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ATIENEIE:!!!: ÀTlXNrrE!!l!! ÀTTENIIE!!I!!

A.S. Zontlag 12 December ls er 's morgena on 09.45 een algenene

Ledenvergaderlng.
Deze vergaderlng za1 Saan over aie velkiezlngenr Jaarvergadering,
r erkkamp [aas en iÍaa1(laatste nededellngen) ultslag kascommissle'

Bet bestuur hoopt clat ledereen aanweztg zal zi.jnrnoteer deze

tlatun,en rneld Je af intllen je niet aanwezlg kunt zlïn'

YiI ledereen nog even ttenken aan de lezlng van Paul Yaessen

op zaterdag 11 december a's. om twee uur rs mlddags ln de ster-
r ewacht .Ie dereen is van harte welkon.

De Secretaris t

Trudie Stevens,

ÀTta[rrE:!!l! ÀTTXbITIEI!!!I ÀTTE}ITIE! ! ! I I

EEI? DESIERREWACET

BETÀÀ1, OP TIJD C0NIRÏBUtIE

I
I
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S1IRRETJN

Hi er volgt een gedicht van P. J .1i1. Ni eskens

van ale rakende sterbedekking van 1 november

Intueor et intono ( Ik ernalyseer en

Andel

wand el

2

naar aanleiding
j.1.

schreeuw het uit )

22 .16.8.
21 .O8.9.
Z.c. 3166 2558 Lqr.
122 gr aden
145 idem
164 itlen
217 idem
220 ideu
28 itlem
29 idem

IDEM

16192

rakend

KRÀKEND

Yían?

Bl- o ed

H O O P: !
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Mededelingen van d.e redrctie.

In het volgende nunirler van rrHerculesrr wilden we ste;rten
met de rubriek rrVraag en aintwoord'r. Iedereen die net een be-
paald probleem zLt op astrononisch gebied kan schrijven naar
de rednctie. Dit probleen zal dan in het eerst volgende num-

ner van rrHerculestr geplaatst worden. lÍe hopen tlat tlegene die
he t antwoord weet op het probleem dit opstuurt nai',r de re-
dactie. e hopen dat van deze rubriek veel gebruik za1 worden
genaakt .

In tle eerste nummers van rrilercuf esrr dic' verschenen zi jn,
stond iedere keer een ItSterlet je". Ilit is een kort verhaaf of
gedicht geschreven door een van de leden. 'iíe hopen dat we ie-
dere maind van een van de lezers van trHerculesrr, a1 dan niet
1id vr:n de sterrewacht, een stukje mogen ontvangcn voor deze

rubriek. Hopelijk kunnen we deze traditie in de toekomst voort-
zetten.

Verder zoekt de redactie iemand die rrHercufesrr op stencil
wil zetten. Deze persoon rnoet goeti kunnen typen en ongeve€r
25 uur per n.land beschikbitar hebben. Degenen die hierin inte-
resse hebben kunnen zich nelden bij de redactie.

De hoofdredacteur,
I.i.v.d.ÍÍal1e

1 976 met één secontle verlensd.
0p 31 tie cenber van dit j:iar za1 er een kleine
plaatsvinden, aldus roeldt het Internr-tionaal
Tijd.De overgang naar het nieuwe jailr zal a1s

J1 tlecenber 1976 21b59nr9s, zlh59n6os
1 januari 19?7, oohoonous.

e1] pa.s

tijdkorrekt 1e

Bureau v;.Ln d e

volgt gebeuren:
één seconde leiter

a

(Afkpmstig uit Informatiebfad Stichting De 1(oepe1).
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Nieuws 0ver Vefe Às trononigheden

In tleze Hercules het twee-maandelijks e NOVA.De oproep om nieuw-
tjes enlof we t enswaard ighed en op astronomisch gebied in te zen-
den voor deze rubriek laat te wensen over. Het rrplulnp je van de

maantirt gaat naar l,Íaurice van de 'lÍa11e, die a1s enige iets
(nl . onderstaand artikel) inzond.I{§n Dank.

$$$$$$S$$$$$$$$s$$$$

0p 8 naart van dit jaar explodeerde een meteoriet hoog boven

de Chinese provincie Kirin. Iieer diLn honderd fragmenten( =brok-
stukken) troffen het aardoppervl-ak. i'iaar verluidt, woog één

zorn fragment liefst 1766 kilogram.

$$$$$$$s$$$$$$s$$$$$

Dit verschijnsel is een record in zoverre, dat het de groot-
ste meteoriet is, die mer-r heeft ZIEN valfen.Wefiswaar vielen er
grotere exemplaren (zie vorige NOYÀ) naar waargenomen werd

e erl zo grote neteoriet nooit eerder, naar bekend.

De missie van de Sojoez 21 t d.ie 14 october j.1. gelanceertl
werd, is wegens problemen aan de be s turings inrichting orn te
koppelen met het rulmtestation Saljoet 5 voort{dig afgelopen.
Dit werd op 16 october door Radlo L,uxemburg gemeld.

Ondanks dit tlef ekt maakte de bemanning (de astronauten
Sudow en Ro schdes twenski ) meer dan 24Oo fotors van de Sorvjet-
Unie en de DDR. De foto's, Semaakt net 0ostduitse ZEISS-optiek,
zu]len gebruikt en bewerkt worclen door geologen, geografen,
meteorologen en vele anderen, waaronder ook landbouw- en bodem-

kunaligen van de USSR en DDR.

$ $ $ & $ $ S $ $ ;i t $ ë $ il $ i) $ $ $

Lt $ S $ { i: àl ;.i e .t t f i ; .1 ** i\." li

a i(!rï, + 1.\ ti,lr",'[,1 'tt 1/1 .:..(._ r., 1rc.- L, L ( r, { §,.,, r,'lt'v§ r, r'



5

ïí1st U dat een waarneming nutteloos 1s, wanneer een jgi§jg gig-
melcling ontbraekt? Een me t eorenwaarnener heeft nog een speling
van 5 seconden in zi,jn ttjdsopgave. Een sat ell- i e t enwaarnemer

heeft een nauwkeurigheid tot op 0r2 seconde noaiig en een ster-
b ed ekk ingswaarnemer moet naar liefst tot op 0'1 seconde exact
zijn. Derhalve is het van belang radlostetions te kennen, dle
de juiste tijd gevenr Geschikt hiervoor ziin b.v. de t|idseinen
van: 1)IÍ.S.F. RugbylMiddlesex Engeland, gestuurd door een

kwartsklok, op de radio bij een golflengte van 120m.

(2roo KHz), 60nn.(5<loo xxz) en ,om.(10.000 KiIz).
2 )Nauen, net een golflengte van 66r5m. (4525 KHz).

l)À.À.I.,op de niddengolÍ van 154s.
Tracht deze eens op uw radio te vinden en oefen tiiaiens het waar-
nemen dan eens roét behulp van zorrt zender.veel- Succesl

P. Vaessen.

DE STERREIïACHT IS OOK VRIJDAGÀVON-D GEOPEND

Voortaan is de sterrewacht vrijdagavond Seopend voor de ledent
van half €,cht tot half e1f.0p deze avond kan men ondeÍ het
genot van een kop koffie net elkaar Praten over sterrekunde'
in onze bibliotheek snuffelen en eventueel- een boek voor een

weekje mee naar huis nemen.

De eerste ttSOOStt-avond voor leden, zoals sonmige mensen hem

a1 noemenris reeds voorb! en was een daverend succes.
Het bestuur hoopt dat heef veel leden van deze avond gebruik
naken on elkaar nog beter te Leren kennen en nieuwe ideeën op

te doen.En het mooiste van a1Ies is dat rnen niet neer in de kou

hoeft te zitten, dus dat is ook mooi neegenomen.

Uw gastheer op deze vrijdagavond zal een bestuurslid z+n.

Àl1emaa1 van harte wel-kom.

a

Het Bestuur.
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VIXRKKAI{P }&!AS mí ,VAAI DOOR IIHERCUIXSI.

In samenwerking met de astrononiische werkgroep, wordt er door
het bestuur een werkkamp georganiseerd in het lanrivan I,{aas en

iÍaaL. Dit werkkanp wordt gehouden ik het weekend van 17-18 en

19 december a.s. Het is <ie bedoeling dat ,,.,e vrUdag 17 decenber
om 18.00h vertrekkenren zondag 19 decenber on 18.00h weer te-
rug zijn in Heerlen. Het slapen gebeurt in een verwarmde schuur,
tlie er keurig netjes uitziet,en waar ile hele verenÍging kan
slzrpen. Het eten en het overdag samenzÍ.jn gebeurt in een heer-
lijk verwarrode zaal ,wa.ar stoelen en taf e1s aanwez)-g z'yyr.

li[a t 1s nu precies de bedoeling van dlt kanp?
YÍe1, zowel bestuur en astrononische werkgroep zijn ervan over-
tui-gd, dat er aan het astronomisch peil ín onze vereniging nog
veel gedaan moet worden.
Tevens heeft het de ervaring dat lezingen die gehouden worden
goedrnaar niet optinaal bezocht worden.
Urjj hebben dan ook gemeend, di"t er een werkkarnp moet komenr',vaar-
bI I EDERITEI'Í aanwezig moet (kunnen) z!jn,en waar nen serieus
twe e dagen bezig zt-l z fn me t as tronomj- e en d. ai.rne e ne t onz e

Vo lks s terrelvac ht rrHercules .

De bedoeltng is dat er tyree nachten( avoncien) wordt waargenonen
op het waarneningsgebieal dat vlak naast en achter de slaapzaal
is gelegenrDit waarneningsgebieti is ongeveer 40 are groot en
uitstekend geschikt voor ons doel.
'tÍe gaan dan visueel en fotografisch waarnemen en a1le apparatuur
die in de vereniging aanwezig is gaat mee.

Er zu1len verschillentle groepen worden gevormd, die onder 1ei-
ding van een groeplelder zu1len staanren deze groepen zuI1en
verschillende waarneningsopdrachten uitvoeren.
Het definitieve programmarvoor wat betreft de groepen en lvaar-
nerningen, wordt U no6 bekend gemaakt.
'llle l-aten het echter niet allen bi,j waarnemen, ook de dag zull"en
we ten volstc benutten.
De verschillende groepsl-eiders zul-f en elk een lezing/cursus
voorbereiden, die in de zaerl- waar we overdag verblrjven gegeven
za\ lvorden, en speciaal ontwikkeld is om iedereen zoveel

a
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nogelijk kennis blj te brengen, ook het <iefinitieve prograrnma

hieromtrent zal U nog bekend worden gen&akt.
He t vervoer v€rn en naeir liaas en rrÍair1 za"1 geschieden per guto|s .

Men zcl zelf dienen t,e zorgen voor luchtbed, slaapzak, eventueel
dekens r toilet::rtikelenren indien mogelijk een tuinstoel-.
Warme kleding strekt tot e.u;--"nb evelingevenals een paar stevige
schoenen.
Yoor vertrek dient nen thuis gegeten te hebbenrnaar indien
mogel:;k is het gevrenst dat men een funchpakket meeneemt voor
de eerste avond. Voor verdere br o od-rneraltijd.en en koff ie/thee
wordt gezorgd.
ÀILen de warme ma.altild op zaterdag is voor, eigen rekening;
doch dit zal- de FI 5,- niet .te boven ga.rn.
0ok eventuele drerirk jes(tijdens wanrnemingen eri cursussen zijn
deze echter niet te verkrilgen, aIc oho l- is helemaal verboden)
z )jn voor eigen rekening.
Het is de bedoeling dat diegenen die neegaan een gedeelte van
de kosten mee helpen d.ragen.

Inclusief het vervoer van en naar lieerlen, de bro odnaal t tjdelr t

koffie/thee,de fotorolletjesrd.e verzekering vooi' cieze dagen etc.
z ulIen de kosten per persoon I'1 15r- bedragen en het bestuur
is ervan overtuigd dat dit beslist niet te veel is.
De overige kosten zuflen betaald word.en door de vereniging.
Gezíet de afstand en de orgi:nisatie die ai-rn dit hele kapp voor-
afgi;ait is het niet rendabel om te gaan indien er mintter dan

l0 personen meegaan, en het bestuur en de astrononische werk-
groep hoopt dan ook dait iedereen zich zi-l opgeven, er is plaats
vo L,r minstens a1le 1eden.
Ook voor de sfeer en kennis in onze vereniging is dit kr:mp

enorn bel-angr|jk en wrj spreken de h oop uit dat inet zal slagen,
wij zijn ervan overtuigd dat niemand splt za.l hebben van deze

dagen rals hij ze heeft meegemaakt.
Het deÍinitieve programma wordt U uitgereikt op ,le ledenver-
gadering die 12 clecember a.s. wordt gehouden in de sterrewacht
ts morgens om 10. OOh.

Hopel:jk a11emaa1 tot ziens op ons werkkamp.

Nanens Astronorrridche werkgroep Nanens bestuur,
Jan-l{i 1} em Souren(voorzitter) ïVa}Iie Stevens(voorzitter)
KareI St evens( algemeen wazrrnemings-

leider)
a



P;S.:Het is voor ons
even in en s tuur

het s ecre tariaat .

Iedereen gelieve

B-

vanzelfsprekend, maar vu1 aangehechte strook
hen voor vrijdag 10 december terug naar

dit te doen, ook de mensen dee niet raee-

gaan.
s. v.p nÍet vergeten.

NHERCUIESIIKIXST EEN NIEUW BESTUIIR.

trHerculestr gaat een nieulv bestuur kiezenren we1 op aie Jaarver-
gadering, tlie gehouden za1 worden op zaterdag I januari 1977,
in de sterrewacht rs avonds on 20.00h.
0p tlrie dagen na is er tlan precies een jaar voorb{ nadat het
huidige bestuur gekozen werd uit twintig Ieden.
Inniddel-s is onze vereniging uitgegroeid tot negenenzestig
ledenren vallen er nu heel- wat neer stemmen te te1len.
Het huidige bestuur is voor een jaar terug gekozen, op hun
eigen verzoek, voor de periode van één jaar, dit orndat zij niet
wisten hoe het rnet onze sterrewacht zou gi--an 1open.
Het nieuwe bestuur zal gekozen worden voor een perioale van vier
jaar, dit alles volgens de statuten van onze stichting.
Het huidige bestuur bestant ru uit zeven leden, en ook in de

komentle periode zal d,at aantal gehandhaafd blijvenrgezÍen de

veelomvattende werkzaamheden, die een goede leiding en beheer
van onze stichting met zich meebrengen.

Het huidige bestuur treed.t ín zijn geheel af en iedereen heeft
het recht zich verkiesbaar' te stelfen voor bestuurslid ral of
niet raet een functie in dat nieuwe bestuur.
Het is de betloeLing dat al1eeu d.ie mensen zich beschikbaar stel-
1en, die rederlijkerw{s gesproken op iedere b e s tuursvergadering
aanwezíg kunnen z\jn, wat inhoudt ééruraal in de twee weken min-
stens vergaderlng.
Het nieuwe bestuur zal eruit komen te zien als volgt:
voorzitterrpenningnneester,secretaris, deze drie vormen het
d.agelijkse bestuur, en verder zul-len er vier bestuursleden z{n,
en tesamen vormen zij het algemeen bestuur.

a
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Iedereen die zich beschlkb:'ar wil stellen voor verkiezing in
het bestuur dient dit schrif telijk te doen, en wel voor 20 tlecem-

ber op het secretariaat,
Indien nen zich al-1en beschikbaar stelt a1s bestuursl,lD' is
naam en adres alsmede de vernelding'rlid van het bestuurrtvoltloende .

Inclien men zich verkiesbaar stelt a1s voorzitterrpenningmeester
of secretaris, dient men behoudens naam en atlres ook tiuitlel{k
de functie te vermelden,die nen in het bestuur wenstte vervullen
na verki-ezing.Het huidige bestuur hoopt op een ruime .Lanmel-

ding en op een grote opkorcst op de jaarvergatler ing r alaar het ln
he t belang vanrt Herculesrt i s .

Yermeld tlient te worden dat tle huiclige voorzitter lía11ie Stevens
en de Vice-voorzitter Ger C ounL.ns , behoudens hun functies ln
dit bestuur, ook de functie van bestuulslid van het algemeen

bestuur van het l.S.V. (stichting landelLjke Samenwerkende Yolks-
sterrewachten) Urj deze verklezingen neer leggen.
Beiden stel-1en zicir voor het bestuur van rrHerculesrr herkies-
baar, naar z iin van nening datrmochten zU niet herkozèn veoralen'

het nieuwe bestuur de mogeltjkheid moet krijgen hun led.en aan

te wuzen voor bestuurslid van het l.SrV., zodat rrHerculest! 1n

leder geverl bestuursl-eden en dus officië1e mensen van onze

vereniging in tlat bestuur aanwezig vindt.

Yoor tle Jaarvergaderlng van 8. januari 1977 ontvangt ieder 1id
een lijst thuis waarop alle kandidaten staan verne1d..
Wij hopen dat iedereen deze daturo vast noteertr zodat ook ied.er-
een .fanwezig kan en zal z4n.

Met tlank voor het genoten vertrouwen in het zrfgelopen ja-ar.

Het Be s tuur

HEIP DE STERREilÀCHT
BETAAT O? TIJD CONTRIBUTIX

a
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W INlER S TERRENBEEIDJ'N

Àllereerst de ontbrekende gegevens. Zoals de vorige keer weer
geen inzending.
e( Geno. \lagn. 2 r0 en 3 ,5 et 9,5i d.Ztl
hr nu d e v erand e 11 ijke .

1 Gem. IlÍagn. nax. J,1;min. 7 r9;P. 277t4de ;Type:RR Cr 3
Nar tuurlijk kunnen j u11ie deze perlode op een zo korte tijd niet
bepalen, weI trerdden ju11ie genoeg aanw:jzingen dat het hier om

een lange periode ging.

'f,aAenman.

Wagenman rVo erman Àuriger Àur. (gedeelteljk Circumpolair).

Henlochos was de nan die de teugels hie1d, op zijn schouder
zr-rt neestal ziin geitebokje(Cape1la). Heniochos was bijzonder
begaaf d rwat hij te danken had r-Lan een oud ongeluk. 0p een

vroege stormachtige ochtend sloeg zijn wegen olr en eerbrijzelde
hij zijn schouder. Capella hield die schouder warm tloor er z\lt
lange vacht tegenaan te drukken.Sindsdien voelde Heniochos
azn zttrn schoutier of ór'rs ochtends storm op komst was.Orn tle
p ijn te verzachten plaatste hrj Capella op zijn schouder- .De

Griekse boeren die op het land werkten wisten tlan tia.t er storm
op konst was.Staat Capella nu rs ochtends aan de henel dan
reken maar dat er storn komt.

De belangrijkste s t err en:
Capella, ocAur:De hoofdster Capella staat 45 lichtjaren v:-n

ons verwijdertl .Ilar'"r magnitude bedraagt 0r21. Capella behoort
tot de reuzen net spectraalklasse G5 en G.Iwee klassenrorodat
we te maken hebben rnet een spectroscopiscLre dubbelster.
Lienkaltna.n,/l ÀurEen veranderl- {ke, 65 licht jaren verwijderd,
met een A2 spec trum.Menkalinan, in het Àrabisch liienkib dsirl-
inam betekent r'rug van de voeman .

6Aur:De verst verwilclerde ster(1300 lichtjaren) is een be-
dekklngs veranderlljke superreus net de spec traalklas setr'O.

ItAur:Helderheid:2 ,71i116 lichtjaren verwijderd . Sp ec traal-
klasse Af.

a
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nwcrrs door dit mooie winters t errenbe eld voert de melkweg.
Enke1e j-nteressante objecten zijn bÍjvoorbeeld de dubbelsterren.

14 Aur. Magn. 5r0 en 712 en 11 ;d. 14rr5 en 11rr1.

B Attr. lilagn. 2 t'l ert 7 ,2 ;d. 2rr8.
26 !,rtr. Magn. 6,1 en 6,4 ;d. 0rr1.

t/-Àur. litagrr.2,71 en7,5 ;d. ,n0.
Di t z jjn natuurlijk niet alle dubbel-sterren;de overi 8e z'in
moeif ilk te scheiden of de component is te l-ichtzwr-Lk. 2 6 Aur.
is bijvoorbeeld heel moeilijk te scheiden
0ok veranilerf ljke sterren komen in Yoernnan voor:

f Aur. Magn. max.:1 ,34 nin'.4 r58 ip. 2'l jaar. I'otogrefisch.
J Aur. I,iagn. mrLx.:5,00 min:5,69 ;p.972117 dg. tr'otografisch.

Yr Ví Aur. lvJagn. max.25,7O mj"nz6,36 ip. 2;52 dg. Visueel.
Uu AUR. Magn. max.:5,1 minl6rS ;p.235 de. Visueel.
Buiten deze dubbel- en veranderlijke sterren vinden we in
Voerman nog enkele leuke open sterrenhopen.
Ivl 18 ligt juist ten zuiden van o' Aur. ;M 16 en \1 37 1ig61en

halverwege B .a.ur. en /3 lau; op een afstend van 40 van elkaari
Een tijst van open sterrenhopen volgt hieronder:
N0C. Magn. A.Ster. Schijn.Diaum. R.K. Declinatie

2ogg 6,2 150 zot o5h49moos +32013'
1960 6,3 60 121 05 ,2 oo +1+ 07

1912 7,4 100 20' 05 25 1 +15 +a

1907 g,g 40 5t 05 24 7 +35 17

1B8l 12,2 20 3' 05 22 2 +46 10

1664 7,5 40 15' 04 47 4 +43 37

2281 6,7 ,O 17' 06 45 B +41 O7

Yoor de radio -astronomen voigt hier een radiobron in
Àuriga: IÀU nurnmer : O4N4A ;tr'req . : 1 58 I e gacyles/s ec ;F1ux: 0, B' atts/ m2

R.K. O4h57n;Declinatie :+46010' .

Misschien is het leuk on van 'lVage'nr.. "n een opnane te makent

deze uit te vergroten en in het gebouw op te hr;ngen, zoals
de prachtige opname van Orion in het gebouw.Ook andere foto-
grafische of visuele of radiografische waarnemingen ziin

welkom.

a

Volgende maand het Sterrenbeeld Stier.
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Iekenlng: St errenbeeltlenatlas.
Àtlas of the heaven§.

Bronnen en llteratuur:
St err enbe eldenatlae .

Thleme I s sterrenboek.
Welke ster is dat?
Secyclopedia of As tronomy
Àt1as of the heaYens fI

Pfr,

J.KlepOta.
A. BeEvéI

J.Klepèsta.
B.Ernst.
W .Wi dnarrn .

G . §a t terthwai te .
À. Be öfdl.

Karel Stevens.
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Rolf Lleugen

Àls nen eèn k-'.ker rtl-lt botÍ{en is tret 1n de eerste lae:ts
noodz.-ke1.:-h een tekeniDg o.-) rrare 6rote te rire,lien, rí. nt a116en

dan kan m€n be:aLen ara:i.r men de diafragma I a Eloet lla: tsen en

hoe groot de o?orrlng daaz'van rnoet worden, Daarbï noet men o2

Ce volgende _:unt en lettons
I Àls wt steeds de uíterste ongsvenste il1va1lenc-,e straal tegen-

troucen dan i:ouden iíe a]1e stral-en tegen.
2 D6 diafragr,:a I s mogen niët verier reli:en caÍr de uLtoi'ste

Beraen6te stralerr Earr en lbir

I De in :-11e ric:ltingen verstrooic:.e rcllectLe-stralen Í{orc,sn

ool: mot diafra6r:a I s onc=,ersche^,t.

4 :o I n d.l.afraglï-a ::a-n dan n:eteen clienen or..i . e vol3enc:e dlrsct
l.nwallende stralenbunc'.el te on: eÍ'vange31.

J Dlafragrr-a t s komen 6 , -ret snj- rurit van c.e ult€rst diroctè
on de uiterst gewenste straal ?rair en of trbr.

6 de oculairbuis rnag niet vercler in de buis reii:en ..an do

uiterste stre-...l rrLtr.

Bij h6t maken van e€n tel:€ning oI' vraro grote Eaan rr:. ais volgt
te werk:
1 Eerst tekent rlen ds o tisci:è a6.
2 Links tel:ent r:ten de a-rlegel looc':,reci1t op Ce o-:tiscii.e a6.
3 Het brandrtrnt fr vcrdt nu uitgezet o;-- io o. rtische as t en op

dit ;r:nt hont het beeldvlal: -B- loodreclrt te staan o:-' Ce as.
4 Trelc de uiterste B€reflecteerCe stralen xJ5i er1 rrnrr vana-f ds

uiterste punten van beeld-vl'-k -f,-. naa-r c:e uiterste ra.nGen ven

de hoofdsriegel-. ..)aardoor rrordt -cLè grootte vnn .J'€ va::.gs ^i-age1

be.-,aa1d.

J?eken rru de lí:';kerbui swa:rci op eerr 'fcta:rd groter c'ai1

D (diameter s..lege1) + i (beeldvlak).
6 Trek nu de uiterste ir:konendé 6tralèn n - n err rrblr o:-' een

afstand I /z(,; +A'i op ce p1'-:-ts van F.

7 3epa-a1 c1e a.fct".nc' van ---: tot ie bui-s r.re1l:e aÍ?:'-ni:e1i,k is wan

de hoo.3te van d.e focuseerinrichtinE. ,--i.ouc't l:ier):. een s 16l lng
aan van ongeveer 1O mm ruimer dan nooCzal;e1ijk. .J: ardoor vodst
de wa[gspleeelma:"t volCoende €root.

a
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8 Iv]eet nu ie ..f sta:1ci vai-I .l tot c:e o..tisc::e as, in ce tekening
vrorcit de=e af stanc. p::D genoe'. ci. De:.e af stancl (.>;r-\1 zet rnen uit
o; Ce optisc-iè as vanaf het branciount rr. ;it is c-:an tevens de

afstanci van de vangs ie-el tot do branC';uiit saf s tanc..

9 Teken nu o,, cleze e.:1sta::d ,txJ vanaf I de wan.l;epie;e1 o::cler

èen hoek varr 45o.
Ln l.et snijgrint van vanss:--iege1 en c-:tisc-le as tr:èl:t r-:en r-lu

1oodrecht op cle ortl-sclre as een 1ood1r.:1. Je!,è loodLiJn i6 nu

c:o optische as voor octrlai: of -:anei'a.
10 D6 len:te varr cle le"r,Se as rrllir vat c'e val6s,:iegel- verl:r::'"t
mèn door de snijprlnten van cle ve-n5s, ic e1 r-re t C,e straien ':-1rr e'1

rrÍrf. Je 1en.3'te v :] c:e ::orte :-s verl:r '3t ::er: C-o:r ee:l 1ood1."n

te tr';l*cn evenrr'. Ci'_i aa:- Ce o tlsc" e :.-s o- c'e :fe1ft var c'.e

1aïrge as. f:.:r,.:--'it 51:'.1:t ca-t de Le-rft va.:- c',e 1a::.3e as :;iet
sai:envalt net de o rtische as.
11 Teken nu o_) c:-e ocul:.iras I o:i een :-,fstar:d ;rx -, tet beelclv]-ah

-3 f oocirec:1t o,-- Ce:e as. Trek c-1aa-rrra va:1 c-e uitercte Lu.-ten

van -D- de uiterste straler naar c:e ranc-- van c.e vangs-;ie6ei.
go hr:'.:gt iren -i-.e t vervol.S va-?, trr.lr en tri1x onaër een hoel: van !Oo.
Íodoende i:an :i..en nu ooi: c1-e oculair':triso --eninl; -le-la.-l en. .laae

IÍordt iets r,r!.:c: er c-aL iri:lir,aa1 no oc--ral:e 1:-i: is voor cle stralen
lltr., ef !l - ll .
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iÍededelÍ en van c'-e lrerl-,groelr j -eteoren.,

Door de vel-e belrolking en de mist ia de ceteorerractie e':si-
lon Tauriden en ganina-dzàta-Leonidèn, dLe de l.rerligroep voor de

periode 12 - .)-1 novomber j.1. aepland iraC, een cor':rlete r::ís-
luld.lng gelrorden. flt was al de tr,/eedè groto r,6t6orenÉ,ctie l-n

6uccessLe, die door glech.te 1,rgersomsta-Í]clig;eden niel-rÍct is,
daer.r de alfa - Orionlderr van oktober ook a1 rnial-u;:tèn.

Om deze schade een beotje te vergoe'-.en org'ar:iseert de r./erl.groe.
J.n de perLocle 21 * 26 c'.ecer:.ber :,',.s. vrederom 6en meteorenactie.
Cp dèze actíe zal aé,::rCac-lt 3esc]-onI<en Írorden aan c:e sr{err-.-en

dzèta..Ursa-1.::inoriden en de Lynci.'en,

De dzèta-Ursa-l,inoridén troden jaarljjhs o-.: in de periode 18 - 24

décémber. Z jJ bereilaerr hun maximum, wa'j:.rop ro rn 1] meteo?én per
uur iÍaarïneenbaar l: n, in de vroe6e riorg€n vaJl 22 Ceco.-:ber. Zij

troden o - vantrlt iret raCl-ant s aifa: 15-30* en c:el-tc-; + 760 .

Zij z::i dè hè1è avond en nacht rra::rneembaar binlrerr eer: stra-a1 van

3Oo aan de noordel-:.1:e heme1, wat inhouCt dat één rtaarnen:er, dLe

eèn vraarrremingsgebied m€t een straa-I van 30 grad€n
aan de noordelijl:e i1ene1 r.iest, !:o rrt 1] uur ononc-.erbroken de

dzèta-Ursa-l,.inoriden dan vaarner-:enr ,,Jaardoor de cloor hem

verzan:elde gegevens over de::e z\'reÍr zeeT veel l.raarce l:unn€n
hebben en uit de ervaring van de laatste jaren b].jJkt wel, Cat
dit het gewal is. 

. 
OLL bl:jkt uit Ceze ervarl-ng, ciat het zeer

wel de moelte i,raard is de clzàta-Ursà-t -inoriden lraar te rremen t

daar TsJechoslorraaJcse !{.trarrreriers in 1945 in é6r. uur tj:ds Dreer

dan 150 Ursiden llaarrramen.

De Lynciden zilí 2as Ln 1969 door Jalandse rÍaarnèmers ontdekt.
Zij treden rr jaar!-l lcs?Í o.p l-n de periode 22 - 31 dec. vanuit
het radiant s a].fat o8hoOmen cleJ-ta; ': 360 en bereiken tmn

maxlmum o- kerstmorgen e zo ronci 3 uur. Tijc':errs clit maximum kunnen

zoru 8lynciden waargenonen rrorden.
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wa:.rtre;ningsperlod€n zr,n alg volgt :

- 22 d6cembèr.. 181OO uur - 07 .15 uur. Dzèta-Ursa-l,iinorLden

- 23 rr tr 1 8. OO t, - 07 . 15 i Dzèia-Ursa-liiuorlden
- 24 t' r 13.oo u - 0'7,15 Í Dzta-ursa-l.tinoriden
- 25 § r' 23.3,C " - 07.15 I' Lyr.clden
* 26 tt t 21 .3O " - 07,15 " L:rndidén

de genoemde t tiden zullen d€ze zwerteu waargenon€n word€n.

D§gene die m6e 1Ío1 doen aan deze actlo rrordt verzocht zicfr voor
18 december a.r-aan te meldèn op tret aecr€tarlaat. lien dlent op
te geven wèlkè da8( -en ) en ho€ laat Í:ren komt ea denkt te
vertreklisn. Tevens vordt iedere r,raarnemer verzocht 3O mlnuten
voor ltet bègiÍr der waar:rener.ringen (a1s begint -clen gelden de
tijden dis ln bovenstaan<i schema staan) oa ons rrac-raer-:ingster-
rein aanwezig te E::n ( Sc.re].sber9 3O2 L i,Ieerlen) j.n werband
met tret oo6tel1en wan het materiaal en }..et laten vennon aan
de duLsternle wan d€ ogen. Bf bswolklng ls msn gedispenseerd
wan het komen waarrremen. Ik hoop vele w",arnemers opp het
!,raaÍtremirxg6v€ ld te ontnoeten

P. Nieakeng

Ook l-k wLl graag.lid vordon van eterrewacht rrl{ercu].es It

Naam: .

Straat!oooor .....r
P1aat a i

U kunt LLd vordeu door dit stroollJe op te sturen naar 3

Sterrerragtrt íHerculeert

Sch€lsberg 3O2 ]],

Heorlera

a
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Hoofdstrrk 3 D6 aa?ds ireeft ac:rt zusters.

De planten horen b:'- de zon als kuikens b:" e6n kloe!'.. Ze d.raaien
als een tour.rt je Ínèt een g?ote regelnaat ora d-€ central€ ster
e,rt ze ziír alleen te zien doord,et ze verlic-1t '.lrorden door de

zon. Orrdat ,e een veel lagere tero:eratuur hebb€n dan do sterren
atralen ze gëen zíd--tbaar 1Lc5t ult. De aarcls 1g zoIn rlaneet.
i{aar zusters heten wan de zorL af gerokend, iièrcurl-us r Venus,

I4arB, Ju;l.ter, Saturnus, Uranuc, IÍe. tu;:us en Pluto. Dè aarde
beaÍ€egt xich tLrssen de ba,n-err van Í,renus en i,e,I's.

l4et het blote oo'; z',n on6eveer IOOO sterren te :;ien. l:1s
gevolg van dé grote afstand l:.hen E. oncierling aa"n de i:€:',:e1

rriet van ;ositie te veranc'.eren. Daarrraaat wertor:en :,ici1 enkele
objecten Cie zich J-n de loop van luttele na..I1c'.en of ja1'en
ower grote afstandsn tussen c'-e sterren ver---J.aatsen. Dit zl'n
de ,-.1-aneten of dwaalsterren.

lTabi.i

Door hun betrelcl:e1i.t1:e nabi,lheid lenen z-,j zLch uitstekend
vior onderzosk door rrrimtesondee. Onze l:err,is over de ','rl-a-
noten Ís daaromsinds het begin va:r de Íuir,rtevaart v€].e mal€n
verduizendvoucllgd. I'ILe meer ui1 ireten over :1et werleden en
voorai over de toekcmst wan de aarde za1 noet€n k.-1.:en naar
de andere planèten. ilant deze bevinclen zich in a1ler1eJ. ver-
schil].ende statrria varr ontlril:l:e l- ing. Deze vergeli,l.Ènëen kunnen

ons weel vertellen over do aarcl.e treer het oppen lak haast
ge€n spoor rleèr toont van de vroe;lste geoJ-ogische gescirie-
derris. De veelzeggende vondtel;èns-t:: cerrs heftige hotsingen
met ?raast talloze grotere en k1einere r:reteorieten - z'-in vri-i-
wel verdwenen. Ze lrerc'-en grondi§ uitgewJ-st door de 1;er1:iag

van water en rrind, door :lantengroeir c1e vorrring van Ce geberS-

tenen an€r-ere verschuLvirrgen in de aardl.orst.
De p].aneten vertorr€n onder.Ll-ng grote verscl-:illen nat:,r zo-

al-s de aarde ia er zelcetr nièt een. ilant =onder enige trr.-feI
kr,Íam n€rgens 1n fret heel-aI :1et levela tot zo een uLtbuÍrdige
en rijk geschakeanrCe b].oel- als iulst op de aarcle. De grond-
Elag hieÍ'voor r,re rd a1 gelegd 1n de eerste rl-LJard jaar na

het ontetaan van het zonnestel-se1. In die ?6riode deei zictr
sen reeks van gebeurtenlsd€n woor r,raarbij de voovwaarden

uerden geschal:en die 1-even mogeli.il. maakten.
De aarcle fias heet, zeer. heet tiidens i:et ontstaan zotn !rJ

milJard Jaar ge].ec-en. In dit inferno snolt het inrrendige.
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Zryare metalon -vooral -:jzèr- zori:eïr r.a.-r iret centrur:. Ze vorm-
den daar een gesrolten }:er:r Cie oo:< nu nog grotencleels bestaat.
De zware elementen verdrongen Ce Ll-chtere naar de buitensts
lagen en do kor6t. Vulkan€n en gebergÖen begoruren al Bnel-

worm te gevon aan 5et opperv]"ak en door deze bei"reginaen
traden groto verand-eringèn op l.n dè samenstelling v.--n het in-
terueLr. l].ler1eL gassen -tot can toe o-:ges]-oten i:: hèt irrra6ndi6e
begoÍrnen Ln arote hoeveel;re en huÏI hÍeg te vínden naar buiten.
Hlertoe behoorde ool: vater en liooldio>:ycie.

Zo vormden zich de Dri].:6 atmosfeer en zodra de aarcie ef-
koelde vornde zlcir dru;1te1s ult iraterd.a-11). i..iljoénen jaren
grrtste d6 regen n6er. I'Ie t vatér voerce de bovenste delen w-.n
de aardf<orst rnee naar lager gelegen gebieCen rzaar de zeeön
en oceanen ontstonden. Er met a1 dit vloeibare water '.sas woit-
daan aan d6 belangrrjl:ste vooÍl.ra,arde voor 16ven.

Reg§n.

ïn dit vrater begon zlc:t 3r5 nlljard jaar gelecien en dan-
zij de ultraviolette straling van de zon leven té ontwlkkelen.
Zeer primÍtief leven we1 te veretaan in c:e vorm van all,er-
s1mpelste algen cn andere eerrcelll.ge I..rezent jes. Gevureade J
milJard Jaar ruaren z{ï d6 enige die de aarcle bovoËkten. l-: die
otltslbar€ mlnuscuJ-e organlsmen scireídden a1 die ti;d een
afYalprodukt af dat onmisbaar is voor hoge! ont$Ild.<é1d
leven. ZIJURSTOFT

Nar:wel ijks een tratf milJarci jaar geleden geschiedde plot-
sell.ng het rvonder. Àl1er1ei tro6ere soorton dpl'e! oD aIí
bloemorr op een alpenweide in tret voorja",r. Planten en dieren
in de messt uiteenlopende verÍicil€iningen verspreiden zlch
over de aarde.

De Mens

Pas kort geleden verscl'reen de laatste soort: DD i,,EiiS I
Hij nam uLtdndrhs1lJ!,- bezít vall Ce he].e globe nadat í O. OOO

Jaar geleden de gLetser6 van de jongste tstijd zl.ch hadden te-
rrrggetrokken tot cie poIen.

De aarde betekent leven en n1èt alleen :ret ].even van de
mensst], planton err diererr. De aarde zelf leèft. Zo!ÍeL l_n- a1s

a
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ultrrèndig ia ziJ constant 1n bewe5lng. Vullcanen bijv. liunrren

ptaatse]-tk dood orr.verderf zaaien en toch houden z1 het leven
in stand. Zodra de aarCe nLet meer actief isr raa-Lit Ce damp-

krlng in werval en 1§ het leven ten dode opgescht€ven.
Dat andere pl-aÍreton van -zeker valr hoge ontwikkeld leven-

verstoken Llevgn, LB het gevolg van een lango reeks uiteen-
l.opénde oorza}en en onderl-lnge verscfrllTen. Zo bewindt

Jupit6r, de reuzenplaneet waar de aarde 13OO maal ln kan zlch
hog j.n de aflcoelfase. DEh ofperwtak ho€ft 3c Íriet. Zo ls
Ln hoofdzaak opgebour.rd ult waterstof aan de buitenziide gas-

vormig en werder naar bj.nrlen toe vloeibaar wordt.

Verdwaald
Hiermee Ös trourrens tegel-;.kert'-d leet belangrjjlcste versctril

genoemd tussen de wier kleirre, in de buurt van de zon geJ.egen

dwaalsterren en de vier snel- roterende buitenplaneten. De

werste planoet, Pluto, past niet in het rftje. Zt LG ver-
moedeli;k eer! verdwaalde maan van ]ileptunus of een d.oor het
zonnestelget ingewangen obJect.

Over die werechillent liercuríus, Venua r Àe.rde en lulars op-

geborrud ul-t rotsen en metalen.
De gfoete vl-er z:in grotendeels ga§vormigs Yraterstof en helium
bij Juplter en Saturrrus, zwaardere gaÉsen ook a16 r4ethaart en

arunoniali woor uranus en Neptunus.
Ook in aftnetÍngen verschJ.llen de beide groèpen sterk. Zo

pa.st de kleinate ?laneet Mercurrrls laim 20 OoO mael in de groot-
Éte, Juplter. Do kleLnste wan de §rote vl.er iJeptr:lus kan

Ifi€rcurlus 95O nraal en do aaïcie 57 maa)- bevatten.
Af stanclen z''jn betrekkel j;1:, zel:er in de s t e rrel;r:Ide . Binnen

het zorrnestelsel rekenen c',e sterrenkundl-gen graag Cet de

zogenaamde astronomische eentreid (m). oft is de afstand dÍe

de aarce scil€iiit van de zon. (Ongeveèr 150 míljoen kilometer')
Zo 1s de aarde gen:1d.de1d slectrts 5 12 lLE veÏarjJdert van Jupltert
9i LE van saturnus en 39rl+ ÀD venílrdert wan Pluto'
Toch werandert tret beeld schie8l{Jk Benet€rr net aardse rnaten'

Dan bevindt Juplter zich 3e:r:1d-c1e1d op 78O r'rilioen km.

Saturnus op l rll mllJard km. erl Pluto o1,r bijna 6 mi].jard krn.
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De flonler 11 ::aasde d.€aondar:.lrs Iu 20 maanclon rraar Jupiter.
De sonde Ja.a6't uu o... SaturÍrua waar. irlJ zr:lm 6 Jaar rra de start
moet aaakomen. iiet I{1:t weer t€ doen. Tot r.re onze toovlucht
remsn tot lre t modernste ver-voetmlddel o.: aarde r de DC-IO
De gernlddelde reletljderr worden dan: voor Ju-:l.ter 99 Jaar,
Saturnus 134 Jaar en Pluto 749 traar. laet andero uoorden! rra.n-
tleer Floria de V en -.'ltte van Iiaamstedo ln hr:n da6en per DC- 1 O

varen wertrokken, souden z1i de g?ens van hot :otrneSte1s€l
nog niet hebben berei-I:t. IÀn dan té beder,l<eÈ d^at de meeet nabije
ater 7 OOO maal ver\Cer r.reg etaat dan Pluto. Oadanlcs dez6 gri6-
zaLlgé afstanden be aciliÈl<en vij nu over detaLlrike fotots vaÍr
Jupiter èn ov€r optramen nret rrog veel me€r bijzonier:1eCen van
onze buron l.iars, Venue en Mercurlus. Ook vla aL1er1€1 :e-
tingenv vèrschaftsrr de i..ariners, d€ Vonera| e en <ie Plonlère
(nuala laatste ook de vlucht wan beide V1-:ingen) ona al v€61
itaformatie. Vroemde werolden, v6raf en tooh zo dichtbij, tíaar
we in lpl$er?al. of nertsmantgl geen t seconderr in leven zou-
den bf 1p61.
Volgeude maand ]loofdgttrk 4: I.iercu:'Lus , Venus en liars .

À. Uendrl-x

Ook lk vil Herculeb graag ldd€re maancl ontvangen.

Naam:

Adr€ e I

Plaat e:
Dl.t ktrlat U doen door ./' 3O.-- te storten opl
ÀMRo-banlor. 44.81.06.910 ter Dame van

M. v.d. Iíal1e onder vorïnelding van
Clubblad Storre$acht ttrlerculearl

DJ.t atrookJe opaturen naar Sterrewacht itHercules"
p/a T. Stevena

Schelsberg JOZ À

H6erlon

a
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Cp 30 ol:tober J ' I- - vertrol: il: in o -i : c' -t; va:-- 'e'; estl''r:'r i'an

onze voll:ssterrer'r c.:it n- ir caf{-restaurant rr::et 3o§;rac1'r in

Hoevenr oÍ:: daar een vergac'-ering van ie :rerk6roe-'i I ètsoren v?'r:

de i'I.V..I.S. , dÍè daar =ou 
-laatsvlnCen om l2'Oouur b1- te

wonen.

rer treln, Lu6 en taxi reisc'e ilc nu na' Í' tti-et 3ospz:c'-rr t $aaÍ.

ik orn 11.52 uur arrlvecrde ' ;a r^ à?':L- 'e!:oÍ:e ;: r:"':-:te il: verzellc'-

in het daar door .'." 1r.V.-'.S. e-::1 '':t'- r Ie'en t3r U:el'eJe:rilelc va'n

hai'-r vi;fe:rlo teltiSJt-rli j L: Íi ta:- -: aa:l--e 
" 
cc'en t:reef aa-gs c:i:' 'lo-
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:;ggJoot i'-: =trsti; te 1, c--tc:-.r lr:r:a eel irteress-- '--G

,eerl--uri'e t.rr c:e Ga.::::, )a.e.-. vc;a-':.i e;:i:'--.. - -:. noga1.

:: :1 c :tte:: te -le{,'ii:t-.err da:'- '-"e -la:1! r r'r c-:tte i---

' lvorcr: Ce : oi:lr rlq:.eester vl--:- Ce :,'er-:;roe:,
9 11ét sjn:'.-. osir:r-: eve;--:ë:: s b 'oct:. a , te vr ge:c o-t
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errkele c--e; isc..€ ]]rocesserr o.: gang n1 . 3

I Be;a
He r ltc * ,, ; ddoí werdere fusle kururen

O, lIe, Ug, Sl. ontst:-an; ca:r Ls de temp v: n de ste:: ec-rter al
a

Best€fien tot 6 >:10" 1(.

De ster 1s nu in llet rode n'-es st:.dIum. Tf,clens cllt st--c'.otu;:

worden neutrino r B gevorl.:d (CeeltJos r:et vertla rloosbare ira-gga t
maar ze ::unn€n enorme hoeveel:1eden €nertle tr:r:s--rolteren).
.,e ontstaan aLs een elektron -.rordt lnjevarrjen door een sta-
bl"ele C1-kern; eÍ ontsta:,t een S-l:eÍ:-r -l 1 rieLltri-j:o. l1s c'c

ten.r. goste3el:l is tot 1c9 I;, lior.'.t cie neutrino xocLr-:tj-e :Jas

Boed o-j garrg. Door bet enerjie veriies van c'e stëI' cooï Leu-
trino I s lrordt cle roc',e rous,ierlo( e van I 05 Jaar o -, eri:ele Jaren.

Dg ter,-.':. loo-rt ec,:.ter rlog o.. tot 3 :: 1O9 :'-, a-r.dere eler.enten
rlorden govonl:-cr (b.v. Cr, ili, -.e ) . l,ls c e ster een te . v n

_cboven 6 v- 10' K ileeft :rerelkt wordt .:.et b'-:orrc er st:ble1e ire

lrs€r : f _'e-rrokei: tot Llc.itere olerienton. ::iervoos is :ratuuri .'1:

onor':ï veel ener3:ie nocig. De:e enor1l€ l/orit orrttró:a:en z-an rie

kern waE-rc'oor cle c':r.trl< en de tei:-- va-r cie her:rr : eer s::el lal:t.
Ln d€ ster rro::(.t b{in: een v:cutlr gcvor! .i, cie ster im -iodeert
€n 1.aa een .rulsar (b.v. ce -:oolster) word-en. De ster l:an ool:
gedeeltollJl. (ncwa) of gageel ( supernowa) ex )J-oieren.

Na lfstoting van *:et mÍ tcriai.l b1.ft toch nog èen reC€].]-h

§t:.bl-ele kèÍrr ower, dle oader lnwloeC va:r de grawitatie l:an
contraheren, ríaarbj- de dic:at,leid. toenesnt. lle dicht;reicl. !,.an

2
oplo?en tot IlC kg/cr.'; de ontstane ster noeuten we oen rritte
dwerg.
De l-evensloo-l van een stor l:e"n oo!: uitEezet uorden in een Cia-
gfam, waarb.:.. de llchtsterkte tegen d€ teÍr,. rordt uit3ezet.
I{et IIe rt 

= 
s;:.run4-; RrreseS-Lrf l.a6re.r

o ofdreeks
Ínstabiel gedrag

l ichtkrach

st f obu 1e
wa te \ . gasvrolk

tt" o tr"
Eu"*l

a

d werg

t enp e ratuur
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IIERCI'LES NAIE.f,T ]iET EIND1,) VÀ}T IIA.ÀR OPBOI]i'JÀAR

E€t laeitste i:. --.. ttHerculèsrr van dlt Jaar ig va:r z:-,Ír persen
geroJ-d, en we lc -Eltten met trots zegg€n dat het z5n taal: iu de

efgglopon p€rLodé bErrezen heeft.

Nog iets mlnder da.n een maand te ga.€ur r eD be strrr:r en leie:x
vau Volkssterreuacht rrllercules" Ïrebben het Jaar van haar
opbouu achter de 1116;, en we l:unnen met trots zeggen dat de

taak van een woll:s sterrervacht ln Ll-mburg bewezen ia.
Hard te er tret afgeJ.open Jaar gertrerlct, hog jrarder za1 er tret
komende Jaar gewekt dienen te worden. Gerrerkt door ledersen,
nLet alJ<een door een paar mènsen. Dlt bestuur J.e bliJ en

trots dat zl.J het weren cl-e rrilercu]-egrt in 19?6 aIs ltrestuur
hebben mogen leiden en dienon, en sij hoopt dit nog menige

tj-jd te mogen do6n, naar zij isi err'an overtuigd dat ied€rs
huJ-p gerrenst ls.
Eet bestuur betreurt het dan ooi. dat er zo ïteinJ.g belangstel-
lin€ béetaat voor de oleningsavonden (ainsdag en dondercag-
avond 19.30 t/n 2l.Oo uun ) vaïr cle zijdé van d€ 16den. ook

het deelnemen aan actl-es e. d. was de laatste tlJd lrat r.rinder.
líiJ hsbbon er begrip vpo? dat men niet altijd aanwezlg kan zlJn,
maar laat het dan in Lecler gewal veten.
Verschl-lionde actl.ea staan op ilet :)rog?amr,ra, sr ziJn
goede cintacten ge].egd met wersctrill-ende ger.reènten, voor-
Iichtingsavonden staan a1 waet. Ín 1977 zaL het publielr rnoeter:
merken $at het wootd VOLffSE TEf,tRDiTACH? preciee betekent, en
daar }.ebben we a,1lè hulp en kennis woor nor[19. Ul.et all€en dè

hulp en keruris vaIr onEo m€nsen dle l-n tltrecht studeren
en daar htrn uiterste best doeÍr om rtllorculesI te helpen.
Niet alleen de menssn van de astronomische werkgroep en

redactLe van Hercu1esr NDEN r al1emaa1 onze §chouciers er onder
zett en.
Het gaat goed met l".orcules, de geboorte ls Seweest, J.aten rve

met ona allsn de oovoedöng near de volwassenheld ter tland nemen.

DonL eraan mensen het 1s Jul11e Bt€rrgrydht en dL€ man Limburg
die op dit mometrt stee( c gÍ'oter wordt, steeds meer boJ-ang-

steI]-lng kriJgt van de ziJd6 van het pub].iek en daardoor nl-et

1976.

a



26

Dser 1a !Ísg té d.erdcen. Groep€n, scholen, wereni8ln8en e.d.
hebben zlctr aan6eneLd voor eou avond w€rtoeven í-n orrze eter-
rowacht ia Jauuarl a.s. en dat ie 3'ewe1dlg, dddr moeten ve
Íraar tos !

Laten ue mst zrn allen.1977 goed lnzetten en ons totl doe].

st6l-1err dat dit het jaar va! d,e astronomLectr€ 6n trnrblioks
opbouw moet uorden.

DAT MOEO, DAT KAN EN DAT ZAL LlriC'imiit I : !:: !

Da:rL voor a].l-e vertror$ert
ia 1976

Namens hot bestur:r
UaL1l€ Stevens
Voorzit t er

Bek-opt veralag leden vergaderLng d.d. 20 nov. l!f6

Openlng
de voorzittor heet al]-€n van harte wellcom en vludt het Jammor

dat er maar za rreinlg monssn aanvrerlg ziJn. Dlt ls de o€rste
keer dat er stoeken ower zljn. Iloor ornetandigheden van enks16

bestuursLeden treeft tret zo ]-ang Seduurd voor er een le6en-
verg'aderirrg kott komen.

Redakt le Herou].ea
Maurlce: tot apiJt van de redahtie is het hovenbernuqBer
nLet geworc',en vrat tret r.roest zijn. IÍe hopen dat tret de wol6ende

keer beter ie. Dr kodt nog te veinlg coplr b irulen van Ce leden.
Dtrr v. Puffelens mLaecr:len is het rriveau te hoog. De volSende

keer lets deer varlatle, voor elk wat rrlls.
&r zou 6r r,llsschl-en esn torte v€rklaring kunnen komen woor

al-1e vakteÍmen?
De redaLtie za! èt aan r'rerken.

ICi Jkerbour
Rol.f: Slnds J r.tekèn bèàig en het gaat erg good. Jarnríer dat
er za !.èinig bslarrgsteX-Iing is wan ].eden die hl,et mee bouwen.

Het is toch belcent dat het Èleborrrr elke dLnsdag en donderclag-
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avond open is, en er uordt tocir een ] iiker vocr de voreni-
ging gebou"rd, dus voor iedereon.
I'Je he§ben ai eer- ;aker orn oud gereedschaP gerrraagd, maar e! 1.
niets opgekomen. :is thuis nog oude hamere, wlilen, zagerr eflz.
heeft 1i6gen kunnen ze me6 naar iret gebou'., bre:x6en. IIe heb-
ben ze hard L nodig!
Verzekeringen
T:r:dLe: de leden die er vorig Jaar a1 traren hebben aLlemaal
dia-apparatuur, fototoeatólloa e.d. kunnen vèrzeker€n. ltrLeuue

leden hrnnen dlt ooli te6en een 6énma1i6e beta1ln3 van J 1O.--
V6ór Í Jantra.ri moet rren o,-geven ! merk, type- tf,)enumrnor
nie'Jrpr:i.' ? e,:- :;rentuele reke::in6.
tr.iz: -.re ié:
I,iaurlce: Het komt ]-angzaan binnen eu het Baat €r 8ne1 rreer
ul-l . lle i1€bben nog steecls donateurslcaartei: t ,Il1s elk 1id
10 donateurakaarten ver!:oopt wanr J 2rJO dan bebben rr€

met 6) leden er een bedrag va,ÍL Í 1'120.-- bli.
'Irars: wat vordt er met ons gel-d gedaa!1?

.É-ktie s, le=in3en, truur, porto'-1lo sten, gaa-water-e1elctr. t

c1ubb1ad, lci jlcerborrrrv verzel<erin3'en r lezirrgon enz. Dc zljn
Senoeg aktl-es Serteest r a11oen de megsts leder: hebben zlch
b.iet laten glen. Laten w€ ook op ttJd de contributis betalent
Bl-bliotlleeh E

Ttrrdie: r,Ío hebben versc--tl-11enCe lnteresaaate bo€ken ln onze

bLbll.otheek, die op vriidagavond geopei:d ic3 ook lrorcie:1 €r
tiJdBchltften ultgeleendr o.a. Sl:y and T€1escoPe, Zenl-t, RadJ-o

Obserrrer, InformatleboekJee van StLchting do Koepel , Slnon

StevÍn €n andere BterrevachteÍr. Vercler hebben 1,re no6 l-nteree-
gante infomatie over: kL jkerborrrr, stgrbèdeL:itrgen r bor€he-
ningen waarÍIemingen wan neteoren, kortom voor ellL sat wils.
De tltels van de boeken staan ooli op het prllbortl
Jos: als ismaÍrd een goed boelc zlet over astronomie wat nlet
te duur is geef dat dan ewen door aan hot eekretarlaat.
Verklezingen.
In Januarl is er een bestuuraverkíezang. Cver dlt onde rr'r€rp

staat l.n d6z6 I-Ie rcu]- e s nog meer.

trerkkamp Maa6 €n líaal: zle elderB.

a
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trÍèrk8ro€p astrorromle s

Jan líillemt de voor11!Értingsavonden 1n E:nrne surn waren al
vaetgesteld, maar omdat ilet pro6rar-)ina van het oDtrío€tinga-
centrurn he].enraa]. rol. zat is dat uJ.tgeeteld.
r wordt een doctmentatie-boekj€ ultbe8even Yoor 7977, a.ai
Tooa d6 VYV! a

Dia-rniddag: Pau1, door 2lekte is het c].ubblas niet op ti;d
lriJ 23 lecen gekomen en daarom wiston 2J leclen niet dat er
oen dl.a-rnidda8 uas, maar niottenin bliiven dan nog 35 leden
ovsr dle wo1 tradden kr:nnen lcomen en als €r dan nraar / mensen

komorr i6 het toch lrol heol- erg. Voora]- omdat het erg belang-
rijk ir roor 16d€n dLe nog weinig van astrononie in het alge-
meen veten, Het ts toch nlet c:,e bedo€ling dat we privd-lessen
gaan gevenl Deze lezing wordt nog trer:laald op 11 dec. ts m1d-

dags om twee uur.
I'let de meteoren-aktie iÉ ma:r 1 p€rsoon geveest. Toch we1

afva].lig a1s Je naga.at dat ce vereniglng uit 69 l-eden bestaat.
Peter: Er komt een belan6rijke meteoren-aJctie (rradere node-
dellngen zie eldere) op 11, 12 enlO dec. Í\rssen I én I dec.
zlJrr ooh nog enlele sterbedekkóngen.
EY kom€n te r.relntg ldeeën van de leden!
Dhr. KobE€ wiJ- ee.n cursus radlo-astronor.rio en elektionlca 6even.
Ual-l-y st€lt voor om e1Le vrijdagavond het gebornr te o-1enen

zodat ledenoon birrnen kan wandalen. Dit om ]<ontakt met ell:aar
te Èiijgen, gerdoort gezellig met elkaar te lrabbolen.
Dkeperiment tot eind JanuarLt

Beknopt versla8. Het trele Yerslag kan mèu l.ezen oP tret se-
kretarl-aat.

Txrrdie SteveÍrs

Mensen met ldeeën op aetronor.risch gebied moeten rai€t rdachteu

tot de l-edènvergadering maar zo mooten het 6ven doorgeven

aan een van de Ledon van de atronomische $erkgroep of aan

het sekrotariaat.
A6tronoml sche

I{erkgroeP
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Bl.b].iotheeL;

Sinds kort h.bben rÍe e€n eigen blbJ-iothoek, med€ darhzij
enkel-e goecie gaver. Deze bibLiotheeh is elke vriJdagavond
geopend. EIlc lid lran daar kostloos gebzrrik van maken, al1eet1
schade ean boeken en tijdschriften moet vanzeLfsprekend
vergood worden. Nanst boeken hebben we due ook Tijdsclriften
zoalsSky and Telescoot--, Zenit, Radio Obsez'vcr e.a. ewerrals
brochur€a en naoLaglrerll. I{e hopen dat er veel gebrrril wan

gemaakt zak worden. en dat we bLnnen korte tijd over nog r'reer

boeken kennen beschiÈJcen.
T:mdie

Hkbord

Zoals idereen aJ. he6ft gezien, laebben ve Ln do rrhal.tr een
prilibord hangen. De bèdoeling is dat je dinsdags donderdags
wrijdags of zaterdags al-s J6 binrenl.cont ewen op het prik-
bord kijl:t, want af,:le akties, Iezingen en andere belangrijke
dingen worden daarop wesmeld. Het is namelLJli ondoenlLjk ora

voor elke alctie of lezing, die oolc rneeatal in |tllerculeo[ 6taat
nog 6ens extra íedereen een brief te sturen. DLt kost of
tiJd (rondbrengen) of 6e1d (poatzegeJ.e). Ur ata iemand iets
Ieuks 1eest, knip het uit en geef trst aan mJ'J of irang het
ze]-f even op;

I!rudie

Meteorenwaartreming 21 nowember 1976

op 2í nowembér, de laatste dag van de e:Dsilon - Tauriden
en de gan{a - dzàta - Leonidenal:tie, heb ik nog van
O2r4J uur tot O 6, 46 uur r'rar.Tgerromen, niet o-: het weId, maar
biJ mij thuid, omdat lk daar over éen betere lrostel j-l<e her.--e1

kan beschikken. ïk heb de volgende resultatén bereil:t:
F ganrmaz
tr' epeÀ]-on -
F chiz
Totale
f tl

dzèta - Leoniden
Tauriden

.. Androniidideu
frequentie

t

4

12

1 ,46
18 1496
1.03
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4 uur, daar ik gebrul.k heP ge-

maakt van een contl-nu lopende

bandreco].der.
6 1378mg

AèntaI
tl

tl

ll

Í!, e3(

gaÍ na . dzèta - Leoniden
epsilon - Tauriden
chl - Andromididen 6

q)oradieche mèteoren

9
23

6

6

Nog ewen iets over de chi .' ./:11dro;'.idid en, i)eze rieteoorzwerm

treedt JaarJ-ijks op J-n de periode 17 - 30 nov. vanuit het

radiantc alfa: O1h4om en delta + h3o. Hij bereíkt uïn

maximrrm rond 27 rrov. en dan kunrren er;otn 4 meteoren per

uur werschirlen r naar ín 1974 heb ik een uurf,requentie van

deze Andromediden verkre6en van 3l ,6. Zi waren ool: rijl: in de

vorlge eelÍ.

IIet. rrra s de eerste koude herf stnacht , waaro - 'ilt waaraam ' Om

O5.15 uur registreerde il< do laagste tenperatuur wan de

waarnomingsperiode: -318 8raden Celsuls o1' 2O centimeter
Ëowen tret vochtl.ge aardopperïrlah.

p. ITieskens
werkgroep Meteoren

l,!e teorcenalctie rho - Gominiden.

Op ÍO, 1l en 12 dec. zullsn op ona waaÍ:nemlngsterrein
Scholaberg 3OZ À Heorlen do rho - Geminiden, een Jaarlijl's torug-
keronde zwermr dlo f,ussen 6 en 18 doc. vorscillint en z:;n mexi-

murn vlrrdt 1]l d€ avond va.:rl 13 ded èn do vroege l:lorgen van 14

dec en dan een uurfrequentle wan 60 tcan bereil:en. De rho-
Genin1den zijn he].dere, tot zeer ttè1der6 meteorerr (gem magrrL-

tudè r O) met een ovorweeend blauwe l:Iaur.
zii vertonen vaala rralicht€nds Époron, dio vooral rs morgena

tegen J uur, w6I- B seconden zlchtbaar kunnen blïven.
Bï ce rho- Ger-rl-nLden kunÍIen ook uog Íel eon wuurbollen wer-
s ctrlirren t €en zèer l.ntsressanto meteorenzwerm derha.l-ve.

t J .n

,
a

r t-i

.at rrl i
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Varrege het weLe Íroaanlicht lcr:lnen we de rho - Gerliniden r die
vanult het :'adl-ant; alfa: oThz8m €n delta + 3io verschiinen
dít Jaar slechts gedurend.e een ( zeer) beperkte periode waar-
nemen. De werligroop organiseert op cie volgende dagon waar-
nerrrLngeawonden:

10 dec. 18.OO uur - 21.oO uur
11 t, IB.OO ur:r - 22.OO uur
12 tt 18.OO uur - 23,OO rnlr.
De werkgroep hoopt, dat, gezien ds ïaarrremingsperiocl-en tanle-
Iiflr rrroeg in de awonrl val l-en, naast de a1 (wat ) etïrareÍr
lfaarnemers op de genoemde avonclen ook vele onertarene of
ueJ-nig ervaring l1e)bende rleteoorvaarrrer::ers Lomen waarnenen.

W zal zouE]. op visuöle ala op fotografische wfze, rÍaargerloenen
rrorden. Een l.e<'er, die met deze aktie mee rÍi1 doen, wordt
verzàcht zich woor B dec. a.a. scilrlftuLrjk of t€].ofonJsch
of op enigerlei andere comrnml-catiewijze op te geven op ons
secretariaat. ïn Íeder geval dienen al-le rraaÍnemerÉ 3O min.
voor de aanvang der waarner..:ingen (a1s aanvangst{Jden gelden
de in bowenstaand Bchema genoemC.e tiicten) op het waarner:ings-
terrein aanvrezig te ziin in verband met het o1rstellen van tret
materJ.aal. en het laten wennen van de ogen aan de dulsterniÉ.

P. Nieekens narneng

1,'€rkgrosP m€teoren.

HEI? DE STERRE'iiACHT
BETÀAI OP TIJD CO]iTRIBUT]E

a
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op zoek naar -iet Elyelum

op èen voorrraarde. Ze moeten ?run tasseu aftralen ètr acilter bem

aan op tranCen en voeton acilteÍult kuipen tuasen de bagagerekken

d.oor en hqIr tassen meèa1elren. Het moet a11eDaa1 binnen virf
mingtetl gebeuren voordat iemand iets rnerl<t van deze vreemd€

afr,ri;kJ.ng van do ouverrnu!ïbare procodures. Gegn ultzon<ieringen I
St1l1e paniek - maar aan de t.. dg?ens zul1en zè zj-ctr Ïrouden. EErr

aantal ltussen, die zoaLs a1 hun brosdera altjid hun og€n opsn

houden voor achtercleurtJ€s in hét eysteem, zi6n hun l:ans schoon

Benoeg €n doen een paar mimrten lang hun best om op Àmeri-
kanon te J-ifl<en, zodat :e ac.-ter d6 rrriemelende rij .'kr:nnen
aanslulten en aan deze tijdeli.'1:è go61ag ontsna?pen.
Bul-ten tret vlie3ve1d oponbaart zi-ckr een nJ-eu!í€ ramp t fu: de

stortregen en de dui6ternLs staat 6en rd van onkele honderden
metlsen w€rloren te wachten op de busserr die nlsschl-en we1 of
misscirlen niét zulI€n komon om heÍr maar de stad te brongen.
Af en toe dui-kt er een taxL op uit de mletlge regen; er brellen

Bevsctrten uit om het bezit van dezs rontsnapplngs'autora. De

Amerlkanen zijn niet goed in deze sport. zii benaderen een In-
tourLst-ambtenaar. DLt lceer halen bedreigeingen en beledi-
gingen niets uit r maar tègen al.l-e advies in doot een eteek-
penrrLn8 dat vel . lvi6 t v:jf roebel-s op zak verdvXint de Intourist-
ambfenaar in de duieter:rric. D€n paar rninuten later komt hij terrrg

en gobiedt Ledereen zi:n bagage te grijpen, hem oruniddell{k te
votrgon 6n geon vrageu te stellen. Ze rerrnen su-hèlenC woort,
strompelen rrel een halvo r'-lijl over :rat oen parkeor?laats
had kunn€n zlin aín tenelotte wiif zwarte opgevorderc:e ta:iirs
te wl-nden. Ptíy1lla en Philip lulorrison laebben meer tassen dan

rrie ook 6rr Ee vorÍ:rsn tenel-otte de mèeat verregende, natste achter-
hoede. Dmipend en koud krui--en ze b{ èlkaar terriil de

taxl.re de nacht in duíIcen, op ríeg naar ll€t SovJet-Akademie- van-
I{etensc.ra --:en-hotel In }loÉkou. Daar ríac}rt kron de wolgende

altulatlec
a €èn dronkeman die lracirteloos op d€ vloer vail het hotel g€-
gleden ic, nadat hii daar z:.n toevlucht had gezodot voor de

r€geni de portier sleept hem bele€fd acilter een lrlastic Palm

om de aandacht af te leiden van dez€ smet o? het hotel-decorf
b tret nleuws dtat er niet neer voldoerde kamerg zijn voor dè hele

a



g'Dosp . Ze moeten rnet de helft 5_.enoegen ner,ren, en de w_iLe

hotelJ.eidi-.g ireeft bepaald dat Co l-eracitelC€ne vrouwol j. l:€
leden van Ce groeD l.:aners ;oeten delen r.ie t erÈaelo rtannel::1:e
peraonen met iíl.e ze g€en ilurrol- "LrsovereerL:omst liebben
Den comitÉ slaagt erin de indellng van de l..ar,:ers te reorga-
nl-seren iret ale reaultaat iets da-t l,'-kt o - alarte r.lannen-
en tjiroqrrenBlaapza]-€n. l:,tre1:e1e uren later z"n ze ireer op rrreg

Da.ar €sn land waar flikk€rondè computers orr alur:inium opp€r-
vlakten ïac,1ton om Bebtui::t te r.rorclen voor i1èt onCerzoel: naar
bultenaards l-even.

I{e rcirrijven 1pJ6
De golverr bre:.e ritmisch op èen d.orr.l<er stul.c portoricaans

atrand, gllneterenC orrd_er Ce pah:bomen zoals aI1een de trp-
pLeche see dat kan. In het l:eurlge irotel, pr€cies boven jret
strancl, heeft een ulaperigo nacht,ortier (is hï zo oucl al-e
I:ethuaalern of 1i-ht dat ne-ar zo?) voor do derde acl-tereenvol-
gende rracht met tegen:,iLtwo€ l-msril:anen ,.ral<ker gemaakt o-.r de
onzlnn1ge ti,jd van vier uur I s rlor3enÉ. _Iij stelt ísen vrafjen,
naa! kijlít telkena rreer vi,andig 6D. argl/anend. toe. Iemand die
Ln zorn hotei logeert eÍr toch orn vier uur rs l:lorsens opstaat
moet beeliet iets lcwaads l-n cLe .in irebben. Tez.rriil d.e rbeauti-
ful. peoplerr vast s1apen in het hotel - voor zover hun Cuur
bet-q1de zorrnebrand dat tlestaat- àlidon de tríàe Arrerikanen de
nacht lre, I(lpperr èn padden eprlngen op!{l om tiidig het vege
qr, te redden. Carl Sagan zlt in €ll.aar gedoken op de voorbanlc,
met gesloten ogen, maar woldoonde bij kenid om uitgebreid op
atukJes knoflookbrood te kauwen, overgei:.ouclen wan het dl-ner
van de avond ervoor. Dat 1a aI h6 r. voèds€1 wat :,e .l.ri.igen tot
de ochtend;vaarnemÍ-ngen acl.rter de mg ziJn.
lÍannesr sen uur l-ater de ilucht roze word.t , staal.t een por-
torlcaanee pad (de leuke rtxoquí-n ) haar ktokJe slilinkendé aria
en lrr.ript voor zolang de dag duurt onder een orchlcleeën-
p].ant. Spoedig zal de Datter'mietJ-ge ru§|t door de zin vel-atl_
der€n in de vochtige traagheid van de tropen. l,:aar cl€ zonne-
schiln dle de pad werrrarmt zal g61iik ztn aan die op Mare,
rant bowen traar ztt niet een dak wan tropische bomèn, maar
een aantal vlerkante meters gèperforeercl€ aludimlum vellen -
de reflector van de g:rootstè radiotelescoop tér vereld. Ca. lJO
m boven dat afdal< laten zoemende macilinea JOO ton ataal-
draal-en zodat cle straal van de teloecogp een werafgel-egen
aterrenatelae1, de Grote Nevel in de DrLeiroek, door de lucht
kan vof,.gèrr. In een gebouv naaat deze reflectór rc r,-l n trcr.'arr

a
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kan volgen. In een .3ebouw naast deze refl,ector registreren
radlo-ontvangera (cle veel gevoeliger zi:n dan di6 uit f960)
radio-emlseios vanuL t de melkr,reg. Elke lO seconden zenden

lOO OOO translstoren onzlchtbaar de o2genomen aigrtalen door
naar tret 8eheugen van hèt obserr.atorLum. De LuformatLe ult
e1k van de IOOB kanalen spettert a1s een strook groene punt-

Jerop h6t beeld van een odcilloocoop. In een honderdsto va:r
eeu desonde v€fzet d6 telescoop Cubbe !. zovesJ werk als in 1960.

Elke keer treerst èr eon fracti-e van eon aeconde o-windlng
valuleèr de astronomen - knoflookbrood en horrger zijn nu laug
vergeten - de strookpunt$es ondersoekea op e6n patroon dat
nLet door de natuur alleen gemaal:t zou kunnen z{n. Warrneer

eerst hun ver6tarld en later Ïrtrn hart hen ervan overtuist dat
ze zotrr patroon niet voor zlcfr rjien, wordt de o 2d.rr.cirt gege-
ven een atukJe verdor lp te schuivèn on eeu ander de€l van
die verafgelegen melkweg te observéren- we6r een r.111Jard ator-
ren - etl de elektronis<ltre appar"atuur weer te laten zoelon en
registreren. Ilondèrd nlJ-jard ster';en zu1Ien bekeken zin voo:r de

Bachtportler van het trotel niet langer om wier uu! t s nror-
gena ho€ft te komen. Dr zu].1en geen sigrralen gevonden worclen.

IÍe sctrriven anno nu

Het gobouw €taat t€ schudd€n alsof een aardbewing di.t deel
van ca].l.fotÍrLë heeft Botroffen. Niemand is verschríkt; het tril-
1en komt van de owerl:ant van de straat, traar tret Ames Re-
aearch Center een van de grootste wLndtunnels ter rn'ereld Be-
bmlkt voor de ontrrlkl<eI1ng van betere vliegtuigen om naar
plaatsen zoals het verafgolegen Byrrral:an te gaan, llJ.er op

het Àmes Reaearch Centor hobben trree nensen die nooit een

radi-otele scoo-.i gebrulkt hebbsn, de arts, Jotrn Bil].ingham, 6n

de ander een wan de genieËn der Amerikaarrdè industrie, BarÍrey
O11wer, d€ ontvJ.kkoling gè1€iè van de prachtl-ge en vernuftige
àntuerpen voor een gigantl-sch ràdlote]-e scoop-ontwangst syeteemt
FroJeot "Cyclops Ígenaamd, kat ons voor het eerat in zorn
grote mate de mogelijkheld zou goven 6en slgaaal- van buiten-
aarda lntelligent ].even te ontdekJ<en, dat succes rvaarschijne

1r& ts. HLrÍr kracht ligt nlet all-een in vindingr{itheid en
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de skulrdlghe j-tl naar ooh in leidei:scap. Be hebben een uitge-
leEen Cro€- :ratuurgeleerc'rei; in irgenieurs vercaneld en en-
thouslast gemaakt om niot alleen het ontuerlren van de teles-
d6op optimaal te l-at€n verlopenr maar oo1: llet pLannen van

daarb{Jbetrorende activiteiten ten bat€ van het onderzoek naar
inte1ligent leven, zoal-s de vertar:)èlln8 van catafogi van sterren
dio bowen aan de ].{at staan om onderzocht te worden op Bi8-
nalen. De voorzitter wan deue groop is Ptrillp Morrison.

Algemen€ l.'aarrlel:ingakalender cl€.c 1976 Jan 1977

051276 O tr, maan in conJurctie rnet Ju-;iter. Ge"ien vanuit
ZuldiÀnerika en in ,,-uld-AfriLa rrordt de heliere
planeet door de rnaan bedelct. BiJ ona blirft het r zoalB
vorigè maa.nd een prachtige gar-renstand

o51276

081276

111276 22 tr, maan in conjunctie met SatrrJlrrus,

van de planeet.

lJ h, Neptunus in conJunctiè met cle zàrr. Vier
half mllJard kilonater van ons verr+jjdeld Saat
tunus actrter ons gaggesterzrte, on blijft enige
onzicirtbaar.

en een

Ne?-
tijd

Vandaag hebben de zin on Venus dezel-fde declLnatle.
Bovencll-en staat Venus ten oosten van de zon - de

planeet is iÍmèrs awondstor. U lnrlt wan dère geleLen-

Ïreid gebrr:iJ< mal:en om, bl, :rolkenloze henel , de pJ-a-

ueet oweràag te vinden met behulp van een ki$:ertje.
Het verschLl in rechto kJ- immin6 bedraa6È vandaa6

precieE 3ho4t. Richt in de loop van de voorïnidcag

un kij$ertje precics naar cie zon. noteer het tiidstl-p
en J.aat tret Lnstrrrment onbeweeg:lijk §taan. Drie uur
later gaat u weer kÍjken; dan komt Venus in het weld
van uw kifker. Men kan due, zonder te beschí]dien over
een par,alactisch opgest€Id€ kiiker, Venus overdag win-
den warrneer de p].aJleet toeva1lLg deze1fde declinatl-e
heoft als d6 zorr.

a

60 t"n zul-den
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I,iercurius in zÍjn g?ootste oosteliike elongatie2c1276 10 h,
(zoo)

211276

221216

241276

251276

271276

Solstit ium

On t ff66 berelflt het midcelouÍrt van de zon ziin
grootete zuideljjko declinatl.e (-23o26'zht t ) en

beg!nt weer de lange rei6 rraar het noori.6n. Nu beg1nt
per defluitlo de astroÍromLache wlnter. Er beataat even-
eena €en weerlcr:ndlge winter Ë62é omvat per defJ'nitl.e
de maand.en december, Januarl en febrrrari, en begint
dus op 1 december.

Í J h, maan 1n conJunctie met l.{ercuriua , 60 t"u
noorden erl,an.

16 fr, maan 1n conJunctie mat Venus. Zoa]-s Yorige

Uàand staat de raaans ikk e 1 io ten noorden vaÍr c:-e

echJ-tteronde planeet

5h, Pal1a statLonaLr in roc:hte klLrunlng.

22 h, !;6rcurius stationair.

Sterbedekkln6en B

Datum Tijd
atlp

-DloninPAzha
Z.C. Yle,gÍl. Setto uit

b

o312i6
oa1276
1212?6

251276

3c1276
o1o177

z*e\t
18 4816

01 12.4
18 4610

20 O3rO

o 28r1

1n 91

ult 266
rul-t 247
J.n 5L
in 34
in 121

ZZo-O\
11 +O,

37 -1 t
2O -O t7 -O t2
50 -1 ,2 +1 ,9
28 -O14 -211

284
1O29

1397

3241

34c,
469

7r4
5t1
.5é
7t5
7t1
713

138
202

.. 24o-

60

117

129

75

.130

229

197

259

ft
1 t5
2t3

o ozSgo 5-
1+
4+

Planet en C

Mercr:rius
MercurÍus b€relkt ziin Broctste avond-slongatie

20 dec. en §aat van 18 tot 23 dec 80 tot 88 mln na de

onder. Do planoet kan dan, bii Soed doorzichtlge luctrt t

(zoo) op

zotl
laag

a
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Ín het zuid',resten gèvonden rtorcèn, tsorte tiid rradat de zorr ia
orrderg€gaa ^. , Gelrrrrik een binocu].alr. I',a€ËrLtude -O ,4 op 1 B dec

+ or4 op 23 decenber.

Vemrs

Venus os een prachtigo avondster, zichtbaar in het
r aCten bij het va11en wan de awond. Blnd dec. gaat de

pf.aneet vier uren na do zon onder.

zuld-
s t ra].ende

llars
Mars staat op mincler dan 11 grad€n war: de zon en ls

daarom Juist nJ.et te zien.

JupÍt er
Jupiter ig een g"root deel van de nacht zichtba:r nab{j de

gr€ns Rèm-Stl-er; hij La lets ninder l1e1der dan Venue. Cmdat

de oppositle woorbij ils, komt Juplter nu Ln het noordooEten op

vöàrrlat de zon in het zuldresten otldereaat.

Saturnua
Saturnus komt l.n de ]-ate avond l-n ïrot oosten op en blijft

bowen onze horLzon tot het aanbreken van d€ da.g. De pJ-aneet
priÍkt a1s een object van r,ragtrltude nu1 babli de €frens
Kreeft - Le errw

I.lsrcr:riu6

datum t76 e1ongatie holderheid ond€rgang

o31276
231276
2a1276

Oos t
Oost
Oost

t*+s^
17 57
17 54

20

20

L7

-o
-o
+o

4m

1

4

o
,

,
t

Venug

datum ,76 elongatie helderheid ondergang

e.8t2?§
1a1276
281276

Oost 42o
Oost 44
oost 45

-3 t7m

'3 t7
-3rB

tgb3z^
20 02

20 32

a



-38'
{ugt!e3
datum t76 rechte declinatie elongatJ.e helderheid ondergang

o8Í276
18 12 76
281276

o3bz5*55"
03 21 37
03 18 25

+1lo 37 t 29;- oost 15Bo

+17 23 56 Oost 1l+6

+17 14 29 oost 1l!

-2
-2
-2

4m

3

3

,
,

t

o6b39^
05 53
05 10

Saturrrus

datum rJ6 rec?rte decllnatie elongatLe helderneid ondergang
kl-iÍming

o81276
181276
281276

o9hrf5?" +O r4m
+o13

+O13

z1bt3n
20 40

19 49

+16034r49n 11. 
"1

+16 41 34 I,Iest

+16 51 17 ]Iest

o

o9

09

16 53
15 07

119
130

140

Maan

datum 176 opkomst oncergang ouderdom

051276
1o1276
151276

2O1276

25 12 76

301"76

l3rlt dagen
18r4
23t4
28ru
03t9
oB ,9

r6ho3'
20 32
ol 19

o7 38
11 05

02 45

o6h58m

10 47

13 01

16 25

22 01

13 02

lilrra+Le 667

NM 21 now.
EXi 28 rr

vM O6 dec.
w, 14 t'

t6h11m
13 59
19 15

11 lll

begin ochtend- oBikomst

§chemer j.ng

Lr:natte 668

o3hoBm
08 48

ondergang einde avorrd- decJ.inatie
schemering

NM 21 dec.
E[í 28 rt

Zotr

datum

e51"76 O6hZ6n

151276 06 35
251276 06 41

30 12 76 06 42

o8h3rm
o8 \2
08 47

08 48

t 6h3om r Bh34m

18 35
18 39
1A l+2

-220 21 , 24fi

-2a54 13

-24*23 52

-2) 10 20

a

16 29

16 33
16 37
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