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 (c) Alle rechten voorbehouden 



“VVS Capella” in het kort  

• Sterrenkundige vereniging 

• Afdeling van de ‘VVS’  

• Start januari 2012 

• 29 leden 

 

 (c) Alle rechten voorbehouden 



Activiteiten 

 (c) Alle rechten voorbehouden 



Starparties voor publiek 

 (c) Alle rechten voorbehouden 



Jaarlijkse 

Zonnekijkdag 

 (c) Alle rechten voorbehouden 



Jaarlijkse Sterrenkijkdagen 



Publieke 

lezingen 



Jaarlijkse Nacht van de Duisternis 



Lessen Sterrenkunde 



 

Cursus Praktische Sterrenkunde  
 

• LES 1: 18 November (Jan Vanautgaerden) 
 

Wat is er aan de (sterren)hemel te zien? 
Sterrenbeelden, Welke ster is dat? Beweging van sterren en 
planeten, waarnemen met het blote oog 
 

• LES 2: 25 November (Joost Verheyden) 
 

Verrekijkers en telescopen,  observeren met een instrument, 
sterrenkunde als vrijetijdsbesteding, software en literatuur. 
 

• LES 3: Onder de sterrenhemel 
 

Waar? Marollenkapel te Hoegaarden 
Wanneer: weersafhankelijk (week of  weekend) 
SMS - telefoonnummers (lijst) 

 



Introductieronde 

 

 
• Naam 

• Gemeente 

• (Ervaring sterrenkunde) 

• (Verwachting cursus) 

 

 

 

Marc Verhoeven – IC 1871 



Wat is er aan de 

(sterren)hemel te zien? 



1. Sterren 



Hoeveel sterren kunnen we met het 

blote oog zien? 



Lichtvervuiling 

Heldere letters tegen  

een lichte achtergrond  

zijn moeilijk te lezen 

Tegen een donkere achtergrond  

gaat het beter. Zo is het ook 

met sterren!  



Lichtvervuiling 

 

 



Lichtvervuiling 



Lichtvervuiling in België 

ISS - 2014 



Lichtvervuiling in België 

Nacht van de Duisternis (oktober) 



Wat kan je zelf doen? 

 Verlichting (huis + tuin) 

 Bewegingsmelder 

 Afgeschermde armaturen 

 Minimale verlichting 

 Bewustmaking 

 Buren en omgeving 

 Vlarem II 

 Skytracers 

 



Wat is de dichtstbijzijnde ster? 

De zon! 



De zon 

 De zon is, in vergelijking met andere sterren 

- een heel normale ster – 
 

 Diameter:  110x de diameter van de Aarde (10x diameter Jupiter) 

 Massa:  bijna 333 000x de massa van de Aarde  

 



Bescherm je ogen!!! 

 Kijk NOOIT rechtstreeks naar de zon (ook niet met een zonnebril)! 

 Een telescoop of verrekijker vangt meer licht op dan het menselijk oog 
en focust het op een klein puntje van je oog: 
 sterren of planeten bekijken: OK 

 Onmiddellijke oogbeschadiging of blindheid als je er mee naar de zon kijkt! 

 Zonnestralen door een vergrootglas op een stukje papier kunnen het 
papier in brand steken!! 

 Gebruik een speciale zonnefilter (ook als het maar voor heel even is!), 
projecteer het zonlicht of gebruik een eclipsbril 



Hoe ontstaat een zonsverduistering? 



Voorwaarde voor een zonsverduistering 
 

Nieuwe Maan  

      → MAAR: niet iedere Nieuwe Maan levert een zonsverduistering op (!) 

Zon, maan, Aarde moeten exact op één lijn liggen  
→  schaduw van de maan moet op de Aarde vallen 

→  het baanvlak van de maan rond de Aarde valt niet samen met het 
      baanvlak van de Aarde rond de zon 



Schaduw van de maan op Aarde 
→ posities op Aarde van waar de zonsverduistering  

kan waargenomen worden 

Laatste volledige zonsverduistering in België, 1999 



 Umbra (kernschaduw)  

  → Totale zonsverduistering  

 

 

 

 

 

 

 Penumbra (half- of bijschaduw)  

 → Gedeeltelijke zonsverduistering 

  



Als de kernschaduw van de maan de Aarde niet 

bereikt, bevindt de Aarde zich in de Antumbra 

→ Ringvormige zonsverduistering 



Zonsverduisteringen 



Zonsverduisteringen 



Dichtstbijzijnde ster na de zon 

 Proxima Centauri op 4,22 lichtjaar 
 

 1 lichtjaar = de afstand die het licht aflegt in een periode van één jaar:  
 ± 9500 miljard km  
 ± 63 000 Astronomische Eenheden (afstand Aarde-Zon)  

 

 m.a.w. het licht van Proxima Centauri dat we nu waarnemen, 
werd eigenlijk al 4,22 jaar geleden uitgezonden 



Sterrenbeelden 



Sterrenbeelden 



Sterrenbeelden 



Sterrenbeelden 

 Wat zijn sterrenbeelden? 
 Definitie: 

 Een sterrenbeeld is een verzameling sterren die ‘ogenschijnlijk’ een 

figuur vormt als men ze door lijnen zou verbinden.  

 De sterren van een sterrenbeeld lijken dicht bij elkaar te staan aan 

het hemelgewelf in een herkenbare vorm.  

 Sterrenbeelden krijgen de naam die de menselijke fantasie heeft 

gegeven aan de vorm. 

 Mythologie van Mesopotamië, Griekenland, Egypte, … 



Sterrenbeelden 

 Sterren staan in werkelijkheid niet op dezelfde afstand! 

 



Sterrenbeelden 
 Wie kent welke sterrenbeelden? 

 Er zijn in totaal 88 sterrenbeelden 

 



Sterrenbeelden 
 Wie kent welke sterrenbeelden? 

 Er zijn in totaal 88 sterrenbeelden, waarvan 64 vanuit België 

‘zichtbaar’ (boven de horizon in de loop van het jaar) 

 



Wat is de dierenriem?  

 De Dierenriem is de verzameling sterrenbeelden die in het pad staat dat 

de Zon aan de hemel beschrijft in de loop van het jaar  

(de ecliptica = baanvlak van de Aarde rond de Zon) 



astrologie ↔ astronomie 



Beweging sterren 

Hans Coeckelberghs 



Beweging sterren 
Alle sterren draaien in de loop van de 
nacht (in tegenwijzerzin) rond de 
poolster door de rotatie van de Aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterren komen schijnbaar op in het 
oosten en gaan via het zuiden 
(noordelijk halfrond) of noorden 
(zuidelijk halfrond) onder in het 
westen. 

 

Circumpolaire sterren gaan nooit onder N 

Z 

W O 



Onze Melkweg 



Onze Melkweg 

Oorsprong naam: Griekse mythologie 

 

Volgens de oude Grieken zou de god Zeus de 

baby Herakles (Hercules) aan zijn vrouw Hera 

hebben gegeven om te zogen. Toen Hera zich 

realiseerde dat de baby niet haar eigen kind 

was, maar het zoveelste kind dat haar “brave” 

echtgenoot bij een andere vrouw had verwekt, 

duwde ze het verontwaardigd van zich af. De 

daarbij gemorste melk vormde de Melkweg 

(Galaxia of Via Lactea). 

Tintoretto (16e eeuw) 



Onze Melkweg 

 Op een donkere plaats met 

het blote oog zichtbaar als 

een heldere band van sterren 

aan de hemel 

 Alle sterren die je 's nachts 

met het blote oog ziet, zitten 

in onze eigen Melkweg (ook 

die buiten de heldere band) 

 Ons sterrenstelsel bevat 

minstens 200 miljard sterren 

Joost Verheyden 



Onze Melkweg 



Open sterrenhopen 

Samenhorende groep sterren 

min of meer op zelfde ogenblik 
ontstaan uit dezelfde  

moleculaire wolk van gas 
 

Bekendste voorbeeld: Plejaden 
 440 lichtjaar afstand (één van de 

dichtstbijzijnde open sterrenhopen) 

 relatief jonge (100 miljoen jaar oude) 
hete blauwe sterren 
 

Plejaden of  Zevengesternte (M 45) 

Joost Verheyden 



Open sterrenhopen 

Als de sterrenhoop ouder wordt, 

  valt de sterrenhoop stilaan uiteen 

  zal de sterrenhoop meer rode sterren tellen die al in een 
 vergevorderd stadium van hun leven zitten (rode reuzen) 

Hyaden 



Open sterrenhopen 

Dubbele open sterrenhoop h en χ Persei 

 ± 7000 lichtjaar van ons verwijderd  



Bolvormige sterrenhopen (bolhopen) 

 

 honderdduizenden sterren 

opeengepakt in een bol van 

slechts 60 tot 100 lichtjaar in 

diameter 

 

 worden niet omringd door 

nevels in tegenstelling tot vele 

open sterrenhopen 

 Omega Centauri 



Bolhopen 

“Bejaardentehuizen van de Melkweg” 
 
 waarschijnlijk eerste objecten die zich in 
  de Melkweg gevormd hebben 
 

 bestaan vooral uit oude sterren zoals  
   rode reuzen en witte dwergen  
   (> 12 miljard jaar!!!) 
   → oudste sterren in het heelal 

Bekendste bolhoop aan  

de noordelijke sterrenhemel M13 

Patrick Jacobs 



Planetaire nevels 

Joost Verheyden 



Heldere nevels 

Patrick Jacobs 



Donkere nevels 



Supernovarestanten 

Joost Verheyden 



Het diepere heelal 

Luc Verlinden 



2. Planeten 



Hoe kun je planeten herkennen? 

 

 

 In tegenstelling tot sterren fonkelen planeten niet 

 Sterren staan op een grote afstand en zien we daarom altijd als puntjes 

 Planeten staan veel dichter bij en zien we daarom als kleine schijfjes 

 → dé manier om met het blote oog planeten van sterren aan de hemel te 

      onderscheiden 



Welke planeten zijn met het blote oog zichtbaar? 

 Mercurius  

 Moeilijk waarneembaar o.w.v. de korte afstand tot de Zon 

 → zichtbaar net na zonsondergang of net voor zonsopkomst 

Maan 

Mercurius 



Welke planeten zijn met het blote oog zichtbaar? 

 Venus 

 Wordt vaak verward met een UFO o.w.v. haar helderheid  

 Korte afstand tot de Zon en dichte wolkendek 

 → zichtbaar net na zonsondergang of net voor zonsopkomst 



Welke planeten zijn met het blote oog zichtbaar? 

 Mercurius 

 Venus 

 Mars 

 Jupiter 

 Saturnus 

 

Hubert Hautecler – Jupiter / Mars / Regulus / Venus 



3. De maan 





Maan 
 De Maan is heel helder maar geeft zelf geen licht  

→ weerkaatst het licht van de Zon 

 We zien altijd ongeveer dezelfde kant van de maan (59% in de loop van 
een jaar, door libratie). 

 Helft van de maan in het licht van de zon, de andere helft in het donker 
≠ voor-en achterkant → schijngestalten 



Hoe ontstaan  

de schijngestalten van de Maan? 



Hoe ontstaat  

een maansverduistering? 



Voorwaarden voor een maansverduistering 
 

1) Zon, Aarde, Maan op één lijn 
→  schaduw van de Aarde kan op de Maan vallen 

2) Het is Volle Maan  

 → MAAR: niet iedere Volle Maan levert een maansverduistering op (!) 

  doordat de aardschaduw meestal net boven of onder de Maan valt 

  (het baanvlak van de Aarde rond de Zon valt niet samen met het 
 baanvlak van de Maan rond de Aarde) 



Soorten maansverduistering 

 

Situatie 1:  
een gedeeltelijke maansverduistering, 
alleen door de penumbra (gedeeltelijk).  
 
Situatie 2:  
een maansverduistering, alleen door de 
penumbra.  
 
Situatie 3:  
een gedeeltelijke maansverduistering 
door de umbra en de penumbra.  
 
Situatie 4:  
een totale maansverduistering door de 
umbra. 
 



Maansverduistering 

Volgende totale maansverduistering van begin tot einde zichtbaar vanuit België: 

 

20 december 2029 



Maansverduistering 



4. Kometen 

C/2014 Q2 Lovejoy 

Joost Verheyden – 12 februari 2015 



Komeet Hale-Bopp 

 Eén van de helderste kometen van de laatste jaren (1996) 

 Periode van ± 4000 jaar 

Blauwe plasmastaart 

Plasmastaarten (geladen deeltjes) wijzen 

altijd van de zon af  (zonnewind). Altijd 

recht. 

 

Witte stofstaart 

Stofdeeltjes, die o.i.v. het verdampende 

gas van de komeetkern de ruimte 

ingejaagd worden en oplichten door het 

zonlicht. 



5. Vallende sterren 



Wat zijn vallende sterren? 
Vallende sterren zijn geen sterren, maar meteoren! 

 

Meteoor  

= stofdeeltje dat aan grote snelheid  
de atmosfeer van de Aarde binnendringt   
en verbrandt door wrijving met de atmosfeer (120-80 
km hoogte)  

 

Stofdeeltjes kunnen soms ook grotere  

brokstukken zijn 

 

Vuurbol 

grotere meteoren kunnen  

een lichtspoor hebben zo helder als de zon! 

 

Chelyabinsk meteoor – 15 februari 2013 (20 m) 



Meteoroïde, meteoren, meteorieten 

Meteoroïde: vóór het binnendringen in de atmosfeer  

= deeltje of stuk gesteente dat door de ruimte vliegt (“kosmisch 
gruis”) 

 

Meteoor: tijdens het binnendringen in de atmosfeer = vallende ster 

 

Meteoriet: na het binnendringen in de atmosfeer, wanneer de 
meteoroïde niet volledig opbrandt, maar op aarde neerstort  

→ meteorietkraters 



Grootste meteoriet op Aarde 

Hoba meteoriet, Namibië, ontdekt in 1920 



Bekendste inslagkrater op Aarde 

Arizona/Barringer krater Noord-Amerika  
(1200 m diameter – 50m grote meteoroïde) 



Meteorenzwerm 

Soms doorkruist de aarde de baan van een meteorenzwerm (bv afkomstig van 
komeetresten)  veel meteoren te zien in deze periode van het jaar 

 

Alle meteoren uit zo’n zwerm lijken uit één punt te komen: de radiant van de 
‘meteorenzwerm’. De naam van de zwerm is afgeleid van het sterrenbeeld 
waarin de radiant zich bevindt. 

Meteoroïdezwerm 



 Naam Periode  Maximum ZHR 

 Boötiden  1 – 5 jan   3 januari   120 

 Perseïden  17 jul – 24 aug  12 augustus  100 

 Orioniden  2 okt – 7 nov  21 oktober  20 

 Tauriden  1 okt – 25 nov  7 november  10 

 Leoniden  14 – 21 nov  18 november  Variabel 

 Geminiden  7 – 17 dec  13 december  120 

 

 

Enkele meteorenzwermen 



6. Satellieten 



ISS 



Iridiumflares 

 Iridiumflitsen (http://www.heavens-above.com)  
 Reflectie van zonlicht op één van de 66 communicatiesatellieten van het 

Amerikaanse bedrijf Iridium 

 Zichtbaar als een lichtpuntje dat in enkele seconden zeer helder wordt, om 

daarna weer te af te zwakken naar vrijwel onzichtbaar.  

http://www.heavens-above.com/
http://www.heavens-above.com/
http://www.heavens-above.com/


Interessante links 

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov (eclipsen) 

 http://www.heavens-above.com (satellieten) 

 http://www.stellarium.org (gratis planetarium) 

 http://www.spacepage.be (actueel nieuws NL) 

 http://www.vvs.be (VVS) 

 http://www.vvscapella.be (VVS Capella) 

 http://www.esa.int (ESA) 

 http://www.geocities.jp/toshimi_taki/ (gratis atlas) 

 http://apod.nasa.gov (astro picture of the day) 
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