Universum 3
2010

Extra dik vakantienummer!
Mars, de droge planeet
Of stroomde er ooit water?

Alles over meteoren

Waardoor ontstaan ze en hoe kun je ze bekijken

Buitenaardse koekjes

• Inhoudsopgave & Colofon

Colofon

Inhoud
Redactiefje

3

Hoofdredacteur:

De moeilijkheidsgraden

3

Steven Rieder

HB’tje

3

Cluster

4

Redactieleden:

Een droog verhaal over Mars

8

Annika Huizinga

Zwaartekrachtlenzen

12

De grootste telescopen in het heelal
Niks te doen in de vakantie?

Anna Latour
Ruben van Moppes

14

Mattia Muilwijk

De 5 leukste sterrenkunde attracties in Nederland op een

Rogier van het Schip

rijtje!

Jan Jitse Venselaar

Wat zijn meteoren?

18

De Natuurkunde van een meteoor.

22

Layout:

JWG Triviantspel

29

Anna Latour

Met De Kijker Op Jacht

30

Jan Jitse Venselaar

Tessa’s puzzeluurtje

32

JWG-er schrijft boek!

33

Met bijdragen van:

Binnenin het International Space Station

34

Asha ten Broeke

Astrokalender

38

Joost Hartman

juli en augustus

Tessa Haverkamp

Hoe werkt een astroloog?

40

Maarten Kleinhans

Ruimtevaart

41

Alke van der Kloet

Waarom je horoscoop altijd klopt

42

Peter Perdijk

Buitenaardse Beschavingen bakken

44

Edo van Uitert

Ruimte ABC

46

Heb je opgelet?

47

Volgende keer in Universum

47

Website:
www.sterrenkunde.nl/jwg
E-mail Universum:
universum@sterrenkunde.nl

Een prachtige foto van de hele nachtelijke hemel! Bijzonder aan de foto zijn de
verschillende strepen die erop staan: meteoren! In dit geval zijn het Leoniden.
Dat betekent dat de meteoren allemaal uit het sterrenbeeld Leeuw (Leo) lijken te
komen. Het is al een wat oudere foto (uit 2002) maar toch wel erg mooi. En hij past
perfect bij deze UV, want over meteoren kun je dit keer een boel lezen.
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• HB'tje & Redactiefje

Redactiefje

HB’tje

Beste JWG’er,

Beste JWG’er,

Zomertijd, vakantie, en dus
ook een nieuwe, extra dikke
Universum. Deze keer voor het
eerst ook deels in kleur! Wij als
redactie moeten nog leren daar
mee om te gaan, maar we hopen dat het de Universum weer
leuker heeft gemaakt! Ook de
komende Universums blijven
trouwens kleurenpagina’s houden!

De algemene ledenvergadering (ALV) is achter de rug en zoals
dat al vele jaren gebeurt veranderde er veel. We hebben een mooi
jaar achter de rug. IYA2009, er zijn nieuwe afdelingen opgericht,
een nieuwe sticker gemaakt, we blijven voortdurend de JWG verder ontwikkelen. Dat is ook wat we dit jaar gaan doen, ook al is
het natuurlijk al half om ;-).

In dit nummer hebben we voor
wie in Nederland blijft tijdens
de vakantie een top 5 gemaakt
van plekken waar je voor een
sterrenkundig uitje naar toe
kunt. En voor in de auto of als
het regent hebben we puzzels,
een heus JWG triviantspel en
recepten voor ruimtekoekjes!

De ALV brengt veranderingen: ieder jaar zie ik weer nieuwe mensen, nieuwe kaderleden die willen helpen door de JWG te ondersteunen bij activiteiten. Nieuwe bestuursleden worden gekozen,
oude zullen plaatsmaken voor een nieuwe energieke generatie...
Sommigen gaan naar het buitenland, anderen laten hun studentenleven achter zich.
In ieder geval wil ik namens het nieuwe hoofdbestuur iedereen
bedanken die op de ALV is geweest, en met name degenen van
wie we het stokje hebben overgenomen!
Peter Perdijk
Nieuwe voorzitter JWG

Tot slot staan in deze Universum
artikelen over Mars, Meteoren,
Zwaartekrachtlenzen, Ruimtevaart en Astrologie. Je hoeft je
dus zeker niet te vervelen deze
zomer!
Veel leesplezier met deze Universum, en prettige vakantie!
Groetjes,

De moeilijkheidsgraden
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8 tot 12 jaar

12 tot 16 jaar
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16 jaar en ouder
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• Cluster

Cluster

Een overzicht van wereldwijd sterrenkundenieuws
Geselecteerd door Peter Perdijk

S

tofarme quasars ontdekt

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft met de infraroodsatelliet Spitzer twee bijzondere quasars ontdekt.
Anders dan bijna al hun soortgenoten zijn de
beide verre objecten vrij van stof. Quasars
zijn de heldere kernen van jonge sterrenstelsels, waar het in de begintijd van het heelal
van wemelde. In zo'n kern schuilt een honderden miljoenen zonsmassa's zwaar zwart gat
dat omgeven is door een schijf van zeer hete
materie. Die zogeheten accretieschijf is op zijn beurt
weer gehuld in een duizend
maal omvangrijkere gordel
van heet stof. Omdat de allerverste quasars doorgaans
dezelfde eigenschappen vertonen als de nabijere, bestond
het vermoeden dat tegen de
tijd dat quasars een waarneembare lichtkracht hadden
ontwikkeld, hun omgeving al
rijk was aan stof. De recente
ontdekking lijkt die hypothese echter te ontkrachten: de
beide stofarme quasars zijn
blijkbaar ontstaan in de begintijd van het heelal, toen er
nog überhaupt geen stof was.
Een andere aanwijzing dat
de beide quasars zich nog in
een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden, is dat zij een
betrekkelijk licht uitgevallen
zwart gat hebben.
www.astronieuws.nl
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W

troon

armtekaart van Saturnusmaan Mimas
toont 'Pac-Man'-pa-

Tijdens een recente scheervlucht langs
de 400 kilometer grote Saturnusmaan
Mimas heeft de Amerikaanse ruimtesonde Cassini nauwkeurige
temperatuurmetingen aan
het ijzige oppervlak verricht.
De resulterende 'warmtekaart' toont een opmerkelijk
Pac-Man-achtig patroon. De
grote inslagkrater Herschel
is wat warmer dan de omgeving (-189 graden Celsius in
plaats van -196), wat veroorzaakt wordt doordat de hoge
kraterwanden warmte vasthouden. Maar de oorzaak
van het scherp begrensde,
V-vormige gebied links op
de warmtekaart, met een
temperatuur van -181 graden Celsius, wordt niet goed
begrepen. Het gaat om het
'ochtendhalfrond' van Mimas, terwijl
je zou verwachten dat het 'middaghalfrond', dat al langere tijd door de zon
wordt beschenen, warmer is. Planeetonderzoekers denken dat er sprake is van
een verschil ik oppervlakte-eigenschappen: poederachtige 'sneeuw' houdt zonnewarmte veel beter vast dan compact
ijs. Daarmee is de scherpe begrenzing
van de 'Pac-Man-mond' echter nog niet
verklaard.
www.allesoversterrenkunde.nl
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pectaculaire lawines gezien op Mars

Het lawineseizoen op
Mars is in volle gang. In 2008
werd zo'n lawine voor het eerst
gefotografeerd met de HiRISEcamera van de Mars Reconnaissance Orbiter. Dat gebeurde bij
toeval, maar nu, precies een
Marsjaar later, houden Marsonderzoekers de steile kliffen rond
de Noordpool van de planeet
scherp in de gaten. En met succes: in januari zijn al verschillende lawines waargenomen. Zo
stortte op 27 januari een heel
pakket kooldioxide-ijs van een
700 meter hoge ijsklif af. Dat resulteerde in spectaculaire stofwolken van tientallen meters
hoog. De lawines ontstaan als
de lente is aangebroken op het
noordelijk halfrond van Mars,
en de eerste zonnestralen de
steile ijskliffen rond de Noordpool opwarmen. Op basis van de
waarnemingen van dit jaar concluderen de onderzoekers dat
de meeste lawines halverwege
de lente optreden. Het lijkt een
jaarlijks terugkerend verschijnsel.
www.allesoversterrenkunde.nl
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egen van de tien sterrenstelsels gemist

Sterrenkundigen zijn zich er
allang van bewust dat bij grootschalige hemelverkenningen maar een
deel van het licht van sterrenstelsels
wordt opgevangen. Dankzij een heel
nauwkeurige survey met twee van
de vier 8,2-meter telescopen van de
Europese Very Large Telescope is
nu bekend hoeveel verre sterrenstelsels daarbij over het hoofd worden
gezien: maar liefst 90% (Nature, 25
maart). Bij grote surveys wordt vaak
gekeken naar licht van een speciﬁeke
golﬂengte, dat afkomstig is van gloeiend waterstofgas: de zogeheten Lyman-alfalijn. Maar nu blijkt dat deze
steekproef niet erg betrouwbaar is:
het overgrote deel van het Lyman-alfalicht dat in een sterrenstelsel wordt
geproduceerd, kan ons niet bereiken.
Dat is vastgesteld door de Lymanalfa-intensiteit van verre sterrenstelsels te vergelijken met de hoeveelheid
H-alfalicht, dat eveneens door waterstof wordt uitgezonden. Bij de nieuwe
survey is niet alleen opgemerkt dat de
gebruikelijke waarnemingsmethode
niet erg efﬁciënt is. Ook zijn zwakke
sterrenstelsels opgespoord die niet
eerder waren waargenomen.
www.astronieuws.nl

N

ieuwe satelliet levert spectaculaire foto's en f ilmpjes van de zon

Sterrenkundigen zijn in de zevende hemel.
De eerste resultaten van de Solar Dynamics
Observer - een nieuwe satelliet voor onderzoek aan de zon - overtreffen alle verwachtingen. Vanuit zijn baan om de aarde biedt
SDO ongekend scherpe foto's en ﬁ lmpjes
van het zonsoppervlak. De Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA presenteerde de eerste beelden woensdag 21 april op
een persconferentie in Washington. Solar
Dynamics Explorer is op 11 februari 2010
gelanceerd. De camera's en meetinstrumenten van de satelliet produceren beelden
die een veel hogere resolutie hebben dan
HDTV. SDO zal ook onderzoek doen aan het
magnetisch veld van de zon - de drijvende
kracht achter energierijke uitbarstingen die
invloed kunnen hebben op het magnetisch
veld van de aarde, en op elektriciteitscentrales, radioverbindingen en satelliet-elektronica. SDO brengt het magnetisch veld
van zonnevlekken en zonsuitbarstingen gedetailleerd in kaart, maakt vrijwel continu
spatscherpe foto's van het zonsoppervlak
(die samengevoegd kunnen worden tot ﬁ lmpjes), en neemt de zon ook waar op ultraviolette golﬂengten. Elke dag produceert de
satelliet anderhalve terabyte aan meetgegevens - evenveel als een half miljoen liedjes
op een MP3-speler.
www.allesoversterrenkunde.nl
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D

onkere energie blijft raadselachtig, ondanks groot supernova-project

Sterrenkundigen zijn er nog steeds niet in geslaagd om het raadsel van de
donkere energie op te lossen. Ook na de analyse van waarnemingen aan vele honderden ver verwijderde supernova's blijft de ware aard van de donkere energie een
mysterie. Dat schrijft een team onderzoekers onder leiding van Saul Perlmutter van
het Supernova Cosmology Project in The Astrophysical Journal . Perlmutter leidde
twaalf jaar geleden een van de twee teams die onafhankelijk van elkaar ontdekten
dat de uitdijing van het heelal in de loop van de tijd steeds sneller gaat, kennelijk
als gevolg van de aanwezigheid van een mysterieuze 'donkere energie' die als een
soort anti-zwaartekracht werkt. De ware aard van die donkere energie is echter een
raadsel. De geschiedenis van de versnellende uitdijing van het heelal kan bestudeerd
worden door metingen te verrichten aan ver verwijderde supernova's - de terminale
explosies van zware sterren. Astronomen hopen er op die manier achter te komen of
de donkere energie altijd een constante waarde heeft gehad, of dat hij in de loop van
miljarden jaren in kracht is toe- of afgenomen. Een grondige analyse van honderden
supernova's, die de afgelopen jaren door Perlmutters team zijn waargenomen, heeft
die vraag echter nog steeds niet met zekerheid kunnen beantwoorden. Naar de ware
aard van de mysterieuze donkere energie kunnen sterrenkundigen voorlopig dan ook
slechts gissen.
www.allesoversterrenkunde.nl

O

warte gaten lusten geen
donkere materie

Ongeveer een kwart van het
heelal bestaat uit 'donkere materie' - geheimzinnig spul dat zijn bestaat alleen
verraadt door de zwaartekrachtsaantrekking die het uitoefent. Sterrenkundigen van de nationale universiteit van
Mexico hebben nu onderzocht hoe deze
materie zich gedraagt in de omgeving
van zwarte gaten. De indruk bestond
dat donkere materie een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het samenklonteringsproces waaruit, vroeg in de geschiedenis
van het heelal, de eerste sterren en sterrenstelsels zijn ontstaan. De Mexicaanse
sterrenkundigen hebben nu berekend op
welke manier de superzware zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels donkere materie uit hun omgeving opslokken. Daaruit blijkt dat als de hoeveelheid
donkere materie in de omgeving van het
zwarte gat groot genoeg is - ruwweg 7
zonsmassa's per kubieke lichtjaar - het
zwarte gat dermate snel donkere materie aan zijn omgeving onttrekt, dat het
omringende sterrenstelsel onherkenbaar
verandert. Uit het feit dat er voor zover
bekend geen populatie van zodanig misvormde sterrenstelsels bestaat, leiden
de onderzoekers af dat de dichtheid van
donkere materie in de kernen van sterrenstelsels nooit zeer grote waarden kan
hebben bereikt. Blijkbaar weet donkere
materie zich op de een of andere manier
te onttrekken aan de verzamelwoede van
deze zwarte gaten. En dat betekent dat
de modellen die de vorming van de eerste sterren(stelsels) beschrijven wellicht
moeten worden bijgesteld.
www.astronieuws.nl

ranje dwergster komt mogelijk dichterbij dan gedacht

Nieuwe gegevens over de ruimtelijke snelheden van sterren in onze omgeving duiden erop dat de ster Gliese 710 vrijwel
precies onze kant op komt. Volgens de Russische sterrenkundige Vadim Bobilev bestaat er een kans van 86 procent dat
de ster over anderhalf miljoen jaar door de buitenwijken van ons zonnestelsel heen ploegt. In 1997 inventariseerde de Europese
satelliet Hipparcos de nauwkeurige posities en snelheden van ongeveer 100.000 min of meer nabije sterren. Daaruit bleek dat 156
van die sterren op enig moment de zon tot op een afstand van minder dan drie lichtjaar kunnen naderen. En dat zou erop neer
komen dat we ruwweg eens in de twee miljoen jaar een stellaire bezoeker mogen verwachten. In 2007 zijn de Hipparcos-gegevens
echter enigszins bijgesteld en nadien zijn ook andere gegevens van stersnelheden beschikbaar gekomen. Daardoor moeten nog
eens negen sterren aan de groep van potentiële passanten worden toegevoegd. Maar dat is niet de meest opmerkelijke aanvulling:
gebleken is dat de oranje dwergster Gliese 710, die nu nog meer dan 60 lichtjaar van ons verwijderd is, nog dichterbij kan komen
dan gedacht. Zoals het er nu naar uitziet, zal Gliese waarschijnlijk zo dichtbij komen, dat de wolk van vele miljarden komeetachtige objecten die ons zonnestelsel omhult in beroering wordt gebracht. Deze zogeheten Oortwolk strekt zich uit tot op een afstand
van één à twee lichtjaar. Dat lijkt ver weg, maar een grote verstoring van de Oortwolk zou een zwerm kometen richting zon dirigeren. En daardoor zou de kans van een komeetinslag op aarde aanzienlijk kunnen toenemen.
www.astronieuws.nl
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G

eboorte van zware ster verloopt minder moeizaam dan gedacht

De geboorte van de allerzwaarste sterren - sterren die tien tot honderd keer
zo zwaar zijn als onze zon - stelt sterrenkundigen al decennialang voor een raadsel.
Sterren ontstaan als een grote gaswolk in de ruimte onder zijn eigen gewicht samentrekt. Zodra de dichtheid en temperatuur in het centrum van de gaswolk hoog genoeg
zijn, begint waterstof tot helium te fuseren, en gaat de ster stralen. De zwaarste sterren ontbranden echter al terwijl de gaswolk nog aan het samentrekken is. De intense
ultraviolette straling die daarbij vrijkomt zou het omringende gas moeten wegblazen,
waardoor de verdere aangroei van de ster wordt voorkomen. Maar dat laatste gebeurt
klaarblijkelijk niet. Computersimulaties door Duitse, Amerikaanse en Mexicaanse wetenschappers geven daar een verklaring voor. In de gaswolk waarin een zware ster
geboren wordt, ontstaan onder invloed van de zwaartekracht draderige structuren
waar de gasdichtheid hoger is dan elders. Steeds als de ster door zo'n ﬁ lament heen
trekt, schermt deze het gas in de omgeving af tegen de intense straling van de ster-inwording. En daardoor kan de groei van de ster nog doorgaan terwijl hij al ontvlamd is.
www.astronieuws.nl

R

ondzwervende sterrenhopen ontdekt

Zuid-Koreaanse sterrenkundigen hebben het bestaan aangetoond van bolvormige sterrenhopen
die tussen sterrenstelsels rondzwerven. Dat blijkt uit nauwkeurige analyse van opnamen van de zogeheten
Virgocluster, een verzameling van
duizenden sterrenstelsels op een
afstand van 50 tot 60 miljoen lichtjaar. Tot op een afstand van 5 miljoen lichtjaar van het centrum van de
Virgocluster zijn bolhopen te vinden.
Dat er in de uitgestrekte lege ruimte
tussen de sterrenstelsels bolvormige
sterrenhopen rondzwerven, werd al
tientallen jaren vermoed. Maar het
was tot nog toe niet gelukt om deze
betrekkelijk kleine objecten op zulke
grote afstanden te sporen. Een bolvormige sterrenhoop is een verzameling van enkele honderdduizenden
sterren - ruwweg een miljoen keer zo
weinig als in bijvoorbeeld ons Melkwegstelsel. Tussen de sterrenstelsels
van de Virgo-cluster zijn nu ongeveer
1500 rondzwervende bolvormige
sterrenhopen ontdekt. Volgen de onderzoekers zullen het er in werkelijkheid nog zeven of acht keer zo veel
zijn. Het lijkt aannemelijk dat deze
sterrenhopen de restanten zijn van
dwergstelsels die in de loop van de
tijd door grotere sterrenstelsels zijn
opgeslokt.
www.astronieuws.nl

Universum 3 2010

V

V

ersnelde uitdijing heelal bevestigd

Een nieuw groot onderzoek,
onder leiding van Tim Schrabback
van de Leidse Sterrewacht, bevestigt
dat het heelal versneld uitdijt. De onderzoekers hebben meer dan 446.000
sterrenstelsels in een klein hemelgebied geïnventariseerd met de Hubbleruimtetelescoop. Daarnaast is met telescopen op aarde van 194.000 van deze
stelsels de roodverschuiving gemeten
- een maat voor hun afstand. De verste
stelsels bevinden zich op afstanden van
meer dan tien miljard lichtjaar. Met
behulp van de verzamelde gegevens
hebben de sterrenkundigen de grootschalige materieverdeling in de ruimte
in kaart gebracht. Daarbij hebben ze
gebruik gemaakt van het feit dat de
afbeeldingen van verre sterrenstelsels
een klein beetje vervormd worden door
de zwaartekracht van alle tussenliggende zichtbare en (vooral) onzichtbare materie. Dit wordt het zwakke
gravitatielenseffect genoemd. Een van
de conclusies van het onderzoek is dat
de uitdijing van het heelal inderdaad
steeds meer wordt aangezwengeld door
een geheimzinnige component die donkere energie wordt genoemd. In de begintijd van het heelal, toen de materie
nog dicht opeengepakt zat, moest deze
donkere energie het nog aﬂeggen tegen de zwaartekracht. Maar naarmate
de tijd vorderde, en het heelal groter
werd, nam haar invloed toe. Dat komt
onder meer tot uiting in een steeds verder vertragende groei van clusters van
sterrenstelsels. Daarnaast leidt de versnelde uitdijing tot een waarneembare
versterking van het zwakke gravitatielenseffect bij verre sterrenstelsels.
www.astronieuws.nl

oor het eerst 'minimagnetosfeer' op de maan waargenomen

Nieuwe waarnemingen hebben het bestaan van een miniatuur magnetosfeer op
de maan aangetoond. Anders dan de aarde heeft de maan geen globaal magnetisch veld en daardoor ook geen allesomvattende magnetosfeer. Wel zijn er her en der
kleine magnetische gebieden die eigen 'minimagnetosferen' kunnen creëren, die sterk
genoeg zijn om de geladen deeltjes van de zonnewind af te weren. Een internationaal
team van wetenschappers heeft nu voor het eerst zo'n minimagnetosfeer waargenomen.
Daarbij maakten zij gebruik van een instrument aan boord van de Indiase maansonde
Chandrayaan-1. Daarmee werden de neutrale waterstofatomen gedetecteerd die van het
maanoppervlak terugkaatsen als dit door protonen van de zon wordt getroffen. Bij één
zo'n sterk magnetisch gebied op de maan was het aantal teruggekaatste waterstofatomen geringer dan in de omgeving. Dat wijst erop dat de zonnewind hier werd tegengehouden. De minimagnetosfeer was op het moment van de waarneming ongeveer 360
kilometer groot.
www.astronieuws.nl
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Een droog verhaal over Mars

2

Door: Maarten Kleinhans, Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen

Over Mars doen veel natte verhalen de ronde. Er ging de afgelopen tien jaar geen maand
voorbij of er stond wel weer een
verhaal in de krant dat er water
was ontdekt op Mars. Daarbij
werd dan altijd gezegd dat er
mogelijk leven kan zijn ontstaan
op Mars. Maar waar is dat leven
dan? En wat is er waar van die
natte verhalen? Aard- en andere planeetwetenschappers zoeken net als detectives naar aanwijzingen over hoe het verleden
van een planeet in elkaar zit en
verklaard kan worden. In dit artikel staan een paar van die aanwijzingen op een rij en proberen
we te achterhalen hoe nat Mars
was, en hoe lang Mars nat was.

I

s er eigenlijk wel water
op Mars?

Er zijn heel veel harde aanwijzingen voor water op Mars en die zijn al
heel lang bekend. Die aanwijzingen
zitten in materialen die zijn gevonden, en in vormen aan het marsoppervlak. De atmosfeer van Mars is
op dit moment alleen wel zo dun en
zo koud dat vloeibaar water niet kan
bestaan. Dat zou gelijk wegkoken en
verdampen. Dat komt door de dunne
atmosfeer: in de bergen op Aarde is de
luchtdruk ook lager dan op zeeniveau.
Hierdoor gaat water daar al koken bij
80°C. Op Mars is de luchtdruk zo laag
dat ijs meteen verdampt. Als er dus
nog ijs ligt dan is dat in de bodem onder een laagje grond of stof.
Er zijn mineralen zoals hematiet gevonden door de Mars Exploration
Rovers, de Spirit en de Opportunity.

Die mineralen moeten zijn gevormd
in aanwezigheid van water, ook al is
dat water nu niet gevonden. Er is wel
waterijs gevonden door de Phoenix,
een rover die op de noordpoolvlakte
met een schepje groef in de bodem.
Ook metingen met radar vanuit de
Mars Express laten zien dat de zuidpoolkap hoogstwaarschijnlijk voor
een belangrijk deel uit water bestaat.
De noordpoolkap bestaat daarentegen uit heel veel lagen met stof en
koolstofdioxideijs. Er zijn, kortom,
heel erg veel aanwijzingen dat er ooit
vloeibaar water op Mars was.
Veel vormen aan het oppervlak van
Mars wijzen ook op vroegere stroming en verplaatsing van grond. Het
gaat dan om rivierdalen, puinwaaiers, stroomgebieden (heel veel kleine
riviertjes die samenvloeien in grotere

Hoogtekaart van de hele planeet. Naast de vulkanen liggen
de meeste catastrofale uitstroomdalen.
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riviertjes en nog grotere) en rivierdelta’s. Daarnaast zijn er veel landvormen die met ijs te maken hebben,
zoals gletsjers, eskers en drumlins
(ruggen van puin die onder het ijs
gemaakt worden), en een heel gebied
met ijsschotsen op een vroeger meer,
die bewaard zijn gebleven doordat ze
met stof zijn bedekt. Bovenal zijn er
de mega-uitstroomdalen, die wijzen
op catastrofale overstromingen. Die
laatste zijn zo groot dat ze gemakkelijk vanuit de ruimte zijn te zien. Kijk
maar eens op Google Earth (en ga
naar Mars).
Er zijn behalve water geen andere
stoffen gevonden op Mars die goed
zouden kunnen stromen, zodat we
veilig kunnen beweren dat al deze
vormen door water gemaakt zijn. Dat
weten we ook omdat diezelfde vormen
op Aarde voorkomen. Daar zien we ze
zelfs in actie of kennen we ze uit het
verleden. Er zijn bijvoorbeeld van die
uitstroomdalen in Noord-Amerika
en in Siberië, en Het Kanaal tussen
Engeland en Frankrijk is ook ongeveer zo gevormd. Bovendien kan een
vloeistof alleen grond afslijten en verplaatsen als deze heel vloeibaar is en
turbulent kan stromen. Lava (vloeibaar gesteente) is daarom een heel
onwaarschijnlijke verklaring voor de
landvormen.
Kortom, er was water op Mars en water was de enige vloeistof van betekenis. Maar hoe lang was dat water er
nou eigenlijk?

H

oe lang geleden was
Mars nat?

Als we konden meten hoe
oud die waterige landvormen zijn,
konden we achterhalen hoe lang geleden ze waren gevormd en hoe lang ze
actief waren. Dat zegt dan weer veel
over de hoeveelheid water. Op Aarde
kan dit door gebruik te maken van
dateringen. Daarbij wordt radioactief
verval gebruikt. Koolstof 14, bijvoorbeeld, vervalt voor de helft in koolstof 12 over een tijdsduur van 5730
jaar. Na nog eens die periode is weer
de helft van de helft die er nog over
was vervallen. Maar in de atmosfeer
zit min of meer een vaste verhouding
14C en 12C. Door het verschil te meten in die verhouding tussen de atmosfeer en de bodem kan de ouderdom
worden bepaald (zie ook het e-book
over Stonehenge op http://www.ster-
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renkunde.nl/index/ebooks/). Op de
Maan heeft men met andere elementen op vergelijkbare manier kunnen
meten hoe oud de maanzeeën en kraters zijn. Maar van Mars hebben we
niet zoveel monsters en daar kunnen
deze methoden dus niet worden toegepast.
Er is wel een indirecte methode: tellen van inslagkraters. Van de Maan

Sommige
onderzoekers
beweren dat
het een oceaan
is geweest...
weten we dat er vier miljard jaar geleden heel veel inslagen waren, en
dat hoeveelheid snel afnam in de tijd.
Vandaag ontstaan er nauwelijks nog
nieuwe inslagkraters. Met de dateringen op de Maan rekende men uit hoeveel kraters van welke diameter ontstonden door de tijd heen. Bovendien
kan die afname worden verklaard met
de evolutie van de planetoïdengordel, die in de loop van de afgelopen
4 miljard jaar meer geconcentreerd
is geraakt tussen Mars en Jupiter.
Ondertussen veegden de planeten de
rest van het zonnestelsel leeg, waarbij
dus die kraters werden gevormd op de
aardse planeten. Op Mars passen we
die berekening omgekeerd toe. Voor
een landvorm of een gebied tellen we

de kraters en meten hun diameters.
Daaruit kan je dan aﬂeiden hoe lang
geleden de landvorm is gevormd, als
deze later tenminste niet is bedekt onder het stof.
Het blijkt nu dat verreweg de meeste
waterstroming plaats vond voor 3.7
miljard jaar geleden. Blijkbaar is de
planeet daarna veel kouder geworden.
Sindsdien zijn er hier en daar nog wel
wat kleine stroompjes geweest maar
dat heeft niet veel voeten in aarde.
Er is ook een heel sterke aanwijzing
dat Mars lang niet zo nat was als de
Aarde: er liggen nog steeds heel veel
kraters, die op Aarde allang weggesleten zijn! De Maan is goeddeels bekraterd en dat oppervlak is 3.5-4 miljard
jaar oud. Ook Mars is dicht bekraterd,
met name op het zuidelijk halfrond.
Dat betekent dat er sindsdien niet
veel gebeurd kan zijn, wat men ook
moge beweren over een kletsnat verleden van Mars!
Het noordelijk halfrond van Mars is
gladder en het ontstaan daarvan is
heel onduidelijk. Sommige onderzoekers beweren dat het een oceaan
is geweest die werd gevoed vanuit de
mega-uitstroomdalen. Andere onderzoekers beweren dat het noordelijk
halfrond is bedekt door veel stof, net
als de noordpool. Feit is dat er op veel
plaatsen inslagkraters door de toplaag
heenschemeren, dus vlak daaronder
zit een veel ouder oppervlak.

H

oe lang was het nat
op Mars?

Helaas kan je niet uit kratertellingen aﬂeiden hoe lang een landvorm en daarmee dat stromende wa-
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ter actief is geweest. Tot nu toe zijn
er maar twee methoden gevonden,
namelijk het meten van het volume
water dat ergens uitgestroomd kan
hebben of het meten van het volume
sediment (modder, zand en grind) dat
ergens is afgezet. Daaruit kan een periode van activiteit worden berekend
door zo’n volume te combineren met
modellen waarmee op aarde de waterstroming en sedimentbeweging in
rivieren wordt voorspeld. Het volume
V, is bijvoorbeeld gegeven in kubieke
meters (m3) en de waterstroming
of sedimentbeweging F zijn bijvoorbeeld berekend in kubieke meters per
seconde (m3/s). De tijdsduur T van
activiteit volgt dan uit T=V/F, met
eenheid seconden in dit geval (maar
dat rekenen we voor het gemak om in
jaren).
Een voorbeeld. Ma’adim Vallis is een
vallei van 900 km lang en 3 km breed
die uitkomt in de grote krater Gusev,
waar de Spirit in heeft rondgereden
(zie Google Mars). Bovenstrooms van
die vallei ligt een groot relatief laaggelegen gebied. Het lijkt er sterk op
dat dat een meer is geweest met een
volume V van 560.000 km3. Als we
dat uitspreiden over Nederland geeft
dat een waterlaag met een dikte van
een dikke kilometer. Van dat meer is
een kwart overgestroomd toen er een
rug in het landschap doorbrak. Het
hele gebied helt naar het noorden,
omdat daar dat lagere halfrond is en
het water stroomde met geweld in die
richting. Deze stroming heeft de val-

Grondwateruitstroomgeul (links)
en delta (rechts) gemaakt in het
laboratorium door Wouter Poos en de
auteur. De lineaal is in cm.
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lei uitgesleten. Door de afmetingen
van de vallei te gebruiken in de aardse
modellen voor stroming, en te corrigeren voor de andere zwaartekracht
van Mars, volgt daar een waterstroomsnelheid uit van 15 meter per
seconde. Dat is tien maal zo snel als in
een gewone rivier op Aarde. Met een
eveneens gemodelleerde waterdiepte
van 75 meter, geeft dat een hoeveelheid water per tijdseenheid (dat noemen we ‘ﬂux’ F) van 3.400.000 m3/s.
Bereken dan T=V/F en we krijgen een
tijdsduur van iets meer dan vijf jaar.
Het is heel waarschijnlijk dat het niet
langer duurde, want als een meer
eenmaal overstroomt dan snijdt het

kunnen voorspellen hoeveel sediment dat water kan meeslepen. Het
volume dat is weggesleept is bekend:
dat is namelijk het volume van de vallei. We weten ook waar het sediment
is gebleven: dat ligt in de krater. Deze
is namelijk veel ondieper dan vergelijkbare kraters op de Maan waar
niets mee gebeurd is. Dat Spirit geen
riviersedimenten heeft gevonden
maar lava komt omdat het sediment
later is afgedekt door vulkanisch materiaal van de vulkaan verder naar
het noorden. Nu we het sedimentvolume en de sedimentﬂux kan weer
die formule T=V/F gebruikt worden,
maar dan voor het sediment. Uit deze
berekening blijkt dat Ma’adim Vallis
in vijftig jaar gevormd kan zijn. Dat
wijkt behoorlijk af van die vijf jaar.
Misschien liep het meer toch meerdere malen leeg? De modellen zijn
vooral nogal onnauwkeurig omdat we
een paar belangrijke gegevens niet
hebben, zoals de grofheid en sterkte
van de ondergrond. Feit blijft dat vijf
tot vijftig jaar heel erg kort is op de
geologische tijdschaal!

water zich een diepe weg in de bodem
en ligt er niets meer in de weg van de
stroming. Die insnijding werd de gigantische vallei, die ondanks zijn afmetingen in toch maar vijf jaar werd
gevormd omdat het zo catastrofaal
ging.

Deze berekeningen zijn uitgevoerd op
heel veel landvormen op Mars, waaronder ook delta’s die zich vormden in
meren in inslagkraters. Dat is bovendien ook experimenteel nagebootst
op kleine schaal. Je kan dit zelf proberen in de zandbak of op open grond
van een paar meter lang: graaf een
gat in een iets lager gelegen deel, giet
water uit een gieter of brandslang op
een nabijgelegen hoger stuk grond, en
zie voor je ogen een rivier ontstaan.
Die rivier vult het meer op, terwijl
het zand uit de rivier een kleine delta
maakt waar deze uitstroomt in het
meer.

Er is nog een onafhankelijke controle
van dit getal mogelijk. Er zijn, zoals
hierboven al gezegd, ook modellen die

Niet iedereen is het echter met dit
verhaal eens. De bovenstaande benadering is nogal natuurkundig. Enkele
geologen zijn echter op Aarde gewend
dat delta’s op een veel ingewikkelder
en langzamer manier gevormd worden. Dat weten ze omdat isotopendateringen dat uitwijzen. Deze geologen
zeggen dus dat er iets niet goed is met
die natuurkundige benadering, en dat
het veel logischer is om de delta’s van
Mars op dezelfde manier te verklaren
als die op Aarde. Deze discussie zal
de komende tijd nog volop gevoerd
worden. Als de natuurkundige benadering goed is, dan was het enkele jaren catastrofaal nat op Mars. Als de
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Vooraanzicht van een delta
(water stroomde uit de
vallei naar je toe).

geologische interpretatie goed is, dan
kan het veel langer nat geweest zijn,
maar niemand weet dan hoe lang. Ik
zit in het kamp der natuurkundigen
en geloof dat het maar heel kort nat
was. Dit geldt dan voor de periode na
3.7 miljard jaar geleden, want daarvoor was het misschien wel wat natter
al weten we daar nog minder van.

L

even op Mars?

Biologen zeggen dat leven misschien een miljoen jaar nodig
heeft om te ontstaan. Als het maar
heel kort nat is geweest op Mars, is
het niet heel waarschijnlijk dat er
leven is ontstaan. Misschien kan het
zijn ontstaan in de woeste periode
voor 3.7 miljard jaar geleden, en heel
misschien heeft dat primitieve leven
het overleefd in de gortdroge periode
die erna kwam.
Er is een rijdend laboratorium in aanbouw dat gaat zoeken naar sporen
van dit leven. Deze Exomars Rover
(Google het maar voor beschrijvingen
en een bouwpakket) is een Europees
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product dat een grondboor en een
compleet biochemisch laboratorium
moet gaan bevatten. De gehele Exomars zou in 2016 of 2018 gelanceerd
moeten worden.
Ondertussen wordt nagedacht over
een heel andere vorm van leven op
Mars: de mens, en alle bacteriën, virussen en andere microben die hij met
zich meesleept. Die laatste zouden
Mars kunnen vervuilen met Aards
leven dus er wordt veel aandacht geschonken aan sterilisatie. De mens
zelf zal het niet gemakkelijk hebben
want Mars is een vijandige omgeving
en bij noodgevallen duurt het een jaar
of wat voor er hulp komt.
Op diverse websites wordt geopperd
dat Mars een toevluchtsoord zou kunnen zijn voor de mens als het hier op
Aarde helemaal fout gaat met het klimaat en milieu. Misschien kan Mars
zelfs door terravorming tot een aangename planeet worden omgebouwd.
Het wonderlijke is dat zelfs serieuze
websites zoals die van ESA en NASA

dit soort argumenten noemen. Nog
sterker, het is een van de argumenten
om veel geld in onderzoek naar leven
op Mars te steken. Er is in de hele geschiedenis van de wetenschap nooit
een onderwerp geweest dat gedurende tientallen jaren enorme hoeveelheden geld kreeg voor iets waarvan men
niet wist of het er wel was. Behalve
voor leven op Mars.
Het is namelijk grote onzin. Om te
beginnen is het volslagen onhaalbaar
om 7 miljard mensen per raket naar
een andere planeet te vervoeren. Dat
zou dus alleen voor een paar exemplaren van de soort mens kunnen. Dan
is het dus geen toevluchtsoord. Daarnaast snappen we nog veel te weinig
van het Aardse systeem en zijn er nog
veel grote klimaat- en ecosysteemvraagstukken op te lossen. Laat staan
dat we op Mars een nieuwe kunnen
maken. En zelfs als het zou kunnen,
dan is het stukken eenvoudiger en
goedkoper om de Aarde te redden. Laten we daar dan eerst maar eens mee
beginnen.
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Zwaartekrachtlenzen
De grootste telescopen in het heelal

2

Door: Edo van Uitert

Telescopen bestaan er in alle soorten en maten; van de kleine telescoop in de achtertuin, tot de reusachtige telescopen op bergtoppen
in Chili en Hawaï, tot de ruimtetelescopen zoals de Hubble. Ze
werken allemaal volgens hetzelfde
principe: het licht van het object
waar de telescoop op gericht staat
– bijvoorbeeld een sterrenstelsel- wordt opgevangen, vervolgens
wordt het beeld door middel van
een aantal lenzen of spiegels vergroot, en tenslotte wordt het zo
verkregen beeld met een camera
gefotografeerd. De grootte van de
hoofdlens of spiegel is van groot
belang. Hoe groter die is, hoe meer
licht je opvangt, en hoe meer je het
beeld kunt vergroten. Met een grote telescoop kun je dus dieper het
heelal in kijken dan met een kleine; daarom bouwen sterrenkundigen steeds grotere telescopen.
In alle telescopen die door mensen zijn
gebouwd wordt het licht afgebogen door
middel van lenzen en spiegels. Dit is
echter niet de enige manier om licht
om te buigen. De natuur heeft nog een
manier bedacht om dit te doen: namelijk
door middel van de zwaartekracht!
De zwaartekracht is een aantrekkende
kracht die objecten op elkaar uitoefenen. Wanneer je bijvoorbeeld een appel
loslaat, valt deze naar de grond toe,
omdat de aarde zwaartekracht op de appel uitoefent (en de appel een heel klein
beetje op de aarde). De zwaartekracht
zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de
aarde om de zon blijft draaien omdat
de zon een aantrekkende kracht op de
aarde uitoefent – zonder zwaartekracht
zou de aarde niet om de zon draaien,
maar zo het heelal in vliegen.
Zwaartekracht werkt niet alleen op materie zoals appels
en planeten. Ook licht wordt
aangetrokken door de zwaartekracht. In het dagelijkse
leven merk je hier niets van,
omdat de aarde niet zwaar
12

genoeg is om dit op te merken. Alleen
hele zware objecten buigen het licht
zo sterk af dat je het kunt zien. De zon
bijvoorbeeld is al een stuk zwaarder,
en met heel nauwkeurige apparatuur
kun je meten dat de zon het licht van
bijvoorbeeld een planeet zoals Mercurius een klein beetje afbuigt. Wanneer
we echter verder het heelal in gaan, vinden we veel zwaardere objecten. Deze
objecten – bijvoorbeeld een sterrenstelsel – zijn miljarden keer zo zwaar als de
zon. Zij buigen het licht zo sterk af, dat
je dit direct op een foto kunt zien. Onze
Melkweg kunnen we niet gebruiken
omdat we daar middenin zitten, maar
gelukkig stikt het van de sterrenstelsels
in het heelal.
Hoe dit precies werkt, kun je in Figuur
1 zien. Stel je een sterrenstelsel voor dat
erg ver weg staat (de bron). Dit sterrenstelsel bestaat uit miljarden sterren die
allemaal licht uitzenden, net zoals de
zon dat doet. De lichtstralen van al die
sterren worden het heelal ingezonden,
en een klein deel gaat richting de aarde.
Wanneer de lichtstralen van dat ver weg
gelegen sterrenstelsel langs een ander
zwaar object gaan dat tussen ons en de
bron staat – bijvoorbeeld een dichtbij
gelegen sterrenstelsel (de
lens) – dan worden de lichtstralen een beetje afgebogen
door de zwaartekracht die
het dichtbij gelegen sterrenstelsel op de lichtstralen van
het ver weg gelegen sterrenstelsel uitoefent.

te voren niet weten waar een sterrenstelsel aan de hemel staat.
Ten tweede verandert het sterrenstelsel
schijnbaar van vorm. Dit kun je als volgt
inzien. Stel je voor dat er twee lichtstralen van de bron naar de aarde toekomen.
De ene lichtstraal gaat vlak langs de
lens (het dichtbij gelegen sterrenstelsel),
de andere lichtstraal passeert de lens op
een grotere afstand. De lichtstraal die de
lens dichtbij passeert wordt sterker afgebogen dan de andere lichtstraal, omdat
het effect van de zwaartekracht sterker
is naarmate je dichterbij de lens bent.
Alle lichtstralen van de bron worden dus
allemaal een klein beetje anders afgebogen. Dit is precies wat een lens of spiegel
in een telescoop doet zoals in het begin
van dit artikel beschreven– we hebben
dus in feite te maken met een telescoop
met de grootte van een sterrenstelsel!
Het dichtbij staande sterrenstelsel werkt
dus eigenlijk als lens, en daarom wordt

Wat zijn daar nu de effecten
van? Ten eerste zien wij de
bron op een ander plek aan
de hemel. De bron staat niet
precies daar waar we hem
zien, maar in werkelijkheid
staat hij er iets naast. Dit
effect kunnen we echter niet
waarnemen, omdat we van

Figuur 1: De lichtstralen van een ver
weg gelegen sterrenstelsel (de bron)
worden onderweg naar de aarde
afgebogen door een zwaar object (de
lens). De waarnemer op aarde neemt
een vervormd sterrenstelsel waar.
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Figuur 2: Een voorbeeld van zwaartekrachtlenzing dat gefotografeerd is
door de Hubble ruimtetelescoop. De
grote ovaalvormige sterrenstelsels in
de voorgrond zijn erg zwaar en vervormen daardoor de beelden van de
sterrenstelsels die erachter liggen tot
dunne slierten.

dit fenomeen zwaartekrachtlenzing genoemd. Doordat de verschillende lichtstralen in verschillende mate worden
afgebogen, nemen we de bron uitgerekt
en vergroot waar. Die uitrekking kan zo
groot zijn, dat het beeld van de bron er
uit ziet als een dunne sliert om de lens.
Je kunt niet eens de echte vorm van het
vervormde sterrenstelsel herkennen.
Het sterrenstelsel verandert natuurlijk
niet echt van vorm, alleen het beeld dat
wij op aarde zien wordt vervormd. Een
voorbeeld hiervan kun je in Figuur 2
zien.
Sterrenkundigen maken voor hun onderzoek gebruik van deze vervormingen
van sterrenstelsels – maar ook van minder extreme vervormingen, die je niet
direct met het blote oog kunt zien (dit
wordt zwakke zwaartekrachtlenzing genoemd). De mate van vervorming hangt
samen met het gewicht van de lens die
de vervorming veroorzaakt. Een zware
lens vervormt de beelden
van erachter gelegen
sterrenstelsels meer dan
een lichte lens.
Sterrenstelsels bestaan
voor een belangrijk deel
uit donkere materie – dit
is een mysterieuze vorm
van materie die wel
zwaartekracht uitoefent,
maar die je niet kunt
zien. Natuurkundigen
en sterrenkundigen over
de hele wereld vragen
zich af wat deze donkere
materie nu precies is.
Omdat donkere materie
net als gewone materie
zwaartekracht uitoefent
op licht, kunnen we met
zwaartekrachtlenzing
meten hoeveel donkere
materie er nou precies in
een sterrenstelsel zit, en
Universum 3 2010

hoe deze donkere materie over het stelsel verdeeld is. Door dit te bestuderen
hopen we meer te weten te komen over
de aard van donkere materie: waar het
uit bestaat, hoe het zich gedraagt, of het
uit klonten bestaat of dat het egaal verdeeld is, en of het reageert met gewone
materie.
Een voorbeeld hiervan zie je in Figuur 3.
Dit is een bewerkte afbeelding van een
stuk van de hemel die gemaakt is op basis van foto's van de Hubble ruimtetelescoop. In het grijs zie je het licht afkomstig van sterren, stof en heet gas uit het
nabije heelal; dit is de gewone materie
die we kennen. De witte contouren die
Figuur 3: Een afbeelding gemaakt met
behulp van de Hubble ruimtetelescoop.
In het grijs zie je het licht afkomstig
van gewone materie. De witte contourlijnen laten zien hoe alle materie,
waarvan het merendeel donkere materie, in hetzelfde gebied verdeeld is.

eroverheen zijn getekend geven aan hoe
de som van alle materie – dus de gewone
materie en donkere materie samen,
waarvan het merendeel donkere materie
is - in hetzelfde gebied is verdeeld. Om
dat te bepalen, hebben de onderzoekers
gebruik gemaakt van zwakke zwaartekrachtlenzing. Ze hebben de vormen
van een half miljoen ver weg gelegen
sterrenstelsels nauwkeurig gemeten, en
door het toepassen van complexe berekeningen hebben ze bepaald hoe de som
van alle materie tussen ons en die ver
weg gelegen sterrenstelsels verdeeld is.
Wat dit ﬁguur laat zien is dat de donkere
materie op veel plekken de gewone materie 'volgt'; waar veel gewone materie
te zien is, is over het algemeen ook veel
donkere materie aanwezig.
Zoals eerder genoemd in het artikel
vergroten zwaartekrachtlenzen het
beeld van ver weg gelegen sterrenstelsels. Door deze vergrotende werking kun
je dus sterrenstelsels waarnemen die zo
ver weg staan dat je ze normaal gesproken niet kan zien. Sterrenkundigen
gebruiken de zwaartekrachtlenzen dus
ook echt als telescoop, en bestuderen
deze heel ver weg gelegen sterrenstelsels die zonder de zwaartekrachtlens
niet onderzocht kunnen
worden.
Zo zijn zwaartekrachtlenzen voor heel veel
onderzoeksgebieden te
gebruiken: naast het
bestuderen van donkere
materie in sterrenstelsels, en het onderzoeken
van ver weg gelegen
stelsels, wordt het ook
gebruikt in studies naar
de nog geheimzinnigere
donkere energie, en de
groei van structuur in
het heelal. Ze zijn dus
heel nuttig voor wetenschappelijk onderzoek,
en het oplossen van de
mysteries van het heelal!
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Niks te doen in de vakantie?

De 5 leukste sterrenkunde attracties in Nederland op een rijtje!
Door: Ruben van Moppes

De zomernachten zijn kort. Om
sterren te kunnen zien moet je tot
laat opblijven of heeeeel vroeg opstaan. Nou is laat opblijven in de
vakantie natuurlijk wat makkelijker dan als je gewoon naar school
moet. En op JWG kamp valt er
natuurlijk ook ’s nachts het een en
ander te zien. Maar als je overdag
nog iets leuks wil doen, hierbij de
leukste sterrenkunde-uitjes in Nederland! Sleur je ouders, broertjes, zusjes en
vrienden mee.
En als het deze
zomer
niet
lukt, maak er
eens een verjaardagsexcursie van...

A

M

useum Boerhaave
(Leiden)

Museum Boerhaave is, zoals de naam
al zegt: een museum. Je kunt er dus
niet zo heel veel doen, maar wel heel
veel zien. Wat je soms niet zo beseft, is
dat Nederlanders in het verleden best
belangrijk waren voor de sterrenkunde.
Unieke apparaten van vroeger staan
hier opgesteld. Zo staat de oudste klok
ter wereld hier, gemaakt door Christiaan Huygens. Maar ook de telescoop
en het planetarium van Huygens kun je
hier zien. In Museum Boerhaave kun je echter ook
veel meer zien dan alleen sterrenkundige zaken: De
eerste microscoop was ook door een Nederlander
gebouwd: door Antoni van Leeuwenhoek. En deze
microscoop kun je hier ook zien!
In totaal zijn er 24 zalen in het museum, die gaan
over de geschiedenis van de natuurkunde en vooral
ook die van de geneeskunde. Maar het gaat niet
alleen over Nederlanders, ook buitenlandse wetenschappers komen zeker aan bod. Tot 12 september
is er zelfs een speciale tentoonstelling over de grote
Isaac Newton.
www.museumboerhaave.nl

rtis Planetarium (Amsterdam)

Het bekendste planetarium van Nederland staat in Amsterdam. Je kunt een dagje dierentuin in Artis mooi combineren met de
adembenemende show in het planetarium. Met een reusachtige projector
worden de mooiste plaatjes en de strakste sterrenhemel op de koepel
boven je getoverd. Het planetarium is niet lang geleden bovendien geheel
vernieuwd. Je wordt er meegenomen naar andere planeten en sterrenstelsels. Je reist terug naar de oerknal. De nieuwste astronomische ontdekkingen worden op een indrukwekkende manier getoond. Omdat het planetarium in Artis staat, is het ideaal om met een groepje mensen te gaan.
Er zijn er altijd wel een paar bij die zeggen dat ze sterren niet zo boeiend
vinden. Maar als je dan toch in Artis bent, dan gaan ze echt wel mee die
mooie koepel in. En als ze eruit komen, dan snappen zij ook waarom het zo machtig
mooi is om alles over sterrenkunde te willen weten!
www.artis.nl
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• De leukste sterrenkunde attracties in Nederland

C

osmos Sterrenwacht (Lattrop, Twente)

Je ouders willen een dagje wandelen in de stille mooie
natuur. Jij niet. Jij wil lekker wat over sterrenkunde te weten komen.
De Cosmos Sterrenwacht in Lattrop is dan een ideaal uitstapje. Niet
alleen ligt Cosmos in een mooi stukje Nederland, een deel van de sterrenwacht is zelf onderdeel van de natuur. Naast de sterrenwacht zelf,
ligt de sterrentuin. Deze tuin is een combinatie van elementen uit het
Twentse landschap en objecten die met ‘tijd’ en sterren en planeten te
maken hebben.
Maar ja, het mooiste is toch binnen in de sterrenwacht te zien. Met een
planetarium, ﬁ lmzaal voor multimediapresentaties over sterren en
planeten, een weerexpositie en de grootste publiekstelescopen van Nederland is het
werkelijk een prachtig bezoekerscentrum. Ook leuk: als je belt dat je met een groep
langskomt vanwege een verjaardag, dan kunnen ze er een speciaal verjaardagsuitje
voor je van maken.
www.e-cosmos.nl

e

Xplorion (Heerlen)

In eXplorion ga je op ontdekkingstocht. Tijdens de tocht kom je van
alles te weten over ons zonnestelsel, over sterren en sterrenbeelden en over ruimtevaart. Uiteraard kun je ook wat doen: zo is er een speciale workshop waarmee
je raketten met motor bouwt en deze buiten zelf lanceert. Regelmatig zijn er
speciale exposities, in de lente was er een expositie over de planeten met prachtige schilderijen. Bekijk overdag de zon door de grote lenzenkijker van eXplorion. Elke vrijdagavond is
er gelegenheid om door de grote telescoop van eXplorion te komen kijken. Het moet dan natuurlijk wel
helder weer zijn en donker.
Ook is er van alles te zien en te doen met dingen die niet direct over
sterrenkunde gaan, maar wel erg leuk zijn. Wat zie je nou eigenlijk?
Bedriegen je ogen je soms? In de expositie ‘Ogen Bedrogen’ gaat
het over optisch bedrog, optische illusies en onmogelijke constructies. Er zijn ook enkele hologrammen te zien en andersoortige
3D-platen. Als je weer op reis terug bent, weet je wat voor wereld
er te vinden is achter dingen als “stereogrammen”, “anaglyfen” en
“anamorfosen”. www.explorion.nl

S

pace Expo (Noordwijk)

De kans dat je ooit als astronaut door de ruimte zweeft is, helaas, erg
klein. Maar je kunt dichtbij komen in het Space Expo. Het avontuur kan al
beginnen tijdens het laatste stuk van de reis naar de Space Expo toe: voor het
laatste stuk kun je namelijk op de Space Train stappen. Eenmaal binnen ervaar
je wat het is astronaut te zijn. Je ziet er o.a. satellieten, onderdelen van raketten
en een model van de maanlander op ware grootte. Je kunt van alles te weten
komen over de planeten, zwaartekracht en het ontstaan van sterren. Maar je
hoeft er niet een beetje passief rond te lopen, want bij Space Expo heb je de
keus uit vier actieve programma’s: SpaceLab (ruimteles), Spacewalk (speurtocht), SpaceAdventure (rondleiding) en SpaceTalk (spreekbeurt in de ruimte).
Het Space Expo is direct
naast een van de hoofdgebouwen van de ESO, de Europese Ruimtevaartorganisatie, dus je zit er echt dicht
bij een van de plekken waar
het allemaal echt gebeurt...
www.space-expo.nl
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Misschien vraag je je af: “Waarom
staat het Amsterdamse Nemo niet
in dit lijstje?” Nou, naar Nemo
moet je zeker ook een keer toe!
Nemo gaat echter voor een groot
deel niet echt over sterrenkunde.
En zo zijn er wel meer erg leuke
expo's die de moeite waard zijn als
je wat anders wil dan planeten en
zwarte gaten. Zie hiervoor de site:
www.sciencecentra.nl/leden
Nog een tip: kijk ook eens over de
grens! In België heb je bijvoorbeeld het EuroSpaceCenter. Maar
je kunt natuurlijk ook naar een
van de vele publiekssterrenwachten gaan die er in Nederland zijn,
ook hiervoor kun je op www.sciencecentra.nl/leden terecht.
15

• Dossier JWG
De JWG-vloot is in de handen gekomen van een vijandig alienras dat denkt dat wij er op uit zijn om hun planeet te koloniseren.
Een aantal JWG’ers is door hen gevangen genomen. Ze hebben van elk van hen een dossier aangelegd. Gelukkig hebben wij een
aantal van deze dossiers weten te bemachtigen, en die publiceren we nu in de Universum, in de hoop dat we deze arme JWG'ers
ooit nog kunnen bevrijden! Als je meer wilt weten, kijk dan in Universum 6 van 2009.

Subject: 32384
Naam: Marcel Vonk
Schuilnaam: Varcel
Leeftijd: 36 of 24 aardjaren
Actief sinds: 1985
Speciale Cy-Borg extension: Perfectly Established Tactical Rescue Android
Geheim wapen: Luka (geavanceerd communicatiedevice met snaren als antenne)
Verdacht van: Het JWG-gedachtengoed verspreiden en agenten werven.
Illegaal instructiemateriaal en valse voorlichting ontwikkelen en verspreiden.

A

AN KLACHT 1

Marcel Vonk (14 januari 1974) wordt ervan verdacht tussen 2004 en 2010 als agent gewerkt
te hebben in Uppsala, Parijs, Johannesburg en Lissabon om nieuwe geheim agenten voor de
JWG te werven, en het gedachtengoed van de JWG te verspreiden. Hij wist hiertoe tot verschillende hoge opleidingsinstituten door te dringen, maar zover bekend is hier – ondanks zijn
toegewijde instelling en bedriegelijke charme – niemand voor gevallen.

A

AN KLACHT 2

In zijn laatst bekende schuilplaats Lissabon is Vonk daarom met een andere aanpak begonnen. Hij heeft hier onder de dekmantel van populair-wetenschappelijk natuurkundeboek
een gedetailleerde gids geschreven, die alle JWG’ers in staat stelt gebruik te maken van het
meest gevaarlijke en geavanceerde wapen dat er tot nu toe door JWG’ers ontwikkeld is.
De zogenaamde ‘snaren’ waar Vonk in zijn boek over schrijft zijn namelijk een code voor de
onderdelen van dit subtiele wapen waarmee op elk gewenst moment de natuurwetten aangepast en/
of geschonden kunnen worden. Met alle gevolgen van dien... Onze eigen inlichtingendienst is er
tot op heden niet in geslaagd een exemplaar van dit drukwerk te pakken te krijgen, maar aan
dit dossier is een afbeelding van het gevaarlijke document toegevoegd.

O

VERIGE VERDACHTE ACTIVITEITEN

Vonk is zijn loopbaan al vroeg begonnen bij de JWG, eerst met simpele klussen, zoals het
indoctrineren van de Aardse jeugd, maar later met meer verantwoordelijke taken, zoals
het beheren van de schatkist (van 1996 tot 2002). Daarnaast heeft hij de niet onbelangrijke
taak van het beheren van de post van de JWG. Dit zal binnenkort door zijn kloon Harcel worden
overgenomen.
De rest van zijn familie vertoont ook geen onbesproken gedrag. Zijn broer is betrokken geweest bij het graven van twee belangrijke tunnels in de hoofdstad en de hofstad van Nederland,
waar de wortels van de JWG zich bevinden. Zo is Vonk in contact gekomen met de onderwereld,
waar hij via het spel ‘poker’ zijn communicatie mee onderhoudt.
Verder gaat er het gerucht van een verloren tweelingbroer, ene Teus, welke als dubbelganger
de gangen van Vonk weet te verdoezelen...
Al met al is het een goede zaak dat wij dit gevaarlijke individu in beeld hebben.
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Subject: 62643
Naam: Rianne Plantenga
Codenaam: Blub of Plantje
Leeftijd: Geclassificeerd (verjaard)
Actief sinds: 2008
Opvallend uiterlijk kenmerk: Litteken op voorhoofd, ontstaan door een experimentele zelfoperatie van het implanteren van een chip in de hersenen.
Sterrenbeeld: De Pendule
Verdacht van: Het leiden van trainingskampen voor zeer beïnvloedbare tieners. Nieuwe schatbewaarder van de JWG zijn en controle hebben over alle subschatbewaarders.

A

AN KLACHT 1

Rianne Plantenga wordt er van verdacht een rol te spelen in het begeleiden van trainingskampen voor pubers. Aardlingen in deze levensfase zijn van nature erg rebels en
daarom zeer vatbaar voor de verwerpelijke denkbeelden van dit gevaarlijke individu. Er wordt
gefluisterd dat tijdens deze kampen de deelnemers alvast worden voorbereid op het eten van
onze belangrijkste voedselbronnen, zodat ze minder moeite hebben met infiltreren op onze
planeet.

A

AN KLACHT 2

Rianne heeft al dan niet via via de macht over alle schatbewaarders binnen de JWG. Zelf
is ze opperschatbewaarder van de JWG, maar ook van het grootste trainingskamp dat in
de zomer plaatsvindt. Daarnaast heeft ze een zeer nauwe band met een ook al zo onaangenaam individu dat verantwoordelijk is voor de schatkist van het trainingskamp dat speciaal
in de winter plaatsvindt zodat de nieuwe rekruten kunnen wennen aan de weersomstandigheden
op onze planeet. Haar manipulatieve karakter heeft haar er toe in staat gesteld ook andere
subschatbewaarders om haar vinger te winden.
In haar rol als schatbewaarder heeft ze verklaard dat haar belangrijkste doel zal zijn dat
de ‘lijken uit de kast toch maar eens begraven gaan worden’. Wij zijn nog niet in staat gebleken deze cryptische omschrijving te ontcijferen, maar dat het hier om een code gaat lijkt
evident.
Het gerucht gaat dat ze ook een aantal afpersingsprojecten op heeft gezet om belangrijke
bedrijven en regeringen geld af te troggelen voor de JWG. Ook zou ze werken aan een beloningssysteem voor de grootste terroristen.

O

VERIGE VERDACHTE ACTIVITEITEN

Toen ze door Wouter Poos gerekruteerd werd had zij reeds sterke banden met het hoofdkwartier Sonneborgh, dit bastion uit de16e eeuw behoorde vroeger tot de Utrechtse verdedigingswerken. Deze onneembare vesting bleek een perfecte schuilplaats voor allerhande
secret societies door de eeuwen heen en zo ook voor de JWG.
Rianne belandde al vroeg in de duistere wereld van de sterrenkunde middels haar vader die
tevens verdacht wordt van diverse illegale activiteiten bij Fokker space, deze zou onder andere meegewerkt hebben aan Arianes Arm waarmee de satelliet werkt. Sinds haar aantreden bij
Sonneborgh, verzorgt zij de beruchte “brainwash”-rondleidingen door de “sterrenwacht”.
Al met al heeft ook Rianne een bovennatuurlijke advocaat nodig om haar leven te kunnen vervolgen, want voor haar zijn de aanklachten catastrofaal en de bewijzen voltallig.
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• Wat zijn meteoren?

Wat zijn meteoren?
Door: Joost Hartman

Iedere heldere nacht kunnen wij
met eigen ogen getuige zijn van
botsende hemellichamen. Botsingen waarbij telkens onze Aarde
betrokken is, maar die voor ons
zonder dramatische gevolgen
blijven. Het betreft botsingen
met meteoroïden. Meteoroïden
zijn kleine stukjes steen of ijzer
van verschillende grootte. Sommige hebben de afmetingen van
een zandkorreltje, andere zijn zo
groot als een knikker. Meteoroïden zijn meestal afkomstig uit de
staart van een komeet. Deze kleine
steentjes schieten met een enorme
snelheid de dampkring in en verbranden daar. Op de grond zien
wij die als korte streepjes licht,
ook wel vallende sterren genoemd.
Dit is eigenlijk geen goede naam,
sterrenkundigen spreken dan van
een meteoor.
Meteoroïden komen in grote hoeveelheden in ons zonnestelsel voor en bevinden
zich in uitgestrekte wolken of zwermen.
Deze zwermen draaien net als de planeten in een baan om de Zon. Meteoroiden verbranden op een hoogte tussen
de 100 en 80 kilometer boven de Aarde.
Het gloeien van het steentje zelf is niet te
zien. Wat we wel zien is de lucht die even
licht geeft. Het licht geven van de lucht
noemen we met een moeilijk woord ionisatie. Hoe dit precies in zijn werk gaat
kan je lezen in het artikel “de natuurkunde van een meteoor” elders in deze
Universum. De lucht raakt geïoniseerd
doordat meteoroïden met een snelheid
van maar liefst 50.000 tot 200.000 kilometer per uur op de atmosfeer botsen.
De atmosfeer is de laag lucht die om de
Aarde heen zit en waardoor wij kunnen
ademen en leven.
De Aarde beweegt ieder jaar verschillende keren door een meteoroïdenzwerm. In
de tabel kan je zien wanneer er een grote
kans is op het zien van vallende sterren.
Het aantal meteoren dat je per uur kan
zien staat onder het kopje ZHR. Wat ZHR
precies betekent lees je verderop in dit
artikel.

18

Z

HR

2

ZHR is de afkorting
voor Zenithal Hourly Rate.
Deze Engelse woorden zijn
een beetje moeilijk naar het
Nederlands te vertalen. Maar
de ZHR staat voor het aantal
meteoren dat je onder perfectie omstandigheden kan zien.
Die perfecte omstandigheden zijn:
• de radiant van de meteorenzwerm
staat recht boven je hoofd, in het zenit
(wat een radiant is lees je verderop);
• het is een mooie donkere nacht zonder
maan of ander storend licht.
Wanneer je zelf meteoren gaat kijken
is de kans dat de radiant recht boven je
hoofd staat niet zo groot, en vaak is het
ook niet mooi donker. Er is altijd wel een
beetje licht van een stad in de buurt, of
de maan staat aan de hemel. Dit betekent
dat je bijna nooit het aantal meteoren
zal zien dat in de tabel aan het eind van
dit artikel geschreven staat. Een goede
inschatting is dat je het getal dat in de
tabel bij ZHR staat door 2 deelt. Het getal
dat je dan krijgt komt dichter in de buurt
van het aantal meteoren dat je zal zien.
Als je naar een meteorenzwerm gekeken
hebt, en je hebt geteld hoeveel meteoren
je hebt gezien, dan kan je zelf de ZHR
uitrekenen.

R

adiant

meteoren uit het sterrenbeeld Perseus
lijken te komen. Zo heeft bijvoorbeeld
de Leonidenzwerm zijn radiant in het
sterrenbeeld Leeuw. Meteorenzwermen
zijn dus genoemd naar de naam van het
sterrenbeeld waarin de radiant ligt. Het
optreden van een radiant is een perspectivisch effect. Omdat de meteoroïden in
vrijwel evenwijdig banen om de Zon bewegen, zullen ze ook in evenwijdige banen de dampkring binnendringen. Voor
iemand op Aarde lijken ze dan allemaal
uit één punt te komen. Hetzelfde effect
treedt bijvoorbeeld op bij een lange,
kaarsrechte spoorweg. De rails lopen
evenwijdig aan elkaar, maar ze lijken
uit één punt aan de horizon op je af te
komen. Hieronder zie je een mooie foto
van de sterrenhemel gemaakt tijdens een
meteorenzwerm. Je ziet duidelijk dat alle
meteoren op de foto uit één punt aan de
sterrenhemel lijken te komen.
Behalve zwermmeteoren heb je ook nog
sporadische meteoren. Sporadische meteoren zijn meteoren die niet horen bij
een zwerm.

In de tabel op pagina 21 met
meteorenzwermen kan je zien dat elke
meteorenzwerm
een
moeilijke naam heeft.
Meteorenzwermen worden genoemd naar het
sterrenbeeld waarin de
radiant van de meteorenzwerm ligt. De radiant
is het punt aan de hemel
waaruit alle meteoren
van die zwerm lijken te
komen. In de zomer is een
bekende meteorenzwerm
actief: de Perseïden. Als
je naar de Perseïden zou
kijken en je zou in gedachte alle meteoren naar
achteren verlengen, dan
kom je er achter dat al die
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H

et kijken naar meteoren

Visueel waarnemen
Het kijken naar meteoren is hartstikke
leuk. Het is namelijk nooit zeker waar en
wanneer een meteoor zal oplichten. Het
'visuele waarnemen' is niet moeilijk; het
enige wat je nodig hebt is een goede plek
van waar uit je meteoren wilt zien en natuurlijk een hoop geduld. Als je nog nooit
eerder meteoren hebt waargenomen, dan
is de eerste keer vaak het leukst als je alleen maar geniet van wat er allemaal aan
de hemel gebeurt. Het is natuurlijk het
leukste als je met
een clubje mensen gaat waarnemen, bijvoorbeeld
op een JWGkamp. Je merkt
dan ook snel genoeg of meteoren
waarnemen iets voor je is. Wanneer de
interesse blijft dan kunnen de volgende
waarnemingen wat gestructureerder
verlopen. Hoe je een waarneming systematisch kunt laten verlopen lees je
verderop. Men kan meteoren ook op verschillende andere manieren waarnemen
zoals: met een fotocamera, met een radio
of met videocamera, voorzien van een
beeldversterker.
Fotograf isch waarnemen
Behalve het met het blote oog bekijken
van meteoren kan je ze ook proberen te
fotograferen. Het probleem bij het fotograferen is natuurlijk dat je nooit van te
voren weet waar een meteoor verschijnt.
Om een meteoor te fotograferen richten
we daarom een fotocamera op een willekeurige plek aan de hemel. Vervolgens
maak je achter elkaar foto’s die je minimaal 30 seconden, tot maximaal 10 minuten belicht. Je hebt hiervoor dus wel
een fotocamera nodig waarvan de lens
minimaal 30 seconden “open” kan blijven staan. Op de camera is dat meestal
aangegeven met een B- of T-instelling.
De meeste kleinere digitale compactcamera’s hebben niet de mogelijk een foto
langer te belichten, vaak heb je dus een
wat duurdere spiegelreﬂexcamera nodig.
Plaats de camera op een stevig statief
en richt hem op een willekeurige plek
aan de onbewolkte, heldere hemel. Zet
de camera vervolgens dus minimaal 30
seconden of maximaal 10 minuten open.
Door de rotatie van de Aarde worden de
sterren op de foto als streepjes afgebeeld
(stersporen). Het fotograferen van een
meteoor berust uiteindelijk op toeval. De
Universum 3 2010

meeste kans om een meteoor te fotograferen is tijdens een meteorenzwerm.

Sector
Wil je ook nog gaan rekenen aan meteoren dan dient er te worden gefotografeerd
met een sector. Een sector is een dunne
metalen plaat in de vorm van een vlinder,
die snel voor de lens van de fotocamera
roteert en daardoor de lens een bepaald
aantal keren per seconde afdekt. De gefo-

tografeerde meteoor wordt op de foto afgebeeld als een onderbroken streep. Omdat we van de sector weten hoe snel die
draait, is het mogelijk de snelheid van
de meteoor te bepalen. Het wordt nog
interessanter als een meteoor op deze
manier wordt gefotografeerd vanuit twee
of meer verschillende
plaatsen in het land.
Dat noemen we simultaanwaarnemen.
Bij simultaanwaarnemen wordt het mogelijk om met behulp
van meetkunde de
baan van de meteoor
door de dampkring te bepalen. In combinatie met de berekende snelheid is het
zelfs mogelijk de baan van het steentje
dat de meteoor veroorzaakte door het
zonnestelsel te berekenen.

Radiowaarnemen
Omdat we graag zo veel mogelijk meteoren willen registreren, zijn er nog andere
manier van meteoren waarnemen ontwikkeld. Een van de manieren waarop
we proberen meteoren te tellen is radiowaarnemen. Het lichtgevende spoor van
de meteoor in de lucht, is namelijk in

staat om radiosignalen te weerkaatsen.
Heel ver van Nederland, bijvoorbeeld in
Rusland, bevindt zich een radiostation.
In Nederland is dat radiostation normaal
niet te horen. Alleen als er een meteoor
verschijnt dan weerkaatst de meteoor
het in Rusland uitgezonden radiosignaal
weer terug naar de Aarde. In Nederland
kun je dan heel even dat radiostation horen. Je hoort dan bijvoorbeeld een klein
stukje muziek of de stem van een omroeper. Een computer kan dit radiosignaal
verwerken en in een graﬁek zichtbaar
maken. Op deze manier kunnen ook hele
zwakke, voor het oog onzichtbare meteoren geregistreerd worden. Het bijzondere van deze manier van waarnemen is
dat ook overdag en bij bewolkte hemel
meteoren kunnen worden geregistreerd.

Videowaarnemen
Videocamera's die voorzien zijn van
beeldversterkers kunnen heel veel meer
meteoren registreren dan fotocamera's
of het blote oog. De beeldversterker kan
ook zeer lichtzwakke meteoren zien.
Zwakker nog dan de voor het blote ook
zichtbare sterren. Bovendien kunnen de
waarnemingen direct worden voorzien
van een nauwkeurig tijdstip waarop de
meteoor verschenen is.

H

emelbewaking

Natuurlijk kunnen meteoorwaarnemers niet elke nacht opblijven om
meteoren waar te nemen. Daarom staan
er op diverse plaatsen in Nederland camera's met extreme groothoeklenzen.
Deze lenzen noemen we ook wel 'ﬁsheye'-lenzen (vissenooglenzen). Hiermee
is de hele hemel in één keer te fotograferen. Deze camera's zijn elke (onbewolkte)
nacht in bedrijf en fotograferen iedere
heldere meteoor die boven Nederland
verschijnt. De hemelbewaking heeft al
veel fraaie fotoresultaten opgeleverd.

E

r is een zwerm in aantocht, maar nu...???

Het met het blote oog bekijken van meteoren is nog steeds de belangrijkste
manier van waarnemen. De eerste waarnemingen van een meteorenzwerm zijn
vaak waarnemingen uit nieuwsgierigheid, je wil wel eens zien hoe een meteoor er nu eigenlijk uit ziet! Als je het dan
eenmaal leuk begint te vinden en vaker
meteoren wil kijken dan is het goed om je
waarnemingen wat meer te structureren.
Als je je waarnemingen goed registreert
dan kan je later, als de waarnemingen
verwerkt zijn, een beeld vormen over
19
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hoe een bepaalde meteorenzwerm zich
gedragen heeft. Je kan dan bijvoorbeeld
de ZHR uitrekenen en vergelijken met
die van andere waarnemers in de wereld.
Hoe bereid je je op een nachtje waarnemen voor en wat heb je nodig om goede
waarnemingen te krijgen?
• een donkere waarneemplaats met zicht
op een groot deel van de sterrenhemel
en zo ver mogelijk van lantaarnpalen
of andere storende lichtbronnen
• warme kleding en schoeisel, zowel in
de winter als in de zomer
• een stretcher of ligstoel
• een betrouwbaar uurwerk, dat op de
seconde nauwkeurig de tijd weergeeft
• een zaklampje dat rood licht uitstraalt
(wit licht verblindt!)
• een pen en een waarneemformulier, of
• een cassetterecorder of memorecorder, waarop je je waarnemingen direct
inspreekt.
Het is verstandig om de tijd dat je gaat
kijken op te delen in stukken van bijvoorbeeld dertig minuten. Tel gedurende deze
dertig minuten de meteoren die je ziet en
probeer van elke meteoor de helderheid
te schatten. Dit doe je door de helderheid
van de meteoor te vergelijken met die van
de sterren. Als je het moeilijk vind om de
helderheid te schatten dan kan je het ook
alleen bij het tellen laten. Vermeld op het
formulier hoe laat de waarneemperiode
is begonnen en geëindigd en begin vervolgens aan een nieuwe periode van dertig minuten.
Om de gegevens later te kunnen verwerken in combinatie met de gegevens
van andere waarnemers, is
het van belang de magnitude
van de zwakst zichtbare ster
te weten ofwel de grensmagnitude. De grensmagnitude
wordt bepaald met behulp
van drempelvelden. Drempelvelden kun bijvoorbeeld
vinden op http://www.astro.
uu.nl/~meteors/drempelvelden.html. Dit drempelveld
kan je gebruiken in de zomer,
bijvoorbeeld tijdens het waarnemen van de Perseïden. Het gebruik
ervan gaat als volgt. Ieder uur in een
waarnemingsnacht tel je het aantal sterren dat jij binnen het betreffende drempelveld ziet, inclusief de hoeksterren van
het veldje (de tellingen zijn nodig om aan
jouw waarnemingen te rekenen; neem
dus geen tellingen van andere waarnemers over, want die zien misschien meer
of minder sterren dan jij). In de tabellen
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naast het drempelveld staat achter het
aantal getelde sterren (n) ook de bijbehorende grensmagnitude (m). Deze grensmagnitude noteert men ook op het waarneemformulier.

in het aantal te verwachten vuurbollen.
Zo verschijnen er in het voorjaar, wanneer de Zon nabij het lentepunt staat,
ruim driemaal zoveel vuurbollen als in
de herfst.

Als je bij het waarnemen aan deze zaken
denkt, staat niets je in de weg om te beginnen aan deze interessante hobby; bovendien lever je ook nog een nuttige bijdrage aan de wetenschap. Op meerdere
plaatsen in Nederland wordt tijdens een
meteorenzwerm in groepsverband waargenomen. Het waarnemen van meteoren
is vaak een gezellig groepsgebeuren, en
hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Vuurbollen en meteorieten
Soms overleeft een meteoroïde haar
tocht door de atmosfeer en komt zij op
de Aarde terecht. Dat stukje, dat inmiddels veel kleiner is geworden dan de oorspronkelijke meteoroïde, heet meteoriet.
In Nederland zijn in de loop van de eeuwen slechts vijf meteorieten gevonden.
Meteorieten zijn dus erg zeldzaam.

V

Helemaal zeldzaam is dat je zowel een
heldere vuurbol aan de hemel ziet als
ook de meteoriet terugvindt die de vuurbol veroorzaakte. De laatste keer was dit
alweer 20 jaar geleden. Op 8 april 1990
werd er een meteoriet gevonden die door
het dak van een huis was gevallen. Diezelfde avond hadden duizenden mensen

uurbollen

Vuurbollen zijn ook meteoren, maar de meeste meteoren die wij 's
nachts aan de hemel kunnen zien, zijn
niet zo helder. De meeste zijn even helder
als de sterren aan de hemel. Hoe helder
een ster is wordt uitgedrukt in magnitude. De helderste ster, Sirius, is van de
magnitude –1 en de zwakste sterren die
je met het blote oog net kan zien, hebben
een magnitude van rond +6. Soms zie je
wel eens een heel heldere ster aan de hemel staan, dat is dan vaak de planeet Venus en die kan een magnitude bereiken
van -4. De Maan is nog helderder dan
Venus en heeft een magnitude van -12.
Het aller-helderste object aan de hemel
is natuurlijk de Zon, die is zo helder dat
je er zelfs niet naar kan kijken. In magnituden is de zon -26. Van alle 200 meteoren die er aan de hemel verschijnen is er
een even helder of helderder dan Venus.
Een meteoor die even helder of helderder

is dan Venus noemen we een vuurbol.

Wanneer kunnen we vuurbollen zien?
Vuurbollen kunnen altijd en op iedere
plaats aan de hemel verschijnen, maar
wanneer de Aarde door een zwerm van
meteoroïden in de ruimte trekt, is er een
hogere kans op het verschijnen van een
vuurbol. Er zijn jaarlijkse veranderingen

in Nederland en Duitsland een mooie
vuurbol gezien.
Het herkennen van een meteoriet is vaak
niet zo moeilijk. Een meteoriet bezit een zwarte, relatief
gladde smeltkorst van nog
geen millimeter dik. Voor een
leek onderscheidt een meteoriet zich op dit punt zeer duidelijk van stenen die al op de
Aarde liggen. Een meteoriet
is in 99 van de 100 gevallen magnetisch. Wanneer de
steen dus niet met een magneet kan worden aangetrokken is het al bijna zeker geen
meteoriet. De steen zal ook redelijk vast
van structuur zijn. Een steen die, wanneer men hem vastpakt, in stukjes uiteenvalt, zal in veel gevallen ook geen
meteoriet zijn. Zeer waarschijnlijk had
hij dan ook de val door de dampkring
niet overleefd. Zekerheid over de echtheid van een meteoriet kan alleen onderzoek door een deskundige geven. Die
onderzoekt een afgesneden, transparant
Universum 3 2010

• Wat zijn meteoren?
stukje van de oorspronkelijk meteoriet.
Indien hij hierin chondrulen kan waarnemen (zeer ﬁjne silicium insluitsels)
dan betreft het een steenmeteoriet. Hij
kan ook een stukje van de oorspronkelijke steen afsnijden en het snijvlak ver-

volgens polijsten. Als hierin vervolgens
de zogeheten Widmannstättenpatronen
worden aangetroffen, betreft het een
ijzermeteoriet.
Meteorieten liggen dus bepaald niet voor
het oprapen. Toch kan het voorkomen
dat iemand een meteoriet vindt of op
een andere manier in zijn bezit krijgt.
De kans dat jezelf zomaar een meteoriet
vindt, is heel klein, doch het Meteorieten
Documentatie Centrum van de Werkgroep Meteoren is zeer geïnteresseerd
in vondsten van mogelijke stenen uit de
ruimte. Heb je een stukje steen waarvan
je twijfelt of uit de ruimte komt, aarzel
dan niet om een oordeel te vragen aan
het Meteorieten Documentatie Centrum.

Ik heb een vuurbol gezien!
De Werkgroep Meteoren is zeer geïnteresseerd in jouw waarneming van heldere vuurbollen. Zie je een vuurbol, dan
kan je deze melden bij het Meldpunt
Vuurbollen, als het even kan onder vermelding van de volgende bijzonderheden:
• Wanneer en hoe laat heb je de vuurbol
gezien?
• Waar aan de hemel heb je de vuurbol
gezien? Bijvoorbeeld in welk sterrenbeeld.
• Hoe was de baan van de vuurbol?
Waar begon de vuurbol en waar doofde
hij weer uit?
• Waar was je zelf toen je de vuurbol
zag?
• Hoe helder denk je dat de vuurbol was?
• Eventuele andere opvallende kenmerken van de vuurbol.
Je kunt je waarnemingen van de vuurbollen sturen aan: JoostHartman@sterrenkunde.nl
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D

e Werkgroep Meteoren
en het Meldpunt Vuurbollen.

De Werkgroep Meteoren (WGM) is een
vereniging voor mensen die geïnteresseerd zijn in meteoren. De Werkgroep,
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), is opgericht in 1946
en bestaat uit ongeveer vijftig leden. Op
dit moment houdt de Werkgroep zich
voornamelijk bezig met zeven verschillende onderwerpen: fotograﬁe, visueel
waarnemen, waarnemen met behulp van
de radio, vuurbollen, all sky waarnemen,
rekenen en data verzamelen en uitwerken. Verder maakt het Meteorieten Documentatie Centrum (MDC) deel uit van
de WGM. Het MDC beschikt over informatie over meteorieten.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over meteoren,
meteorieten en vuurbollen kijk dan eens
op de volgende internetsites:
www.werkgroepmeteoren.nl
www.sterrenkunde.nl
www.imo.nl

Meteorenzwermen
Zwerm
Boötiden

Periode
1 – 5 jan

Maximum
3 januari

ZHR
120

Bijzonderheden
Scherp maximum

Virginiden

25 jan - 15 apr

Diverse

<5

Traag, vuurbollen!

Lyriden

16 - 25 apr

22 april

20

Kort Maximum

αCapricorniden

3 jul - 25 aug

30 juli

4

Traag, helder, oranje
vuurbollen

δ-Aquariden

12 jul - 19 aug

28 juli

20

Traag, heldere vuurbollen

Perseïden

17 jul – 24 aug

12 augustus

100

Zeer rijke zwerm

κ-Cygniden

3 – 25 aug

17 augustus

3

Zeer traag, vaak helder, vuurbollen

α-Aurigiden

25 aug – 5 sept

1 september

10

Hoge activiteit in
1935 en 1986

Draconiden

6 – 10 okt

8 oktober

Variabel

Sterrenregen in 1933,
1946, 1998

Orioniden

2 okt – 7 nov

21 oktober

20

Snel, nalichtende
sporen

Tauriden

1 okt – 25 nov

7 november

10

Traag, oranjekleurig,
vuurbollen! Meerdere
maxima

Leoniden

14 – 21 nov

18 november Variabel

Doorgaans kleine
zwerm, echter sterrenregens in 1998,
1999, 2001 en 2002

Geminiden

7 – 17 dec

13 december 120

Rijke zwerm, veel
heldere meteoren

Ursiden

17 – 26 dec

22 december

Kort maximum, onregelmatig

10
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• De Natuurkunde van een meteoor

De Natuurkunde van een meteoor.
Door: Joost Hartman

Dat een meteoor een stukje kosmisch stof is wat “verdampt” in de
dampkring, en daarbij de omringende lucht tot gloeien brengt, dat
weten de meeste meteoorwaarnemers wel. Tevens is ons geleerd dat
de oorspronkelijke meteoroïde die
de meteoor veroorzaakt vaak niet
groter zou zijn dan een zandkorreltje. Echter hoe de natuurkundige processen nu precies in elkaar
zitten, daar zullen de meesten van
ons weinig weet van hebben. Het
is echter wel heel leuk om precies
te weten waar we nu vele heldere
nachten naar aan het kijken zijn.

te botsen. In tabel 1 is de vrije weglengte
van luchtdeeltjes aangegeven.

Op een mooie zondagmiddag ben ik
eens gaan spitten in literatuur en op het
internet, en inderdaad kwam ik menig
wetenschappelijke verhandeling over
de fysica achter een meteoor tegen. De
meeste stukken stonden vol met natuurkundige formules, en na het lezen van
de inleiding moest ik helaas al afhaken.
Gelukkig was er ook wat meer toegankelijke informatie beschikbaar, helaas
allemaal sterk versnipperd over verschillende sites en zich enkel toespelend
op één onderdeeltje van de meteoor. Om
een duidelijk beeld voor mezelf te creëren heb ik vervolgens maar besloten om
e.e.a. op papier te zetten, resulterend in
het artikel wat je nu aan het lezen bent.

Wanneer
de meteoor
in een lager
gedeelte
van de
dampkring
terechtkomt treedt er nog een tweede
fenomeen op. “Ram pressure” is de
druk die ontstaat op een lichaam wat
met supersonische snelheid beweegt
door een vloeibaar medium. Ik heb geen
goede Nederlandse vertaling voor het
begrip ram pressure kunnen vinden.
Dus houden we
de Engelse term
maar even aan.

L

Ram pressure
kun je vergelijken met de druk
die de boeggolf
van een boot (de
golf die voor de
boot komt ten
gevolge van het
voortgaan van
de boot door het
water) uitoefent
op bijvoorbeeld
een leeg sinaasappelsappakje
wat in het water

icht

Het feit dat wij op aarde een
meteoor zien, zou te maken
hebben met de wrijving die de luchtdeeltjes op de meteoroïde uitoefenen.
De meteoroïde zou daardoor opwarmen,
en zijn energie overdragen aan de lucht
welke daardoor geïoniseerd raakt, wat
wij dan vervolgens kunnen waarnemen
als licht. In werkelijkheid zit het proces
toch een stuk gecompliceerder in elkaar.
Doch zou ik, wanneer ik een leek moet
uitleggen wat een meteoor is, nog steeds
vasthouden aan bovenstaand verhaal.
Op de hoogte waarop een meteoor
oplicht is de lucht vele malen ijler
dan op Aarde. Zodoende is de wrijving ook een stuk lager. Dit komt
tot uiting in de “vrije weglengte”.
De vrije weglengte is de afstand die
een luchtdeeltje kan aﬂeggen zonder daarbij op een volgend deeltje
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Naarmate de meteoor dieper in de
dampkring binnendringt neemt ook het
aantal botsingen tussen de lucht en de
meteoor snel toe. Door het toenemend
aantal botsingen zal de meteoor vertragen, en verliest de meteoor bewegingsenergie. Echter de wet tot behoud van
energie vertelt ons dat de (bewegings-)
energie niet zonder meer verloren kan
gaan. Deze
energie
wordt
omgezet in
warmte.

3

drijft; die zal van de boot vandaan gedrukt worden. Bij een meteoor die met
hoge snelheid door de bovenste luchtlagen van de dampkring beweegt zal
ook een boeggolf of schokgolf ontstaat,
die veroorzaakt wordt door de extreem
snelle compressie van de lucht voor de
meteoor. Door de snelle compressie van
de luchtdeeltjes stijgt ook
de temperatuur van deze
deeltjes zeer
snel. (Denk
maar aan het
oppompen van
de ﬁetsband,
bij toenemende
druk, stijgt de
temperatuur).
De meteoor wordt sterk vertraagd doordat de boeggolf veel weerstand biedt,
hierdoor komt er nog veel meer warmte
vrij. Het is dus voornamelijk deze
schokgolf, en niet de wrijving, welke de
luchtdeeltjes opwarmt. De luchtdeel-

Op het moment
dat de schokgolf
ontstaat wordt de
meteoor helderder

Tabel 1: Vrije weglengte van luchtdeeltjes
Hoogte
Vrije weglengte
zeeniveau
Enkele atoomdiameters
80 kilometer

2 millimeter

100 kilometer

2,2 centimeter

120 kilometer

26 centimeter

150 kilometer

1400 centimeter

De boeggolf van een boot in het water

tjes verwarmen op hun beurt weer de
meteoor wanneer deze daar vervolgens
langs stromen. Op het moment dat de
schokgolf ontstaat wordt de meteoor
helderder. Als meteoorwaarnemer is dit
inderdaad geen onbekend fenomeen.
Op veel foto’s is duidelijk te zien dat een
meteoor in de onderste helft van zijn
baan helderder is. Bij zwakkere metelees verder op blz 27!
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Wat is de brandpuntafstand van een telescoop
gedeeld door de brandpuntafstand van het oculair?

Wat is het nadeel van een telescoop met een
enkelvoudige lens?

Wat was de voornaam van de opsteller van de
Messierlijst?

In welk jaar gaf de paus Galileo gelijk in dat de
aarde niet in het midden van het heelal staat?

Wat is de naam van het beroemde boek van Isaac
Newton waarin o.a. de zwaartekracht is beschreven?

Hoe heet het zeer goed verkochte boek van Stephen Hawking uit 1988?

In welk boek van H.G. Wells, gebruikt voor twee
ﬁlms, een hoorspel en een musical, vallen marsmannetjes de aarde aan?

Op welke hemellichamen in het zonnestelsel is een
ruime hoeveelheid vloeibaar water aanwezig?

Welke planeten kun je door een telescoop niet als
een rond schijfje zien?

Wie is vooral bekend geworden om onderzoek naar
de energievoorziening van de zon en kreeg daar in
1967 de Nobelprijs voor?

Met welk Engels zinnetje onthouden astronomen de
volgorde van sterren volgens de spectraalklasseindeling?

Zijn bolvormige sterrenhopen hele oude of hele
jonge sterren?

In welk jaar liep Youri Gagarin op de maan?

Wie was de eerste levende in een baan om de
aarde?

Wat is de naam van de veelgebruikte Russische
lanceerraket?

In welk jaar is de JWG opgericht?

Hoe groot is de spiegel van JWG Dobsonkijker?

Naar welke JWG’er is een planetoïde genoemd?

Staan in de NGC catalogus in het algemeen helderdere objecten dan in de IC catalogus?

Een telescoopmontering kan parallactisch of … zijn

Waar is het zenit?

In welk jaar ontdekte Edwin Hubble dat het heelal
steeds groter wordt?

Wat berekenden de Engelsman Adams en de Fransman Le Verrier in 1845 en 1846?

Wat gebeurde er ongeveer 4,6 miljard jaar geleden?

De maantjes van Mars heten Phobos en …?

Op welke planeet is de Grote Rode Vlek?

Rond welke planeet of planeten vind je ringen?

Zijn zware sterren sneller of langzamer door zijn
brandstof heen dan lichte sterren?

Moet een ster 2,5, 25 of 250 keer zo zwaar als de
zon zijn om als supernova te eindigen?

In welke reactor in Frankrijk gaat men proberen om
energie op te wekken zoals op de zon gebeurt?

Welke snelheid moet een satelliet hebben om niet
naar de aarde terug te vallen?

In welk jaar werd de Hubble Space Telescope
gelanceerd?

Welke naam, waarvan de afkorting een vrouwennaam is, had de eerste deels Nederlandse satelliet?

In welk café, waar ook de JWG-nieuwjaarsborrel
wordt gehouden, kun je het JWG bestuur nog wel
eens vinden?

Wat is de naam van de sterrenwacht waar het JWG
bestuur vergadert?

Was de gemiddelde leeftijd van het JWG bestuur in
2009 ouder of jonger dan 25 jaar?

Wat is de meer gangbare naam voor M42?

Wat is het Messiernummer van de Andromedanevel?

Hoe kun je de maximaal zinvolle vergroting van een
telescoop snel berekenen?

Bedacht Christiaan Huygens dat licht bestond uit
golven of deeltjes?

Hoe oud zijn de oudst gevonden overblijfselen van
bacterien?

Publiceerde Einstein de algemene relativiteitstheorie in 1905 of 1916?

Wie heeft Saturnus ontdekt?

Hoeveel manen heeft Mercurius?

Welke planeten hangen er in het Eise Eisinga
planetarium?

Een ster krijgt energie door eerst waterstof om te
zetten in helium. Waarin wordt helium vervolgens
omgezet?

Bij de vorming van helium in de kern van de zon,
ontstaan nog twee soorten deeltjes, welke zijn dat?

Naar welke astronomen is het diagram genoemd
waarin sterren geplaatst zijn volgens hun temperatuur en helderheid?

Welke Amerikaanse president kondigde in 1961 aan
dat er voor 1970 een Amerikaan op de maan zou
zijn geweest?

Hoe heette de Duitse raketgeleerde die na de Tweede Wereldoorlog in Amerika de basis legde voor de
maanlandingen?

Welke Space Shuttle ontplofte kort na de lancering
op 26 januari 1986?

Wat is de volledige naam van JWG mascotte Joris?

Bij welk Twents stadje zijn de Jongerenkampen
elke zomer?

Welke oud hoofdredacteur van Universum heeft
al vele tientallen boeken over sterrenkunde
geschreven?

Is de spiegel van de grootste telescoop in de
Utrechtse sterrenwacht 26, 35, 42 of 52 centimeter?

De Fransman Messier vond heel veel nevels, maar
waarnaar was hij eigenlijk op zoek?

Wat voor type spiegeltelescoop is de JWG-Dobsonkijker?

Hoeveel jaar geleden zorgde een neerstortende
komeet voor het uitsterven van de dinosauriërs?

In welk jaar ontdekte Galileo de maantjes van
Jupiter?

Als de ster van Bethlehem echt heeft bestaan, welk
natuurverschijnsel was het dan waarschijnlijk?

Wat is er bijzonder aan de lengte van een dag op
Venus?

Waarom gingen de eerste ruimtevaartuigen die op
Venus landden heel snel stuk?

Welke planeet smaakt naar chocola?

Hoe heet het restant van een ster nadat het als
supernova is ontploft en het geen zwart gat is
geworden?

Wat is de temperatuur aan de oppervlakte van rode
sterren zoals Betelgeuze?

In welk jaar was voor het laatst een supernova met
het blote oog te zien?

Hoeveel dagen duurde de eerste bemande reis naar
de maan en terug?

Wat zei de bemanning van de Apollo 13, die op weg
was naar de maan, toen er iets fout ging?

Wat zei Neil Armstrong toen hij als eerste mens een
stap op de maan zette?

Welke snelle voorzitter van de JWG gaf in 2010 na
vele jaren het stokje over aan zijn opvolger?

Hoeveel pagina’s in Universum hebben een
kleurtje?

Wat is de naam van de kampeerboerderij waar elk
jaar het Ouderenkamp wordt gehouden?

Hoeveel zwakker is een ster van magnitude 2 in
vergelijking met een ster van magnitude 1?

Welke magnitude heeft de volle maan?

Kun je Pluto zien met een telescoop met een 6 cm
lens?

Wie bedacht al in het begin van de 17e eeuw rekenregels om de planeetbanen te beschrijven?

In welke stad is in 1608 een “buyse waarmede men
verre kan sien” uitgevonden

Welk onderzoek, waarvoor de formule E=mc 2
belangrijke was, was tot de bouw van het ISS het
duurste onderzoek ooit?

Welke familieband hadden, volgens de mythologie,
Jupiter, Saturnus en Uranus?

Wat ontdekte Edmond Halley?

Als een weegschaal op aarde 50 kilogram aangeeft,
hoeveel geeft die dan op Mars aan?

Is de Orionnevel een plek waar sterren ontstaan, of
een restant van een gestorven ster?

Zijn de sterren van de Pleiaden 100 miljoen, 1
miljard of 10 miljard jaar oud?

In welk jaar werd er voor het eerst een planeet
ontdekt bij een andere ster dan de zon?

Welke astronaut van de Apollo 11 is niet op de
maan geweest?

Hoe noemt men de bescherming van de space shuttle die ervoor zorgt dat de shuttle niet verbrandt in
de dampkring?

In welk ruimtestation is de Nederlander André
Kuipers geweest?

Op welk buitenlandkamp, dat gehouden werd van
1987 tot 1995, was een telescoop aanwezig met een
spiegel van 106 cm?

Hoeveel zonsverduisteringskampen organiseerde de
JWG in 1999?

In welk jaar was er een zomerkamp op IJsland?

Charles

Je krijgt ongewenste kleureffecten

De vergroting

A brief history of time (Ned.: Het Heelal)

Principia Mathematica (Voluit: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)

1992

Mercurius en Venus

De Aarde en Jupitermaan Europa

The War of the Worlds

Oude

Oh Be A Fine Girl Kiss Me (Right Now Sweetheart)

Hans Bethe

Sojoez

Het Russische hondje Laika

nooit (Youri Gagarin was de eerste mens in de
ruimte)

Bert van Sprang, de oprichter van de JWG (Planetoide 3098)

15 cm

1967

Recht boven je

Azimutaal

Ja

Het zonnestelsel ontstond

De locatie van de nog niet ontdekte Neptunus

1929

Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus

Jupiter

Deimos

ITER

2.5

Sneller

Amerikaans Nederlandse Satelliet

1990

8 Kilometer per seconde

Jonger (namelijk 24 jaar)

Sonnenborgh

Het Stichtse in Utrecht

De diameter van de lens of spiegel (in mm) keer 1,5

M31

Orionnevel

1916

3,5 miljard jaar

Golven

Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus

Geen

De planeet is al vanuit de oudheid bekend

Ejnar Hertzsprung en Henry Russel

Elektronen en neutrino’s

Koolstof

Challenger

Werhner von Braun

John F. Kennedy

Govert Schilling

Ootmarsum

Joris ‘t Wollige Gevalletje

Een Newton telescoop

Kometen

35 cm

Een samenstand van planeten

1609

65 miljoen

Mars

Vanwege de gigantisch hoge luchtdruk op Venus

Het duurt langer dan een Venusjaar

1987

ca. 3000 - 4000 °C

Een neutronenster

That’s one small step for a man, one giant leap for
mankind

Houston, we’ve had a problem!

8 dagen

Ons thuis

8

Marcel Haas

Nee

-13

2,5 keer

De ontwikkeling van de atoombom

Middelburg

Johannes Kepler

19 kg

De omlooptijd om de zon van de naar hem vernoemde komeet

Uranus was Saturnus’ vader; Saturnus was Jupiter’s
vader

1995

100 miljoen jaar

Een plek waar sterren ontstaan

International Space Station

Het hitteschild

Michael Collins

Nooit

2

Het Puimichelkamp (in de Provence, Zuid-Frankrijk)

er’s

jk)

2,2 miljoen jaar

2 keer (met elk oog een keer)

Daar staat Neptunus veel hoger aan de hemel

De kosmische achtergrondstraling

De opkomst van de Nazi’s (Einstein was van Joodse
afkomst)

Nooit (die bestaat niet)

Hij dacht dat het een ster was

01/01/1801

Minder (ongeveer 300.000

Rode Reuzen

13,7 miljard

IJzer

De Pioneer 10

12 (1977 - 1989)

Wubbo Ockels

Mattia Muilwijk

JVS (Jongeren Vereniging voor Sterrenkunde)

Het JWG-buitenlandkamp van 2004 tot 2008 in
Zuid-Frankrijk

Ze zijn oranje/rood van kleur en relatief oud

Arcturus

Arcturus

Onderzoek naar beweging van stof in het zonnestelsel

Minder (alleen Marie Curie en Maria GoeppertMayer)

Dynamiet

Kanalen

In 1543

Hij heeft hem ontdekt

Drie keer

Pulsars

Mercurius en Venus

Nooit (in de ruimte is geen geluid)

Met zonnecellen

Vloeibaar waterstof

Marcel Vonk

Maarten Kleinhans

De sappenbar

Albireo

Geen enkele

Perifeer waarnemen

1781

Stephen Hawking

1659

Voyager 2

Galileo

8 Minuten en ca. 20 seconden

Orion-arm

De Virgo Supercluster (of Lokale Supercluster)

10 parsec (of 32,6 lichtjaar)

Space Oddity

2001, A Space Odyssee

The hitchhikers guide to the Galaxy

Ja

Als je niet meer op school zit

Annika

Daar is minder beeldverstoring door trillende lucht

Een paraboloïde

De Halternevel (M27)

58 jaar

Als Duits wapen in de Tweede Wereldoorlog

1781

-235°C

Stikstof

New Horizons

1000

SETI@home (Search For Extra Terrestrial Intelligence)

Groen

36000 km

In Cape Canaveral (op Kennedy Space Center) in
Florida

Nee

Vier keer (vanaf 16 jaar 1 keer)

Het Iedereen Is Een Ster Spel

176

Tijdens een zonsverduistering

De Driehoeksnevel (M33)

Het Zuiderkruis

Zijn broer Constantijn Huygens

Neptunus (1846 om 1877)

Hij zag een appel naar beneden vallen

Een rondje met een + teken erin

Himalia

Geen (Op deze gasplaneet kun je niet landen)

Over 5 miljard jaar

Jupiter

Bruine dwerg

1959 (De Russische Loenik 2)

De ontplofﬁng van de space shuttle Columbia

Noordwijk Space Expo

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weeren Sterrenkunde

Eieren zoeken

http://www.sterrenkunde.nl/jwg

Waarom kun je om Neptunus te zien deze eerste
helft van de eeuw beter op het zuidelijk halfrond
zijn?

Hoe vaak kun je zonder bescherming door een
telescoop naar de zon kijken?

Hoeveel jaar kijk je naar het verleden als je de
Andromedanevel ziet?

In welk jaar kreeg Einstein de Nobelprijs voor de
Sterrenkunde?

Vanwege welke ontwikkeling in Duitsland verhuisde
Einstein naar Amerika?

Welke toevallige ontdekking uit 1965 toonde aan
dat het heelal ongeveer -270 °C is?

Zijn er meer of minder dan een miljoen planetoïden
bekend?

Wanneer werd de eerste en grootste planetoïde
Ceres ontdekt?

Wat dacht Galileo toen hij Neptunus zag?

Wat is het zwaarste element dat door energie
opwekkende kernfusie in een ster gevormd kan
worden?

Hoeveel jaar geleden was de oerknal?

Hoe heten zware sterren die relatief koel zijn?

Wie was de eerste Nederlander in de ruimte?

In hoeveel jaar is de Voyager 2 van de aarde naar
Neptunus gevologen?

Welk “verkennend” ruimteschip heeft als eerste een
bezoek aan Jupiter gebracht?

Wat is Sirene?

Hoe heet de Vlaamse zuster van de JWG?

Wie is de tekenaar van Joris sinds eind 2009?

Bij welke ster kom je uit als je de staart van de
Grote Beer doortrekt?

Welke ster is helderder, Wega of Arcturus?

Wat hebben de sterren Betelgeuze, Arcturus en
Aldebaran gemeen?

Wat is de bekendste uitvinding van Alfred Nobel,
naar wie de Nobelprijzen zijn vernoemd?

Hebben er meer of minder dan 5 vrouwen de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen?

Voor welk stofﬁg onderzoek ontving Queen gitarist
Brian May in 2007 de doctorstitel?

Om welke redenen is Christiaan Huygens al eeuwen
verbonden met de grote Saturnusmaan Titan?

In welk jaar schreef Copernicus dat de aarde om de
zon draait?

Wat dachten Lowell en Schiaparelli op Mars te zien?

Welke planeten zullen tegen het eind van het leven
van de zon zeker worden opgeslokt?

Welke hemellichamen draaien met extreme regelmaat rondjes om hun eigen as?

Hoeveel keer meer waterstof dan helium is er in
het heelal?

Wat is de belangrijkste vloeibare brandstof van een
raket bij de lancering?

Hoe komt een ruimteschip buiten de aarde aan
stroom?

Wanneer ontploft een raket in de ruimte met een
daverende knal?

Wat voor bar wordt er elk jaar op Ouderenkamp
gehouden?

Welke niet al te grote “hans” was van 1998 tot 2001
voorzitter van de JWG?

Welke vurige penningmeester heeft in de jaren ‘90
jarenlang het JWG-geld beheerd?

Hoe noemt men het als je door een telescoop net
naast een nevel kijkt?

In welk sterrenbeeld ligt Stephen’s Quintet?

Welk mooi dubbelstersysteem vind je in de kop van
de Zwaan?

Verscheen de, door Christiaan Huygens getekende,
eerste kaart van Mars in 1559, 1659 of 1759?

Wie werd 300 jaar na de sterfdag van Galileo geboren op 8 januari 1942?

Hoe lang doet het licht van de zon erover om de
aarde te bereiken?

Welk ruimteschip heeft van 1995 tot 2003 vele
rondjes om Jupiter gedraaid?

Met welke afstand van een ster tot de aarde wordt
gerekend om de absolute helderheid te bepalen?

Tot welk supercluster van sterrenstelsels behoort
onze Melkweg

In welk boek komt een raket voor met een “oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving” als motor?

In welke ﬁlm uit 1967, die 34 jaar later speelt,
wordt er met computer HAL een reis gemaakt naar
Jupiter?

Welke JWG’er is op de JWG skireis ook skileraar?

Wanneer mag je mee met de JWG skireis?

Welke nevel in het sterrenbeeld Vosje is geliefd bij
mensen in de sportschool?

Welke vorm moet een spiegel van een telescoop
hebben?

In welk jaar werd Uranus ontdekt?

Het eerste type raket met een functie was de V2.
Waarvoor diende deze raket?

Is Johannes Kepler 58 of 85 jaar oud geworden?

Hoe heet het ruimteschip dat in 2015 bij Pluto moet
aankomen?

Uit welk gas bestaat de atmosfeer van Titan
voornamelijk?

Hoe koud is het gemiddeld op Pluto?

Welke kleur heeft het naar de Nederlandse Hanny
Arkel vernoemde Hanny’s Object?

Welk project was het eerste project waarbij computers van gewone burgers werden gebruikt om
berekeningen te doen?

Komt er 10, 100 of 1000 Watt aan zonlicht op een
m2 op een zomermiddag in Nederland?

Mag een astronaut zijn ruimtepak na de missie
houden als souvenir?

Waar worden in Amerika de raketten gelanceerd?

Hoeveel Universum pagina’s worden er jaarlijks
gemaakt?

Bij welk JoKaspel moet je kaartjes met elementen
verdienen om een planeet te worden?

Welk sterrenbeeld, dat in Nederland niet te zien is,
staat in o.a.de Australische en Nieuw-Zeelandse
vlag?

Wat is na de Andromedanevel het helderste sterrenstelsel dat vanuit Nederland te zien is?

Wanneer is het mogelijk om Mercurius hoog aan de
hemel te zien staan?

Welke gebeurtenis zou Isaac Newton het idee gegeven hebben hoe de zwaartekracht werkt?

Werd er eerder een maan ontdekt bij Mars of bij
Neptunus?

Wie bouwde de telescoop van Christiaan Huygens?

Welk ruimteschip is er op Saturnus geland?

Wat is de op 4 na grootste maan van Jupiter?

Met welk symbool wordt de planeet aarde aangeduid?

Hoe noemen we een ster die zo klein is dat er
slechts een beperkte vorm van kernfusie kan
optreden?

Als Betelgeuze op de plek van de zon gezet zou
worden, welke planeet zou dan net niet in de ster
verdwijnen?

Wanneer zal de zon sterven?

Waar in Nederland kun je modellen van ruimtevaartuigen bekijken op ware grootte?

Vanwege welke schokkende gebeurtenis in 2003
heeft er enkele jaren geen space shuttle gevlogen?

In welk jaar kwam er voor het eerst een door mensen gemaakt voorwerp op de maan?

Wat is de URL van de JWG site?

Welke activiteit zal nooit op Paaskamp ontbreken?

Wat is de landelijke amateursterrenkunde vereniging voor volwassenen (waar de JWG ooit onderdeel van uitmaakte)?

Sinds welk jaar bestaat het Eise Eisinga planetarium
in Franeker?
Welk ruimteschip heeft alle reuzenplaneten
bezocht?
Hoe heet de spiraalarm van de Melkweg waar de
zon zich in bevindt?
Welk liedje van David Bowie gaat over een astronaut?
Mag je als 13 jarige mee op Winterkamp?

Waarom staan professionele telescopen vaak op
hoge bergen?

Op hoeveel kilometer van de aarde staat een satelliet die altijd boven dezelfde plek op aarde is?
Hoe vaak telt een stem op een Algemene Leden
Vergadering mee van een JWG-lid van 15 jaar?
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• De Natuurkunde van een meteoor
oren treedt het effect beperkt of soms
zelfs helemaal niet op.
In het bovenstaande verhaal heb ik
proberen uit te leggen wat er met de
meteoroïde gebeurt wanneer deze in de
dampring terechtkomt. Door twee verschillende krachten zal de meteoroide
vertragen en de vrijgekomen bewegingsenergie zal worden omgezet in warmte.
Echter hoe komt het dat een meteoor
licht geeft?
Ieder object in beweging bezit een energie waarvan de hoeveelheid afhankelijk
is van zijn massa en snelheid, de kinetische (of bewegings)energie.
E = 0,5 x m x v 2
Energie = 0,5 x massa x snelheid2
Bij botsingen tegen andere deeltjes
zal onze meteoor door de hierboven
omschreven processen langzaam
vertragen en daardoor energie
verliezen. Dit heeft tot gevolg
dat de bewegingsenergie wordt
omgezet in warmte-energie. De
botsingen en de warmte zorgen
ervoor dat de buitenste atomen
van de meteoor verdampen. Er
ontstaat een wolkje van natrium-,
ijzer- en magnesiumatomen om
het meteoroïdedeeltje heen. Door
de aanhoudende botsingen en
vrijkomende bewegingsenergie
worden die atomen geforceerd
de energie op te nemen. De enige
manier waarop dit kan gebeuren
is door de elektronen welke om de
kern van het atoom heen cirkelen
in een andere baan, verder van de
kern, te laten cirkelen. Om dit te
bewerkstellen is namelijk energie
nodig, en hiervoor wordt dus de
vrijgekomen bewegingsenergie
gebruikt. Op het moment dat de
energie is opgenomen, en het
elektron in een hogere baan om
de kern draait, wil het atoom weer
terug naar zijn grondtoestand. Dit
doet het atoom door de opgenomen energie vrij te laten komen
in de vorm van licht, het elektron
verplaatst zich weer naar zijn
oorspronkelijke positie, en alles is
weer terug bij het oude.
De kleur die de meteoor heeft
is ook direct gerelateerd aan
bovenstaande uitleg. Het uitgestraalde licht is van een bepaalde
golﬂengte en ook kleur. Dit komt
omdat ieder geïoniseerd element

in zijn eigen unieke golﬂengte licht gaat
uitstralen. De kleur van de meteoor
vertelt dus uit welke
elementen de meteoroïde is opgebouwd.
Natrium geeft een
oranjegeel licht, ijzer
geeft een geel licht,
terwijl magnesium
een blauwgroene kleur
geeft. Calcium straalt
in violet. Silicium en
het in de atmosfeer
aanwezige stikstof
zenden een rode kleur
licht uit.

die in de buurt van de Aarde komt,
wordt op een zeker punt door diezelfde

S

Aarde aangetrokken. Op een zeker
moment komt het deeltje in de dampkring terecht, en beginnen de hierboven
beschreven krachten zich op het deeltje
te botvieren. Behalve de eigen snelheid
van de meteoor hebben we ook nog de
valversnelling van de Aarde. De aarde
trekt alles naar zich toe, waarbij
de objecten, wanneer ze niet aan
wrijving zouden worden blootgesteld steeds sneller zouden gaan
bewegen.

De kleur van de
meteoor vertelt dus
uit welke elementen
hij is opgebouwd

nelheid

Iedere meteoor bereikt in zijn val
na verloop van tijd een constante
snelheid. Dit lijkt misschien onlogisch,
maar is het in zijn geheel niet. Een
meteoroïde met een bepaalde snelheid

I

onisatie

Zo noemen we het proces waarbij atomen een elektron kwijt raken. Laten we
als voorbeeld eens een zuurstofatoom nader
Een meteoor ondervindt gedubekijken. Helemaal binnen in het atoom zitten
rende zijn erbarmelijke tocht door
acht protonen en acht neutronen samengepakt.
de dampkring een valversnelling
Die protonen en neutronen samen noemen
we de kern van het zuurstofatoom.
Een atoomkern met elektronen eromheen
Die protonen hebben een positieve
elektrische lading. Het liefst zouden
ze ver bij elkaar uit de buurt blijven
want positieve ladingen stoten elkaar
af. De neutronen zorgen er voor dat
de protonen bij elkaar blijven. Zelf
zijn ze niet elektrisch geladen. Ze
zijn neutraal. Daarom zijn ze ook
neutronen genoemd. In een atoomkern zitten dus positieve deeltjes en
neutrale deeltjes. De atoomkern is
daarom altijd positief geladen. In
het zuurstofatoom bevinden zich ook
nog acht elektronen. Ze zijn veel lichter dan een proton of een neutron.
De elektronen hebben een negatieve
elektrische lading. Alle elektronen
bewegen heel snel om de kern heen. Omdat een
van ongeveer 9,8m/s2. Op zijn weg
atoom meestal evenveel protonen als elektronen
naar beneden dringt de meteoor
bezit is het elektrisch neutraal. De protonen
steeds dieper in onze atmosfeer.
zijn namelijk positief geladen en de elektronen
Hoe dieper de meteoor zich in
hebben een even grote negatieve lading. Als een
de dampkring binnendringt hoe
atoom nu een elektron verliest, krijgt dit atoom
meer luchtdeeltjes hij op zijn weg
een positieve elektrische lading.
tegenkomt en hoe meer moeite het
kost om nog verder naar beneden
Er zijn dan immers meer protonen dan elektrote vallen. Hoe sneller de meteoor
nen. Een geladen atoom noemen we een ion en
valt tegen hoe meer luchtdeeltjes
we zeggen dat het atoom geïoniseerd is. Heeft
hij zal botsen en hoe groter de
het atoom twee elektronen verloren dan zeggen
weerstand is die de meteoor zal
we dat het atoom tweemaal geïoniseerd is.
ondervinden. Omdat de weerstand
groter is dan bij een langzame
27
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• De Natuurkunde van een meteoor
Uit tabel 2 en de formule, kunnen we
direct de conclusie trekken dat snelle
meteoren veel helderder zijn dan
zwakke meteoren. Zo is een κ-Cygnide
van 10 milligram niet te zien, een
Perseide al een stuk beter maar een
Leonide van 10 milligram zal overduidelijk zichtbaar zijn. De massa van de
meteoor heeft ook een overduidelijke
invloed op de helderheid. Zo is duidelijk te zien dat een 100 keer zwaardere meteoor ongeveer 5 magnitudes
helderder zal zijn. De laatste variabele
komt niet tot uiting in deze tabel,
maar hoe rechter de hoek van inval is,
hoe helderder de meteoor zal zijn.

Een bijzonder heldere meteoor

meteoor zal de snelle meteoor eerder
zijn eindsnelheid bereiken.
Je kan het een klein beetje vergelijken
met een speerwerper die zijn speer de
grond in wil drukken. Drukt hij langzaam dan ondervindt hij langzaam maar
zeker meer weerstand van de grond.
Probeert hij in één keer de speer erin te
drukken dan zal dat sneller gaan maar
de speer zal minder diep in de grond
steken. Waarom de eindsnelheid van
een meteoor op een zeker punt constant
is, is nu niet moeilijk meer te verklaren:
op dat punt zijn de eigensnelheid van de
meteoor, en de valversnelling die door
de Aarde wordt veroorzaakt in een zeker
evenwicht. Op dat moment werkt er
evenveel valversnelling op de meteoor
als vertraging en zal het deeltje met constante snelheid naar de Aarde toevallen.

Waarbij de variabelen de volgende betekenis hebben:
M = helderheid van de meteoor in magnitude
m = massa van de meteoor in kilogram
v = de snelheid van de meteoor in kilometer per seconde.
Cos z = de hoek tussen de baan van de
meteoor en de loodlijn op de Aarde.
Wanneer we voor een aantal bekende
zwermen een tabel met onderstaande
variabelen invullen kunnen we een
aantal interessante conclusies trekken.
In de tabel 2 is voor z een waarde van 45
graden aangehouden.

Verband tussen snelheid, massa, magnitude en invalshoek
van een meteoroïde.
Er is een eenvoudige formule die het
verband laat zien tussen de snelheid,
massa, magnitude en invalshoek van
een meteoroïde. Het verband wordt
gegeven door:
M = 37,21 – 2,5LOG (mv4 cos z)
Tabel 2: Verband tussen helderheid en massa voor verschillende zwermen
Zwerm
Snelheid (km/s)
Helderheid bij een massa van
10 milligram 1 gram
100 gram
Quadrantiden
41,5
3.9
1.4
-3.6
Perseiden
59.4
2.3
-0.2
-5.2
κ-Cygniden
24.8
6.1
3.6
-1.4
Leoniden
70.7
1.6
0.9
-5.9
Geminiden
34.4
4.7
2.2
-2.8
28

We hebben nu een idee over de massa
van een meteoor en de daarbij behorende helderheid. Maar hoe groot is
een meteoor van een bepaalde massa
dan? Dit is makkelijk te bepalen. We weten dat de gemiddelde dichtheid van een
meteoroide 5 g/cm3 is. De eenvoudige
natuurkundige formule
Volume = massa / dichtheid
vertelt ons wat het volume van de meteoor dan bedraagt. Wanneer we uitgaan
van bolvormige deeltjes dan kunnen we
met behulp van de volgende formule de
afmetingen van de meteoroïde bepalen.
Volume = 4/3 π r3
π = Pi = 3.1416
r = de straal van de meteoroïde.
Voor de massa’s die we hebben aangehouden in de tabel hierboven betekent
dit dat de meteoroïde een diameter heeft
met de volgende afmeting:
10 milligram = 0,1 mm
1 gram = 1,5 mm
100 gram = 85 mm
Met dit artikeltje heb ik een beetje
inzicht proberen te verschaffen in de natuurkundige processen bij het verschijnsel meteoor. Toen ik met het schrijven
van dit artikel bezig was, zijn een aantal
antwoorden op vragen die ik had wel gegeven, er zijn echter ook nieuwe vragen
naar boven gekomen. Die worden misschien in een volgend Universum artikel
beantwoord.
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• JWG Triviant

JWG Triviantspel
Op de middenpagina’s van deze
Universum staan 30 kaartjes met
Trivant vragen. Je kunt deze pagina’s uit de UV halen en uitknippen. Daarna kun je er Triviant
mee spelen, zoals je dat ook met
het echte Triviant spel doet. Of je
neemt de kaartjes mee op de achterbank als je op vakantie gaat.
Op de JWG site (www.sterrenkunde.nl/jwg/) kun je de kaartjes
vinden in dezelfde grootte als de
kaartjes van het echte spel. Voor
als je thuis geen Triviant hebt,
vind je hieronder ook aangepaste
spelregels die je kunt gebruiken.
Speluitleg
Aantal spelers:
2 tot 6

Nodig:
Twee dobbelstenen met een verschillende kleur (bv. een rode en een witte)
Pen en papier
Doel: Van elk onderwerp minimaal een
“Triviantvraag” goed beantwoorden

Spelverloop:
De jongste speler begint. Deze speler
gooit met beide dobbelstenen. De rode
dobbelsteen bepaalt welke vraag je
krijgt: een 1 is de bovenste vraag van het
kaartje, een 2 de een na bovenste enzovoort. Een medespeler leest de vraag
voor. Als je de vraag goed beantwoordt,
mag je nog een keer gooien. Weet je het
antwoord niet, dan is de volgende speler
aan de beurt. Het goede antwoord (dat
achterop de kaartjes staat) moet wel
gezegd worden. Voor elke nieuwe vraag
wordt een nieuw kaartje gepakt.
Als je met de witte dobbelsteen een 6

gooit, dan geldt je vraag als een Triviantvraag. Nadat je een Triviantvraag
hebt gehad, mag de volgende vraag geen
Triviantvraag zijn. Het spel gaat net zolang door totdat een speler van alle zes
de categorieën minimaal één Triviantvraag goed heeft beantwoord.
Het is handig om per speler op te schrijven van welke categorie de Triviantvraag al juist is beantwoord.
Elk kaartje heeft vragen in de volgende
categorieën: Waarnemen, Geschiedenis, Zonnestelsel, Sterren, Ruimtevaart,
JWG
Spelers moeten onderling uitmaken hoe
nauwkeurig een antwoord moet zijn. Is
het bijvoorbeeld voldoende om alleen
een achternaam te weten, of moet ook de
voornaam goed genoemd worden? Ook
de nauwkeurigheid van bijvoorbeeld een
gevraagde datum of temperatuur wordt
aan de spelers onderling overgelaten.

Redacteurs gezocht!
Om ervoor te zorgen dat Universum ook volgende jaar weer 5
keer vol met interessante artikelen, puzzels en verhalen staat is
de redactie van Universum op zoek naar nieuwe redactieleden!
Als redacteur ben je verantwoordelijk voor één of meer artikelen
per Universum. Je denkt mee over onderwerpen voor stukjes en
je zorgt ervoor dat de schrijver (die hoef je niet zelf te zijn) op tijd
zijn of haar stukje inlevert.
Ook zijn we op zoek naar JWG’ers die goed kunnen layouten.
Als je ervaring hebt met het gebruik van Adobe Indesign en het
lijkt je leuk om mee te werken aan een mooie, nieuwe layout voor
Universum, dan is dit wellicht iets voor jou!
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de inhoud of juist de layout van Universum?
Stuur dan een e-mail naar universum@sterrenkunde.nl!
De redactie
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• Met de kijker op jacht

Met De Kijker Op Jacht
Door: Alke van der Kloet

Nu de zomer is begonnen is het
tijd voor vakantie en als je nou je
ouders lief aankijkt willen ze misschien wel naar een donker waarneemplekje op vakantie gaan om
goed nevels en bolhopen te kunnen waarnemen. Als je dit geluk
niet hebt of als je met je ouders
weggaat en beperkt bent door pakruimte kun je wellicht geen grote
telescoop mee nemen, maar een
verrekijker moet toch te doen zijn.
Iets wat altijd mooi waar te nemen
is, is de Maan. Dit is ongeacht of je
nu een grote, een kleine of geen telescoop maar een verrekijker hebt.
De Maan zit vol kraters en maanzeeën. Maanzeeën? Ja maanzeeen! Vroeger toen men namelijk
nog niet heel goede verrekijkers of
telescopen had, dacht men namelijk dat die grijze vlekken die het
gezicht van de maan vormen allemaal zeeën van water waren die
op het maanoppervlak stroomden.
Begin augustus is de maan in samenstand met Jupiter en Uranus
te vinden in het sterrenbeeld Vissen. Jupiter is prima te zien met
het blote oog met een magnitude
van -2,8 en Uranus is met een
magnitude van 5,8 wellicht net
te zien op donkere plekken met
weinig lichtvervuiling. Het kan
echter moeilijk zijn deze te onderscheiden van de sterren, maar
dit moet je natuurlijk niet tegenhouden Uranus toch op te zoeken.
Maar goed, terug naar de Maan. Vroeger
was men ook al erg geïnteresseerd in dit
hemelobject dat is ook niet zo vreemd,
want zij ziet er prachtig uit met haar
fasen en kraters. Zeker de kraters op
de fasescheiding zijn altijd mooi omdat
deze half in de schaduw vallen. Als je
de Maan gaat waarnemen is het zeker
bij volle maan ﬁjn om soms een ﬁ lter te
gebruiken omdat de Maan in zijn volle
toestand behoorlijk fel door de telescoop
schijnt.
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T

op 5 grote kraters

Zo op het oog lijken de kraters
op volgorde van groot naar klein
Ptolemaeus, Albategnius, Copernicus,
Lunicus en Cassendi. Deze grote kraters
zijn dus prima te zien met een verrekijker en een kleine telescoop. De meest
opvallende krater is ongetwijfeld Copernicus die aan de rand van een van de
maanzeeën zit en kraterstralen heeft die
over een groot deel van de Maan lopen.
Dit is daarom zeker een mooie krater
om mee te beginnen. Het is handig van
te voren even een maankaart te pakken
en deze te bekijken als je doelbewust
kraters of maanzeeën opzoekt, zodat je
weet waar je ongeveer moet kijken. De
Maankaarten hebben een vergelijkbaar
coördinatenstelsel als die van de Aarde.
De coördinaten geven aan hoe ver een
plaats (in het geval van de Maan een
krater of een maanzee) in het noorden,
zuiden, oosten of westen ligt. Het noorden en het zuiden worden noorder- en
zuiderbreedte genoemd en westen en
oosten oosterlengte en westerlengte.
Zo heb je op het midden van de Maanschijf de coördinaten 0° noorder- of
zuiderbreedte en 0° oostenlengte of
westerlengte. Op deze coördinaten ligt
een Maanzee die Sinus Medii heet. Dit is
Latijn voor Centrale Baai. Copernicus is
te vinden op ongeveer 10° noorderbreedte en 20° westerlengte. Copernicus ligt
dus 10° ten noorden van de Sinus Medii

en 20° westelijk daarvan, dus noordwestelijk. Een iets minder opvallende krater
die ik nog niet genoemd heb is Maurolycus. Deze heeft coördinaten tussen de
40° en 50° zuiderbreedte en 10° en 20°
oosterlengte. De regio om deze krater
heen is mooi omdat er zoveel verschillende kraters liggen van verschillende
grootten. Zeker als de maanschaduwgrens hier ligt is dit een mooi gezicht.
Dan zie je hoe sommige kraters half
wegvallen, wat in een gebied met erg
veel kraters echt geweldig is om te zien.
Bij dit soort gebieden probeer ik altijd
om de kraters na te tekenen al dan niet
met scheidingslijn. Dit is lastig, maar
waar het om gaat is dat je steeds meer
ziet omdat je actief aan het kijken bent
en pas dan ontdek je de pracht en praal
van de Maan echt. Wat je ook kunt doen
(als je een telescoop met volgmotor en
een camera hebt) is een foto maken
van de Maan. Op OuderenKamp 2009
hebben twee deelnemers Jonathan Juursema en Leon Oostrum hun telescoop
en camera bij elkaar gepakt om foto’s
van de Maan te maken er werd hierbij
gebruik gemaakt van een Celestron
C8 telescoop waaraan een Canon EOS
1000D aangekoppeld. De sluitertijd was
ingesteld op 1/21, en de foto is gemaakt
met ISO 100. Voor het resultaat van
deze waarneemactie moet je maar eens
een blik werpen op de mooie foto die ze
ingestuurd hebben.

D

e vijf grootste Maanzeeën
Sinds de mens bestaat wordt
Universum 3 2010

• Met de kijker op jacht
er al met grote belangstelling naar de Maan gekeken.
De maanzeeën lijken vele
vormen aan te nemen. Je
kunt er met een beetje
fantasie een gezicht in
zien, maar ook een konijn
en sommige beschavingen
zagen ook een kikker in een
van de maanzeeën. De vijf
grootste maanzeeën zijn
Mare Ibrium, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis,
Mare Fecunditatis en Mare
Nubium. De mooiste is toch
ongetwijfeld Mare Tranquillitatis. Dit is omdat hier
veel verschillende structuren zijn te zien. Je ziet hier
en daar een krater en ook
verschillende regio’s met
duidelijke hoogteverschillen. Dit is voor een maanzee vrij speciaal, omdat
kenmerkend voor een
maanzee is dat er weinig
hoogteverschil is. Indien
je de gelegenheid krijgt om
dit te zien tijdens het eerste
kwartier raad ik dit ook erg
aan om te bekijken. Het
eerste kwartier kun je van
het laatste kwartier onderscheiden door er een P (van
première) of een d (derrière) van te maken. Als je
een P van de maan kan maken door je vinger aan de
schaduwrand te zetten ,dan
is het het eerste kwartier.
Als er een d te zien is wanneer je jouw vinger voor de
schaduwrand plaatst is het
het laatste kwartier.
Mare Imbrium is ook leuk
om te bekijken, want deze
is omgeven door grote en
kleine kraters die voor
afwisseling in structuur zorgen. Als
je op een maankaart kijkt of gewoon
Mare Ibrium in het veld van je telescoop
hebt kun je zien dat de rand van deze
maanzee vrijwel rond is. Dit komt waarschijnlijk doordat er gewoon een heel
erg groot brokstuk uit de ruimte op de
Maan is beland en dit een grote krater
is gevormd, welke dus de Mare Ibrium
werd.

A

ndere manen

Maar ons zonnestelsel heeft natuurlijk veel meer manen, denk
maar aan Phobos en Deimos van Mars,
de Manen van Jupiter en van Saturnus.
Je kunt natuurlijk ook Jupiter met je
verrekijker gaan bekijken op vakantie
en de maantjes van Jupiter er omheen
tekenen en dit zo verschillende keren
doen in een korte periode zodat je de
maantjes kunt volgen.
Kortom: op vakantie hoef je jezelf niet
te vervelen ’s avonds, en kun je met een
gemiddelde verrekijker van 10x50 ook
prima waarnemen als je geen telescoop
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kan of mag meenemen. Neem een maankaart mee, en eventueel wat teken of
schrijfmateriaal om je waarnemingen
vast te leggen. En ook als je wat anders
gaat waarnemen dan de Maan zijn je
waarnemingen bij ons welkom zodat we
ze in de Met De Kijker Op Jacht kunnen
zetten. Ook voor opmerkingen of vragen
over waarnemingen kun je mailen of
schrijven naar:
Waarneemcommissie
Alke van der Kloet
Oude Ebbingestraat 78a
9712 HM Groningen
alkemettevanderkloet@gmail.com
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• Tessa's puzzeluurtje

Tessa’s puzzeluurtje

1

Buitenaards leuk!

Door: Tessa Haverkamp

G

ehusselde woorden

De letters in deze puzzel zijn
door elkaar gehusseld en moeten weer in
de goede volgorde gezet worden. Vervolgens vormen de genummerde letters een
zin die het verband tussen de woorden
aangeeft. Kun jij vinden wat dit verband
is?
Hint: deze woorden hebben met planeten
te maken.
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• JWG-er schrijft boek!

D

oolhof

Nadat je een
vreemde planeet bent gaan
verkennen blijkt dat je op
een open plek midden in
een bos terecht bent gekomen. Je ruimteschip staat
aan de rand van het bos
op je te wachten om weer
terug naar aarde te gaan.
Kun jij de weg terug naar
je ruimteschip terugvinden?

JWG-er schrijft boek!
Marcel Vonk over snaartheorie

Marcel Vonk, die je misschien wel
kent van OuderenKamp of van een
praatje, heeft een boek geschreven,
hieronder vind je daar wat meer informatie over. Marcels dossier kun
je ook lezen in deze Universum!

S

naartheorie

Het boek 'Snaartheorie' gaat
over de natuurkundige theorie die een
poging doet om de quantummechanica
en de relativiteitstheorie van Albert
Einstein samen te voegen. Met behulp
van de snaartheorie kunnen we bijvoorbeeld zwarte gaten, of het begin van
het heelal, de Oerknal, een stuk beter
beschrijven dan met andere theorieën.
Dat klinkt heel ingewikkeld, en dat is
het ook, maar in dit boek worden de
ideeën achter de snaartheorie op een
zo eenvoudig mogelijke manier en met
veel plaatjes en diagrammen uitgelegd.
JWG-ers vanaf een jaar of 15 die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zouden
het boek goed moeten kunnen begrijpen. Bovendien is er voor alle dingen die
je niet begrijpt een website waarop je al
je vragen kunt stellen!
Titel: Snaartheorie
Auteur: Marcel Vonk
Prijs: €42,50
232 bladzijden, in kleur
ISBN-nummer: 9789085712480
Meer informatie:
www.marcelvonk.nl
o.a. te bestellen op www.dekoepel.nl
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• Binnenin het ISS

Binnenin het International Space Station
Door: Rogier van het Schip

Het International Space Station (Engels voor Internationaal
RuimteStation, ISS) kun je soms
's avonds over zien komen. Eens
in de anderhalf uur maakt het dan
een heldere punt die snel boven
je hoofd langstrekt. Nu, in 2010,
is het de grootste kunstmatige
satelliet die om de Aarde draait!
Het ISS hangt op zo'n 360 kilometer boven het aardoppervlak en
draait in anderhalf uur een rondje
om de Aarde. Daardoor heeft het
er inmiddels ruim 50.000 rondjes om de Aarde op zitten! Maar
hoe lang blijft het die rondjes nog
draaien? Is het eigenlijk al wel af?
En wat doen ze daar de hele dag?
Het ISS zoals het er uit zag op 23
februari 2010. De foto is gemaakt
door bemanningslid van Space Shuttle
vlucht STS-130, die die dag terugkeerde naar Aarde.

34

H

et begin

De bouw aan het ISS is begonnen op 20 november 1998 met de lancering van de eerste module genaamd
Zarya. Dat is Russisch voor 'zonsopkomst'. Twee weken daarna volgde
Unity, de eerste Amerikaans module.
Unity was een verbindingsmodule, waar
andere modules aan gekoppeld kunnen
worden. Omdat Zarya geen woonmodule
was, maar een onderdeel voor opslag
en stroomvoorziening, en de Unity alleen een verbindingsstuk, bleef het ISS
anderhalf jaar verlaten. Dat veranderde
toen in juli 2000 de Zvezda (Russisch
voor 'ster') werd gekoppeld. Vanaf dat
moment konden twee astronauten
permanent in het ISS wonen. De Zvezda
regelt namelijk schone lucht en een
woonmodule voor twee astronauten. Het
ISS zag er toen uit zoals op het plaatje.
In de loop van 2000, 2001 en 2002
zijn er toen elf Space Shuttle vluchten
uitgevoerd om onderdelen te leveren,

2

zoals extra zonnepanelen, een luchtsluis
en de robotarm, genaamd Canadarm2.
Ook is in die tijd het eerste laboratorium
geleverd, genaamd Destiny. Bovendien
zijn de eerste verbindingspalen geleverd. Deze heten de Truss structuur, en
zijn altijd duidelijk te herkennen als de
grote, grijze dwarsbalken op het ISS.
Na de ramp met de Space Shuttle Columbia, die op 1 februari 2003 ontplofte,
heeft de bouw aan het ruimtestation
twee jaar stilgestaan. Oorspronkelijk
zou het ISS af zijn in 2004 of 2005,
maar dat hebben ze dus ruim niet
gehaald. Na het hervatten van het Space
Shuttle programma in 2005 is er ﬂink
doorgebouwd. Er zijn meer Truss onderdelen geplaatst, een aantal zonnepanelen en Harmony, de 'meterkast' van het
ISS. Op 23 oktober 2007 werd Columbus toegevoegd, de eerste Europese
bijdrage aan het ISS in de vorm van een
laboratorium. Hierna volgde Dextre, een
Canadese kruipende afstandsbestuur-
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L

euk, maar wat doen ze
daar nou precies?

Heel leuk allemaal, maar wat hebben we
daar nou aan? Als je naar de lijst hierboven kijkt, zie je dat er een aantal dingen
zijn gelanceerd:
•

•
•

Dingen die zorgen dat het ISS in de
lucht blijft, zoals de Zarya, Dextre
en Harmony.
Truss palen, die stukken van het
ISS verbinden.
En laboratoria: De Destiny, Columbus en Kibo.

Een aantal onderdelen, zoals koppelmodules, heeft vaak ook nog laboratoriumruimte, en dat is ook het hoofddoel
van het ISS: onderzoek. Aan boord van
het ISS wordt onderzoek gedaan naar de
reacties van mensen op gewichtsloosheid, andere soorten biologie, natuurkunde, sterrenkunde en meteorologie.
Dit onderzoek kan vaak niet op Aarde
worden gedaan, in het ISS is immers
geen zwaartekracht en op Aarde wel.

Unity, Zarya en Zvezda, de eerste
onderdelen van het ISS, van boven naar beneden. Onderaan een
Progress bevoorradingsschip.

bare robot! Hij bestaat uit een torso van
3,5 meter en twee armen van 3 meter!
Ook is inmiddels de Kibo geplaatst, een
Japans laboratorium dat het grootste
onderdeel van het ISS zal zijn.

D

Tenslotte komen er in 2011 nog Nauka,
een Russisch laboratorium, en een Europese robotarm bij. Dan moet het ISS
echt helemaal af zijn!

Het ISS zoals het er uitzag begin 2003.

Een experiment dat bijvoorbeeld alleen in gewichtsloosheid kan worden
uitgevoerd, heeft te maken met je bloed.
Je hart zet weinig kracht achter het
pompen van bloed naar je voeten, omdat
de zwaartekracht het grootste deel
van het werk doet. Maar wat als je in
gewichtsloosheid bent? Komt er dan wel
genoeg bloed in je voeten? Ook worden
je spieren en botten slapper als je lange
tijd zonder zwaartekracht leeft. Kun
je alles normaal eten? Hoe reageren je
hormonen op dit soort veranderingen?
Dit soort experimenten onderzoeken
zo onder andere de mogelijkheid van
langdurige bemande ruimtevaart en
kolonisatie van de ruimte. Zoals het er
nu op lijkt, is het bijvoorbeeld gevaar-

e laatste bouw

8 februari kwamen de nieuwste
onderdelen van het ISS aan: De Cupola
waarnemingskoepel, een grote koepel
met ramen om goed te kunnen kijken
wat de robotarm en Dextre precies
doen, en om natuurlijk naar de Aarde
te kijken! Het andere onderdeel heet
Tranquility, en zorgt voor veel recycling
en verse lucht voor de astronauten. Op
het moment dat ik dit schrijf moeten er
in 2010 nog drie vluchten volgen, met
een koppelmodule en experimenten aan
de buitenkant van het ISS.
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lijk om op Mars te landen na een vlucht
van zes maanden: je botten en spieren
zijn dan zo slap geworden, dat je botten
veel gemakkelijker breken en je spieren
moeite hebben om je lijf goed te verplaatsen.

met echoscopie, waarbij sterke geluidsgolven binnenin een menselijk lichaam
kijken. Er was alleen geen arts in het
ISS, dus werd er iets bedacht zodat
een arts op Aarde binnenin zijn 'patient' in het ISS kon kijken. Maar wat
bleek? Deze techniek was ook heel goed
bruikbaar op Aarde, bijvoorbeeld als de
dichtstbijzijnde arts erg ver weg is. Zo
levert het onderzoek en de technieken
voor het ISS ook op Aarde iets op.

Het ISS is ook een veilige omgeving om
te kijken hoe je mensen kunt behandelen in de ruimte. Werken alle instrumenten wel zoals op Aarde? Een tijdje
geleden werd een experiment gedaan

Allerlei ander onderzoek aan boord van
het ISS heeft te maken met materialen
en hoe zij op gewichtsloosheid reageren.
Kristallen die alleen zo groeien in gewichtsloosheid, vloeistoffen die normaal

De Sahara woestijn, gezien door
de Cupola waarnemingskoepel.
DE plek om ansichtkaarten vanuit het ISS te maken!
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niet mengen maar wel in de ruimte, de
groei van menselijk materiaal zonder
zwaartekracht, je kunt het zo gek niet
verzinnen of het is de moeite waard om
te kijken hoe dat materiaal verandert in
gewichtsloosheid.

O

p naar Mars... in het ISS

Ook is het ISS de perfecte
omgeving om systemen te testen die
gebruikt moeten gaan worden op
ruimtevluchten naar de Maan en Mars.
Het testen van een systeem in het ISS
is redelijk veilig, omdat het zo dicht bij
de Aarde gebeurt. Als er iets mis gaat,
Universum 3 2010
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kan er snel hulp worden geboden. Met
een lange vlucht naar de Maan of naar
Mars kan dat niet! Ook is het een goede
manier om ervaring op te doen in het
repareren, toevoegen en vervangen van
onderdelen terwijl een ruimtevaartuig
in de ruimte is. Zo kunnen we veel leren
over een reis naar de Maan of naar
Mars, zonder ooit de veilige omgeving
vlak bij onze Aarde te hoeven verlaten.
De Aarde wordt ook in de ruimte in de
gaten gehouden. In totaal zijn vanuit
het ISS al meer dan 350.000 foto's van
de Aarde genomen! Vanuit de ruimte
kunnen bijvoorbeeld vulkanen en weerspatronen bestudeerd worden, en de
veranderingen op de Aarde vergeleken
worden met eerdere foto's.
Een experiment dat al sinds 2001 in
een of andere vorm loopt, is een materiaalonderzoek genaamd MISSE. In de
ruimte is het niet alleen vacuüm, maar
is de straling van Aon en andere hemellichamen ook nog eens erg gevaarlijk.
Lang niet alle materialen kunnen hier
tegen, en breken door dat constante
bombardement af. Ook micrometeorieten zijn een risico voor veel materialen.
Door materialen aan de buitenkant
van het ISS te hangen, kunnen ze zo
uitgetest worden in die gevaartlijke
omgeving. Het MISSE experiment heeft
al meer dan 1500 materialen getest en
loopt nog steeds. Niet alleen plastic en
andere gewone materialen, maar ook
bacteriën en schimmels, en nieuwe
Een experiment uit gewichtsloosheid: Links een kaars op Aarde,
rechts een kaars in gewichtsloosheid, zoals in het ISS!

Het ISS zoals het er nu uit ziet!

soorten verbindingen, zonnepanelen en
computerprocessoren worden zo uitgetest voor gebruik in de ruimte.

satelliet te stoppen. Maar voor experimenten waar dat wel nodig is, is het ISS
een mooie oplossing.

Doordat het ISS bemand is, en er altijd
een bemanningslid in de buurt is om
een experiment aan te passen, op te
starten of op te ruimen, hebben wetenschappers op Aarde veel gemakkelijker
toegang tot hun experimenten. Als een
experiment in een onbemande satelliet wordt gelanceerd, kan het vaak niet
zomaar aangepast worden. Als er iets
veranderd moet worden wat van tevoren
niet bedacht is, kan het vaak niet. Bemande ruimtevaart heeft natuurlijk ook
nadelen: Lang niet alle experimenten
hoeven regelmatig aangepast te worden,
en het bemannen van ISS kost veel geld.
Voor veel experimenten is het dus beter
om de boel gewoon in een onbemande

Al met al kost het ISS dus een hoop
moeite om in de lucht te krijgen en te
houden, maar de experimenten kunnen
vaak alleen daar worden uitgevoerd.
Het is de enige manier om informatie te
krijgen over de lange termijn effecten
van ruimtereizen op mensen! De oorspronkelijke planning, voor het sluiten
van het ISS in 2015, is dan ook van de
baan, zeker omdat het ISS nu nog niet
eens helemaal af is! Hoewel het moeilijk
is, en steeds moeilijker wordt, om geld te
vinden voor zulke grote projecten, is het
ISS dus blijkbaar nog steeds belangrijk
genoeg om in gebruik te blijven. Nieuwe
plannen voor een sluiting zijn er nog
niet, hoewel het zeker is dat 2020 wel
wordt gehaald en 2028 zelfs al genoemd
wordt. Plannen voor daarna worden ook
al besproken: de Russen overwegen om
een aantal modules af te koppelen als de
rest van ISS wordt gesloten, om daarmee een nieuw ruimtestation te beginnen. Al met al zal het ISS dus nog heel
wat rondjes om de Aarde maken, goed
zichtbaar vanuit onze achtertuinen...

Met veel geluk kun je het ISS zo zien
vanaf de aarde!
http://tinyurl.com/2010uv3-1
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Astrokalender
juli en augustus

Door: Steven Rieder

J

uli

Mercurius wordt aan het eind van
de maand 's avonds zichtbaar, kort na
zonsondergang. Je kunt het beste met
een verrekijker proberen hem te vinden.
Ook Venus is 's avonds te vinden, maar
deze planeet staat veel verder van de zon
af en is ook veel helderder dan Mercurius.
Mars staat nog steeds 's avonds in het
westen, maar is minder goed te zien dan

38

Venus. Hij beweegt vanuit de Leeuw
naar de Maagd.
Jupiter is steeds vroeger zichtbaar, maar
komt nog steeds pas laat in de nacht op.
Hij staat in het sterrenbeeld Vissen.
Saturnus is ook nog steeds in het westen
te zien. Hij staat in de Maagd.
Uranus staat dicht bij Jupiter, en is dus
ook pas laat te zien. Je hebt minimaal
een verrekijker nodig om hem te vinden.
Neptunus kun je met een kleine telescoop in de Waterman vinden.

3/4 juli
De Maan staat vlak bij Jupiter (en Uranus).
6 juli
De Aarde staat vandaag op haar grootste
afstand tot de Zon. Omdat het noorden
van onze planeet richting de Zon staat is
het hier tóch zomer!
7/8 juli
De Maan staat iets rechts van de Pleiaden.
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11 juli
Vandaag is het Nieuwe Maan. Er is ook
een Zonsverduistering, maar deze is niet
zichtbaar vanuit Europa.
14/15 juli
Met een verrekijker kun je vanavond
laag boven de horizon een samenstand
van Venus en de Maan zien.
25/26 juli
Volle Maan. De nacht is kort, en nu
ook verlicht. Geen geschikte avond om
zwakke stelsels te bekijken dus...

A

ugustus

augustus
Samenstand van Mars met Saturnus
(ook de komende dagen nog zichtbaar).
Rechts van de twee planeten is ook Venus te zien, die is veel helderder.

Mercurius staat deze maand
nog wat verder van de Zon af, maar
wordt toch minder helder. Hij is niet
meer zonder verrekijker te zien.
Venus gaat ongeveer een uur na de Zon
onder. De planeet blijft goed zichtbaar.
Mars is nog tot halverwege de maand te
zien aan de avondhemel, in de Maagd.
Jupiter is goed te zien. Hij staat in de
Vissen.

5/6 augustus
De vier grootste manen van Jupiter
staan allemaal aan één kant van de
planeet.
10 augustus
Nieuwe maan.

Saturnus staat dicht bij Mars, ook in de
Vissen. Evenals Mars is hij ongeveer tot
halverwege deze maand zichtbaar.
Uranus blijft dicht bij Jupiter te vinden,
mits je een telescoop of verrekijker
gebruikt.

12/13 augustus
Maximum van de Perseïden. Er is bijna
geen maan vannacht, dus als het helder is kun je wellicht veel meteoren zien!
Zie ook het meteorenkatern in deze
Universum.

Neptunus beweegt tussen Waterman en
Steenbok. Met een verrekijker (en wat
geluk) kun je hem daar al vinden.

20 augustus
Neptunus in oppositie. Met een verrekijker of telescoop kun je de verste planeet
van ons zonnestelsel waarschijnlijk wel
vinden. Hij staat in het sterrenbeeld
Waterman.

Opkomst- en ondergangstijden voor 1 augustus 2010
Tijdstippen zijn in wintertijd (MET)

1

Schemering:

Astronomisch:

Nautisch:

Burgerlijk:

Daglicht:

Begin:

03:00

04:23

05:19

06:01

Einde:

00:32

23:07

22:11

21:30

Duur nacht:

02:28

05:16

07:08

08:31

Object

Opkomst

Doorgang

Ondergang

24 augustus
Volle Maan. Omdat de
Maan wat verder weg
van de Aarde staat dan
gemiddeld lijkt hij nu
ook iets kleiner, maar
dat valt niet erg op.
31 aug/1 sep
De Maan staat iets
onder de Pleiaden.

tijd

azimut

wr.

tijd

hoogte

tijd

azimut

wr.

Zon

06:01

59°

ONO

13:46

55.9°

21:30

301°

WNW

Maan

23:05

68°

ONO

05:50

48.8°

13:07
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WNW

Mercurius

08:38

75°
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15:29

46.7°

22:18

285°

WNW

Venus

10:21

85°

O

16:38

40.3°

22:53

274°

W

Mars

11:03

90°

O

17:06

37.7°

23:07

270°

W

Jupiter

23:09

89°

O

05:15

37.9°

11:18

271°

W

Saturnus

10:55

87°

O

17:06

39.6°

23:17

273°

W

Uranus

23:00

90°

O

05:03

37.3°

11:03

270°

W

Neptunus

22:02

110°

OZO

03:02

25.2°

07:58

250°

WZW

Pluto

18:49

120°

OZO

23:12

19.5°

03:38 240°

WZW
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• Hoe werkt een astroloog?

1

Hoe werkt een astroloog?
Door: Ruben van Moppes

Je kent de horoscopen uit de
schoolkrant wel. Die zijn niet
door een astroloog geschreven
en alleen bedoeld als opleuking
van de krant. Er zijn ook serieus bedoelde horoscopen, door
mensen die zich professioneel
met astrologie bezighouden. Een
serieuze horoscoop? Wat zou
daar dan in moeten staan en hoe
wordt die dan eigenlijk gemaakt?
Astrologen kijken allereerst naar de
stand van de Zon, Maan en planeten bij
je geboorte ten opzichte van de sterrenbeelden van de dierenriem. Ook
het sterrenbeeld dat bij geboorte aan
de oostelijke horizon staat (je “ascendant”) is belangrijk voor astrologen.
Uit de stand van de sterren en planeten
onderzoeken astrologen dan je karakter.
De meeste astrologen kijken alleen naar
karakter en beweren niet de toekomst
te voorspellen. Ook beweren ze niet of
iemand bijvoorbeeld “goed”, “slecht”,
slim of dom is. Ze zijn heel serieus van
hun zaak. Zo zegt astrologe Fokkelien
von Meyenfeldt op haar site www.astrocursus.nl: “Het verbaast me nog steeds
hoe veel ik kan zeggen over mensen
die ik nooit gezien heb, alleen maar op
basis van hun horoscoop.” Astronomen
(echte sterrenkundigen dus) geloven hier
helemaal niets van.Een aantal redenen
waarom de sterren niets over je te zeggen hebben:
•
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Waarom zou de locatie van een
klomp steen die minimaal 400000
km bij ons vandaan is (de Maan)
invloed hebben op ons karakter? En
dan hebben we het niet eens over

•

•

de invloed van planeten die echt ver
weg staan.
Waarom zou iemand die op 20
maart om 23:55 geboren is (en
“Vissen” is) een ander karakter
hebben dan iemand die op 21 maart
om 00:05 is geboren (en daarmee
“Ram” is)?
Astrologen verbinden ook eigenschappen aan planeten. Saturnus
zou structuur aan het leven geven.
Waarom zou Saturnus meer structuur op aarde aanbrengen dan een

Maar sterrenkundigen weten toch niet
alles? Misschien denken we over 50 jaar
wel heel anders over bijvoorbeeld de
oerknal. Echter, in het artikel op pagina
42 (Waarom je horoscoop altijd klopt)
kun je lezen dat er over astrologie al
heel veel goed onderbouwd onderzoek is
gedaan. We kunnen dus wel zeker stellen dat je karakter niet door de sterren
wordt bepaald.
Meer informatie is o.a. te vinden op:
www.skepsis.nl

Wist je dat?
•

•

•

andere planeet? En zo staat Venus
voor liefde. Venus was de Romeinse
godin van de liefde, maar de enige
reden dat de Romeinen deze planeet
naar de liefde hebben genoemd, is
omdat het vaak zo een fonkelend
mooie, romantische, verschijning in
de avondschemering is.
De invloed van nog niet ontdekte
planeten kan roet in het eten
gooien. En telt Pluto nu wel of niet
als planeet? Sommige astrologen
rekenen zelfs Chiron mee, een
dwergplaneet die tussen Uranus en
Neptunus rond de zon draait.

•

•

De politie vraagt soms
naar je sterrenbeeld als
ze denken dat je liegt over
je geboortedatum, want
meestal weet je wel je eigen
sterrenbeeld, maar niet dat
van andere geboortedata.
In India en China men ook
aan astrologie doet, maar
dan met totaal andere sterrenbeelden en uitgangspunten.
Sommige astrologen specialiseren zich in horoscopen
van huisdieren.
Je sterrenbeeld komt niet
overeen met waar de zon
stond toen je geboren werd.
Dit komt omdat in de loop
der jaren de zon een beetje
is opgeschoven door de precessie van de Aarde.
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Ruimtevaart
Door: Rogier van het Schip

N

og geen nieuws van
Phoenix

Phoenix, een van de recentste Marslanders van de NASA, lijkt deﬁnitief
de geest gegeven te hebben. De sonde
landde op Mars op 25 mei 2008, en was
bedoeld om te helpen zoeken naar water.
De Spirit en Opportunity waren twee
van de eerste sondes die water op Mars
gevonden hebben, de Phoenix was daar
een vervolg op. Hij moest zoeken naar
een leefomgeving voor bacteriën, en de
'watergeschiedenis' van Mars duidelijker in beeld krijgen. De missie moest
92 Aardse dagen duren, en de doelen
werden gehaald in augustus 2008. Het
laatste signaal de Phoenix kwam binnen
op 2 november, en op 10 november 2008
werd de missie als 'afgerond' bestempeld
(lees: De sonde deed het niet meer). De
Phoenix was nooit ontworpen om de
Marswinter te overleven, hoewel er hoop
was: De sonde zou zichzelf weer opstarten als zijn batterijen weer voldoende
waren opgeladen door de zonnepanelen.
En dus vloog van afgelopen 22 tot 26
februari de Mars Odyssey wel 60 keer
over de Phoenix, in de hoop iets te horen
van de sonde. In januari was er al een
poging gedaan, maar zonder resultaat,
en ook nu bleef het stil. De Phoenix
Marssonde lijkt deﬁnitief afgeschreven.
Phoenix lab: De Phoenix op het
oppervlak van Mars. Vooraan
de arm met camera, bovenop
het weerstation.

Wat hebben we van deze sonde geleerd?
Het gebied waarin de Phoenix landde
was vlak, veel vlakker dan andere gebieden die op Mars zijn gezien. Alle stenen
waren klein, waarschijnlijk door ijs dat
tussen de kieren van de stenen komt,
uitzet en zo de stenen in stukken breekt.
De temperaturen waren erg laag: Tussen
de -19,7 en -97,7 graden Celcius! Ook
is er een stofje (perchloraat, een soort
zout) in de grond gevonden waarmee
water makkelijker vloeibaar wordt.
Daarmee zou het dus kunnen dat er nu
water op Mars stroomt, ondanks dat het
er zo koud is! Ook sneeuwde het uit wolken, die alleen maar van water gemaakt
kunnen zijn geweest. Dit was nog nooit
eerder gezien, een grote doorbraak door
de Phoenix!

Phoenix landing: De landing
van de Phoenix, zoals die er
uit moet hebben gezien op 25
mei 2008. De sonde heeft geen
wielen, en deed dus alleen onderzoek waar hij geland was.

S

olar Dynamics Observatory gelanceerd!

De nieuwste zonswaarnemer van de
NASA heet Solar Dynamics Observatory
(Zonne-dynamica observatorium). Hij
is succesvol gelanceerd op 11 februari,
en gaat gedurende ruim vijf jaar de
samenhang tussen de Aarde en de Zon
waarnemen. Zo gaat hij kijken naar het
magneetveld van de Zon, hoe de zonnewind eruit ontstaat en schommelingen
in de hoeveelheid straling die we van de
Zon ontvangen. Sommigen noemen hem
al de opvolger van de SOHO, de oude
zonneweersvoorspeller die al sinds 1995
in de ruimte is en het nog steeds prima
doet!
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Waarom je horoscoop altijd klopt

2

Door: Asha ten Broeke
Voor de Watermannen onder ons voorspelden de jaarhoroscopen voor 2010
weinig goeds. “Doorgewinterde liefdesparen zouden wel eens een crisis kunnen
doormaken,” schreef mannenmodeblad
Adversus. Het kleine boekje ‘2010: je
horoscoop van dag tot dag’ begint ook al
niet erg vrolijk: “Het jaar is nog geen dag
oud en je twijfelt nu al aan al die goede
voornemens.” Verderop wordt het niet
veel beter. Op 12 januari raken de Watermannen de controle kwijt, op 18 maart
raakt ons liefdesleven (Adversus zei het
al) in het slop. Pas op 11 april gloort er
hoop aan de horizon: iemand van het andere geslacht probeert onze aandacht te
trekken. Helaas staat er ook gelijk bij dat
we niet geïnteresseerd zijn. Jammer.
Het lijkt erop dat Watermannen dit jaar
maar beter in bed kunnen blijven. Of
is dat te voorbarig? Hebben de sterren
(of, beter gezegd: de planeten) eigenlijk
wel iets te zeggen over ons leven? Het
antwoord is: ja en nee. Nee, omdat de
voorspellingen in horoscopen eigenlijk
nooit precies uitkomen. Ja, omdat veruit
de meeste mensen het gevoel hebben dat
astrologie toch iets zegt over wie ze zijn
en dat gevoel bovendien in staat blijkt
ons karakter te vormen op een nogal
onverwachte manier.

S

terretje, sterretje aan de
wand

In de astrologie worden zes
sterrenbeelden (Boogschutter, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Waterman,
Ram) geassocieerd met extraversie, en
de andere zes (Stier, Kreeft, Maagd,
Schorpioen, Steenbok, Vissen) met
introversie. Dat is
handig, moet professor
Hans Eysenck gedacht
hebben, want als ik nu
de persoonlijkheid van
2000 mensen test én
ze naar hun sterrenbeeld vraag, dan kan ik
erachter komen of dit
astrologische dogma
ook echt klopt.

nog eens af bij volwassenen. Deze keer
vroeg hij ze echter ook om erbij te vertellen hoeveel ze van astrologie wisten.
Eysencks idee werd bevestigd: alleen bij
de dierenriemkenners kwamen sterrenbeeld en persoonlijkheid overeen. Niet
de planeten, maar hun geloof in de astrologische stereotypen had gefungeerd
als een mal voor hun karakter.
Hans Eysenck.

meerd Brits astroloog Jeff Mayo wilde
wel meewerken en stuurde de test naar
zijn studenten. De resultaten waren
in Eysencks ogen verbijsterend: de
Boogschutters en co waren inderdaad
merkbaar extraverter dan de rustige
sterrenbeelden. Het astrologisch blad
Phenomena juichte dat dit toch een
wetenschappelijke doorbraak voor de
sterrenlezerij betrof. Eysenck bleef achter met een knagend gevoel dat er iets
niet klopte.
Na een tijdje had hij het: de studenten
van Mayo waren natuurlijk allemaal op
de hoogte geweest van hun sterrenbeeld,
en de karaktereigenschappen die daarbij
horen waren hen – als astrologiestudenten – bekend. Zou het kunnen dat ze
hun persoonlijkheid als het ware hadden
gevormd naar hun dierenriemteken? Om
dit te toetsen, snorde Eysenck 1000 onwetende kinderen op en gaf ze dezelfde
test. Het verband tussen sterrenbeeld en
karakter verdween. Om absoluut zeker
van zijn zaak te zijn – misschien hadden
de sterren pas echt goed grip op je als
je volwassen werd – nam hij de test ook

D

eze horoscoop klopt
precies

Maar dat is niet het hele
verhaal. Er is nog een reden waarom
horoscopen eigenlijk altijd kloppen. En
om daar achter te komen wat dat is, herhalen we nu het experiment dat Bertram
Forer aan het eind van de jaren ’40 al bij
zijn studenten deed. Hieronder vind je
een karakterbeschrijving. Lees het door,
en besluit dan voor jezelf hoe goed het
op jouw persoonlijkheid slaat door de
beschrijving een cijfer de geven van 1
(slaat niet op mij) tot 5 (slaat precies op
mij).

“Je hebt het nodig dat andere mensen
je aardig vinden en bewonderen, maar
toch ben je kritisch op jezelf. Hoewel je
enkele persoonlijke zwakheden hebt,
lukt het je doorgaans aardig om daarvoor te compenseren. Je bezit aanzienlijke ongebruikte capaciteiten die je nog
niet in je eigen voordeel hebt ingezet.
Aan de buitenkant lijk je gedisciplineerd
en in controle over jezelf, maar van binnen ben je zorgelijk en onzeker. Soms
twijfel je serieus of je het wel goed hebt
gedaan, en of je wel de juiste beslissing
hebt genomen. Je hebt het liefst een be-

De sceptische Eysenck
had er zelf geen grote
verwachtingen van,
maar de gerenom42
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Onze planeten, zouden die steenklompen en gasbollen op vele miljoenen kilometers afstand écht iets over
mensen te zeggen hebben?

paalde hoeveelheid verandering en variatie in je leven, en wordt ontevreden
als je wordt beperkt. Je schept er trots
in dat je een onafhankelijke denker
bent, en je gaat niet zomaar zonder bewijs af op wat anderen beweren. Toch
heb je ontdekt dat het niet slim is om te
open te zijn naar anderen. De ene keer
ben je extravert, vriendelijk en sociaal,
terwijl je de andere keer introvert, moe
en gereserveerd bent. Sommige van je
dromen zijn nogal onrealistisch. Zekerheid is een van de belangrijkste doelen
in je leven.”

ten – herhaald, dat psychologen
van het verschijnsel hebben
vernoemd naar zijn ontdekker: het
Forer-effect (soms ook: Barnumeffect). Niet alleen astrologische
karakterbeschrijvingen maar ook
dag- en jaarhoroscopen maken
er handig gebruik van. Het is
verwant aan “cold reading”: een
techniek die mediums gebruiken
om waarzeggingen te doen.
Het enige wat ervoor nodig is, is
een tamelijk algemene omschrijving, en je brein maakt er automatisch iets van dat persoonlijk
relevant is. Zodra je het woord
‘extravert’ leest, denk je terug aan
dat feestje waar je steeds zo goed
op dreef was. Maar als je ‘moe’
ziet staan, dwalen je gedachten
naar een ander feestje, waar je
bekaf in een hoekje hebt gezeten.
Lees je in de krant dat je die dag
een “opmerkelijke ontmoeting” hebt
gehad, dan schiet je ineens de in het
roze geklede dakloze bij de supermarkt
te binnen. Waarop je hersenen triomfantelijk concluderen: zie je wel, het klopt
precies!
Je brein maakt de klik (niet de sterren)
Dat het echt je brein is, en niet het gesternte, dat voor de ‘klik’ zorgt, blijkt uit
een gewiekste test van Michel Gauquelin. Hij stuurde de exacte geboortegegevens van Marcel Petiot – een Franse
seriemoordenaar die tijdens de Tweede
Wereldoorlog mensen had geïnjecteerd
met een gif en daarna had toegekeken
hoe ze langzaam dood gingen – naar een
bedrijf dat met de hulp van een computer naar eigen zeggen zeer accurate
horoscopen maakte. Dit is een stukje
van hun beschrijving van meneer Petiot:
“Hij komt over als iemand die zich

Forer maakte deze beschrijving door
tien willekeurige zinnen uit
een astrologieboek achter
Ook al geloof je niets van horoscoelkaar te zetten. Hij gaf hem
pen, je kunt er mooie dingen mee
maken!
aan al zijn studenten – zonder het te weten kreeg elke
student dus precies dezelfde
tekst te lezen. Aan het eind
ontdekte hij, tot zijn verbazing, dat maar liefst 87% de
beschrijving een 4 of een 5
had gegeven. Bijna iedereen
herkende zich in dit astrologische stukje tekst.

H

et Forer-effect

Het experiment is
ondertussen zo vaak – en
met vergelijkbare resulta-
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Asha ten Broeke studeerde
communicatiewetenschappen
en psychologie aan de Universiteit Twente. Ze schrijft vrijwel
wekelijks op www.kennislink.
nl een bijdrage over allerlei
wetenschappelijke aspecten: van
bloedwaarden bij schaatsers tot
thema’s over opgroeien in een
“slechte” wijk

voegt naar sociale normen, om fatsoen
geeft en een begiftigd is met een moreel
gevoel dat je geruststelt – dat van een
waardig en rechtschapen burger.”
Geïnspireerd door deze astrologische
blunder, besloot Gauquelin zijn eigen bedrijfje op te zetten. Hij stuurde
meer dan 150 belangstellenden in heel
Frankrijk de omschrijving van Petiot
en vroeg hen even te laten weten of hij
goed klopte met hun karakter. 94% was
uitermate tevreden.

H

et succes van astrologie

Er zijn dus twee effecten die
van astrologie nog steeds zo’n succes
maken: hoe meer je weet van je sterrenbeeld, hoe beter hij bij je gaat passen
omdat je ongemerkt je karakter wat
aanpast op je dierenriemteken. En ondanks het feit dat horoscopen zelden de
toekomst correct voorspellen, kloppen
ze voor je gevoel altijd – ook al zijn het
je hersenen en niet de planeten die hun
invloed op je uitoefenen. Handig om te
weten, zeker als een astroloog je voor
2011 een rotjaar voorspelt.

Q

uirkology

Een klein groepje
psychologen houdt bezig
met onderzoek naar de,
nou ja, pietluttigheden van
het leven: naar horoscopen, wat een goede grap is,
of hoe je een wave begint
in een voetbalstadion. Ze
noemen zichzelf quirkologen. Richard Wiseman is de
bekendste, en hij schreef er
een (Engelstalig) boek over:
‘Quirkology: the curious science of everyday lives’. De
experimenten uit dit artikel
staan er ook in.
Bron: www.kennislink.nl
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Buitenaardse Beschavingen bakken
Door: Anna Latour

Als je niks te doen hebt in die veeeeeeeel te lange, saaie zomervakantie, wanneer al je vriendjes
en vriendinnetjes weg zijn, voetbal niet doorgaat
en het nog erg lang duurt voordat JOKA begint,
kun je hier lezen hoe je jezelf een paar uur kunt
vermaken, en ook nog wat lekkers krijgt na aﬂoop!

Je kunt ook van de verschillende kleuren deeg een soort
worstjes maken die je tegen elkaar aan plakt. Als je dan
met de deegroller eroverheen gaat, krijg je een mooie plak
deeg met verschillende kleuren. Hier kun je bijvoorbeeld
heel mooi de wolkenbanden van Jupiter mee namaken!

We gaan namelijk koekjes bakken. En niet zomaar koekjes; spacekoekjes! Dit heb je er voor nodig:

Als je koekjes klaar zijn leg je ze op het bakpapier op de
bakplaat en stop je ze 10 tot 15 minuten in een op 200 °C
voorverwarmde oven. Haal ze er dan uit en laat ze even
afkoelen.

•
•
•
•
•
•
•

100 gram suiker
250 gram bloem
extra bloem om te bestrooien
1 zakje vanillesuiker
1 ei
125 gram roomboter
snufje zout

•
•
•
•

deegroller
uitsteekvormpjes en mesje
bakpapier
oven

•
•

chocoladehagel en vruchtenhagel
garneeramandelen of gemalen kokos of stukjes gember
•
poedersuiker
•
limonadesiroop
•
cacao
•
kleurstof
en natuurlijk… fantasie en inspiratie!

B

ereidingswijze:

Vraag hulp aan je ouders of grote broers en zussen
bij het maken van deze koekjes, en vooral bij het gebruiken van de oven!
Doe de suiker, bloem, vanillesuiker, boter, zout en het ei
in een kom en meng alles goed (eerst met een pollepel,
daarna met je handen.
Verdeel het deeg in verschillende porties, hier ga je de
verschillende kleurtjes van maken.
Je kunt cacao in poedervorm toevoegen om bruin chocoladedeeg te maken. Verder voeg je kleurstof toe aan de
andere porties voor de verschillende kleurtjes.
Bestrooi een groot oppervlak (bijvoorbeeld een schoon
aanrecht) met bloem, en rol de verschillende kleuren deeg
uit.
Snij nu vormpjes uit die je later aan elkaar kunt plakken
om vette buitenaardse wezens of dikke raketten van te
maken. Je kunt bijvoorbeeld garneeramandelen gebruiken
voor de ogen, laat je fantasie de vrije loop! Kijk voor inspiratie op de pagina hiernaast.
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In de tussentijd heb je afwascorvee, want je wilt natuurlijk
niet dat je ouders thuiskomen in een smerige keuken!

V

ersieren

Heb je geen zin in corvee, dan kun je alvast voorbereidingen treffen voor het versieren. Je kunt bijvoorbeeld glazuur maken. Glazuur gebruik je om hagelslag en
andere versiersels op je koekjes te plakken. Je kunt ook
onderdelen van je koekjes die eraf gebroken zijn weer aan
elkaar plakken.
De makkelijkste manier van glazuur maken is deze:
Je doet een paar eetlepels poedersuiker in een bakje, en je
doet er een beetje limonadesiroop van je favoriete smaak
en kleur bij. Je roert met een lepeltje tot het een heel dik
papje wordt, wat een beetje smeerbaar is (zoiets als chocopasta). Is het te nat, dan doe je er nog wat poedersuiker
bij.
Je kunt ook kleurstof mengen met poedersuiker om op
dezelfde manier gekleurd glazuur te maken.
Dit kan natuurlijk ook gewoon met water, maar dan wordt
het glazuur wit.
Nu kun je de koekjes verder gaan versieren! Smeer glazuur
op je koekjes en doe er eventueel wat hagelslag of gemalen
kokos ofzo op, net wat je lekker en mooi vindt.
Nu moet het glazuur nog wel even drogen, voordat de
koekjes gegeten kunnen worden. Hoe dikker je glazuur
was, hoe sneller het gaat.
En in de tussentijd kun je mooi opruimen!
Joepiedepoepie! Je koekjes zijn klaar. Verras je oma en
opa met zelfgemaakt alienvlees en je ouders met een
schone keuken. En geniet ervan, natuurlijk!

De smaak te pakken?
Stuur een foto van jouw creatie naar de
Universumredactie, dan plaatsen wij hem erin!
universum@sterrenkunde.nl
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1

Ruimte ABC
Door: Annika Huizinga

A

Aarde, onze eigen planeet

De aarde wordt ook wel de blauwe planeet genoemd. Gezien vanuit de ruimte is bijna 70% van
het oppervlakte bedekt met water. De aarde is de enige
planeet waarop leven voortkomt, maar wetenschappers zijn
druk bezig met het zoeken naar leven op bijvoorbeeld Mars
en Europa, een van de ijsmanen van Jupiter.

B

Betelgeuze is een rode superreus in het sterrenbeeld
Orion. De ster is ongeveer 750x zo groot als onze eigen
zon. Ook is Betelgeuze bijna aan het eind van zijn leven, binnenkort zal de ster in een grote supernova ontploffen. Grote kans
dat we die supernova hier op Aarde zelfs overdag kunnen zien
als een felle ster aan de hemel.

C

D

Doppler effect

Het Doppler effect wordt ook wel roodverschuiving genoemd. Zoals je weet zenden sterren licht
uit. Elke kleur licht heeft weer een andere golﬂengte. Rood
heeft bijvoorbeeld een grotere golf dan blauw licht. De
golﬂengte van het licht dat sterren uitzenden kun je meten
en vergelijken met de golﬂengte van licht van onze eigen
zon. Als een ster nou van ons af beweegt, dan lijkt het net
of de golf van het licht iets uitgerekt wordt. Je meet dan een
langere golﬂengte dan je zou verwachten. Bij een naar je toe
bewegende ster is het precies andersom, dan wordt de golf in
elkaar gedrukt, waardoor je een kleinere golﬂengte meet.
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Betelgeuze

Christiaan Huygens

Christiaan
Huygens is een
bekende Nederlandse natuur- en sterrenkundige
en leefde in de 17e eeuw.
Hij heeft bijvoorbeeld de
ringen van Saturnus ontdekt en de maan Titan die
om Saturnus heen draait.

E

Elementen

Elementen worden
ook wel atomen
genoemd. De Russische
chemicus Dmitri Ivanovitsj
Mendelejev heeft het periodiek systeem der elementen
gemaakt. In dit systeem
zijn alle elementen volgens
een systeem gerangschikt.
Elementen zijn bijvoorbeeld
O (zuurstof), C (koolstof),
Ag (zilver), H (waterstof).
Elementen (atomen) kunnen
aan elkaar geplakt worden en vormen zo moleculen. Elementen
kun je ook uit elkaar halen, je houdt dan protonen, neutronen en
electronen over.
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Heb je opgelet?

8 vragen over deze Universum

Heb je Universum 3 uitgelezen? Heb je goed opgelet
tijdens het lezen? Probeer dan deze vragen te beantwoorden. Hoeveel weet jij er zonder terug te bladeren?

1. Uit wat voor soort ijs bestaan de lawines
die op Mars voorkomen?
2. Waarom kunnen wetenschappers vragen over donkere
materie en donkere energie niet goed beantwoorden?
3. Noem drie bewijzen dat er water op Mars is geweest.
4. Waaruit bestaat een zwaartekrachtlens?
5. Wat kun je zien in een planetarium?
6. Wat is een vuurbol? En waar kun je melden dat je een
vuurbol hebt waargenomen?
7. Zijn de maanzeeën de donkere of de lichte plekken van
de maan?
8. Waarom wordt de planeet Venus door astrologen met
liefde in verband gebracht?
9. Aan welk klassiek computerspel doet de warmtekaart
van Saturnusmaan Mimas denken?

Volgende keer in Universum

Wat
is Hanny’s
voorwerp?

Rare
namen
in de
Geschiedenis
sterrenvan de
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