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Tijdens het weekend van 25 tot en met 27 
augustus was het in de Westhoek weer starparty-
tijd, voor de inmiddels 5e maal organiseerde de 
werkgroep Deep-Sky zijn zomers astro-
evenement: StarNights. StarNights is ondertussen 
uitgegroeid tot een vaste waarde onder de astro-
evenementen en de mix van praktische sessies, 
voordrachten en waarnemen lokte dit jaar o
een groter wordende groep amateur-astronom
naar Zillebeke nabij Ieper. De schitterende 
infrastructuur van het AstroLab Iris 
(Astronomische Contact Groep, Ieper) biedt de 
nodige toegevoegde waarde aan dit evenement: 
een uitgebreide bibliotheek, een mooi auditorium 
en de imposante koepel met de 200mm VAF 
Refractor en dat alles in een zéér natuurrijke 
omgeving.  

pnieuw 
en 

 

 

tart 

 
Rekening houdende met de uitermate natte eerste 
weken van augustus werden de weerberichten met de 

nodige aandacht in het oog gehouden en...het viel 
allemaal nog heel goed mee. 
Dit jaar konden we opnieuw rekenen op onze 2 
sponsors namelijk Robtics en Astroshop. Rob 
(Robtics) en Koen (Astroshop Urania) zorgden opnieuw voor schitterende prijzen die op 
zaterdagavond ter gelegenheid van de enthousiast opgevolgde tombola uitgedeeld worden. De
aanwezigheid van onze sponsors zorgt ieder jaar opnieuw een extra gezellige flair op het 
centrale pleintje: onder hun tent bieden zij een zéér ruim en kwalitatief aanbod aan van de 
uiteenlopende astroproducten, van boeken tot complete telescopen. Extra dit jaar was de 
aanwezigheid van de firma Ratio Binotech (Hugo Vanderlinden) die als importeur van Fujinon
binoculairs onder andere een 25x150mm model kwam introduceren. 

Samen met Franky Dubois werd de 
Zon bekeken 

De organisatoren hadden op vrijdagavond 
nog maar net de laatste zaken afgewerkt of 
de eerste deelnemers sijpelden al binnen. 
Iedereen zocht zich ofwel binnen een 
slaapplaats ofwel werd er druk ‘gesleuteld’ 
aan de bouw van een tent. Ondertussen 
werd het binnenplein, badend in een heerlijk 
zonnetje, omgetoverd tot een levend geheel 
van telescopen, waarnemers en astro-
gerelateerde discussies. Met een 60 tal 
deelnemers op vrijdagavond zat de sfeer er 
onmiddellijk goed in en kon onder grote 
belangstelling het avondprogramma van s
gaan.  

Wim de Meester ontvangt zijn Messier 
certificaat 

http://www.vvs.be/


Na mijn welkomstwoordje kon Jan Vonk (JVS 
Sirius) van start gaan met zijn hemeljournaal. Als 
een volleerd pupil uit deze Aalsterse school, gaf 
Jan ons een culinair overzicht van de fijnste   deep-
sky objecten zichtbaar tijdens deze periode van het 
jaar. Daarna werd het woord gegeven aan Wouter 
D’hoye, werkgroepleider van de werkgroep 
Dubbelsterren en hij introduceerde ons in de 
technieken van het observeren van dubbelsterren 
zowel visueel als met CCD camera. Wouter 
verzekerde ons dat er nog heel wat boeiend en 
wetenschappelijk werk openligt voor de 
geinteresseerde amateur. Later kregen de 
deelnemers de kans om dit in de praktijk om te 
zetten want... het werd die nacht helder. 
Toegegeven, het was niet zoals de vorige edities 
waarbij van ‘dusk till dawn’ kon geobserveerd 
worden maar de brede opklaringen lieten toch wel 
toe om enkele interessante objecten te bestuderen. 

Tijdens het begin van de nacht werd er door Luc Waignein eveneens een boeiende demo 
gegeven over zijn GO-TO geactiveerde 20” Obsession: indrukwekkend hoe zo’n grote 
telescoop zich met een druk van de knop naar een gekozen object beweegt. Heel wat 
deelnemers observeerden tijdens de opklaringen fanatiek tot in de vroege uurtjes en werden na 
een ‘veel-te-korte’ korte rust getrakteerd op een heerlijk ontbijt/middagmaal.  

Jan van Gastel 

Zaterdag is steeds een drukke dag en ‘voordrachten-marathon’ trok zich kort na de middag in 
gang met een voordracht van de Wim De Meester en Jan Vanautgaerden, de bezielers en 
ontwikkelaars van DeepskyLog, een online database voor het loggen van Deep-Sky 
observaties. Jan gaf een mooi overzicht van de mogelijkheden en de huidige stand van zaken. 
Daarnaast deed Wim een oproep voor een gezamelijke werkgroep Deep-Sky reis naar de 
Provence. (Daarover later meer in Heelal.) 
Het klinkt overdreven te zeggen dat zonder Jan Van Gastel StarNights niet compleet is, maar 
we steken niet onder stoelen of banken dat Jan al jaren een fijne ondersteuner is en bijna ieder 
jaar een bijdrage levert. Als ervaren waarnemer zit hij in de ideale positie om uit te wijden over 
alle parameters die het visueel observeren van zwakke objecten beïnvloedt maar zijn 
eindconclusie was overduidelijk: niets gaat boven een donkere hemel! 
Het werd tijd om het volgepakte auditorium even van frisse lucht te voorzien: tijd voor wat pauze 
en de traditionele groepsfoto. Ondertussen hadden we de kaap van de 110 geregistreerde 
deelnemers genoteerd.  
Het 2e deel van de namiddag werd ingezet door 
Philippe Vercoutter -bezieler en voorzitter van de 
Astronomische Contactgroep (A.C.G.) én 
bovendien ervaren astrofotograaf- om ons te 
informeren over de impact die de Digitale 
Reflexcamera heeft gemaakt in de 
astrofotografie. Gedrevenheid troef bij Philippe 
die graag en enthousiast zijn diepgaande kennis 
en ervaring deelde met zijn publiek. 

Jan Vanautgaerden 

Een uitzonderlijke discipline en diepgaande 
vakkennis zijn dé kenmerken van de spreker die 
de namiddag mocht afsluiten, Michel 
Vandeputte, werkgroepleider van de werkgroep 

Meteoren. Michel gaf ons een fijn overzicht van 
de actuele en net-gepasseerde activiteit en 
nodigde iedereen uit om de komende maanden 



zelf aan de slag te gaan. Daarnaast gaf hij 
zéér boeiende inside informatie betreffende de 
véél geobserveerde vuurbol van 18 juli 2006. 
Even terug naar de prijsuitreiking: Naast de 
sterk geapprecieerde waardebons van 
Astroshop Urania en de oculairs geschonken 
door Robtics, deed de immer symphatieke 
Rob van Robtics er net als vorig jaar nog een 
ferme hoofdprijs bovenop namelijk een 90mm 
refractor op een parallactische montering. 
Deze prijs ging naar Steven Van Canneyt van 
JVS Quasar, een mooie aanwinst voor deze 
vereniging. 
Eventjes een korte pauze voor een avondmaal 
want daarna was het opnieuw de beurt aan 
Philippe Vercouter voor een praktische sessie 
betreffende de zaken die hij eerder die dag 
reeds toelichtte. De deelnemers hadden hun 

laptop en oefeningen in aanslag en gingen er bijna een 3 volle uren tegenaan om Philippe de 
laatste finesses te ontfrutselen.  

De twee sponsors op een rij, Koen Vansant 
(Astoshop Urania) en Rob lefeber (Robtics) 

Een kleine groep waarnemers had zich ondertussen in het auditorium verzameld voor een korte 
en losse vergadering van de werkgroep Deep-Sky, een sessie waar toch enkele interessante 
tips en ideeën genoteerd zijn. 
Traditioneel konden wij opnieuw rekenen op de schitterende medewerking van Franky Dubois, 
werkgroepleider Zon. Franky is traditioneel van de partij om iedereen kennis te laten maken met 
zijn geliefkoosd object. Daarnaast zorgde Johan Vanbeselaere van A.C.G. en zijn scholieren 
voor een fijne bijdrage van zijn schoolproject onder de vorm van een praktische setup 
betreffende de zwaartekracht. 
Op zaterdagavond waren de omstandigheden niet zo goed als de vorige nacht, de opklaringen 
waren niet al te breed en het werd een moeilijk zaak om makkelijk te kunnen observeren. 
Verschillende malen werden de instrumenten op- en afgebouwd. Uiteindelijk werden de 
‘frustraties’ in de gezellige en overdrukke bar 
weggespoeld en werd deze naar aloude 
traditie pas tegen het ochtendgloren 
gesloten.  

Philippe Vercouter aan de slag tijdens zijn 
workshop 

Op zondagmorgen werd na het ontbijt het 
evenement afgesloten en kon de organisatie 
opnieuw terugblikken op een succesvol 
weekend. Over de evaluatie kunnen we kort 
zijn: volgend jaar zijn we er weer en heeft de 
werkgroep Deep-Sky het genoegen jullie 
allen uit te nodigen voor de volgende editie 
van Starnights: van 17 tot en met 19 
augustus 2007. Ondertussen kan u i
terugvinden op de officiele webstek: 

nformatie 

www.starnights.be. Tot volgend jaar!!! 

 

http://www.starnights.be/

