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Het is heel erg moeilijk om nu een waarneem a rti kel te schrijven en de zonsverduistering er helemaal
buiten te laten. Het is ook eigelijk niet mijn bedoeling om de zonsverduistering er helemaal buiten te
laten. Ik wil hier heel in het kort, want zeg zelf, we horen al genoeg over de zonsverduistering, vertellen
wat je nu aan een zonsverduistering kunt zien.

Als de maan voor de zon langs schuift, begint de
101. Je weet nu dat je kunt beginnen met je
aparatuur klaar te zetten. De telescoop, de fotocamera's, etc.
Je hebt nog voldoende tijd voor de 101 begint.
Langzaam wordt het donkerder. Ais je nu onder
de bomen gaat staan, kun je een leuk effect
waarnemen. Het Camera Obscura. Ais je namelijk
op een plaats gaat staan waar de bladeren van de
boom vrij dicht opeen zitten, zie je allemaal beeldjes van de zon. AL die beeldjes zijn ook hetzelfde.
Ik zal heel in het kort vertellen hoe dit komt.
Normaal is de zon onze lichtbron. Een lichtbron is
een voorwerp waar het licht vandaan komt. Ais
dat licht van de zon op de bladeren van de boom
valt, dan kan het door de spleten tussen de
bladeren op de grond komen. Deze spleten worden dan allemaal kleine lichtbronnen. Er ontstaan
dus heel veel beeldjes van de zon op de grond. Ais
de zon niet verduisterd is, dan krijg je allemaal
kleine schijfjes. IS er al een hapje uit de zon
genomen, dan zie je op de grond allemaal sikkeltJes . .
Het begint pas merkbaar donker te worden als de
maan ongeveer 80 procent van de zonneschrijf
heeft bedekt. Ais het nog donkerder begint te
worden, beginnen er wat sterren aan de hemel te
staan. Het lijkt dan een beetje op de schemering.
De temperatuur is nu al wat gedaalt en zal nog
wat dalen.
Ais je goed oplet, dan kun je in het westen ook de
schaduw van de maan aan zien komen. Dit lijkt op
een grote donkere wolk die erg znel dichtbij komt.
Nu begint het pas echt leuk te worden. Ais de
maan bijna helemaal voor de zon zit en aileen het
laatste stukje zon nog te zien is, zie je de de diamantring. Een heel klein stukje zon licht dan nog

even fel op, waardoor het geheellijkt op een rong
met een fonkelende diamant.
Meteen daarna is de corona van de zon in beeld.
De corona is de atmosfeer van de zon. Deze is
heel erg ijl, er zitten heel weinig deeltjes in.
Daarom is de corona normaal nooit te zien, maar
. allen maar bij een totale zonsverduistering, omdat
dan de heldere zonneschrijf afgedekt is. Anders
wordt de corona overstraald. Na ongeveer tweeeneenhalve minuut is de pret voor de meeste voorbij.
Hopelijk weten jullie nu een al wat meer over waar
je allemaal op moet leten bij de zonsverduistering
en sturen jullie een tekening of foto die je tijdens
de zonsverduistering hebt gemaakt op naar de
waarneemcommlssle.
Zo, dan nu maar even ophouden over de zonsverduistering. Maar nu ik het toch over zeldzame
mooie hemelverschijnselen heb, kan ik er misschien nog wei een paar noemen sie de moeite
waard zijn. Nu toch maar even dichter bij huis
zoeken.
In de zomer, zo rond augustus, kun je, vooral op
de waddeneilanden, een leuk weersverschijnsel
waarnemen. Dit is het seizoen voor waterhozen.
De waterhozen behoren net als de tornado's tot
de wervelende winden. Dit betekend dat die
winden heel hard ronddraaien. Deze winden
ontstaan vooral uit een buienwolk, de deftige
naam hiervoor is Cumulonimbus. Dat zijn die
grote wolken waar vaak onweer bij zit. Deze
wolken worden ongeveer 10 kilometer hoog. Op
deze grote hoogte waait de wind erg hard en
vanuit een andere richting dan aan de grond. Ik
probeer nu niet te technisch te worden, maar ik
wil toch even uitleggen hoe de wind dan gaat
draaien. Op de plaatsen waar het hard waait, is de

UniVersum 3 - 1999

Bouw zeit je eigen kijker
Zoals je misschien al weet, kun je bij de JWG je eigen kijker bouwen. Deze kun je bijvoorbeeld op
jongerenkamp onder begeleiding in elkaar zetten. Maar als je handig bent of je hebt een knutselgekke
vader, dan kun je hem ook zelf thuis bouwen. Bij de JWG kun je de benodigde optiek die ervoor nodig is,
bestellen . Het enige wat je zelf nog moet halen, is het hout, schroeven e.d.
Dit staat aangegeven in de brochures .
Er worden pakketten voor twee soorten kijkers verkocht:
De JWG 6 em-kijker
Dit is de bekende lenzenkijker van de JWG. Het pakket bevat een achromatische 6 cm lens
(f= 1000 mm, inclusief vatting), een zenitprisma, een 25 mm Ramsden oculair (kleine maat)
en de bouwbeschrijving van de kijker.
Dit pakket kost f 300,-.
Ook kun je een extra oculair van 10 mm (kleine maat) bijbestellen.
Hiermee kun je meer vergroten. Dit kost f 90,De 15 em Dobson-kijker
Dit is een 15 em Newton kijker op een Dobson montering . Dit is een azimuthale opstelling die
gemakkelijk te hanteren is. Het pakket bevat een 15 cm spiegel (f/8), een elliptische vangspiegel
(42 mm korte as), een 25 mm oculair (grote maat), een stukje teflon en de uitgebreide bouwbeschrijving .
De prijs van dit pakket bedraagt f 520,Ook is voor f 110,- een extra oeulair van 10 mm (grote maat) bij te bestellen.
Aile prijzen zijn inclusief verzendkosten .
Je kunt je bestelling doorgeven door het bedrag over te maken op rekening 2827747 t.n.v. Jongerenwerkgroep voor sterrenkunde. Vergeet niet te vermelden om welke bestellingen het gaat en naar welk adres het
verstuurd moet worden. Voor meer informatie kun je schrijven of bellen naar:
JWG, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, tel. 030-2311360 (dinsdag)
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