andere berichten die dag, 
zat ook een mail van Peter Louwman.
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Misschien is het leuk te vertel-
len, dat ik voor het opsporen 
en fotograferen van zo’n piep-
klein brokje een Celestron C 
14 gebruik (opening 36 cm) en 
opnames maak met professio-
nele camera’s, als de ST.9 SBIG 
(510x510 chip met een pixel-
grootte van 20 micron), die ge-
schikt is voor langere brandpunt 
opnamen, alsmede een nog ge-
voeliger exemplaar uit de Pho-
tometrics 200 serie (met een 
1024x1024 chip en een pixel-
grootte 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 ge-
kregen over de coördinaten 
van de betreffende planetoïde, 
maak ik allereerst een opname 
van het gebied, waarin het ob-
ject 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 daar-
voor zijn efemeridenlijsten  
beschikbaar.

Prachtig werk om te doen hoor, 
naast alle andere waarnemin-
gen die ik uiteraard ook doe 
als het helder is, maar toch is 
hierbij geduld een schone zaak. 
Ik moet rekening houden met 
het uitzicht rond mijn sterren-
wacht (red. Andromeda), er 
staan nogal wat bomen in het 
gezichtsveld.  Soms is ook de 
plek, waar je aan de hemel 

moet zoeken, dichter bij de ho-
rizon. En je moet er rekening 
mee houden, dat je naast de 
gewoonlijk late avonduren ook 
wel ’s morgens vroeg uit de ve-
ren moet. Ja, en dan gaat er 
ook wel eens wat mis, een ver-
keerd knopje indrukken, ach je 
kent dat wel. Ook is de steeds 
maar toenemende lichtvervui-
ling in mijn omgeving geen 
prettig vooruitzicht.

Maar, ik blijf genieten van alles 
wat de hemel te bieden heeft 
en hoop tevens nog vele nieuwe 
planetoïde eigenaren van dienst 
te zijn. Dat is genieten voor hen 
en ook voor mij.

Ik wil besluiten met hier nog 
eens te herhalen, dat ik onge-
looflijk blij ben met een plane-
toïde op mijn naam en temeer 
ook, en dat wil ik met nadruk 
zeggen, dat ik het geweldig 
vind, dat ook mijn moeder (87 
jaar), die ik al vele jaren thuis 
verzorg, dit allemaal nog mee 
mag maken... Grandioos.

Henk Munsterman

Naschrift: De redactie van ons blad Mercurius kwam ter ore, dat 
de vernoeming van een planetoïde aan Henk Munsterman uiteraard 
spoedig bij astronomie minnend Nederland bekend werd,  maar het 
leek ons ook heel bijzonder te vermelden, dat tevens de regionale 
pers (Meppeler Courant) royaal aandacht besteedde aan deze ge-
weldige toekenning. Naast alle publiciteit is het tevens gebruikelijk, 
dat de redactie van voornoemde krant jaarlijks (aan het eind van 
het jaar) enkele zeer verdienstelijke inwoners van deze gemeente 
presenteert aan de lezers, die dan op hun beurt mogen kiezen, wie 
de eretitel ’Meppeler van het jaar’ mag dragen. Henk is dat net niet 
geworden, zo deelde de hoofdredacteur ons desgevraagd mede, 
maar het had echt weinig gescheeld. Zeer veel inwoners, bleek wel, 
hadden hem deze titel toegedacht. Wat de redactie van Mercurius 
betreft zou Henk die titel mogen dragen, kan zich in ieder geval een 
wel heel bekend Meppelaar noemen. Van de zes kandidaten, met 
aansprekende namen, op de tweede plaats eindigen is niet gering!
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Onmiddellijk heb ik mijn vriend 
Klaas Weerstra, die op de Leidse 
Sterrenwacht werkte, gevraagd, 
of hij dat voor mij kon controle-
ren. Ja hoor, was zijn antwoord, 
planetoïde nummer 9697 is in-
derdaad officieel door de I.A.U. 
vernoemd naar “Louwman”. Na-
dere gegevens werden op 11 
november 2000 in de zgn. Minor 
Planet Circulars (nr. M.P.C. 41427) 
door de I.A.U. wereldkundig ge-
maakt en luidde alsvolgt:

(9697) Louwman. Discovered 
1971 Mar. 25 by C.J. van Houten 
en I. van Houten-Groeneveld on 
Palomar Schmidt plates taken 
by T. Gehrels.
Peter J.K. Louwman (b. 1935), a 
well-known popularizer of astro-
nomy, was secretary for many 
years of the working group Moon 
en Planets of the Dutch Society 
for Astronomy and Meteorology. 
He is an expert on the history of 
telescope building.

Baanelementen, omloopstijd, 
absolute helderheid, e.d. kon ik 
toen ook vrij snel op het inter-
net vinden bij: http://neo.jpl.
nasa.gov/orbits. Toen ik mijn 
naaste familieleden vol trots 
vertelde, dat er tussen de ba-
nen van Mars en Jupiter een 
rotsblokje van ongeveer 6 km 
doorsnee om de zon draait, die 
door de Internationale Astrono-
mische Unie officieel naar mij 
is vernoemd, was hun vraag 
meteen: ”Hoe luidt de naam?” 
Is het “Louwman” of is het  
“Peter Louwman”? Toen ik ze 
vertelde, dat het gewoon “Louw-
man” was geworden, waren ze 
zichtbaar opgelucht. “Gelukkig”, 
zeiden ze. “Dan is het planeetje 
niet alleen van jou, maar ook 
een beetje van ons en van ons 
nageslacht”. 

Op 13 april 2001 is het Henk 
Munsterman gelukt om met een 
tussenpoos van enkele minuten 
twee foto’s te maken van “Louw-
man”. Zijn helderheid was toen 
slechts 17,6 magnituden.

Planetoïde Louwman
Peter Louwman

Op woensdag 13 september 2000 kreeg ik een mail van Mat 
Drummen van bureau stichting ’De Koepel’, waarin hij mij 
vertelde, dat hij van Prof. de Jager had vernomen, dat er on-
langs een planetoïde naar mij vernoemd was. Ik herinner mij 
nog, dat ik dit emailbericht met grote verbazing en met een 
brok in mijn keel stond te lezen. Dat had ik echt nooit ver-
wacht! Een planetoïde met mijn naam Louwman! 

Peter proost op het 25-jarig jubileum van de werkgroep
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Ik wist wel van het bestaan van 
een planetoïde Koppeschaar, 
maar van een planetoïde Poe-
rink of zo had ik nooit gehoord. 
Ik ben gaan googlen, en vond 
toen de IAU-lijst met de vermel-
ding van ‘10982 Poerink’, zonder 
verdere toelichting.

Hoe is het mogelijk... Poerink 
is een Nederlandse (Twentse) 
naam en de weinige lieden in 
ons land die zo heten, zijn di-
recte familie van mij (behalve 
als ze Jonge Poerink heten). Zij 
konden er niets mee te maken 
hebben. De naamgever van deze 

planetoïde moest dus ergens in 
het buitenland worden gezocht... 
of ik ben het zelf, zonder het te 
weten. Dat leek me sterk.

Er volgde een e-mailwisseling 
met Carl. Hij kon geen uitsluit-
sel geven, maar hij ging meteen 
navraag doen bij mevrouw Van 
Houten-Groeneveld, Eddy Ech-
ternach en Wim Froger. 
Ondertussen bezocht ik op 9 juni 
de Algemene Ledenvergadering 
van de KNVWS. Ik was benieuwd 
of iemand er over zou beginnen. 
Dat was niet het geval, dus de 
onzekerheid bleef. Ik sprak er 
dan ook met niemand over; eerst 
wilde ik meer horen van Carl.

Op 16 juni kon Carl mij echt ge-
lukwensen. De planetoïde is in-
derdaad genoemd “naar mete-
orenwaarnemer Urijan Poerink”. 
Twee dagen later mailde hij de 
laudatio: 

(10982) Poerink = 2672 T-3, 
Discovered 1977 Oct. 11 by C. J. 
van Houten and I. van Houten-
Groeneveld on Palomar Schmidt 
plates taken by T. Gehrels.
A Dutch meteor researcher for 
more than 20 years, Urijan Poe-
rink (b. 1953) was particularly 
involved in expeditions to sou-
thern France for observing the 
Perseids in 1993 and to South 
Korea, Jordan and Spain for the 
Leonids during 1998-2002. 
The name was suggested by H. 
van Woerden, S. van Leverink and 
A. van der Brugge. Minor Planet 
Circular No.59921, June 2007.

Carl heette mij welkom in het 
informele clubje ‘Eten met pla-
neten’, bestaande uit onder 
meer Gerard ‘t Hooft, Tini Velt-
man, Frank Israël, Jan Lub, Vin-
cent Icke, Tom Gehrels, Wubbo 
Ockels, Kees de Jager, George 
Beekman, Anouck Vrouwe, Har-
ry Mulisch. Eenieder met een 
planetoïde op zijn naam mag ‘lid’ 
worden van ‘Eten met planeten’.
Ik was (en ben nog steeds) zeer 
vereerd met de vernoeming, dat 
spreekt voor zich. 
Ik had er nooit echt bij stilge-
staan, dat mij dit zou kunnen 

Ben jij toevallig 10982?
Urijan Poerink

Het begon voor mij op 8 juni 2007, met een e-mail van Carl 
Koppeschaar: “Hi Urijan, Ben jij toevallig 10982? Dat zou leuk 
zijn!  7973 Carl.” Ik ken Carl al heel lang, maar we hadden 
heel sporadisch contact. Zijn vraag was erg cryptisch; ik had 
even geen idee waar hij het over had. Toen flitste me door het 
hoofd: planetoïde. 

Urijan Poerink
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gebeuren. Ik schatte namelijk 
de verdiensten van de ama-
teurs, die eerder werden ver-
noemd vaak veel hoger in dan 
die van mij. Hugo van Woerden, 
Simon van Leverink en Aad van 
der Brugge dachten daar ken-
nelijk anders over. Ik ben ze er 
heel erkentelijk voor.

Carl Koppeschaar maakte mijn 
vernoeming wereldkundig met 
een persbericht, waarvan ik een 
CC kreeg. Ik heb toen meteen fa-
milie en vrienden ingelicht, zodat 
die het nieuws niet uit de krant 
hoefden te vernemen. Die actie 
van Carl heb ik geweten, want 
het persbericht veroorzaakte een 
mini-hype. Alle landelijke en regi-
onale media besteedden er aan-
dacht aan en verslaggevers van 
allerlei kranten en omroepen bel-
den me op. Het schijnt dus groot 

nieuws te zijn, dat de naam van 
een onbekende gemeenteamb-
tenaar (Ik werk bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch) aan de ster-
renhemel vereeuwigd wordt; een 
eer die (zo vermeldden de kran-
ten) eerder te beurt viel aan on-
der andere Prins Bernhard, Anne 
Frank, Multatuli, Vincent van 
Gogh, Rembrandt, Wubbo Oc-
kels en Gerard ’t Hooft. Een rij-
tje klinkende namen, waarbij die 
van mij uit de toon valt. Het feit, 
dat nog een groot aantal minder 
bekende amateurastronomen 
naamgever van een planetoïde 
is, bleef onvermeld. Dat mocht ik 
later uitleggen aan iedereen, die 
mij feliciteerde met mijn ‘ontdek-
king’ (Ik moest dus ook vertellen 
dat ik niks had ontdekt).
Ook het Brabants Dagblad wijdde 
een halve pagina aan dit nieuws-
feit. Heel leuk. Wel stond er abu-

sievelijk een grote foto bij van 
een medelid van Sterrenwacht 
Halley, met mijn naam eronder… 
Vervelend, vooral voor hem.
Na enige tijd ebde al die belang-
stelling natuurlijk weer weg en ging 
voor mij het gewone leven door. 
Peter Louwman was zo vriende-
lijk gegevens over 10982 Poe-
rink te vergaren en aan mij mai-
len. Zo wist ik al gauw, dat de 
planetoïde een absolute helder-
heid (H) heeft van 13,6, hetgeen 
overeenkomt met de H van 9697 
Louwman. Aannemende dat het 
object een albedo van 15% 
heeft, dan bedraagt de diame-
ter van 10982 Poerink circa 6,63 
kilometer, aldus Peter. Toch nog 
een flink ding dus. Gelukkig blijft 
hij ver uit onze buurt en altijd 
tussen Mars en Jupiter. Ik heb er 
nog geen foto van gezien, maar 
dat komt nog wel een keer. 

Naamgevers van planetoïden. Zittend vlnr: Hella Haasse, dr. Karel van der Hucht, prof. dr. Gerard ’t 
Hooft, dr. Ingrid van Houten-Groeneveld. Staand vlnr: Mat Drummen, Heidi Graf, Urijan Poerink, Carl 
Koppeschaar, prof. dr. Ed van den Heuvel, Peter Louwman.
Foto, gemaakt door Carl Koppeschaar op 19 juli 2007 op het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek 
te Amsterdam, tijdens het colloquium van Dr. Karel A. van der Hucht over ‘Close up of asteroids. The 
asteroid Hellahaasse’ (ter gelegenheid van vernoeming planetoïde naar Hella Haasse).
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Mijn voornaam kom je niet vaak 
tegen. Het is een ouderwetse, 
Nederlandse jongensnaam (ik 
ben vernoemd naar mijn groot-
vader), die - als ik goed ben 
ingelicht - afgeleid is van het 
Duitse Gottfried, en verwant is 
aan het Engelse Geoffrey. Als 
klein jongetje was ik er natuur-
lijk minder blij mee. De naam 
Govert kan immers al snel ver-
basterd worden tot Goof of - 
nog erger - Goofy, en hoewel ik 
een groot stripliefhebber ben, is 
het toch niet leuk om naar zo’n 
domme, slungelige Disney-hond 
te worden genoemd. Ook herin-
ner ik me dat de mevrouw van 
het zwembad mijn voornaam op 
mijn nieuwe zwemabonnement 
spelde als ‘Gooferd’, en omdat ik 
haar niet durfde te corrigeren, 
liep ik daar een zomer lang ge-
frustreerd mee rond. Nee, wat 
mij betreft hadden mijn ouders 
een heel andere naam voor me 
mogen kiezen.

Pas later ben ik van mijn naam 
gaan houden, vooral omdat ik 
ook een achternaam heb die in 
Nederland niet zo veel voorkomt 
(alle Schillingen zijn familie van 
elkaar). Mijn achternaam heb ik 
natuurlijk van vaderskant; mijn 
voornaam van moederskant, en 
ik ben er dan ook vrij zeker van 
dat er op de hele wereld maar 
één Govert Schilling rondloopt. 
Daar komt dan nog bij dat ik mijn 
voornaam deel met markante 
en creatieve personen als schil-
der Govert Flinck, beeldhouwer 
Govert Heikoop, radiopresenta-
tor (en stadsgenoot) Govert van 

Brakel en Playboy-fotograaf Go-
vert de Roos. Kortom, ik verkeer 
in goed gezelschap.

De belangrijkste reden waarom 
ik zo blij was met die planeto-
idennaam is echter dat ik een 
groot voorstander ben van het 
gebruik van voornamen. Een 

voornaam is veel persoonlijker 
dan een achternaam (die je im-
mers met je halve familie deelt), 
en is bovendien laagdrempelig. 
Ik heb er nooit aan kunnen wen-
nen om uitsluitend met de naam 
‘Schilling’ te worden aangeduid; 
als dat gebeurt heb ik altijd het 
idee dat het over mijn vader 
gaat... Dus met een planeto-

ide Schilling zou ik veel min-
der in mijn nopjes zijn geweest 
dan met mijn eigen rotsblokje 
(10986) Govert.
Blijft natuurlijk de vraag hoe 
het kleine hemellichaam aan 
die mooie naam is gekomen. 
Inmiddels heb ik begrepen dat 
indertijd - op voordracht van 
wetenschapsjournalist Carl Kop-
peschaar - wel degelijk de naam 
‘Schilling’ is voorgesteld aan de 
betreffende commissie van de 
Internationale Astronomische 
Unie. (Tegelijkertijd met ‘mijn’ 
planetoïde werd er ook één ge-
noemd naar ex-Zenit-hoofdre-
dacteur Eddy Echternach, en 
die heet gewoon ‘Echternach’). 
Maar Brian Marsden - directeur 
van het Minor Planet Center - 
vond dat ‘Schilling’ teveel lijkt op 
‘Schelling’ (planetoïde 12661), 
en stelde aan de commissie 
voor om in plaats daarvan mijn  

- weinig gangbare - voornaam te 
gebruiken. En ja, ik ken Brian al 
zeer lang (ik heb hem regelma-
tig gesproken en geïnterviewd), 
dus hij wist wel dat ik daar te-
vreden over zou zijn.

Overigens heeft mijn contact met 
Brian Marsden er ook toe geleid 
dat planetoïde nr. 6600 de naam 

In rots vereeuwigd
Govert Schilling

Ik weet niet meer precies wanneer ik voor het eerst hoorde 
dat er een planetoïde naar me is genoemd. Het was in elk 
geval najaar 2007, rond eind september als ik me niet vergis. 
Ik weet nog wél heel goed dat ik buitengewoon aangenaam 
verrast was door het feit dat het kleine steenklompje ‘Govert’ 
werd genoemd in plaats van ‘Schilling’.

Wetenschapsjournalist Govert Schilling: in rots vereeuwigd.



Mercurius 13

Qwerty draagt - naar de wes-
terse toetsenbord-indeling. Op 
mijn voorstel is die naam toege-
kend aan een hemellichaam dat 
de voorlopige aanduiding 1988 
QW droeg (die q en die w vond 
ik wel essentieel). Brian vond 
het van meet af aan een leuke 
suggestie, en het voorstel werd 

dan ook snel overgenomen.
Vanzelfsprekend vind ik het een 
grote eer dat er een planetoïde 
naar me is genoemd. De eer-
lijkheid gebiedt te zeggen dat 
ik altijd even moet nadenken 
welk nummer hij nu ook alweer 
draagt, dat ik geen flauw benul 
heb van precieze baan en om-

looptijd (het gaat in elk geval om 
een planetoïde uit de hoofdgor-
del), en dat ik het mini-planeetje 
ook nog nooit heb gezien. Daar 
ben ik dan weer te nuchter voor, 
kennelijk. Net zo nuchter als 
mijn grootvader, scheepsklinker 
Govert Tukker. Dat zit misschien 
toch in die naam.

Ik was zeer verbaasd en het bericht kwam dan ook 
als een volslagen verrassing.  
De brief met dit bericht kwam van onze vriend, Dr. 
Freimut Börngen uit Jena, hij is astronoom aan het 
Karl-Schwarzschild Observatorium in Tautenburg.  
Freimut heeft zelf zo’n 550 planetoïden ontdekt. Hij 
heeft veel planetoïden vernoemd naar componisten.
Hij en zijn gezin zijn namelijk grote liefhebbers 
van klassieke muziek. Hij onderhoudt ook goede 
contacten met de commissie van de IAU die be-
last is met het toewijzen van namen aan de ‘minor 
planets and comets’. Door deze contacten was hij 
al eerder op de hoogte van mijn vernoeming aan 
de hemel. 
Naast dit bericht stuurde Freimut gelijk ook een 
aantal gegevens over planetoïde (7541) Nieuwen-
huis = 4019 T3, zoals deze nu voluit te boek staat. 
Zo vermeldde hij dat de omlooptijd 4.40 jaar is en 
de grootste afstand tot de zon 448 miljoen kilo-
meter bedraagt. De kleinste afstand is 357 miljoen 
kilometer. Mijn planetoïde heeft een diameter van 
ongeveer 6.2 kilometer en een oppervlakte van 122 
vierkante kilometer. Ik was dus van het ene op het 
andere moment gelijk een grootgrondbezitter. 

Vanuit het Eisinga Planetarium werd uiteraard 
ook een persbericht verzonden en in verschillende 
kranten en tijdschriften werd er aandacht aan be-
steed; zelfs op radio en TV werd er melding van 
gemaakt en ik kreeg vele leuke reacties. 

Maar de mooiste was van een mevrouw uit Fra-
neker die met een prachtig boeket bloemen mij 
kwam feliciteren. Met daarbij de volgende uit-
spraak: ‘Dit vind ik zo leuk voor jou, want als je 
een lintje van Hare Majesteit krijgt moet je dat na 

overlijden weer inleveren.’ Maar zei ze er achter-
aan ‘Dit is eeuwige roem!’ Ik moet  toegeven dat 
ik het een hele eer vind om zo vernoemd te zijn 
en eerlijk gezegd ben ik er best ook wel een klein 
beetje trots op.

Mijn planetoïde (7541) Nieuwenhuis
Grootgrondbezitter Henk Nieuwenhuis

Het was begin januari 1998 toen mijn vrouw en ik aan de keukentafel zaten met een kopje 
koffie, en de post werd gebracht. Mijn vrouw maakte eerst een brief open van vrienden in 
Duitsland, ze zat tegenover mij en keek bij het lezen met enige verbazing en bewondering in 
mijn richting, maar ze zei verder nog niets. Ik zag aan haar gezicht dat er iets bijzonders in 
moest staan en vroeg nieuwsgierig wat er in de brief stond. Waarop zij zei: ‘Dat raad je nooit’. 
‘Wat is er dan?’, vroeg ik weer. Ze glimlachte en zei: ‘Er is een planetoïde naar je vernoemd’.

‘Ik ben klaar om mijn planetoïde te gaan bezoeken.’
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Hoe reageer je dan? Mijn eerste reactie was: Leuk. 
Een beetje lauwe reactie, vooral omdat ik me bij 
9703 Sussenbach niets kon voorstellen. Ik heb wel 
snel geprobeerd, wat meer te weten te komen over 
de ontdekking van deze planetoïde en ben op zoek 
gegaan naar beeldmateriaal. Ik hoorde dat het 
planetoïdenechtpaar van Houten uit Leiden de ei-
genlijke ontdekkers waren en gebruik hadden ge-
maakt van beeldmateriaal van Tom Gehrels. Tom 
had opnamen gemaakt met de 48 inch Schmidt ca-
mera op Palomar Mountain en de analyse daarvan 
was vervolgens uitgevoerd door de van Houtens. 
Stukje bij beetje kreeg ik steeds meer informatie 
over de ontdekking van ”mijn” planetoïde.

Het toeval wilde, dat ik in 1988 een bezoek heb 
gebracht aan  het wereldberoemde Palomar 
Mountain Observatory en daar door Maarten 
Schmidt himself (oud-directeur en de ontdek-
ker van de oorzaak van de roodverschuiving 
van extragalactische nevels) was rondgeleid 
en bij de 200 inch telescoop en de 48 inch 
Schmidt camera heb mogen staan. Op de foto 
hiernaast staan we samen op de omloop van de 
200 inch koepel en ik had toen nog geen flauw 
idee dat op 30 september 1970 Tom Gehrels 
in dit observatorium de bewuste opnamen had 
gemaakt, die tot de ontdekking van 9703 Sus-
senbach hebben geleid. 

Planetoïde 9703 Sussenbach, wat is dat?
John Sussenbach

Het nieuws, dat een planetoïde naar mij vernoemd was, kwam mij ter ore via Mat Drummen. 
Hij vertelde me, dat het Minor Planets Bureau van Brian Marsden in circulaire MPC 41570 op 11 
november 2000 o.a. de naam 9703 Sussenbach had bekend gemaakt.  Het bleek, dat een aantal 
Nederlandse amateurs was voorgedragen en tot mijn verbazing zat ik daar ook tussen. 

9703 Sussenbach 24-1-2007
Henk Munsterman

9703 Sussenbach 30-9-1970
Tom Gehrels
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Nu was dit allemaal wel aardige achtergrond in-
formatie, maar ik wilde graag mijn planetoïde met 
eigen ogen zien, of in ieder geval bewijs van het 
bestaan ervan. Dus heb ik de stoute schoenen 
maar aangetrokken en rechtstreeks dr. Ingrid van 
Houten-Groeneveld benaderd. Zij was zo aardig 
mij een stuk film op te sturen, waarop het spoor 
van 9703 was aangegeven tussen twee grote mar-
kers. Wat een onbenullig streepje, zeg nou zelf. 
Het is nauwelijks te zien en het moet wel een ver-
hipt klein rotsblokje zijn  om zo’n  zwak signaal op 
de film achter te laten!

Ik had inmiddels wat meer gegevens over deze 
planetoïde achterhaald, en al bezig zijnde kwam 
de vraag op of dit ministukje buitenaards grond-
gebied, waarvan ik de landingsrechten had, ook 
door amateurs kon worden waargenomen. Dus 
heb ik de hulp ingeroepen van twee amateurs 
met een C14, te weten Willem Kivits en Henk 
Munsterman, en heb hen gevraagd om een po-
ging te doen mijn planetoïde vast te leggen. En 
ziedaar, Willem was de eerste, die “mijn” spik-
keltje waarnam, en Henk slaagde erin zelfs de 
beweging ervan vast te leggen. 

Pas toen kreeg 9703 Sussenbach een gezicht en 
drong het pas echt tot me door, dat ik groot-

grondbezitter was geworden! Zoals elke landei-
genaar wil je eigenlijk wel weten, wat voor land 
het is en daarom wacht ik nu op het  ruimtevaar-
tuig, dat zo dicht bij 9703 Sussenbach komt, dat 
er detailopnames kunnen worden gemaakt. Mis-
schien dat iemand met connecties bij JPL, NASA 
of ESA nog eens een goed woordje voor mij wil 
doen. Ik verheug me er nu al op een keer mijn 
C11 daar te kunnen neerzetten onder een eeu-
wig onbewolkte hemel!

John Sussenbach met Maarten Schmidt op Mt. Palomar



Mercurius16

Een vijftal rariteiten (er waren 
er natuurlijk veel meer) uit mijn 
astronomische waarnemingswe-
reld, die ik in de afgelopen 25 
jaar heb ervaren, laat ik de re-
vue passeren. Ik zou graag van 

andere amateurs willen weten 
of zij ook bijzondere observa-
ties hebben gedaan; misschien 
kunnen we leren van elkaar en/
of inspiratie opdoen voor nieuwe 
waarnemingen.

In juli 1977 ondervond ik op 
toevallige wijze dat het waarne-
men van sterren overdag goed 
mogelijk is. Na een korte zo-
mernacht waarnemen met een 
azimuthaal opgestelde 10 cm 
f:15 refractor werd tijdens de 
ochtendschemering als laatste 
object de poolster waargeno-
men (magnitude 2.2). De be-
geleider (magnitude 9.0) was 
ook zichtbaar, op een afstand 
van 18” en waargenomen met 
ene vergroting van 214 maal. 
Geruime tijd later, niet zo lang 
voor zonsopkomst, keek ik nog 
even toevallig door het oculair 
met verbazing zag ik dat Polaris 
met begeleider nog altijd zon-
der probleem zichtbaar waren. 
Omstreeks twintig minuten voor 

Observatierariteiten
Leo Aerts

Met deze ongewone kop boven een ongewoon artikel wil ik 
een zoekactie in het geheugen en waarnemingsschrift lance-
ren. Alles wat buiten de ‘normale’ hemelobservaties valt kan 
in aanmerking komen, evenals bepaalde waarnemingssitua-
ties die ongewoon lijken. 

Ik was vooral  Kees van Houten † 
en Ingrid van Houten-Groeneveld 
dankbaar, die deze kleine pla-
neet in 1960 hadden ontdekt, 
en het vernoemingsvoorstel aan 
de IAU hadden gedaan. 

Mijn collegae Kees en Ingrid be-
horen tot de wereldtop in het 
onderzoek van kleine plane-
ten. Ze hebben meer dan 4000 
kleine planeten ontdekt. Ingrid 
heeft hun werk op dit terrein sa-
mengevat in een fraai artikel in 
Zenit (“Zestig jaar planetoïden-
onderzoek”, Zenit 35, p. 269, 
juni 2008). Een overzicht van 
‘Nederlandse planetoïden’, kleine 
planeten dus waarvan de naam 
iets te maken heeft met Neder-

land of Nederlanders, staat op 
www.astronieuws.nl/NL-plan.html 

De ontdekker van een “plane-
toïde” (ik geef de voorkeur aan 
de term ‘kleine planeet’, in over-
eenstemming met het internati-
onale gebruik) heeft het recht, 
een naam voor te stellen aan 
het Minor Planet Bureau van de 
IAU. Ingrid van Houten heeft 
met name de laatste 10 jaar zich 
ervoor ingespannen, Nederland-
se astronomen (niet alleen pro-
fessionals, maar ook amateurs) 
voor vernoeming door de IAU 
voor te dragen. Ik ben blij dat 
ook diverse leden van de Werk-
groep Maan en Planeten op deze 
manier zijn vereeuwigd. 

Een kleine planeet, een grote eer
Hugo van Woerden, Kapteyn Instituut, Rijks Universiteit Groningen

Toen ik in september 2001 hoorde dat de Internationale Astronomische Unie (IAU) een kleine 
planeet naar mij had genoemd, was ik blij verrast. Sindsdien draait Minor Planet 10529 onder 
de naam Van Woerden haar rondjes om de Zon, en zal dat blijven doen als ik allang vergeten 
ben.  De vernoeming was een van de feestelijke momenten in het jaar van het eeuwfeest van 
de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. 

Hugo van Woerden kreeg Minor 
Planet 10529 op zijn naam.
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zonsopkomst werd begeleider 
onzichtbaar, terwijl de hoofd-
ster vrij goed zichtbaar bleef... 
de hele dag!!! Tijdens het dia-
fragmeren van het objectief 
bleef de poolster zichtbaar tot 
30mm kijkeropening!

Recordbrekers tijdens 
slechte seeing
In de zomerperiode van 1988 
zag ik ze voor het eerst in het 
hooggebergte: gordijnvormige 
turbulenties of ‘seeinggordijnen’ 
zoals ik ze noem. Heel af en toe 
kunnen ze waargenomen wor-
den in het gepaste reliëf (steile 
hoogteverschillen). Ze staan 
haaks op het reliëf, tientallen 
graden groot, verschijnen nage-
noeg altijd per paar en men ziet 
ze van de ene naar de andere 
ooghoek voorbijrazen in enkele 
seconden. Ze verraden hun aan-
wezigheid door de extreem he-
vige en kortstondige scintillatie 
van de sterren: smalle golvende 
hittepluimen die tijdens het be-
gin van de nacht tegen de steile 
bergflanken opstijgen uit de veel 
lagere dalen. Een zeer bijzonder 
schouwspel!

Op zoek naar het perfecte
planeetbeeld
Op het gebied van planeetob-
servaties zijn af en toe unieke 
visuele impressies mogelijk. De 
zeer gunstige Marsoppositie in 
de herfst van 1988 gaf in sep-
tember enige visuele beelden 
van Mars die tot in de kleinste 
details leken op de beroemde 
schetsen van Antoniadi: een 
unieke ervaring! Deze beelden 
waren mogelijk door de uitste-
kende seeing, een grote kijker-
opening (305mm F:8) en zeer 
sterke vergrotingen tussen 400 
maal en 600 maal. Toen  Jupiter 
aan het einde van de tachtiger 
jaren hoog aan de hemel stond 
waren onder gunstige omstan-
digheden prachtige details zicht-
baar: een gekrioel van talloze 
structuren in het atmosferische 
bandenpatroon, onmogelijk om 
volledig in schets of op foto vast 
te leggen. Een bevestiging van 
soortelijke impressies werd on-
langs nog gemeld in Sky & Tele-

scope door A. Herring; hij deed 
in de jaren zestig seeingtesten 
op de flanken van Mauna Kea en 
gebruikte dezelfde opening.
Wie kan deze planeetindrukken 
bevestigen?

U.F.O.’s waarnemen
Op 29 december 1994, om-
streeks 04.30 UT,  zag ik in 
de bitterkoude Franse Alpen 
(ca -20˚C) in een glasheldere 
winternacht mijn eerste U.F.O. 
Een kunstmaan (wat kan het 
anders zijn?) van magnitude 
1 werd laag in het zuidoosten 
opgemerkt, net ten noorden 
van het sterrenbeeld Corvus. 
Deze bewoog vrij snel naar 
het noordnoordwesten en het 
leek alsof een heldere licht-
straal zat ‘vastgeplakt’ aan de 
kunstmaan.
Naarmate de kunstmaan zich 
voortbewoog bleef de licht-
straal gefixeerd op hetzelfde 
punt aan de zuidoostelijke ho-
rizon. Ik kon niet zien of de 
lichtstraal afkomstig was van 
de kunstmaan of van het aard-
oppervlak. Na ruim een minuut 
was het spektakel voorbij. De-
tailgegevens werden doorge-
geven aan onze vereniging en 
in het bijzonder aan de werk-
groep kunstmanen: de waar-
neming is tot op heden een 
raadsel. Mogelijk betrof het 
hier een geheim militair expe-
riment waarbij laserlicht werd 
gebruikt.

Een observatie op de grens
van het waarneembare
Met het blote oog kunnen we 
slechts drie hemelobjecten 
waarnemen die zich niet als 
puntvormige lichtbronnen aan 
ons voordoen: de zon, de maan 
en in zeer uitzonderlijke geval-
len de planeet Venus (de mini-
male schijnbare diameter moet 
dan groter zijn dan 60”).

Wie heeft Venus met het blo-
te oog als een sikkel kunnen 
zien? Met een uitstekende 
grote amateurtelescoop van 
minimaal 25 cm opening en 
goede seeingomstandigheden 
kunnen we naast de bekende 

planeten nog een zevental ob-
jecten aan toevoegen: de vier 
grote Jupitermanen, de Sa-
turnusmaan Titan en de pla-
neten Uranus en Neptunus; 
deze laatste twee zien we als 
minuscule schijfjes met soms 
enige vage albedostructuren.

Nog een grensobject?
Maar er blijkt nog een grensob-
ject te zijn: de planetoïde Ves-
ta.Volgens die tot in de kleinste 
details leken op de beroemde 
Antoniadi Marsschetsen: een 
unieke ervaring! Volgens Sky 
& Telescope (mei 1996) heeft 
deze planetoïde rond een gun-
stige oppositie, zoals in 1996, 
een schijnbare afmeting van 
0,6” Ik was bijzonder nieuws-
gierig of enige afmeting kon 
worden waargenomen en heb 
gedurende mei en begin juni 
geduldig uitgekeken naar alle 
mogelijke momenten van uit-
stekende seeïng.

Vergrotingen, minder dan 400 
maal met behulp van mijn 
305mm F:8 Newtontelescoop 
gedurende vier nachten, ga-
ven geen zekerheid. Maar bij 
600 maal en 685 maal, na 
lang en geduldig toekijken 
en gebruik makend van de 
meestal zeer korte momenten 
van uitstekende seeïng, kon 
ik concluderen dat Vesta niet 
als puntvormig object werd 
waargenomen.
Tegelijkertijd kon ik er ook geen 
bepaalde vorm of afmeting aan 
toekennen. 

Door aandachtig het buigings-
beeldje van een ster van circa 
gelijke helderheid te observe-
ren en dit te vergelijken met het 
lichtbeeldje beeld van Vesta,  
kon ik met zekerheid besluiten 
dat ik de planetoïde had waar-
genomen als een niet puntvor-
mige lichtbron. Ik moet er wel 
direct aan toevoegen dat dit een 
grensgeval was voor de 305mm  
Newtontelescoop.

Aan alle grote kijkerbezitters: 
wie kan dit in de komende jaren 
bevestigen?
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Richard Bosman wil de functie van PR-man overdra-
gen. Voor deze functie komt daarom een vacature. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Richard 
Bosman. Martin van Ingen meldt dat het vertrek 
van Richard betekent dat ondersteuning bij het sa-
menstellen van het blad Mercurius gewenst is.

Welkomstwoord door Hans Hooijmaijers
Hans Hooijmaijers, werkzaam bij museum Boer-
haave, heette de aanwezigen welkom en verzorgde 
een lezing over de uitvinding en de geschiedenis van 
de telescoop in de beginjaren. Brillenglazen werden al 
in de dertiende eeuw vervaardigd. De eerste ideeën 
om een verrekijker te maken, ontstonden in de zes-
tiende eeuw. De kwaliteit van de lenzen was toen nog 
zo slecht, dat dit niet lukte. In 1608 slaagde Hans 
Lipperhey (uit Middelburg) er wel in, een verrekijker 
te maken. Hans Lipperhey heeft hiervoor patent aan-
gevraagd. Dat kreeg hij echter niet, omdat er meer 
kapers op de kust waren. Ook Zacharias Jansen (ook 
uit Middelburg) en Jacob Metius (uit Alkmaar) be-
weerden, de verrekijker te hebben uitgevonden.

Bezoeken van het museum
Peter Louwman verzorgde een rondleiding door het 
museum. In het museum is een uitgebreide collec-
tie van telescopen en verrekijkers uit de afgelopen 
vierhonderd jaar te bewonderen. Een deel van deze 
collectie is privé bezit van Peter Louwman.

Jaar van de sterrenkunde en jubileum werkgroep
Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het Internationaal 
Jaar van de Sterrenkunde (IYA - International Year 
of Astronomy). De thema’s zijn:
• Honderd uur sterrenkunde van 2 tot 5 april 2009.
• De Galileïscope.
• De kosmische agenda.
• Poort naar het universum.
• Zij is astronoom.
• Dark Sky-bewustzijn.
• Sterrenkunde en het werelderfgoed.
• Galileo-trainingsprogramma voor leerkrachten.
• Bewust van het universum.
• Van de aarde naar het universum.
• Wereldwijde ontwikkeling van de sterrenkunde.

Martin van Ingen lichtte de activiteit toe die de werk-
groep in het kader van het IYA wil organiseren: 
Door de werkgroep Maan en Planeten zal van za-
terdagmiddag 4 april tot zondagmorgen 5 april 
2009 een starparty, of beter gezegd een ‘planet-
party’ worden gehouden. De party zal worden 
plaatsvinden op Ecologische kampeerboerderij De 
Baankreis, familie Boschloo, Hogenkampseweg 3, 
7218 BT Almen. 
De intentie is zoveel mogelijk leden eigen appa-
ratuur mee te laten nemen. Tijdens deze planet-
party zal men praktisch bezig zijn, in de vorm van 
visueel waarnemen of fotograferen. Ook zullen er 
faciliteiten ten behoeve van het testen van kijkers 
aanwezig zijn. Alle activiteiten van onze leden zul-
len bij elkaar worden gebracht. Het doel van deze 
party is het promoten van de sterrenkunde.
De kampeerboerderij biedt slaapgelegenheid. 
Daarnaast zijn in de directe omgeving goede ho-
tels te vinden. Bij slecht weer zal een alternatief 
programma worden aangeboden.

Enkele aanwezigen vinden de locatie te afgelegen. 
Het is daarom belangrijk aan deze activiteit veel 
publiciteit te geven. Dit kan worden bereikt door 
de pers erbij te betrekken. Daarnaast is een goede 
verkeersgeleiding gewenst. Op de website van de 
werkgroep zal binnenkort meer informatie over de 
activiteit te vinden zijn.

Waarneemresultaten
Waarneemleider Jan Adelaar toonde het ingezon-
den waarneemmateriaal van het afgelopen half 
jaar. De eerste opnamen van Saturnus kwamen 
in november 2007 binnen. De oppositie vond dit 
jaar plaats op 24 februari. De hoek waaronder we 
de ringen van Saturnus zien is sterk verkleind. De 
ringen zijn ook lichtzwakker dan voorgaande ja-
ren. Op 4 september 2009 zal de aarde het ring-
vlak passeren. Dit laatste zal niet of moeilijk te 
zien zijn omdat Saturnus zich vanaf de aarde ge-
zien dan dicht bij de zon bevindt.
Jan Adelaar toonde het overzicht van de opposities 
van Saturnus voor de jaren 2005 tot en met 2020. 
De komende jaren zal de planeet voor waarnemers 

Verslag van de najaarsbijeenkomst
Werkgroep Maan en Planeten
Conrad van Ruissen

De najaarsbijeenkomst vond op zaterdag 8 november plaats in museum Boerhaave te Leiden. 
De bijeenkomst werd door circa 30 mensen bezocht. Martin van Ingen heette de aanwezigen 
welkom en lichtte het programma van deze bijeenkomst toe. Het blad Mercurius was gereed 
en de aanwezigen konden een exemplaar van de Mercurius meenemen.
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in onze streken steeds minder hoog aan de hemel 
komen en zal de afstand van Saturnus tot de aarde 
ten tijde van de oppositie steeds groter worden.
Door enkele leden werden opnamen genaakt van 
overgangen van de satellieten Tethys, Dione en 
Enceladus. Rond de komende oppositie op 8 maart 
2009 zullen meer overgangen van satellieten van 
Saturnus plaatsvinden. Begin 2008 vonden diver-
se (kleine) stormen op Saturnus plaats welke door 
enkele leden zijn vastgelegd. Ook werden diverse 
tekeningen van Saturnus gemaakt.

Jupiter
Jupiter kwam dit jaar in onze streken niet meer 
dan 15 á 16 graden boven de horizon. Desondanks 
zijn vele opnamen en tekeningen ingezonden. Ook 
zijn er methaanbandopnamen gemaakt. Op 16 
juni 2008 lukte het Jan Adelaar om een dubbele 
schaduwovergang vast te leggen. Dit jaar waren 
er drie rode vlekken te zien, waaronder de Grote 
Rode Vlek. Jan Adelaar toonde een aantal opna-
men van deze vlekken, gemaakt vanuit Australië 
waar deze vlekken veel beter te zien waren. De 
zuidelijke equatoriale band was dit jaar sterk ver-
bleekt. Daarnaast waren dit jaar vele zogeheten 
festoons te zien.

Ook de verre planeten Uranus en Neptunus kregen 
dit jaar aandacht. Door enkele leden zijn opnamen 
van Uranus en Neptunus met de satellieten ge-
maakt. Dit jaar vonden, evenals in 2007, overgan-
gen van manen van Uranus plaats. Helaas konden 
deze overgangen niet worden vastgelegd.

Onmogelijke scheiding?
Jan Adelaar liet opnamen zien van een amateurastro-
noom die claimt de scheiding tussen Pluto en diens 
maan Charon te hebben vastgelegd. Dit is zeer twij-
felachtig omdat de afstand tussen Pluto en Charon 
ten tijde van de opname slechts 0,7 boogseconden 
bedroeg. Er is een belichtingstijd van 6 seconden toe-
gepast, bij een effectieve brandpuntsafstand van 9 
meter. De telescoop had een objectief met een diame-
ter van 14 inch. Ten tijde van de opname stond Pluto 
30 graden boven de horizon. Bovendien is er slechts 
één momentopname gemaakt. Voor meer zekerheid 
zouden meer opnamen moeten worden gemaakt.
Op 10 mei 2008 vond overdag een bedekking van 
Mars door de maan plaats; enkele leden wisten 
deze bedekking vast te leggen. Op 6 november 
2008 vond een zeer nauwe samenstand (3 boog-
minuten) tussen de maan en Neptunus plaats, 
welke door Arie Hamer is vastgelegd.

Herman ten Haaf en Peter Louwman (rechts) in gesprek. (Foto: Martin van Ingen)
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De komende tijd zijn de manen van Saturnus en 
de planeet Venus interessant. Met IR-opnamen is 
het in principe mogelijk structuren op het opper-
vlak van Venus vast te leggen.

Het tekenen van planeten en de maan
Conrad van Ruissen verzorgde een lezing over de 
geschiedenis van het tekenen van de maan en de 
planeten. In 1610 was Galileo Galileï de eerste die 
een telescoop op de maan en de planeten richtte. 
Met deze telescoop zag hij kraters op de maan, de 
schijngestalten van Venus en de vier grootste ma-
nen van Jupiter. De telescoop was echter niet sterk 
genoeg om details op de planeten te zien en de 
ware aard van de Saturnusringen te ontdekken.
Van de planeet Mars zijn door de eeuwen heen de 
meeste tekeningen gemaakt omdat deze planeet 
het meest tot de verbeelding sprak. In het midden 
van de zeventiende zag onze landgenoot Chris-
tiaan Huygens als eerste details op de planeet. 
Pas in de negentiende eeuw waren de telescopen 
krachtig genoeg om Mars tot in detail te bestude-
ren en verschenen de eerste Marskaarten. Een van 
de hoogtepunten uit de geschiedenis van het teke-
nen van Mars was de ontdekking van de ‘kanalen’ 
aan het eind van de negentiende eeuw, welke later 
gezichtsbedrog bleken te zijn. De Grote Rode Vlek 
op Jupiter bestaat in elk geval sinds de ontdekking 
ervan in 1665 door Cassini. De vlek veranderde 
sindsdien voortdurend van grootte en kleur. Ook 
zijn de afgelopen eeuwen tijdelijke verdwijningen 
van de noordelijke of de zuidelijke equatoriale 
band waargenomen.
In 1655 ontdekte Christiaan Huygens de ware aard 
van de ringen van Saturnus. De Cassinischeiding 

werd in 1675 voor het eerst waargenomen door 
Cassini. Een groot aantal satellieten is in de ze-
ventiende, achttiende en negentiende eeuw langs 
visuele weg ontdekt rond de tijdstippen van de 
ringvlakpassages. Niet Encke, maar Keeler heeft 
in 1888 als eerste de Encke-scheiding met zeker-
heid visueel waargenomen.

Moderne telescopen
Herman ten Haaf sprak over de ontwikkeling van 
telescopen in de afgelopen vierhonderd jaar. In 
zijn vakantie in het najaar van 2007 heeft Herman 
ten Haaf een aantal van de hieronder genoemde 
telescopen op La Palma bezocht:

• Gran Telescopio Canaria (11,35 meter);
• William Herschel Telescope (4,2 meter);
• Telescopio Nazionale Galileo (3,5 meter);
• Nordic Optical Telescope (2,6 meter);
• Isaac Newton Telescope (2,5 meter);
• Liverpool Telescope (2 meter);
• Mercator Telescope (1,2 meter);
• Swedish Solar Telescope (1 meter);
• Optical Telescope (60 cm);
• Dutch Open Telescope (45 cm);
• Carlsberg Meridian Telescope (18 cm);
• Super WASP (8x11 cm);
• Cherenkov Telescope (17 meter).

De Gran Telescopio Canaria (GTC) is nog niet in 
gebruik. De spiegel van de GTC bestaat uit 36 zes-
kantige segmenten. De GTC heeft een koepel met 
een diameter van maar liefst 35 meter. De GTC is 
voorzien van een klimaatinstallatie om te tempe-
ratuur in de koepel constant te houden.

Ook de traditionele groepsfoto werd niet vergeten. (Foto: Martin van Ingen)
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In mijn periode als voorzitter, ongeveer vijftien jaar, 
werd in het begin nog voornamelijk visueel waarge-
nomen en de zichtbare details op maan en planeten 
werden in tekeningen vastgelegd. Er waren al enkele 
leden die fotografisch werkten en vrij snel gingen 
meerdere leden over op het fotograferen van maan 
en planeten. Zij behaalden heel mooie resultaten. 
Kort daarop ging men over van de analoge naar de 
digitale fotografie. De webcam deed zijn intrede en 
bleek voor de amateur ongekende mogelijkheden 
te bieden. Op iedere volgende bijeenkomst van de 
werkgroep werden we door onze leden opnieuw 
verrast met werkelijk prachtige, haarscherpe op-
namen van de maan en onder meer de  planeten 
Mars, Jupiter en Saturnus. Ik heb toen wel eens 
gegrapt: ‘Ik word helemaal ziek van jullie’, zo de-
tailrijk en mooi waren en zijn de opnamen. De 
kwaliteit zit tegen het professionele aan. Die hele 
ontwikkeling heb ik als voorzitter meegemaakt en 
dat realiseer ik mij nu pas goed. Dat vind ik eigen-
lijk toch wel heel bijzonder en kijk daar met veel 
genoegen op terug. 

Sfeervolle bijeenkomsten
Ik kijk ook terug op de vele bijeenkomsten die ik heb 
mogen begeleiden; die waren niet alleen sfeervol en 
gezellig, maar ook leerzaam en boeiend. Niet in de 
laatste plaats door de voordrachten van de leden zelf 
of van een uitgenodigde spreker. Het bespreken van 
eigen waarnemingen vond en vind ik nog steeds een 
van de hoogtepunten tijdens onze bijeenkomsten: 
het werk van een beginnende amateur krijg evenveel 
waardering als de resultaten van de ‘toppers’, om ze 
zo maar eens te noemen. Dat moet naar mijn mening 
vooral ook zo blijven, het is de kracht van een vereni-
ging: je in een goede sfeer kunnen binden, zowel de 
gevorderde als de beginnende amateur, jong of oud, 
elkaar stimuleren en het waarnemen bevorderen. Heel 
mooie herinneringen bewaar ik ook aan ons tienjarig 
bestaan dat we op 15 oktober gevierd hebben in de 
sfeervolle zolderzaal van het oude stadhuis van Fra-
nekeradeel. Dat was echt een feestelijke bijeenkomst 
van meer dan 80 leden. Ook kan ik me nog goed herin-
neren dat ik in het voorwoord van de jubileumuitgave 
van ons blad Mercurius de leden feliciteerde met het 
tienjarig bestaan van de werkgroep en als geschenk 
de inslagen op de planeet Jupiter heb aangeboden. 

Mijn voorzitterschap
Deze bijzondere gebeurtenis op Jupiter heeft geleid 
tot een geweldig mooie waarnemingsactie van onze 
leden en leverde bijna 200 waarnemingen op. De 
eerste resultaten daarvan zijn nog door mij uitge-
werkt tot een verslag dat verscheen in de Mercu-
rius van oktober 1994. Ik wil hier ook mijn afscheid 
als voorzitter nog even noemen: het bestuur en de 
leden hebben er voor mij een prachtige en onver-
getelijke dag van gemaakt. Tijdens deze bijeen-
komst, die door een groot aantal leden en vrienden 
werd bezocht, werd ik door de landelijke voorzitter 
professor Hugo van Woerden in het zonnetje ge-
zet en zelfs tot erelid van de werkgroep benoemd. 
Een eervoller afscheid had ik mij echt niet kunnen 
wensen. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, 
maar ik wil besluiten met te stellen dat het voorzit-
terschap ook mij vaak heeft gestimuleerd en veel 
plezier heeft gegeven. Dit mede door de inzet van 
de leden en in het bijzonder door het vele werk dat 
Peter Louwman en Jan Viester, die secretaris zijn 
geweest in mijn tijd als voorzitter, er aan hebben 
bijgedragen. Tot slot zou ik tegen alle leden willen 
zeggen: ga zo door, het is en blijft een zeer boei-
ende hobby die je steeds weer zal verrassen. 

Herinneringen van een oud-voorzitter
Henk Nieuwenhuis, oud-voorzitter van de Werkgroep Maan en Planeten

Nog maar kort na de oprichting van onze werkgroep op 15 december 1984 werd ik ge-
vraagd om voorzitter te worden. De start van de werkgroep verliep vrij moeizaam, maar 
dankzij enkele doorzetters zijn we nu een van de grootste werkgroepen. Bovendien is de 
kwaliteit van de waarnemingsresultaten zeer hoog. 

Henk Nieuwenhuis kijkt met veel plezier terug op 
tien jaar voorzitterschap.





Mercurius 23

Programma Planetparty
Zaterdag 4 en zondag 5 april 2009

Zaterdag 4 april
10.00 - 12. 00 uur Ontvangst, koffie, opstellen kijkers
 Inrichten diverse stands
12.00 uur Officiële opening (bij mooi weer buiten)
12.30 - ±13.15 uur Jan Viester, Rob Walrecht: 
 rondleiding langs planetenpad
13.30 - 14.00 uur (DVD) Film 400 jaar astronomie
14.00 - 14.30 uur Edwin Mathlener: 
 ‘Welke voor kijker moet ik kopen?’ 
14.30 - 15.15 uur Jan Viester/Rob Walrecht: 
 rondleiding langs het planetenpad
15.30 - 16.15 uur Jan Adelaar: 
 ‘Onze fotografische en visuele resultaten’ 
16.30 - 17.00 uur Conrad van Ruissen: 
 ‘Het visueel waarnemen en tekenen 
 van maan en planeten’
17.30 - 18.00 uur Richard Bosman: 
 ‘Hoge resolutieopnamen van maan en planeten’
19.00 - 20.30 uur Barbecue
20.30 - 21.00 uur Martin van Ingen: 
 ‘Het fotograferen van maan en planeten met een webcam’.
21.30 - 22.00 uur Eric Werner:
 ‘Sterrenkijker met een Verrekijker’.
Vanaf  21.00 uur Waarnemen, een eventuele herhaling van de middaglezingen, live webcasts in het 
 kader van ‘honderd uur internationaal waarnemen’

Afsluiting bij mooi weer rond 01.00 uur bij slecht weer rond 23.00 uur.

Zondag 5 april
10.30 - 11.30 uur Koffie, opruimen en inpakken kijkers
11.30 - 12.30 uur Gezamenlijke broodmaaltijd
12.30 uur Afsluiting

Afhankelijk van weersomstandigheden en belangstelling kan dit programma-onderdeel herhaald worden.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen wijzigingen in het programma worden aangebracht.

De diverse programmaonderdelen kunnen naar keuze bijgewoond worden.

Er staan stands van Zenit, Swan Optics, Aquarius Optics, publiekssterrenwacht Lochem, Rob Walrecht en 
natuurlijk wordt onze werkgroep ook vertegenwoordigd.

Locatie
Kampeerboerderij de Baankreis, Hogenkampsweg 3, 7218BT Almen, telefoon: 0575-43 31 34 
Overnachten kan op de kampeerboerderij (zelf luchtbed en slaapzak meenemen) of in diverse hotels in 
de directe omgeving: onder meer ‘Ehzerwold‘ en ‘De Hoofdige Boer’ (zelf reserveren).
De Baankreis ligt in een natuurgebied en bij mooi weer is een wandeling in de omgeving aan te bevelen.
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Ik kwam erachter, dat er best 
heel wat werk in zit, zoals het 
vergaren van de waarnemingen, 
er een analyse van maken om 
vervolgens op de bijeenkomsten 
er een uiteenzetting van doen. 
En niet te vergeten, de leden in-
teresseren en aansporen tot het 
doen van observaties en het vast-
leggen ervan, veelal in het kader 
van actuele waarneemprojecten. 
Het moet nog maar eens gezegd 
worden, dat mijn voorganger 
gedurende lange tijd uitstekend 
werk heeft verricht en hem op-
volgen was geen sinecure.

De keuze voor de titel van mijn 
verhaal, laat zich natuurlijk raden! 
In de tijd van Hans, kwamen er al 
wel wat foto’s binnen, maar toch 
werden veelal tekeningen of ge-
schreven verslagen over maan en 
planeten ingediend. Sinds 2000 
deed gaandeweg de webcam zijn 
entree en je zag dat meer en 
meer waarnemers zich toelegden 
op deze nieuwe techniek. Ik heb 
gezien, dat er naast oude getrou-
we waarnemers, de lezer wel-
bekend, er nieuwe waarnemers 
bijkwamen zoals Arnaud van Kra-
nenburg en Gert Jan Scheffer, om 

maar eens enkelen te noemen. 
Daarbij moest ik wel constateren, 
dat tegelijkertijd het maken de 
tekeningen steeds minder werd.  
Conrad van Ruissen, Dennis Jan-
nink en Ton Borger zijn nog de 
enigen, die met enige regelmaat 
tekeningen maken. Het is natuur-
lijk ook verleidelijk om met een 
webcamera maan en planeten te 
fotograferen maar toch hoop ik, 
dat de vroegere tekenaars onder 
ons weer eens het potlood ter 
hand nemen. 

Dankzij internet is het internatio-
nale contact ook intenser en sneller 
geworden. Contacten met coördi-
natoren van de BAA en Alpo, zoals 
Richard Mckim (Mars en Venus), 
Richard Schmude (Jupiter), Julius 
Benton (Saturnus en Venus) en 
Damian Peach (Jupiter en Satur-
nus) zijn aangehaald en er vindt 
dan ook uitwisseling van analyses 
plaats. Je zag de afgelopen jaren, 
dat zelfs planeten die zo goed als 
onontgonnen gebied waren voor 
waarnemers, nu ook op het pro-
gramma komen te staan, zoals 
Mercurius, Venus en Uranus. Dit 
komt doordat bandfilters nu ook 
beschikbaar zijn voor de amateur 

en mede door deze ontwikkeling 
is de interesse van professionele 
astronomen voor amateuropna-
men ook toegenomen, zoals we 
dat kennen bij het Venus project 
van de ESA en de Uranus actie. 

De hobby is volwassen geworden 
en de planeten kunnen dagelijks 
gevolgd worden. Wat zal er over 
25 jaar mogelijk zijn, vraag ik mij 
wel eens af! Zullen de amateurs 
allemaal een telescoop hebben 
staan op de beste plaatsen in de 
wereld?  Niet ondenkbaar, er zijn 
er al een handvol met al dan niet 
tijdelijke observatoria in Namibië, 
Barbados of Zuid-Frankrijk. Vindt 
er ook schaalvergroting plaats qua 
telescoopdiameter, zoals bij de 
professionals? Er zijn al behoorlijk 
wat amateurs, die met plus 35 cm 
telescopen werken, iets wat 10 
jaar geleden nog sporadisch voor-
kwam. Wie zal het zeggen. Wat 
mij nu bijblijft, zijn de contacten 
met andere waarnemers en de 
passie, die uit hun waarnemingen 
spreekt. De ontmoetingen met de 
internationale top op planeetge-
bied, experts zoals Thiery Legault, 
Donald Parker en Damian Peach, 
die door onze zustervereniging 
“werkgroep astrofotografie” naar 
Nederland zijn gehaald, waren 
heel bijzonder. We hebben toch 
een prachtige hobby nietwaar, dat 
blijft altijd boeien.

Een ware omslag...
Jan Adelaar

De trouwe lezer van ons blad Mercurius en bezoeker van onze 
jaarlijkse bijeenkomsten is er inmiddels aan vertrouwd geraakt, 
dat ik al weer geruime tijd de waarneemleider van onze werk-
groep ben. Vanaf 2005 heb ik het stokje overgenomen van Hans 
Goertz en destijds met hem natuurlijk alles doorgenomen, want 
je wilt precies weten, wat er van je verwacht wordt. 

Saturnus, vastgelegd door Jan op 14 februari 2009. We zien de scha-
duw van Rhea en net onder de ringen het maantje zelf (bijna niet te 
zien) en een witte storm.

Jan Adelaar, onze huidige waar-
nemingsleider.
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Uiteraard moet je wel het no-
dige geduld kunnen opbrengen 
en niet wanhopen wanneer het 
onverhoopt een keer gaat. De 
Herscheltelescoop is een prima 
instrument om zelf te bouwen. 
De hoofdspiegel is sferisch en 
heeft een lange brandpuntsaf-
stand. De invallende lichtbun-
del valt scheef op het objectief 
en wordt ook onder een hoek 
weerkaatst. Het oculair en het 
hoofd van de waarnemer vallen 
net buiten de invallende licht-
bundel. Om optische fouten zo-
als coma en astigmatisme zo 
klein mogelijk te houden moet 
de brandpuntsafstand zo lang 

mogelijk zijn. Dat maakt het 
slijpen relatief eenvoudig; de 
meeste tijd gaat zitten in het 
polijsten en sferisch maken van 
de spiegel. Dit gebeurt met be-
hulp van de foucaulttest.

William Herschel bouwde in de 
achttiende eeuw een aantal van 
deze kijkers. Men gebruikte toen 
gegoten spiegels van spiculum 
(2 delen koper op een deel zink 
en een snufje arsenicum). Deze 
spiegels hadden een laag licht-
weerkaatsend vermogen. Het 
aanbrengen van een tweede 
spiegel in de lichtweg aanbren-
gen (de obstructie) betekende 

dan ook dat er helemaal weinig 
licht zou overblijven. Een Her-
scheltelescoop heeft door de 
genoemde constructie geen ob-
structie en levert daardoor con-
trastrijke beelden van maan en 
planeten. Het nadeel is dat je 
een lange en daardoor moeilijk 
te hanteren telescoop hebt. Een 
Herscheltelescoop kun je dan 
ook beter niet op een statief zet-
ten, maar tegen een construc-
tie aan laten leunen. Een goede 
zoeker is wel noodzakelijk, want 
door de lange brandpuntsaf-
stand is het lastig om een object 
in beeld te krijgen.
Net als de Dutch Open Telescope 
hebben mijn Herscheltelescopen 
ook een open constructie: het 
zijn in feite uitschuifbare plan-
ken met aan de ene kant het 
objectief en aan de andere kant 
het oculair. Luchtonrust tussen 
objectief en oculair wordt ver-
meden. Wie ook een (Herschel)
telescoop wil maken kan het 
beste beginnen met een New-
ton- of Herscheltype met een 
lange brandpuntsafstand: voor 
een Newton een openingsver-
houding van F/13 en voor een 
Herschel F/33. Men hoeft dan 
niet te paraboliseren, dat scheelt 
een hoop tijd en gedoe.

De Herscheltelescoop
Een rasechte planetenkijker
Dennis Jannink

Wie een telescoop aanschaft raakt vanzelf gefascineerd door 
alles wat dit instrument zichtbaar maakt. Bouw je er zelf een, 
dan raak je twee keer gefascineerd: door de bouw en door dat-
gene wat je kijker uiteindelijk laat zien. Wie niet alleen de kijker 
bouwt maar ook de optiek slijpt raakt drie keer gefascineerd. 

Mijn eerste Herscheltelescoop: 
D=7,1 cm, f= 2000 cm. Hij leunt 
tegen een zwaar statief. Door 
hiermee te schuiven kan het ob-
ject in beeld worden gehouden.

De kleinste van de drie. Deze 
staat op een gewone azimuthale 
montering. Het objectief heeft 
een doorsnede van 4 cm. en een 
brandpuntafstand van 148 cm.

De grootste Herscheltelescoop: 
D=10 cm, f=4000 cm. Hij leunt 
tegen een stellage en kan schui-
ven om het object azimuthaal te 
volgen. Rechtsonder zijn wielen 
geplaatst zodat de elevatie kan 
worden aangepast. Om te voor-
komen dat de kijker wegglijdt, 
is hij met een draad verbonden 
aan de stellage.
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Eigenlijk had ik het plan om nog 
eens een artikel te schrijven 
over de historie van de planeet-
fotografie. Over de periode van 
1900 tot de jaren zestig van de 
vorige eeuw is mij nl. erg wei-
nig bekend. Terwijl er toch heel 
goede opnamen zijn gemaakt in 
die tijd. Het bleek erg moeilijk 
om aan informatie te komen, in 
ieder geval is de informatie, die 
ik op internet vond erg beperkt. 
Misschien dat ik die zoektocht 
later nog eens oppak. Ik kan 
dus vooral putten uit mijn eigen 
ervaringen en experimenten die 

ik uitgevoerd heb. En vooral de 
vele fouten, want dat hoort er 
natuurlijk bij.

Hoe het ook zij, voor mij begon 
het ergens in de jaren zeventig. 
Ik was al enige jaren erg geïnte-
resseerd in astronomie en na een 
eerste 4 cm lenzenkijkertje kon 
ik na een aantal weken tomaten-
plukken overgaan tot de aanschaf 
van een 6 cm Tasco lenzenkijker. 
Ik weet niet meer precies, wan-
neer ik de eerste voorzichtige 
stapjes deed. Met een vriendje 
fotografeerden we vanuit onze 

achtertuin het sterrenbeeld Cas-
siopeia, in de hoop wat Perseïden 
vast te leggen. Uiteraard op Kodak 
Tri-X, want dat was toen de meest 
gebruikte film voor dit soort werk. 
Maar ook maakten we wat nacht-
opnamen met een standaardlens 
van de Maan in kleur. Ik herinner 
me nog goed een poging om de 
zon te fotograferen door middel 
afocaalfotografie. Een adapter 
had ik niet, dus werd de camera 
(een Agfa Click van mijn vader, of 
Clack, of klikklak, ik weet het niet 
meer!) met lens op statief gezet 
achter de kijker. Uiteraard was 
het oculair voorzien van een zon-
nefilter... Het resulteerde in een 
typische jaren zeventig foto met 
de meest uiteenlopende psyche-
delische kleuren. Je zag de zon, in 
groen, toch nog vaag een zonne-
vlek, een stukje grasveld, en heel 
wat niet thuis te brengen roze en 
witte gloeden! En dat zonder pil-
letje! Toen ik later een adapter 
had ging het allemaal wat beter. 
De Maan was een prima oefen-
object om voorzichtig mijn eerste 
stapjes in de planeetfotografie te 
wagen. De zwartwitfoto’s wer-
den afgedrukt in de doka van de 
Jongerenwerkgroep afdeling Den 

Avonturen in planetenland
Jan Koet

Met de jubileumbijeenkomst in aantocht, groeide het besef, 
dat ik ook alweer heel wat jaartjes meedraai in het amateur-
wereldje. Daarnaast vroeg Jan adelaar mij of ik een stukje wil-
de schrijven over mijn ervaringen in planeetfotografie, mede 
ook omdat hij het fototijdperk zelf niet heeft meegemaakt. Eén 
en één is twee, dus leek mij dit een prima moment voor een 
terugblik op 25 jaar ervaring in de planeetfotografie.

De auteur in een van de bekende poses
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Haag, waar ik toen lid was. Maar 
vóór ik mocht afdrukken, moest ik 
wel eerst een heus doka-examen 
afleggen. Gelukkig was dat geen 
enkel probleem en slaagde ik met 
vlag en wimpel. Ik geloof, dat ik 
als hoogtepunt toen nog eens een 
niet onaardige ’Venussikkel’ op de 
gevoelige plaat wist te scoren.

Een ‘major upgrade’
Al snel kwam ik achter de beper-
kingen van de 6 cm Tasco en zo 
kon ik na weer een aantal weken 
vakantiewerk (post sorteren) mij 
op 4 september 1982 de trotse 
eigenaar noemen van een 10 
cm Mizar Newtonkijker. In die 
tijd redelijk revolutionair te noe-
men, want dat ding had zowaar 
een poolsterzoeker. Een tamelijk 
primitief ding, maar het werkte 
redelijk. Met een mooie bijpas-
sende fotoadapter en een Zenit 
camera (wauw!), die ik nog nét 
kon betalen, maakte ik de eerste 
opnamen in oculairprojectie. 
In een artikel in Universum ston-
den wat handige formules, hoe 
je de belichtingstijd kon uitre-
kenen. Ik ben de formule nooit 
meer vergeten.
Zo kon ik de eerste detailopna-
men van de Maan maken, maar 
langer dan 1/10 seconde belich-
ten ging niet, want dan kreeg je 
onscherpte. Uiteraard werd de 
afzwaaitechniek toegepast, wat 
goed werkte. Er moest dus lan-
ger belicht worden, voor meer 
resolutie. Geld voor een aan-
drijving had ik als arme student 
niet, dus moest er wat verzon-
nen worden, wilde ik betere 
foto’s kunnen maken. Gelukkig 
bewaarde mijn vader in de gara-
ge de meest uiteenlopende on-
derdelen van alles en nog wat. 
Zo werd er een oude wekker 
omgetoverd tot aandrijving, met 
als klein nadeel dat een aantal 
onderdelen met tweecompo-
nentenlijm was vastgezet. En zo 
kon ik de eerste wat meer seri-
euze planeetfoto’s maken. 
Het enige minpunt was dat de 
onderdelen van de aandrijving 
vaker afbraken, dan dat het re-
gende! Het ontmoedigde me ech-
ter niet en was alleen maar aan-
leiding om het beter te doen.

Optisch was de Newton helemaal 
niet onaardig en leverde voor 
een kijker van dat formaat heel 
behoorlijke beelden. Met de Ko-
dak Ektachrome wist ik zelfs nog 
een paar heel aardige Saturnus-
foto’s, voor die tijd natuurlijk, te 

maken. Het ging me wat beter 
af dan werken in zwartwit. Ach-
teraf niet verwonderlijk, Tri-X 
film werd de standaardfilm ge-
noemd, maar was beslist te grof 
voor dit soort werk. En ontwik-
kelen in fijnkorrelontwikkelaar, 

De 10cm Newton F10 waarmee Jan tien jaar heeft gewerkt; Nostal-
gie, want dit is echt een foto uit zijn beginperiode. Op de foto is de 
telescoop uitgerust voor piggyback-deepskywerk. Heel mooi te zijn 
is een van de eerste versies van de ‘wekkeraandrijving’ met daarop 
de echt vastgelijmde onderdelen! Ook is een labvoeding, een verlicht 
Huygens kruisdraadoculair (met een dubbel dradenkruis van glasfi-
bervezel!) te zien. Jan bouwde deze accessoires zelf en zijn vadeer 
maakte het loden contragewicht zichtbaar.

Deze foto is gemaakt met de 10 cm 
Newton, vermoedelijk in 1983 of 1984. 
De film was Kodak Tri-X  (een oude be-
kende) en het resultaat een stack van 
twee of drie opnamen.
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feitelijk de slechtste keuze die je 
als planeetfotograaf kon maken, 
maakte het alleen maar erger. 
Er was nergens een handleiding, 
die je vertelde hoe je goede pla-
neetfoto’s moest maken. Het 
kleurenwerk ging dus wat beter 
en had ook mijn belangstelling. 
Met name de planeetfoto’s van 
Steven Larson, in het boek ‘De 
mens in het heelal’ van Chriet 
Titulaar, waren voor mij een 
enorme bron van inspiratie. Op 
dat moment had ik nooit kun-
nen bevroeden, dat ik later ooit 
nog eens foto’s van vergelijk-
bare kwaliteit zou maken vanuit 
de achtertuin.” Misschien in de 
verre toekomst, met een com-
puter of zo, fantaseerde ik, te-
veel SF op de televisie kijkend”. 
Uiteindelijk zou die futuristische 
toekomst die fantasie nog ach-
terhalen... Toch was het aardi-
ge van zwartwit, dat je de ne-
gatieven zelf kon ontwikkelen 
en manipuleren. Hoewel ik het 
nergens gelezen had, leek het 
mij volkomen logisch, dat als je 
twee of meer negatieven over 
elkaar heen zou afdrukken, je 
een beter resultaat kreeg. De 
signaalruis verhouding nam im-
mers toe. En dat lukte! Uiteraard 
leverden deze succesjes slechts 
bescheiden resultaten op, maar 
het virus nam vanaf dat moment 
steeds ernstiger vormen aan.

Aperture fever
Ondertussen had ik via de JWG 
wat mensen leren kennen, waar-
bij Rob Lefeber op mij toen van 
grote invloed was. Na een lezing 
bij de JWG nodigde hij belang-
stellenden uit om zijn sterren-
wacht eens te bezoeken. Dat was 
natuurlijk niet aan dovemans-
oren gericht. Binnen twee weken 
bracht ik een bezoek en ik kan 
zeggen, ik was zwaar onder de 
indruk! De 30 cm Newton Cas-
segrain was niet het enige wat 
indruk maakte, het wormwiel 
van 30 cm doorsnede maakte 
misschien nog wel de meeste in-
druk. Zoiets moest toch wel van 
professioneel niveau zijn! En als 
volgkijker een 20 cm SCT, dat 
was ronduit decadent. Daarbij 
kwam, dat Rob een nog ernsti-

ger besmetting met het beruch-
te astrovirus had opgelopen dan 
ik, die bovendien overdraagbaar 
was. Voor de Marsoppositie van 
1988 moest het dus allemaal 
wat groter. Uiteindelijk begon 
ik met het bouwen van een 15 
cm Kutter (what’s in a name) 
en uiteraard sleep ik de optiek 
zelf. Beetje jammer was, dat ik 
de spiegel nagenoeg perfect ge-
polijst h maar in een drang naar 
perfectionisme het op het laatste 
moment verpestte. In mijn pa-
niek maakte ik het alleen maar 
erger en uiteindelijk zat ik met 
een waardeloze spiegel. Geluk-
kig bracht Rob uitkomst, want hij 
had nog een perfect spiegelpaar, 
die hij me leende. De kijkerbuis 
was helemaal klaar en de optiek 
vond een plaatsje. 
De vangspiegel werd met silico-
nenkit vastgeplakt en zat lekker 

stevig. Iets te stevig bleek al snel, 
want de sterren waren compleet 
vervormd. De kit werd er afge-
haald en de vangspiegel werd met 
dubbelzijdige tape vastgezet. 
Het verwijderen van wat stof ging 
ook niet helemaal goed, want in-
eens was de vangspiegel gedeel-
telijk transparant! En na enkele 
maanden vroeg ik mij op een 
ochtend af waar de vangspiegel 
was. Die vond ik ineens 180 cm 
lager terug op de hoofdspiegel, 
met een buts d’r in! Hoe leg je 
zoiets nou aan de rechtmatige 
eigenaar uit? En even uitdeuken 
was ook al geen optie. 

Niet veel later kocht ik een Super 
Polaris DX en de Kutter verpats-
te ik zonder spiegels ten faveure 
van een 18 cm Popp Maksutov. 
Met deze telescoop kon ik se-
rieus planeetfotografie beoefe-

De 15 cm F/430 mm Kuttertelescoop die Jan speciaal bouwde voor de 
Marsoppositie van 1988.
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nen en was voor een aantal jaar 
mijn hoofdinstrument. In die-
zelfde periode had Rob Lefeber 
een 10cm Vixen fluoriet kijker, 
die geweldig presteerde voor 
zijn formaat. Mijn eerste onver-
getelijke blik op Mars wierp ik al 
eens door een mooie klassieke 
10cm Polarex en dit bevestigde 
weer eens mijn voorliefde voor 
een goede refractor. Rob had 
toen ook wat folders van Astro-
Physics, de befaamde firma van 
topkwaliteit refractors, maar 
toen nog niet zo heel bekend. 
We hebben toen heel wat uur-
tjes kwijlend boven de folders 
gehangen! Ik droomde dus van 
een mooie APO, toen Astro-Phy-
sics nét met de nieuwe en later 
befaamde Starfire EDT serie op 
de markt kwam. Na de nodige 
twijfel besloot ik de knoop door 
te hakken, het werd meteen de 

grootste uit de serie, de 18 cm! 
Voor 4595 dollar mocht ik mij 
eigenaar noemen van dit waan-
zinnige instrument. Voor mij 
toen een astronomisch bedrag, 
maar naar huidige maatstaven 
eigenlijk belachelijk goedkoop. 

’Pas op voor wat je wenst, want 
je zal het krijgen’, zo luidt een 
Chinees spreekwoord. Na ruim 
een jaar kreeg ik de telescoop en 
mijn enthousiasme kende aan-
vankelijk geen grenzen. Totdat 
ineens een serieus probleem op-
dook. In de winter, als het vroor, 
bleek de lenscel wat te krim-
pen en zette het objectief onder 
spanning. Het gevolg was flink 
wat astigmatisme. Toen de kijker 
ook nog eens in autocollimatie 
werd getest, bleek de vorm toch 
helemaal niet zo goed, als waar-
mee men adverteerde. Hoewel 

de kijker prachtige beelden gaf, 
waren dit toch flinke tegenval-
lers. Gelukkig had men een re-
putatie hoog te houden en kon ik 
de lens terugsturen. 
Na enkele maanden kreeg ik het 
spul terug en na testen in auto-
collimatie bleek de lens subliem 
gecorrigeerd te zijn! Ook het 
astigmatisme was verholpen, 
doordat de lenscel zichtbaar 
was aangepast. Ik vermoed dat 
het probleem mede aanleiding 
was om de productie te verbe-
teren, zoals mevrouw Christen 
toen suggereerde. Mijn lens 
was productienummer 43 en 
wijlen Thomas Beck (van TMB) 
vertelde me enkele jaren ge-
leden, dat vanaf serienummer 
50 de 180EDT flink verbeterd 
was. Toeval? In totaal schijnen 
er slechts 128 geproduceerd te 
zijn. Eind goed al goed? 
Nee... Enkele dagen na afle-
vering bleek er iets mis met 
de douanepapieren wat echter 
vlot opgelost leek. Echter, na 
drie maanden kreeg ik van UPS 
het verzoek om de rekening te 
betalen, iets van 4500 gulden! 
Na een dubbele hartverzakking 
en een heuse rechtzaak haalde 
UPS na tweeënhalf jaar bakzeil. 
Ik was 4300 gulden aan een 
advocaat armer, maar de stress 
was het eigenlijk allemaal niet 
waard geweest. Ik had dan wel 
gewonnen, maar het was een 
pyrrusoverwinning. Reden dat 
ik mijn kijker van mijn leven 
niet meer weg doe en nog al-
tijd rare zenuwtrekjes in mijn 
gezicht vertoon als ik een UPS-
wagen zie rondrijden! Moraal 
van het verhaal: koop een dikke 
APO gewoon in Nederland of er-
gens vlak over de grens. Of nog 
beter, koop een dikke SCT of 
Newton en probeer ze bij voor-
keur eerst even uit. Bij proble-
men kun je je tot de lokale dea-
ler wenden en dat scheelt een 
hoop geld- en kopzorgen.

(Red. De auteur leverde voor 
ons jubileumblad een prachtig 
uitgebreid artikel in. Vanwege 
de lengte is besloten om het 
laatste deel in de najaarseditie 
van Mercurius te publiceren)

Met de Popp Maksutov was Jan voor wat betreft planeetfotografie eni-
ge jaren onder de pannen.
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Een van de eerste opnamen, die ik maakte, was 
die van Mars op 26 augustus 2003, toen zij heel 
dicht bij de Aarde stond. De declinatie van de pla-
neet, wel met een schijnbare diameter van 25.11”, 
was -15˚ 49’ en dat is niet hoog. Goh, wat bib-
berde dat beeld!
Maar ik vond het indrukwekkend, dat hij op mijn lap-
top stond en dat zowaar Syrtis Mayor was te ontwa-
ren. Als ik die beelden nu terugzie, zijn ze zeer matig 
qua resolutie, maar toch in die tijd was ik er zeer 
verguld mee. Dit is de start geweest in de zucht naar 
steeds hogere resoluties en betere technieken. 

Er kwam een eigen telescoop, t.w. de 18 cm STF 
Maksutov. Daarmee maakte ik prachtige beelden 
van de planeten met mooie verzadigde kleuren. 
Die telescoop heb ik 2 jaar gehouden en zag toen 
op een astrofotografielijst, dat er een Celestron 
9,25 te koop werd aangeboden.
Ik was direct om, van 18 naar 23,5 cm zou toch heel 
wat meer moeten brengen als we het over resolu-
tie hebben. Toen het Marsseizoen van 2005 in volle 

gang was, heb ik met mijn nieuwe aanwinst mooie 
resultaten behaald. Deze kijker is tot op de dag van 
vandaag nog steeds mijn nachtelijke metgezel. De 
waarnemingen worden nu in mijn voor- en achter-
tuin gedaan al wordt het steeds op- en afbouwen 
wel een steeds grotere horde. Maar de nieuwsgierig-
heid wint het van de luie stoel, de bewerkingstech-
nieken zijn verfijnd, een ’nieuwe generatie’ camera 
aangeschaft en tot slot RGB filters toegevoegd om 
nog eens proberen de resolutie te vergroten. 

Ik heb mijn opnamen van de afgelopen jaren eens 
op een rij gezet en vooral bij Mars valt op, dat de 
resolutie toeneemt, als de planeet hoger komt te 
staan. Die van 2003 stond 25 graden boven de ho-
rizon, die van 2005 kwam op 65 graden uit en die 
van 2007 op 55 graden en dit ondanks dat de schijn-
bare grootte van de planeet behoorlijk afnam. 
Helaas is de seeing, door de dichte bebouwing en 
de flats in mijn naaste omgeving, nogal matig, maar 
een paar keer per jaar wil het dan wel eens meewer-
ken en dat inspireert om steeds verder te gaan.

Mijn start in de planeetfotografie
Jan Adelaar

Ik herinner me het artikel van John Sussenbach in Zenit in 1999 over het gebruik van de web-
cam in de planeetfotografie nog heel goed. Wat was ik onder de indruk, dit wilde ik ook. Maar 
ik bezat nog geen eigen telescoop en montering, dus ging ik toen diverse keren naar publieks-
sterrenwacht “Corona Borealis” in Zevenaar, waar een goede C8 op een EQ5 montering tot 
mijn beschikking stond. 
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