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 De tijd gaat snel, dit is al 
ons zesde jaargang sinds 
de oprichting van de 
werkgroep. 
Dit nummer heeft een zeer 
gevarieerd aanbod wat 
onderwerpen betreft en dat 
is een positieve zaak.  Het 
hoeven ook niet altijd 
lange artikels te zijn, als je 
een idee of een mening 
hebt over iets in verband 
met deep-sky  mag je dus 
zeker niet aarzelen om het 
in te sturen.  
Tegen alle verwachtingen 
in is dit nummer goed 
gevuld geraakt.  Wel weer 
een beetje laat, maar we 
zijn er toch maar weer met 
32 gevulde pagina’s. 
O m d a t  he t  s t eeds  
moeilijker wordt om op 
tijd aan die 32 te geraken 
hebben we dat probleem 
uitgebreid aangehaald op 
de vergadering tijdens het 
tweede telescooptreffen in 
Houthulst. 
We hebben ook in dit 
tijdschrift tot treurens toe 
de lezers er op attent 
gemaakt dat DT alleen 
bestaat bij de gratie van 
hen die artikels insturen.  
We hebben dan ook op de 
vergadering besloten om 
een deadline voor elk 
nummer in te stellen (de 
volgende loopt af rond 20 
mei) en gewoon te 
publiceren wat we op dat 
moment binnengekregen 
hebben.  Zijn dat maar 20 
pagina’s, ok dan is dat 
maar zo.  Wij kunnen ook 
niet toveren en publiceren 
wat we niet hebben.  Het is 
ook niet de taak van de 

redactie en de mensen die 
met de praktische zaak van 
DT bezig zijn om die 
ontbrekende pagina’s in te 
vullen.  In het verleden 
hebben we dit altijd 
geprobeerd, maar dit is op 
lange termijn niet vol te 
houden.  Ook het extreem 
opblazen van tekeningen 
en foto’s om aan 32 
pagina’s te komen is 
veleden tijd. 
Genoeg geklaagd nu, het is 
tijd om weer eens te 
genieten van de inhoud.  
M e t  z e e r  v e e l 
waarnemingen deze keer 
e n  e e n  v o l l e d i g  
vernieuwde aanpak van het 
“object van het seizoen “ 
door Josch Hambsch.  Als 
jullie hem helpen en 
massaal waarnemingen 
insturen van de objecten 
die hij in zijn lijstje zet, 
dan kan het niet anders of 
deze aanpak moet een 
succes worden.  Deze 
objecten zijn ook geen 
exotische gevallen waar je 
een Hubble telescoop voor 
nodig hebt.  Het zijn 
objecten die iedereen die 
een telescoop met eender 
welke diameter heeft, al 
eens waargenomen heeft.  
Desnoods kopieer je 
gewoon de bladzijde uit je 
waarnemingsschrift of 
eender waar je het in 
neerpent en zwier je het op 
het net of in de bus.  Het 
kost weinig of geen moeite 
en je doet er een hoop 
mensen een groot plezier 
mee.  Tot volgende DT 
(met liefst 32 pagina’s) 
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Het object van het seizoen 
h e e f t  e e n  n i e u w e  
verantwoordelijke. Nadat 
Lieven De Vlaminck te 
kennen gaf dat hij dit niet 
meer wilde doen, sprong 
onze werkgroepleider 
Willy in om deze rubriek 
niet te moeten missen. 
Maar aangezien ook hij 
maar twee handen heeft en 
die al meer dan gevuld 
zijn, heb ik besloten  om 
het rubriekje over te 
nemen. Ik moet wel 
zeggen dat ik vind dat mijn 
naam al veel te vaak in 
Distant Targets terugkomt. 
Het zou voor de toekomst 
van DT zeker beter zijn dat 
ook andere Deep-Sky 
enthousiastelingen in de 
pen zouden kruipen om 
toch zo nu en dan een 
schrijfsel te plegen.  
Maar goed, we willen het 
hier niet hebben over de 
toekomst van DT maar wel 
over de objecten van de 
seizoenen. Ja, jullie 
hebben goed gelezen: 
"Ob jec t en  van  de  
seizoenen", want ik wil 

deze rubriek iets anders 
aanpakken dan mijn 
voorgangers, met als 
voorbeeld het Duitse 
a m a t e u r s m a g a z i n e  
Interstellarum (informatie 
over Interstellarum is te 
vinden op hun website: 
www.interstellarum.de), 
voor sommigen onder 
jullie zeker niet onbekend. 
Ik ga dus niet alleen maar 
objecten voor het lopende 
seizoen voorstellen, maar 
ook voor de komende 
seizoenen. Zo kunnen 
jullie dan waarnemingen, 
tekeningen, foto's, CCD's 
enzovoort van deze 
objecten inzenden zodat ze 
in de respectievelijke 
uitgaven van DT kunnen 
besproken worden.  
Daarom heb ik een lijst 
opgesteld van objecten (2 
a 3 per seizoen, voor elk 
wat wils) voor een heel 
jaar. De objecten van de 
komende zomer en herfst 
en ook al van de lente 
2002 kun je nu al 
waarnemen, tekenen, 
opnemen enzovoort en 
deze dan aan mij sturen. 
O o k  o u d e r e 
w a a r n e m i n g e n , 
tekeningen, foto's zijn 

welkom. Alle ingezonden 
waarnemingen worden dan 
in het bijhorende nummer 
van DT gepubliceerd. 
Vergeet niet dat deze 
rubriek leeft van de reactie 
van de lezers, dus van 
jullie. 
 
Lente 2001 voorgestelde 
o b j e c t e n  m e t 
waarnemingsverslagen en 
opnamen 
 
 
 
M95, M96 en M105 een 
trio van sterrenstelsels in 
de Leeuw 
M95 (NGC3351) RA: 
10h44.0m Dec: +11°42m 
Grootte: 4’x3.5’ Mag: 9.7 
Oppervlaktehelderheid 
13.5mag 
M96 (NGC3368) RA: 
10h46.8m Dec: +11°49m 
Grootte: 3.5’x3’ Mag: 9.2 
Oppervlaktehelderheid 
12.9mag 
M105 (NGC3379) RA: 
10h47.8m Dec: +12°35m 
Grootte: 2.5’x2’ Mag: 9.3 
Oppervlaktehelderheid 
12.1mag 
M95 (NGC3351), M96 
(NGC3368) en ook M105 
(N GC3379 )  we rden  

Josch Hambsch 

Hierbij mijn beste prentjes van 
M95 (links) en M96(rechts).  
Ze zijn wel vorig jaar genomen, 
met een C8 bij F/3.3 en ST7E 
camera. 
Beide CCD-opnames zijn 6 
minuten belicht en licht 
bewerkt met 
Richardson-Lucy-algoritme.  
Tom Alderweireldt 
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ontdekt door P. Mechain in 
1781. Zij zijn ongeveer 31 
miljoen lichtjaar van ons 
verwijderd en behoren tot 
de M96-groep van de LEO 
I wolk. M95 is een 
balkspiraal van het type 
SBb, M96 is een Sa-type 
spiraalstelsel met een 
centrale verdikking en 
dichte spiraalarmen. M105 
is een elliptisch stelsel 
(type E1) en met nog twee 
andere stelsels (NGC3384 
en       NGC3389) in 
hetzelfde gezichtsveld. 
NGC3384 is eveneens een 
elliptisch stelsel (type E7/
S0) en NGC3389 is een 
type Sc spiraal.  
 
317/1500-Newton:  
grensmag.: 5-5.5 
M96:   De kern leek vrij “dik” in 

vergelijking met het stelsel, 
maar was wel redelijk scherp 
afgelijnd en veel helderder dan 
de rest van het stelsel. 
M95:   Het beeld van M95 
verschilt op het eerste gezicht 
niet zoveel van M96 zowel qua 
grootte als helderheid. Na wat 
“hoppen” tussen M95 en M96 
(eenvoudig met een Dobson!) 
leek de kern van M95 minder 
scherp afgelijnd dan bij M96.  
M105, NGC3384, NGC3389: 
De stelsels op zich zijn niet zo 
bijzonder, ttz ze tonen geen 
duidelijke structuur. Het mooie 
is dat je 3 stelsels in één 
beeldveld ziet (Nagler 9mm: 28 
bgmin/170x) en dus zeer goed 
de verschillen kunt opsporen. 
De ronde vorm van M105 valt 
op tov de meer uitgerekte vorm 
van  
NGC3384. M105 is ook wat 
helderder dan NGC3384 .      
NGC3389 is kleiner en vooral 
zwakker dan de  
andere 2.  Toch is  de 
langwerpige vorm duidelijk 

merkbaar. 
Wim Nihoul 
 
80mm Refractor f/D8 
Grensmagnitude 5,5 
M o o i e  o p v a l l e n d e 
melkwegstelsels. Opvallende 
objecten. 
Kurt Christiaens 
220mm Newton 
Grensmagnitude 5,5 
M105 is een helder object. 
NGC3384 en NGC3389 zijn bij 
middelmatige vergrotingen ook 
goed te zien. M95 en M96 zijn 
zelfs bij lage vergroting 
opvallende objecten. 
Kurt Christiaens 
300mm Newton f/D5 
Grensmagnitude 5,0 
M95 en M96 zijn echt helder te 
noemen met een niet echt 
opvallende kern. M105 wordt 
geflankeerd door twee zwakkere 
melkwegstelsels  nl. NGC3384 
en 3389. Een mooi trio! 
Kurt Christiaens 
 
 
317/1500-Newton:  
grensmag.: 5-5.5 
Twee graden zuidelijk van het 
m i d d e l p u n t  v a n  d e  
verbindingslijn Regulus – Zeta 
Leonis duiken twee stelsels in 
het beeldveld op : M95  
(10h44.0 +11°42’) en M96 
(10h46.8 +11°49’). Beiden 
lijken licht ovaal ,  M96 is wat 
helderder.  
 Rene Rijken, Josch Hambsch, 
Andre Aerts, Lucas Pellens 

 
Opnames van M95(links),96 
(rechts) en M105(boven). ST8 
en C8@f/10.5. Alle opnames 
z i jn  1200  sec  be l ich t  
(4x300sec) van 14.02.2001. 
Alleen een uitsnede van de 
originele opname is te zien.  
Josch Hambsch 
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317/1500-Newton:  
grensmag.: 5-5.5 
U i t e r s t  v o c h t i g e 
oms tand igheden  na  een  
kletsnatte dag, zeer matige 
seeing 
32cm dobson, 14 mm Pentax 
o c u l a i r  e n  z e l f b o u w  
groothoekoculair 
M105 : springt samen met    
NGC3384 (waarom behoort dit 
stelsel eigenlijk niet tot de M-
collectie?) dadelijk in het oog : 
beiden bijna even helder.      
NGC3389 vormt met deze twee 
een bijna gelijkzijdige driehoek, 
maar is veel minder opvallend. 
M95 :  een ovaal stelsel, 50’ 
ZZW van M105, zowat dezelfde 
helderheid. 
M96 : 40’ W van M95, net niet 
samen in het beeldveld van de 
Pentax, iets minder helder dan 
M95 Rene Rijken 
 
Zelfbouw 20 cm f/6  
Oculair 14 mm Pentax  
M105 is iets helderder en iets 
groter dan het onmiddellijk 
nabije NGC3384. Het derde 
stelsel NGC3389 dat met de 
twee een driehoekje vormt, blijft 
ook na geruime tijd perifeer 
speurwerk onzichtbaar. 
M95 en M96: twee ietwat 
uitgerekte vlekjes, het eerste iets 
kleiner en zwakker dan het 
tweede, beiden zonder enig 
detail. 
 André Aerts en René Rijken 
 
 

NGC3190 of Hickson 44 
een groep van vier stelsels 
in de Leeuw.  
In Leo, precies is het 
midden van de hals tussen 
Gamma en Zeta Leonis, zit 
Hickson 44. Hierover heb 
ik niet al te veel algemene 
informatie kunnen vinden. 
De groep bevindt zich ook 
onder nummer 316 in de 
cataloog van Arp, die een 
lijst van bijzondere stelsels 
heeft opgesteld. Verder 
heeft NGC3190 een mooie 
stofband en NGC3187 een 
balk, maar deze details zijn 
alleen op diepe opnames te 
zien.  
 
317/1500-Newton: 
 grensmag.: 5-5.5 
Hickson 44, Stelsels , Leeuw 
Spijtig genoeg nogal wat 
sluierbewolking in deze richting 
en het feit dat de Leeuw nog aan 

het opkomen was bemoeilijkte 
de waarneming. Twee van de 
stelsels waren direct te zien :  
NGC3193 dichtbij een heldere 
ster en NGC3190.  
Rene Rijken, Josch Hambsch 
 
300mm Newton f/D5 
Grensmagnitude 6,0 
NGC3185 is een vrij zwak en 
ovaalvormig stelseltje. Ge en 
kern te bemerken.  
N G C 3 1 8 7  kan  ik  n ie t  
terugvinden, ook niet bij hogere 
vergrotingen niet. 
NGC3190 is duidelijk maar 
verder geen details. 
NGC3193 is eveneens duidelijk 
te zien maar zonder verdere 
details. 
Zéér mooi object. Kurt 
Christiaens 
 
300mm Newton f/D5 
Grensmagnitude 5,0 
Onder deze omstandigheden kan 
ik NGC3185,90 en 93 nog 
zwakjes zien. Geen verdere 
details.  
Kurt Christiaens 

 

HICKSON NAAM Grootte (M)  MAG (V) SB 

44a NGC3190 4.4X1.5  11.1 13.1 

44b NGC3193 3.0X2.7  10.9 13.1 

44c NGC3185 2.3X1.6  12.2 13.4 

44d NGC3187 3.0X1.3  13.4 14.7 

Hickson44, 1800sec (6x300sec), ST8 
met C8@f/10.5. Opgenomen in de 
nacht van 24.01.01. Uitsnede uit het 
origineel. Slechts drie van de vier 
stelsels zijn te zien. 
 Josch Hambsch 
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317/1500-Newton: 
 grensmag.: 5-5.5 
HGC44 : naast een ster van m 9 
NGC3193 (10h18.4 +21°54’) 
helder en rond, 5’ verder      
NGC3190 (10h18.1 +21°50’) 
langgerekt, het grootste en 
helderste van de groep en nog 
11’ verder op dezelfde lijn          
NGC3185 (10h17.6 +21°41’)  
ovaal en veel zwakker dan de 
andere twee. Het vierde stelsel 
NGC3187, zowat 3’ ten NO van 
NGC3190 tot nu toe nog niet 
gezien.  
Rene Rijken, Josch Hambsch, 
Andre Aerts, Lucas Pellens 
 
317/1500-Newton:  
grensmag.: 5-5.5 
U i t e r s t  v o c h t i g e 
oms tand igheden  na  een  
kletsnatte dag, zeer matige 
seeing 
32cm dobson, 14 mm Pentax 
o c u l a i r  e n  z e l f b o u w  
groothoekoculair 
HGC44 : NGC3190 is het 
grootste en helderste stelsel van 
de groep, ovaal uitzicht 
  NGC3193: een opvallend rond 
stelsel ten Z van een s ter van m9  
  NGC3185: ongeveer 10’ ten 
ZW van 3190  : zeer zwak 
zichtbaar 
  NGC3187: slechts 4’ Z van 
3190: alleen na lang perifeer 
turen een zeer zwakke indruk 
Rene Rijken 
 
Zelfbouw 20 cm f/6  
Oculair 14 mm Pentax  
H G C 4 4 :  N G C 3 1 9 0  en         
NGC3193 laten zich vlot vinden 
en tonen hun resp. langgerekt en 
rond uitzicht, maar geen verder 
detail. NGC3185 is te zwak 
voor André, maar René meent 
het af en toe perifeer op te 
vangen. NGC3187 blijft hier 
natuurlijk volledig buiten 
bereik. 
 André Aerts en René Rijken 
 
 

M35 en NGC2158 twee 
open sterrenhopen in 
Gemini. 
M35 RA: 06h08.9m Dec: 
+24°20m Grootte: 28’ 
Mag: 5.1 
NGC2158 RA: 06h07.5m 
Dec: +24°06m Grootte: 5’ 
Mag. 8.6 
De juiste omstandigheden 
van de ontdekking zijn 
onduidelijk, maar zeker is, 
dat deze sterrenhoop al 
voor de tijd van Messier 
was bekend. Messier heeft 
hem in 1764 in zijn lijst 
opgenomen. M35 is een 
object dat met blote oog 
o n d e r  g o e d e 
omstandigheden te zien 
zou moeten zijn. Onder 
een hemel van mag. 7 op 
Tenerife smaakte ik dit 
genoegen. Hij bevat ca 120 
sterren en staat op een 
afstand van bijna 2300 
lichtjaar, wat op een 
doormeter van 20 lichtjaar 
neerkomt. 
Niet ver van M35 (30’) 
vindt men de open 
sterrenhoop NGC2158. 
Deze is veel verder 
verwijderd dan M35 - 
ongeveer 16000 lichtjaar - 
en dus een van de verste 
b e k e n d e  o p e n 
s t e r r e n h o p e n .  D e  
ouderdom wordt op ca. 
800 miljoen jaar geschat. 
Al in kleine kijkers (elfje) 
zichtbaar zelfs in België. 
 
30 cm Newton f/4 GP-
DX. 
M35, op de grens met de 
galactische equator en de 
ecliptica, daar waar de ecliptica 
het hoogst staat. Een halve 
graad groot in mijn 2 inch LV30 

oculair (40x en een beeld van 
1,5 graad). Je ziet dat de groep 
in twee stukken is gesneden. In 
het onderste stuk zitten de 
sterretjes dichter bijeen. Het 
bovenste stuk is langer, en het 
ligt boven een brede rechte lijn 
van heldere sterretjes. 
Ook NGC2158 ligt in mijn 
beeldveld. Een prachtige cluster, 
die echter kleiner uitvalt omdat 
ze zes keer verder staat dan 
M35. Het lijkt trouwens sterk op 
een bolvormig sterrenhoopje. 
Dit komt door de zeer vele 
sterretjes, dikker in het centrum 
en losser aan de rand.  
David Vansteelant 
 
317/1500-Newton: 
grensmag.: 5-5.5 
M35 (06h08.9 +24°20’): een 
prachtige open sterrenhoop in 
Gemini. Net buiten het 
beeldveld bevindt zich aan de 
rand van M35 een ster van m 
5,8 en ongeveer recht daar 
tegenover, aan de andere kant 
van de cluster een andere 
cluster, veel verder van ons 
verwijderd, nl 16.000 lichtjaar, 
NGC2158 (06h07.5 +24°06’). 
Op het eerste gezicht lijkt dit 
gewoon een pluizig watje, maar 
bij nader toekijken blijken we 
toch heel wat sterretjes te 
kunnen oplossen.  
Rene Rijken, Josch Hambsch, 
Andre Aerts, Lucas Pellens 
 
317/1500-Newton: 
 grensmag.: 5-5.5 
U i t e r s t  v o c h t i g e 
oms tand igheden  na  een  
kletsnatte dag, zeer matige 
seeing 
32cm dobson, 14 mm Pentax 
o c u l a i r  e n  z e l f b o u w  
groothoekoculair 
M35 : zeer rijke open 
sterrenhoop. Een opvallende 
sterrenlijn loopt van een heldere 
oranje-gele ster  in het NW van 
de cluster in een grote bocht 
naar het W en vandaar na een 
scherpe bocht 180° terug in een 
rechte lijn naar een heldere witte 
ster aan de oostelijke rand. Het  
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centrum van de cluster toont een 
opvallende afwezigheid van 
heldere sterren. 
NGC2158 : bij deze seeing een 
zacht vlekje ten ZW van M35. 
Afzonderlijke sterren kunnen 
niet opgelost worden. De 
zuidelijke kant lijkt wel een stuk 
helderder dan de noordelijke 
helft. 
Rene Rijken 
 
Zelfbouw 20 cm f/6  
Oculair 14 mm Pentax  
M35 : zeer mooie en grote 
sterrenhoop, waarin we in de 
opvallende lijn van heldere 
s te r ren  een  omgekeerde  
k l e e r h a n g e r  h e r k e n n e n ,  
weliswaar zonder ophanghaak. 
Aangez ien  ne t  h ie r  de  
lichtvervuiling op zijn ergst is, 
vallen veel van de zwakkere 
componenten buiten ons 
w a a r n e m i n g s v e r m o g e n .  
Niettemin blijft het zeker de 
moeite waard. 
NGC2158: hetzelfde probleem 
speelt ons parten. Even aarzelen 
we, want ondanks de juiste 
locatie vinden we  nie t  
onmiddel l i jk  ie ts  terug.  
Uiteindelijk blijkt er bij perifeer 
zicht toch een zeer zwak waasje 
aanwezig.  
André Aerts en René Rijken 
 
130mm Newton f/D5.5 

enorme lichtpollutie: 
M35 is een mooie cluster met 
een nevelig uitzicht. Ik zocht 
nog naar NGC2158 maar kon 
niks terugvinden.  
Kurt Christiaens 
 
114mm Newton f/D8 
Zéér helder weer met een 
Melkweg tot in Monoceros: 
NGC2158: ’t Is de eerste keer 
dat ik deze OC zo goed zie. Een 
heldere nevel van magnitude 10 
en een grootte van 15’x15’.  
M35: Een 60 tal sterren ingebed 
in een nevel.   
Kurt Christiaens 
 
114mm Newton f/D8 
Vrij goede omstandigheden: 
NGC2158 is redelijk zwak, dit 
is echt een testobject voor een 
114mm Newton. 
 Kurt Christiaens 
 
114mm Newton f/D8 
Grensmagnitude 5,5: 
M35: Hier is hij, één der 
mooiste open sterrenhopen.  
NGC2158 interesseert me meer 
en is in mijn telescoop bij 
minder goede omstandigheden 
gewoon niet te zien. Het is nu 
zo’n 15’x20’ groot en is eerder 
driehoekig van vorm. Bij een 
vergroting van 100x zie ik een 
10 tal leden aan en uit pinken. 
M35 is duidelijk met het blote 

oog te zien. 
Kurt Christiaens 
 
100mm Refractor f/D10 
Grensmagnitude 5,5 
NGC2158 is zéér duidelijk maar 
blijft nevelig en ik zie geen 
sterren. 
 Kurt Christiaens 
 
300mm Newton f/D5 
Grensmagnitude 6,0 
NGC2158 is volledig opgelost 
in zwakke leden met een 
geschatte magnitude tussen 12 
en 14.  
Kurt Christiaens 
 
Verschillende kijkers  
M35 en NGC  2158 behoren tot 
de standaard winter- en lente 
deep sky objecten die ik 
regelmatig observeer met 
verschillende types telescopen. 
Vooral NGC 2158 is een mooi 
t e s t o b j e c t  v o o r  d e  
transparantheid en lichtpollutie 
van de nachthemel.  In de 
kleinere kijkeropeningen, tot 15 
cm kijkeropening, heeft het een 
onopvallend en eerder moeilijk 
te lokaliseren komeetachtig 
uiterlijk met redelijk wat 
schijnbare omvang.  Iets te veel 
l ic h t p o l l u t i e  m a a k t  h e t  
onzichtbaar. Onlang heb ik 
NGC 2158 nog meermaals 
geobserveerd vanuit het centrum 

Links: Opname van M35 (NGC2168) + NGC2158 in Gemini.  De opname werd gemaakt in Montlaux, Zuid-Frankrijk in de nacht 
van 7-8/10/ 1999. De telescoop was een Takahashi Epsilon D=160 F=540 mm op een Losmandy G11 montering; film was 
gasbehandelde TP2415, belichting 10 minuten, ontwikkeling in Tetenal Dokumol.  Het volledige negatief is afgebeeld, ingescand met 
een HP Photosmart Scanner.   
Geert Vandenbulcke 
Rechts: Foto van M35 : 10 minuten belicht op gasbehandelde TP2415 met de 21 cm F3.8 met comacorrector.  
Willy Vermeylen 
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van het lichtgepollueerde Heist 
op den Berg bij een goed 
transparante lucht en beide 
objecten hoog aan de late 
avondhemel. 
Met een 355 mm Dark Star gaf 
deze dobson telescoop bij 11x 
en gebruik van een 16 mm 
Nagler oculair een mooi 
overzicht van deze sterrenhoop 
die duidelijk was opgelost in 
enkele tientallen zwakke 
sterretjes.  Een 250 mm f/15 
Opticon Schmidt Cassegrain gaf 
een haast identieke indruk bij 
107x en gebruik van een 35 mm 
Panoptic oculair.  Ook in een 
175 mm f/7,5 Lichtenknecker 
refractor was bij 130x bij 
gebruik van een 10 mm Radian 
oculair de sterrenhoop nog mooi 
opgelost in heel wat zwakke 
s t e r r e t j e s .  Weg  u i t  de  
lichtpollutie en in een landelijke 
o m g e v i n g ,  b i j  e e n 
grensmagnitude van 5,0-5,5,  is 
waarneming van deze duo 
sterrenhoop op zijn prachtigst 
wanneer er wordt waargenomen 
met de 175 mm Lichtenknecker 
refractor, in combinatie met een 
35 mm Panoptic wat bij 37x een 
beeldveld van haast  2° 
geeft, wat haast verrekijker 
indrukken geeft, maar dan in 
een afbeeldingskwaliteit wat 
nooit kan gehaald worden door 
enige commerciele 'gigant bino'.  
M35 is opgelost is vele heldere 
sterren, geflankeerd door een 
opvallend 'komeetje’.  Door de 

ruimheid van het beeldveld 
hangt het geheel op een 
sterrenrijke achtergrond wat de 
totale impressie van mooiheid 
van deze deep sky objecten 
sterk benadrukt. 
De eerste keer dat ik M35 en 
NGC 2158 observeerde was in 
het voorjaar van 1973 met een 
102 mm f/15 Polarex refractor.  
Sindsdien is het een favoriet 
object gebleven. 
Leo Aerts 
 

 
 
Vooruitblik op de objecten 
van het seizoen van 2001 
en 2002 
 
 
Zomer 2001 
M27 planetaire nevel in 
Vulpecula.  
M27 (NGC6853) RA: 
19h59.6m Dec: +22°44m 

Twee opnamen van M35 + 
NGC 2158 
Opname 1 werd gemaakt met 
een 300 mm f/2,8 tele en geeft 
een overzicht van deze duo-
sterrenhoop tov de sterrenrijke 
achtergrond. 
Opname 2 werd gemaakt met 
een 150 f/3,5 Flat Field camera 
en is een sterke deelvergroting 
van het negatief; zodat we beide 
deep sky objecten wat meer 
in close up kunnen bekijken.  
Leo Aerts  
 

NGC 2158.  Foto: Josch Hambsch.  600sec.( 2X300sec) met de ST8 en 
C8 bij f/10.5. 



Distant Targets lente 2001               10 

Grootte: 8’x4’ Mag: 7.3 
M11 een open sterrenhoop 
in Scutum.  
M11 (NGC6705) RA: 
18h51.1m Dec: -06°16m 
Grootte: 7’ Mag: 5.8 
M13  en NGC6207 
bolhoop en stelsel in 
Hercules. 
M13 (NGC6205) RA: 
16h41.7m Dec: +36°28m 
Grootte: 8 Mag: 5.7 
NGC6207 RA: 16h43.1m 
Dec: +36°50m Grootte: 
3’x1.1’ Mag: 11.6 
 
Herfst 2001 
NGC891  stelsel in 
Andromeda. 
NGC891 RA: 02h22.6m 
Dec: +42°21m Grootte: 
10’x2’ Mag: 10 
NGC7293 planetaire nevel 
in Aquarius. 
NGC7293 RA: 22h29.6m 
Dec: -20°48m Grootte: 12’ 
Mag: 7.3 
M15 bolhoop in Pegasus. 

M15 (NGC7078) RA: 
21h30.0m Dec: +12°10m 
Grootte: 6’ Mag: 6.0 
 
Winter 2001 
NGC2419 bolhoop in 
Lynx.  
NGC2419 RA: 07h38.1m 
Dec: +38°53m Grootte: 2’ 
Mag: 11.5 
NGC2392 planetaire nevel 
in Gemini. 
NGC2392 RA: 07h36.9m 
Dec: +65°36m Grootte: 
0.8’ Mag: 9.2 
M74 stelsel in Pisces. 
M74 (NGC628) RA: 
1h36.7m Dec: +15°47m 
Grootte: 3.5’ Mag: 9.4 
 
 
Lente 2002 
M51 stelsel in de 
Jachthonden 
M51 (NGC5194-5) RA: 
13h29.9m Dec: +47°13m 
Grootte: 8’x4’ Mag: 8 
M65, M66 en NGC3628 

het tweede stelseltrio in de 
Leeuw.  
M65 (NGC3623) RA: 
11h18.9m Dec: +13°05m 
Grootte: 5’x1.5’ Mag: 9.3 
M66 (NGC3627) RA: 
11h20.2m Dec: +12°59m 
Grootte: 4.5’x2’ Mag: 8.9 
NGC3628 RA: 11h20.3m 
Dec: +13°36m Grootte: 
8’x2’ Mag: 9.5 
M3 een bolhoop in de 
Jachthonden.  
M3 (NGC5272) RA: 
13h42.2m Dec: +28°23m 
Grootte: 7’ Mag: 5.9 
 

Josch Hambsch 
 

Ook al eens afgevraagd waarom het beste beeld bij een newton komt na een drietal uren observeren? Pas 
dan krijg je het perfecte beeld.Op dat moment zijn uw uitgenodigde vrienden al lang naar huis en bent u 
alleen getuige van het rustige mooie beeld.Velen zullen natuurlijk wel weten dat pas dan de spiegel 
afgekoeld is.Maar nog veel interessanter om te weten is dat dit maar gedeeltelijk waar is.Pas na vele uren 
kijken is de warme lucht die in hoofdzaak van uw spiegel komt verdwenen uit uw buis.Ik gebruikte dan  
ook in het begin dat ik mijn spiegel had mijn ventilator,maar ik vond het resultaat maar zus en zo.Een heel 
attente Johan Vanbeselare maakte mij duidelijk dat wanneer mijn spiegel afkoelt er ook tezelfdertijd heel 
wat warmte wordt afgegeven door mijn spiegel.Met als resultaat dat het vooral de mensen zijn die hun 
scope binnen of in de garage bewaren uren moeten wachten op goed beeld.Niet geheel overtuigd heb ik het 
op een zondag dan uitgetest ,en inderdaad Johan geeft gelijk.Ik zou dan iedereen eens aanraden om het ook 
eens uit te testen, pas dan ben je overtuigd..Gewoon uw kijker buitenzetten en de startest doen, uit focus of 
in het maakt niet uit,wat je ziet zijn allemaal wervelingen die gewoon van je spiegel komen.Het aanzetten 
van de ventilator maakte het alleen nog erger.Wanneer je het ziet besef je direct dat het wel uren duurt 
voordat je heel goed beeld hebt.Wat te doen,wel je kunt een gat maken juist boven je spiegel,de warme 
lucht kan dan weg.Dit is zeker een goede oplossing ,maar ik zou het ze ker niet aanraden om gaten te maken 
in uw dure Dobson.Een betere oplossing is om uw spiegel af te koelen met een ventilator, en een ventilator 
te bevestigen juist naast uw spiegel, vooral dit is belangrijk.Zodat de warme lucht uit uw buis wordt 
geblazen.Kunt ook uw buis loodrecht plaatsen maar dat duurt ook lang,bovendien kunt u op dat moment 
niet waarnemen. Wie er meer wilt over weten en Sky en Telescope heeft moet beslist eens het Sept 2000 nr 
lezen op blz 125 staat er een heel mooi artikel.Er staat een test in die ze gedaan hebben met een 15cm, het 
duurde maar liefst 3u voordat de spiegel geen warmte meer afgaf. Nu dat ik het zelf heb uitgetest zal ik 
zeker een ventilator bevestigen naast de spiegel.Ik ben er van overtuigd dat ik veel eerder een mooi rustig 
beeld zal hebben.Zoals je ziet leer je altijd nog bij.Nog even vermelden dat de tips van Johan V kwamen.Ik 
hou jullie op de hoogte van het resultaat.Wie kritiek geeft of het ook wil proberen laat het dan weten. 

Regean Clauw. 
 

Beter beeld met uw Newtontelescoop 
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Luc Debeck 
 
20 jaar geleden werd ik 
gefascineerd door de nachtelijke 
sterrenhemel. Ik begon vele 
boeken te lezen over astronomie  
en het ontstaan van de cosmos. 
Door de jaren heen werd dit een 
passionele hobby en het virus 
had me serieus te pakken. Mijn 
eerste telescoop was een elfje 
zoals de meeste onder jullie wel 
kennen. Een zeer goed Newton 
kijkertje om te beginnen die tot 
mijn verbazing redelijk goede 
beelden vertoonde. Met behulp 
van een goede sterrenatlas 
begon ik mijn eerste speurtocht 
op zoek naar heldere deep-sky 
objecten. De jaren gingen 
voorbij en ben toen overgestapt 
naar een wat meer populaire 

telescoop, de celestar C8. Een 
prachtige telescoop die mooie 
beelden vertoont van planeten, 
maan , zon en noem maar op. 
Door middel van optische 
encoders en een digitale 
uitlezing werd ik opeens 
verwend om van het ene object 
naar het andere te gaan. 
De drang om meer te willen zien 
verhoogde steeds totdat ik op 
het punt stond zelf een Dobson 
te bouwen. Ik kocht een spiegel 
van 40 cm , F4.5 van Meade 
a l s o o k  e e n  7 6  m m  
o p v a n g s p i e g e l .  B i j  d e  
commerciele 40 cm van Meade 
is een 10 cm opvangspiegel 
gemonteerd. De obstructie vond 
ik veel te hoog en besloot toen 
een 76 mm te nemen die de 
obstructie tot nog slechts 19 % 
herleide. 
Mijn Dobson is volledig 

 



Distant Targets lente 2001               12 

transporteerbaar. De spiegel is 
van pyrex glas, heeft een dikte 
van 41 mm en weegt zowat 12 
k g .  D e  s p i d e r  e n 
vangspiegelhouder zijn van het 
merk Astrosystems waardoor 
collimatie heel efficient werkt. 
De focuseerinrichting is een 
Phase 4 van Astrosystems met 
een 2 icnh vatting en maakt het 
mogelijk om heel zachtjes te 
focuseren. 
Ik besloot een kijker te bouwen 
in PVC. Ze bestaat uit 3 delen 
met een buitendiameter van 50 
cm en een wanddikte van 1 cm. 

De totale lengte is 1m90 en 
word bevestigd met stevige 
klemmen. De tubussen zijn elk 
met 3 lagen zwarte acrylic verf 
bespoten met een Wagner. De 
binnenkant is gewoon geverfd 
met schoolbordverf. 
 
Deel 1, laten we zeggen de 
uppercage heeft een lengte van 
40 cm. Deel 2, het middenstuk 
waar de bearings bevestigd zijn 
100 cm en deel 3 , de spiegelcel 

50 cm.  
De bearings die aan het 
middenstuk vastzitten hebben 
een diameter van 25 cm. Ze zijn 
perfect rond en zijn overtrokken 
met alluminium.  
De spiegelophanging is volledig 
zelf ontworpen en heeft een 18 
punts ophanging met floating 
points. 
Door middel van het programma 
PLOP (geen kabouter plop), heb 
ik perfect mijn juiste afstanden 
tussen de 18 punten kunnen 
bepalen. Het programma vraagt 
de diameter van de spiegel,
brandpunt,gewicht, hoeveel 
punten je gebruikt en dergelijke 
en zorgt ervoor dat je spiegel 
een heel goede gelijkmatige 
verdeling krijgt over het gehele 
oppervlak. 
Hier heb ik lang aan gewerkt. Er 
is ook een ventilator voorzien 

van 12 Volt, gemonteerd aan de 
achterkant van de spiegelcel. 
Doodat de tubus een grote 
binnendiameter heeft en een 
goede luchtcirculatie is in mijn 
geval een ventilator overbodig. 
Eenmaal de seeing goed word, 
zet je hem beter af.  
De rockerbox is zodanig 
gemaakt dat je hem snel uit 
elkaar kunt halen. De telescoop 
is heel soepel te bedienen en is 
in zo een 15 minuten opgesteld. 
De beweging van de kijker is zo 
glad als boter.Alles glijd over 
teflon en alluminium. Onderaan 
de rockerbox is zelfs een beetje 
olie aan de teflon aangebracht 
zodat je alles met 1 of 2 vingers 
kunt bewegen. 

Bij vergrotingen van 200 of 300 
x is het nog heel makkelijk te 
volgen, zelfs in het zenit. 
De beelden geven een veel beter 
resultaat als mijn vorige truss 
tube en ben heel tevreden met 
de resultaten ervan. Dit mag wel 
als je er bijna 1 jaar aan gewerkt 
hebt. Er komt zo veel bij kijken. 
Het is niet zomaar efkens rap in 
mekaar zetten. Het meeste werk 
heb ik aan mijn spiegelcel 
besteed. De rockerbox vroeg 
ook wel denkwerk. 
Mijn gegevens kan je hieronder 
vinden. 

 
Luc Debeck 
e - m a i l  :  M 1 1 1 .
Debeck@wanadoo.be 
 
Niet iedereen heeft de kans om 
vandaag  nog waar te nemen 
onder een realtief donkere 
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hemel. 
De  heel   vervelende 
lichtvervuiling speelt hierin een 
grote rol dat men 's nachts 
minder sterren kan zien. 
In de buurt van een grote 
expresweg, industrieterreinen en 
dicht bevolkte gebieden kan 
men van veraf de sky-glow 
waarnemen. Deze oranje gloed 
is enorm vervelend voor de 
a m a t e u r- a s t r o n o o m .  D i t  
toenemend fenomeen heeft 
onmiddelijk een impact op de 
hemelkwaliteit.  
 
Wanneer men start met 
waarnemen is het uiterst 
belangrijk de hemelkwaliteit te 
bepalen.. 
Het spreekt vanzelf dat die maat 
bepaalt welke sterren men nog 

juist kan zien. 
D i t  i s  d e  e i g e n l i j k e  
grensmagnitude. 
Veeleer wordt deze maat 
overdreven. 
 
H o e  b e p a a l d  m e n  d e  
grensmagnitude? 
Op de twee sterrekaartjes  zijn 
d e  m e e s t e  n o o r d e l i j k e  
sterrenbeelden  afgebeeld. 
De dik afgelijnde driehoeken  
zijn de gedefineerde gebieden. 
Ieder gebied heeft een nummer 
toegekregen, die men kan 
terugvinden in de lijst. 
In die tabel vindt men de 
g r e n s m a g n i t u d e s  d i e  
corresponderen met het aantal 
getelde sterren. 
Men telt het aantal sterren in een 
drempelgebied die het meest 

zenitaal is. Ook de hoeksterren 
moeten  
worden meegeteld.  
Het is vanzelfsprekend dat men 
dit bepaald wanneer de ogen 
reeds zijn aangepast aan de 
donker. 
Vergee t  zeke r  n i e t  de  
allerzwaktste sterren die men 
perifeer kan zien. 
Ze zijn dan ook zeer bepalend 
voor het eindresultaat. 
 
OPROEP: 
In België is eigenlijk geen lijst 
bekend van de grensmagnitudes 
op verschillende plaatsen.. 
Daarom vragen wij dit getal zo 
vlug mogelijk mede te delen aan 
m i j .  V e r g e e t  n i e t  U w  
w a a r n e m i n g s p l a a t s  t e  
vernoemen ! Eigenlijk is dit in 

Uit: Handleiding visueel waarnemen van meteoren: Hendrik Vandenbruane 
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totaal maar een aantal minuutjes 
m e e r  w e r k  v o o r  u w  
waarneming. 
Hopelijk kunnen we dan eens 
een beeld vormen van de 
lichtvervuiling in Vlaanderen. 
Misschien vermeld ook meteen 

het instrumentarium waar mee 
U werkt.  
Willy weet dan meteen waarmee 
e r  i n  B e l g i ë  w o r d t  
waargenomen. 
W i j  r e k e n e n  o p  U w  
bereidwillige medewerking. 

 
Groenez Gunther 
gunther.groenez@pandora.be 
"  S o l a r o b s e r v a t i o n  a n d  
Astrophotography" 

Bron tabel: International Meteor Organization 
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Voor langere belichtingstijden is een goed afgestelde uuras nog steeds belangrijk. Het volgen 
wordt eenvoudiger en de afbeelding van de sterren aan de beeldrand blijft puntvormig i.p.v. 
kleine cirkelbogen. 
 
Het grote voordeel van een SCT is de compacte bouwwijze. De azimut- en altitude 
instelschroeven liggen binnen handbereik terwijl je in het oculair kan volgen. Dit is bij mijn 
Newtonkijker totaal onmogelijk.  
Onder het zoekbegrip “polar alignment” vindt men op het web een schat aan informatie. 
De volgende 2 methoden heb ik aan het internet ontleend. 
 
 
Methode 1: Gebruik van de Declinatie Cirkel 
 
Bij deze methode gebruiken we de coördinaten van de Poolster. De montering moet over een 
nauwkeurig verdeelde cirkel in declinatie (tot op ¼ graad) beschikken. 
 
- Stel de zoeker perfect evenwijdig met de hoofdkijker. 
- Stel de rechte klimming van Polaris in. Richt daartoe de kijker op Eps ilon Cassiopeia, deze ster 

heeft dezelfde RK.  Cassiopeia is circumpolair en dus steeds zichtbaar. 
- Draai de kijker naar declinatie 89°15’. Opgelet die waarde heb je tweemaal aan weerszijden van 

de Pool. Blijf aan de kant van Cassiopeia dus niet in de richting van de Grote Beer. 
- Regel nu azimut en altitude tot Polaris zich precies op de kruisdraden van de zoeker bevindt. 
De Poolster ligt tussen de Noordelijke Hemelpool (NCP) en Epsilon Cassiopeia.     
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Wie aan de star drift methode een hekel heeft kan deze procedure herhalen en de precisie 
verhogen door de hoofdkijker te gebruiken in plaats van de zoeker. 
 
Bron: Astro Note1 onder www.astroleague.org/al/ 
 
Methode 2: Star Drift 
 
Dit blijft wellicht de nauwkeurigste methode maar niet de snelste. Deze procedure vind ik 
interessant omdat we precies weten in welke richting de correcties moeten gebeuren. 
Ontleend aan: www.aa6g.org/Astronomy/Articles 
 
Azimut 
 
- Gebruik een zenit prisma en een kruisdraad oculair met een vergroting van minimaal 200x. 
- Richt de kijker op een ster dicht bij de meridiaan (pal in het zuiden). 
- Verloopt de volgster naar de bovenkant van het gezichtsveld (north drift) dan staat de poolas 

ten westen van de werkelijke pool. Negeer hierbij de oost-west afwijking, stuur eventueel bij 
met de volgmotor. 

- Verdraai in azimut zodanig dat de volgster naar rechts  beweegt, tot aan de rand van het 
gezichtsveld. Plaats de volgster weer op de kruisdraad door de volgmotor te stoppen. 

- Herhaal deze methode tot er 5 minuten zonder afwijking gevolgd kan worden. 
 
Indien de volgster daalt moet je rechts door links vervangen en is de ‘fast’ knop van de 
volgmotor te bedienen om de ster weer in het midden te plaatsen. 
Door het kleine gezichtsveld zijn de correcties minimaal maar dit is ook gewenst. We weten in 
welke richting we moeten corrigeren, we gaan dus recht op ons doel af.  
 
Altitude  
 
Nu volgen we een ster laag in het Oosten, circa 20° boven de horizon. Indien de volgster stijgt 
(north drift), regel dan de elevatie (altitude) zodanig dat de ster daalt (Down). Zien we de volgster 
tijdens het volgen dalen (south drift), regel dan zodanig dat de ster stijgt (Up). Voor een ster in 
het Westen zijn de correcties precies omgekeerd. 
Herhaal deze procedure tot er 5 minuten zonder star-drift gevolgd kan worden. 
 
Volgster in het Oosten                         Volgster in het Westen 
 

                  
 
 
 
1) poolas te hoog 
2) poolas te laag 

 
J. Lagrou 
Aug. Vermeylenlaan 10 
8820 Torhout 
 
Tel: 0475/46.03.29 

 

Drift Correctie   Drift Correctie  

Noord  1) Down  Noord  2) Up 

Zuid    2) Up  Zuid    1) Down 
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24 maart 2001  
Gesteund door het  
bemoedigende succes van 
de premiere van dit treffen 
vorig jaar, werd op 
zaterdag 24 maart 2001 
opnieuw een ‘Telescoop 
Treffen’ gehouden in zaal 
Make- Blyde in het 
landelijke Houthulst, diep 

in hartje van de gastvrije 
p r o v i n c i e  W e s t -
Vlaanderen. Zoals vorige 
keer was de organisatie 
opnieuw in handen van 
onze goede vriend Regean 
Clauw en werd hij daar in 
ondersteunt door Karin, 
zijn echtgenote en Pieter 
Vlieghe.  
De locatie van het 
gebeuren was op geen tijd 

gevonden en rond 14.00u 
stapten wij de mooie zaal 
binnen. Na wat informele 
kontakten met andere 
amateurs kon met enige 
vertraging de vergadering 
van de WG Deep Sky 
beginnen. (Willy zijn 
R e n a u l t  z a g  d e  
verplaatsing nie echt 
zitten.)  
Rekening houdende met de 
discussiepunten is Distant 

Targets op dit moment 
zorgenkind nummer één 
van de WG. Ondanks het 
stijgende aantal lezers van 
dit tijdschrift kunnen 
steeds minder mensen 
gemotiveerd worden om 
artikels en waarnemingen 
in te sturen. Er werd met 
de dertig aanwezigen druk 
g e z o c h t  n a a r 
mogelijkheden om deze 
tendens om te draaien. 
Mogelijke voorstellen zijn: 
de waarnemers actief gaan 
m o t i v e r e n ,  e e n 
beginnersrubriek, meer 

Deep Sky in Heelal, 
praktische dagen over 
Deep Sky. Het één en 
ander zal vrij spoedig zijn 
praktische uitwerking 
krijgen en concrete 
voorstellen zullen volgen. 
Er werd terechte kritiek 
geuit op het nogal 
organisatorische van deze 
vergaderingen van de WG 
waarbij het praktische 

aspect over het hoofd 
gezien wordt en waarbij 
een meerderheid van de 
deelnemers pleitte voor 
praktische namiddagen en 
vergadernamiddagen die 
dan enkel voor de harde 
organisatorische kern 
zouden plaats vinden. Na 
iets meer dan een uur 
discussieren werd de 

Kurt Christiaens 
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vergadering door de Willy 
beeindigd en werd het tijd 
voor een drankje.  
Tijdens de pauze werden 
e r  p r ak t i s che  t i p s  
uitgewisseld, foto ’s 
bekeken (Schitterende 
opnames van Gunther 
Groenez en Luc Debeck) 
en kon optiek getest 
worden. Er was een 
testopstelling van Johan 
Van Beselaere (ACG 
Ieper) waarbij met een 
Ronchi-screen Newton 
optiek onder handen werd 
genomen. Buiten was op 

een 100 tal meter van de 
zaal een paneel opgesteld 
waarmee het mogelijk was 
om de resolutie te testen. 
Schitterende praktische 
initiatieven!!!  
Rond 18.00u gingen we 
nog van start met een 
uurtje mélange van 

voordracht - workshop-
discussie gemodereerd 
door mezelf. Het werd een 
amusant praktisch uurtje 
waarbij weetjes en tips 
v l o t j e s  w e r d e n 
u i tgewisse ld  tussen  
ervaren en minder ervaren 
waarnemers. Vooral de 
d i s c u s s i e s  o v e r 
grensmagnitudes, donkere 
locaties en lichtpollutie 
blijven bij mij persoonlijk 
nazinderen en vragen om 
m é é r  r o n d  d e z e  
onderwerpen. De creatieve 
sfeer zat erin!!! En in de 
filosofie van Willy 
Vermeylen -De praatjes 
achteraf leveren soms 
m e e r  o p  d a n 
vergaderingen- werd er 
nadien door een klein 
groepje die-hards druk 
over deze TT en een 
a l l e g a a r t j e  a a n 
onderwerpen overlegd. 
Concreet leverde dit 
enkele interessante ideeen 
op die via Distant Targets 
en Heelal zijn uitwerking 

zul len  v inden.  De 
weersomstandigheden 
zaten echt niet mee 
z o d a n i g  d a t  v a n 
waarnemen geen sprake 
kon zijn.  
Beelden zeggen meer dan 
duizend woorden, vandaar 
dat we dit verslag rijkelijk 

doorspekt hebben met 
foto’s ( thanks Luc 
D e b e c k ! )  v a n  d i t  
schitterend evenement 
waarin uitwisseling van 
e rvar ingen  en  een  
kameraadschappel i jke  
sfeer opnieuw centraal 
stonden. Mijn persoonlijke 
dank (en ik weet zeker dat 
dit ook geld voor de rest 
van de aanwezigen) gaat 
uit naar Regean en zijn 
gezin: zij organiseerden 
een tof evenement dat voor 
herhaling vatbaar moet 
zijn. Mijn dank gaat ook 
uit naar de ‘blijven 
plakkers’ (Gunther G, Luc 
DB, Freddy, Regean C, 
Eric M, Chris W, Karin C 
en zoon, Johan VB) voor 
een avondje lol en 
creativi tei t  van de 
bovenste plank. Het is 
tijdens zo’n momenten dat 
splinters van nuttige 
i n f o r m a t i e  k u n n e n  
uitgroeien tot grotere 
verwezenlijkingen. The 
mission continues! 

Om 24.00u (Midden 
Europese Tijd) werd het in 
het duister gehulde 
Houthulst achter ons 
gelaten en konden we 

De laatste drie foto’s zijn van 
Josch Hambsch 
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Beste liefhebbers van de donkere zijde,  
 
Mea culpa, ik deed het opnieuw, ik heb een nieuw 
emailadres dat jullie vanaf nu kunnen gebruiken 
om alles door te mailen dat volgens jullie onder 
mijn ogen moet komen. 
 
Mijn coordinaten: 
Visual Confrontations 
Kurt Christiaens 
Schachterijstraat 10 
9920 Lovendegem 
kurt.christiaens@skynet.be  
 
Toen ik deze rubriek enkele nummers terug 
overnam, dan was het mijn heilige doelstelling om 
het waarnemen onder onze lezersgroep te gaan 
aanmoedigen en te promoten. Als middel om dat te 
bereiken vond ik het interessant om enkele 
objecten naar voor te schuiven die jullie dan tegen 
de volgende uitgave van ‘Distant Targets 
Magazine’ konden waarnemen. Twee nummers 
later denkt ik dat we dit als vrij positief kunnen 
evalueren alhoewel ik op niet veel waarnemers kon 
rekenen. De weersomstandigheden en de 
moeilijkheidsgraad kunnen een rol gespeeld 
hebben in deze evolutie. Toch heb ik besloten om 
jullie geen huiswerk meer te geven om de heel 
eenvoudige reden dat Josch Hambsch een 
schitterend nieuw initiatief startte onder de vorm 
van ‘Object van het seizoen’. Dus beste 
waarnemers, naast jullie andere projecten, reken ik 
op jullie hulp om Josch zijn rubriek tot een succes 
te laten uitgroeien. Good luck Josch! 
Wat mijn rubriek betreft, alle waarnemingen 
blijven welkom en ik nodig iedereen uit om zijn 
resultaten met ons te delen. Anderzijds werk ik aan 
een lange-termijn project dat ik jullie in nummer 
22 van jullie favoriete magazine uit de doeken zal 
doen en geloof me vrij, ik roep iedereen op om 
mee te werken aan dit heerlijke zomerproject. Ik 
kan jullie nu al verklappen waarover het gaat, 
BOLHOPEN, lekkere globulars. Samengevat, het 
is de bedoeling om veel bolhopen te gaan 
waarnemen, heel veel, om ze te gaan beschrijven 
en in te tekenen. Maak iedereen warm om dit 
initiatief in te vullen en misschien kunnen we een 
extra Distant Targets Magazine vullen met deze 
schitterende objecten. Wie nu al niet meer kan 
wachten die mag me emailen over de opzet, wie 
wel kan wachten die kan alles nale zen in de 
volgende uitgave van 'Distant Targets Magazine'.  
 
Bon, de orde van de dag voor deze 'Distant Targets 
Magazine'. Het is  dankzij de ongelooflijke 
welwillendheid van twee bonzen uit de deep sky 

nl. Eric ‘Abell’ Moerman en Regean Clauw dat ik 
deze rubriek inhoud kon geven. Op de valreep ben 
ik met Eric en Chris Wauters naar Woumen 
gesnort om nog enkele objecten in te blikken. Als 
het weer het toelaat dan gaat U in het volgende 
nummer van 'Distant Targets Magazine' een massa 
resultaten van onze hand zien. Wie doet mee? Dat 
Gunther Groenez kan tekenen dat konden we al 
afleiden uit zijn schitterende zonnevlek-
tekeningen. Gunther zet nu ook zijn eerste passen 
in deep-sky-land en zijn mooie resultaten kan U in 
deze bladzijden bewonderen. Verder doen 
Gunther!!! 
Regean Clauw, de sympathieke kameraad uit 
Houthulst, kon tijdens enkele zeldzame heldere 
momenten aan de slag in de omgeving van Ursa 
Major. Ik maak jullie opmerkzaam voor zijn 
beschrijvende stijl: nauwkeurig en uitgebreid. Met 
dit soort beschrijvingen kan je aan de slag aan het 
oculair. Daarnaast stuurde hij me ook enkele 
prachtige tekeningen door die het kunnen bewijzen 
van deze ervaren waarnemer. We gaan zeker nog 
van hem horen. 
Regean kan je bereiken op dit adres:  
rclauw@smart.belgacom.be  
            
Eric Moeman bereikt terug zijn conditie van 
weleer: waarom het makkelijk maken als het 
moeilijk ook kan. Naast de voorgestelde objecten 
uit DT19 nam hij ook enkele andere schoonheden 
in het vizier en we kunnen binnenkort nog andere 
objecten uit ‘de lijst der verboden objecten’ 
verwachten. Ondertussen zijn Eric, Chris en ik 
fanatiek aan het waarnemen geslagen. Watch out!!!   
 
REGEAN CLAUW: 
 
23/2/2001 Houthulst grensmag. 5.8 
helder, nu en dan lichte nevel, goede seeing 
Instrument: 18 inch  F/D 4.5 Dobson 
  
M 42 (refl. Nevel/Orion):  
Wat een prachtig object, met de 20mm Nagler 
(vergroting 100X) en deepskyfilter is de orionnevel 
werkelijk ongelofelijk. Geen enkele foto van M42 
kan de echtheid van een telescoop weergeven. En 
wie beweert dat alleen een foto kleur weergeeft van 
M42 nodig ik graag eens uit . Op diverse plaatsen is 
een licht bruinroze kleur te zien,en hoelanger je 
kijkt dus te opvallender de kleur wordt. Voor wie 
op jacht gaat naar de kleuren in M42 raad ik aan te 
kijken zonder filter. Op diverse plaatsen zijn ook 
heldere en opvallend veel donkere vlekken 
zichtbaar. Goede tip is zeker om dit object niet te 
vluchtig te bekijken, want hoe langer je kijkt hoe 
meer details er zichtbaar komen. 
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NGC 2175 (nevel en open sterrenhoop/Orion):  
Twee verschillende objecten op dezelfde plaats. 
Met de 20mm Nagler en OIII filter zie ik een grote 
ronde nevel. Wanneer je de filter wegneemt 
verdwijnt de nevel en blijkt op dezelfde plaats een 
OC te staan, NGC 2174. Heel merkwaardig en 
zeker het bekijken waard voor wie houdt van een 
uitdaging. 
  
NGC 2359 oftewel Thors Helmet (nevel/Canis 
Major):  
Minder bekend object,maar voor de grote 
kanonnen een prachtobject. Ondanks de lage stand 
zie ik met de 12 Nagl en OIII een prachtige nevel.
Werkelijk een showobject, je moet het gezien 
hebben. Een helm herken ik niet direct wel een 
omgekeerde 2. Zonder de OIII filter is er 
hoegenaamd niks te zien.Wel een tiental sterren.
Wie dit object wil bekijken zal vlug ondervinden 
dat het slechts een heel korte periode van het jaar 
goed zichtbaar is. 
  
M 81 (GX/Ursa Major): 
Object voor elke telescoop,met de 20mmmm 
Nagler vergroting 102 X zeer heldere GX. Toch 
zijn de spiraalarmen ondanks dat M 81 een van de 
helderste GX is moeilijk zichtbaar, en een 35 cm is 
de minimum opening die je volgens mij nodig hebt 
om ze te zien. Wie bewijst het tegenovergestelde? 
Goede tip is om een foto bij de hand te nemen om 
uw zoektocht te vergemakelijken naar de 
spiraalarmen. Deze avond kan ik van de 
spiraalarmen iets opmerken ,hetzij heel zwak. Ooit 

zag ik ze eens gemakkelijk in Woumen met Tom 
Gysens zijn 56cm. Een waarnemingsnacht met de 
vrienden van Apollo,een nachtje om nooit meer te 
vergeten. 
  
M 82 (GX/Ursa Major):  
Dit is en blijft toch de knapste GX, met een 
vergrotingoting van 460 X echt niet te doen. 
Verdraagt enorme vergrotingoting zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit van het beeld. Met deze 
vergroting staat M82 tegen je ogen geplakt, de 
stoflanen zijn te zien als op een foto, ook heldere 
gebieden zijn spotgemakkelijk. En voor wie nog 
nooit M82 zag door een grote kijker is het een 
beeld om nooit te vergeten. 
  
M 97 (PN/Ursa Major): 
Met een vergroting van 170 X zie ik een grote 

M82  Regean Clauw 

M42  regean Clauw 
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heldere nevel. De centrale ster van magn. 14 is 
opvallend. Ook de ogen van de uil zijn zichtbaar. 
Met de OIII filter komt de nevel nog een pak beter 
uit. Toch bekijk ik de uilnevel het liefst zonder 
filters. 
  
NGC 3079 (GX/Ursa Major): 
Ik zie een heldere banaanvormige Edge-on galaxie. 
Enige structuur is zichtbaar, zoals een paar heldere 
en donkere vlekken. Ook de twee begeleiders zijn 
zonder al te veel problemen zichtbaar.  
  
NGC 3690/IC694 (GX paar/Ursa Major): 
Dit is ook de eerste maal dat ik dit duo zie. Dit is 
een zeer mooie GX met een hele dichte begeleider,
beide zijn ongeveer van magn 12. Door de 46 cm 

zie ik twee zwakke ronde nevels met 
heldere kern .De GX staan ongelooflijk 
dicht bij elkaar. En volgens mij heb je 
tenminste een 35 cm nodig om ze 
gescheiden te zien. Zeker een aanrader 
voor grote telescopen. 
  
NGC 2841 (GX/Ursa Major): 
Heel goed gelijkend op M81, knappe 
GX maar de spiraalarmen blijven toch 
verborgen en met een magn van 9,3 
werd deze GX door Messier kompleet 
gemis t. 
  
 
NGC 2403 (GX/Cam): 
Bij minder helder weer is dit geen 
gemakkelijk object, best bekijken met 
lage vergroting. Maar bij een heldere 

hemel zoals vanavond zie ik een grote 
waas. Met de Deepskyfilter komt de 
GX nog net iets beter uit. Deze avond 
zijn heel wat details te zien ,zoals de 
slurf en een paar heldere vlekken. 
Volgens Jens Bohle bevinden er zich 
in NGC 2403 ook 2 bolhopen,de 
helderste van magn 17. 
 
  
NGC 1501 (PN/Cam): 
Dit is één van de betere PN nevels. 
Lijkt heel goed op M57 maar de vorm 
is eerder rond. Heel merkwaardig is 
de buitenste rand die lijkt omgeven 
door een witte lijn. Dit kon ik nog bij 
geen enkele andere PN opmerken. De 
centrale ster is zichtbaar.  
  
NGC 2683 (Edge-on GX/Lynx): 

NGC 2403 Eric Moerman 

NGC 4656 Regean Clauw 

NGC 4631  Regean Clauw 
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Knappe GX, groot, lang en helder. Een paar 
stofbanden zijn zichtbaar. Dit is een GX waarop 
flink uitvergroot kan worden. Lijkt verbazend goed 
op M 82. 
  
NGC 4631 (Edge-on/GX CVn): 
Deze GX is beter bekend als de Whale GX. Met 
een vergroting van 170X zie ik een grote GX. De 
GX is doorklieft met stofbanden,ook een paar 
Emissienevels zijn te zien. En hoe langer 
ik kijk hoe helderder de GX wordt en hoe 
meer details er zichtbaar worden. Ook het 
jong NGC4627 die zogenaamd met de 
Whale GX meezwemt is te zien als een 
ronde nevel zonder verdere details. De 
meeste atlassen geven voor NGC4627 
magn 12, dit is volgens mij minstens een 
magn meer. 
  
NGC 4656 (GX/CVn): 
De gebuur van NGC4631, maar een stuk 
zwakker. Toch is dit een van de 
merkwaardigste objecten aan de hemel. 
Met de 12mm Nagler (vergroting 170x) 
zie ik een langgerekte nevel. De Hook is 
gemakkelijk te zien, in tegenstelling met 
de Whale zijn verder geen details 
zichtbaar. Maar de speciale vorm van de 
GX maakt veel goed. Ben wel eens 
benieuwd welke opening je nodig hebt 
om de Hook te zien. Mij lukte het niet 
met een 32 cm. Bij wie lukte het wel? 

Graag uw reacties. 
  
M106 (GX/CVn): 
Grote heldere GX. Met een 
vergroting van 170 X zie ik een 
superheldere GX. De spiraalarmen 
zijn spotgemakkelijk. Dit is één 
van de beste en helderste GX aan 
de hemel. En is zeker een aanrader 
voor de wat kleinere kijke r.  
 
M51 (GX/Cvn): 
De GX met de gemakkelijkst 
zichtbare spiraalarmen. Door de 
46cm zijn de spiraalarmen 
gemakkelijk te zien ondanks dat 
de GX nog laag staat. Ook een 
paar Emissienevels zijn te zien. 
Het wordt wachten tot dit object 
in het zenit zit om het in volle 
glorie te zien. 
  
NGC2903 (GX/Leo): 
Nog zo'n object dat door Messier 
werd gemist. Een van de helderste 
GX in Leo. Met de 12mm Nagler 
zijn de spiraalarmen te zien. Met 

de Deepskyfilter is de GX nog iets beter te zien. 
Deze GX is tesamen met M 51 en M 106 een van 
de weinige GX waar de spiraalarmen te zien zijn 
met een doorsnee amateurkijker.  
  
NGC7789 (OC/Cas): 
Met de 20mm Nagler een beeldveld vol met 
sterren. Werkelijk een adembenemend beeld. Zeker 
een van de mooiste OC en vooral onder een 

M51 Kurt Christiaens 

M106  Kurt Christiaens 
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donkere hemel komt hij tot zijn recht. Met de 
20mm Nagler ongeveer 1° is het beeldveld net iets 
te klein. Volgende keer bekijk ik dit object met een 
31 Nagler. Ik geef dit resultaat door. 
  
NGC7510 (OC/Ceph): 
Totaal onbekend object. Dit is zeer ten onrecht. Het 
is een echt juweeltje. Ik heb deze OC reeds 10 
tallen keren bekeken en ben er nog niet op 
uitgekeken. Met een vergroting van 170X zijn een 
30 tal sterren zichtbaar in een driehoeksvorm. 
Vooral de vorm van de OC is bijzonder. Met een 
beetje fantasie herken je hier de mijter van St.-
Niklaas. Een echte aanrader. 
 
 
Yeps, nog eens goed kunnen kijken 
onder bijna perfecte hemel.Heel wat 
gezien,de Messiers laat ik terzijde.
Toch wel een paar interessante GX 
gezien. 
 
NGC 3359 (GX/UMA) (magn: 
11,0) 
170x een prachtige GX, edge-on of 
spiraal Gx? Ik weet het niet met 
zekerheid, toch eerder edge on? 
Maar wat een detail, een ovale 
nevel maar toch langgerekt. Een 
dikke korte stofband is te zien, maf. 
Ook 3 heldere vlekken zijn te zien 
dit met 340x. 
 
NGC 1560 (GX/Cam)  (magn: 
11,5)  

Dit is een edge on GX, maar zo 
zwak dat wanneer je ernaar kijkt, 
je het zelf uit het oog verliest echt 
waar. Zo heb ik een drietal keren 
het object moeten herzoeken 
terwijl ik ernaar keek. Er liggen 
een drietal sterren van rond 
magn.13 bij de GX en ze storen 
een beetje. Sterren van magn 13 
die storen!!!! Met een vergroting 
van 170x zie ik een uiterst zwakke 
lange lichtsstreep. Na uitvoerig 
kijken zijn ook zwak een paar 
verhelderingen te zien. Geen 
verdere details te zien. 
 
Ik heb dan ook uitvoerig NGC 
4236 (een uiterst zwakke edge on 
GX in Draco) en NGC 1560 
vergeleken, ongeveer op dezelfde 
hoogte, conclusie NGC1560 is 
nog een stuk zwakker. Zo kon ik 
NGC4236 heel de tijd in beeld 
houden. Dit neemt niet weg dat 

NGC4236 natuurlijk ook een hele zwakke GX is 
waar menig amateur veel moeite mee zal hebben 
om ook maar een glimp van op te vangen. Wie de 
kans krijgt moet deze objecten zeker eens 
opzoeken. Wie ook nieuwe en moeilijke objecten 
geeft gezien mag het mij altijd doormailen. 
 
 
 
ERIC MOERMAN: 
 
29/03/1993 
 

NGC 4631 Eric Moerman 

NGC 2174-2175  Eric Moerman 
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NGC2371/72 
Bij 72x te zien als een enkele ster maar bij 206x als 
een dubbelster met een zwak neveltje errond. 
 
23/04/2000 
Grensmagnitude: 5,0 
Seeiing: 6/10 
Waarnemen met een 400mm f/D5 Newton 
Halve Maan 
 
‘Ik heb het nagekeken in de vorige DT’s en ik denk 
dat deze waarnemingen er nog niet hebben 
ingestaan, en anders, so be it...Andrej Tchmil wint 
de Ronde Van Vlaanderen. Nen bak bie r 
erop?’ (Eric Moerman) 
 
NGC5466 
Moeilijk object. Zéér weinig kontrast. Bij een 
vergroting van 100x best te zien. Met een 16mm en  
een 2x  barlow een 10-15 tal sterretjes opgelost. 
 
Palomar 4  
Zeer klein. Te zien als een wazig sterretje met een 
klein neveltje errond. (7 mm Nagler) Misschien 
was het een sterretje dat een beetje wazig leek door 
de slechte seeiing. 
 
NGC4244 
Zee moeilijk . Sigaarvormig-geen enkel detail 
zichtbaar. 
 
NGC4395 
Noppes, 100% zeker. 
 
Hickson61 
Zie de bijgevoegde schets. NGC4174 was niet te 
zien. Waarschijnlijk te veel Maan of te weinig 
spiegel. 
  
10/02/2001 
Grensmagnitude 7 à 8 (joke!): 5,0 
Seeiing: 7/10. 
Waarnemingen met een 400mm f/D5 
Newton. 
 
NGC2174/75  met 35mm Panoptic 
(zonder OIII) en 20mm Nagler (met 
OIII) 
Zie tekening. 
 
Hickson34 (Galaxy Cluster in Orion): 
Helemaal niks te zien. 
 
NGC2403 (met 16mm Nagler en 2x 
Barlow): 
Aan de N en Z kant zijn er twee 
uitstulpingen te zien. Het begin van 
spiraalarmen of een serieuze aanval van 
whisfull thinking? Zie tekening. 

 
11/04/2001 
Grensmagnitude: 5,0 
Seeiing: 7/10 
Waarnemingen met een 400mm f/D5 Newton. 
 
M82 (NGC3034) 
V=416x. Zie tekening. 
 
 
Daarjuist kunne we jullie opnieuw plezieren met 
het tekentalent van volgende waarnemers: Erik, 
Regean, Gunther en mezelf. Behalve naar mezelf 
gaat mijn absolute dank uit naar deze toffe mensen.  
Tot de volgende DT-mag. 
 

Kurt Christiaens 
 
 

Er zijn ook enkele mooie verslagen 
binnengekomen buiten Visual confrontations 
om.  
Je kunt er van genieten vanaf pagina 26. 

NGC 3745  Kurt christiaens 
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Van boven naar beneden: 
NGC 1023  -   NGC 1514 
NGC 2655  -   NGC 278 
NGC 891 
Tekeningen van Regean 
Clauw 
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Waarnemingsverslag(je) 13 maart 2001 21h00-
23h30 cet 
Wim Nihoul, ANDROMEDA MOL 
 
Omstandigheden:       “redelijk helder”, blote oog 
tot magnitude 5 a 5,5 (geen maan) 
                                       Als bijkomende referentie 
voor de helderheid: In M51 was de “whirlpool-
structuur” nauwelijks merkbaar, terwijl dit 
“normaal” (bv. begin februari) wel zeer duidelijk 
is. 
Telescoop:      31 cm Newton (Dobson) 
Gebruikte oculairen: Televue Nagler 9, Plossl 32 
mm (en af en toe Pentax 5.2 mm)  
NGC3412: Dit stelsel kwam ik “toevallig” tegen. 
Het is kleiner en zwakker dan bv. M95. De kern is 
te onderscheiden van de rest van het stelsel. 
NGC3190,NGC3193,NGC3187 : opnieuw 3 
stelsels in 1 beeldveld. NGC3190 is duidelijk de 
helderste met een langwerpige vorm in contrast 
met de ronde vorm van 3193. Beiden tonen een 
heldere kern. In het verlengde van NGC3190 is 
NGC3187 merkbaar, ook op zijn “kant”. 
NGC3187 is wel kleiner en (veel) zwakker dan 
NGC3190. De donkere stofband van NGC3190 
kon ik niet zien. 
NGC3190 was het enige stelsel waarvan ik me een 
beeld (van een foto) herinnerde, wat veel zegt over 
de weinige ervaring die ik heb als “deepsky 
observer”.) 
NGC3185: bevindt zich in de buurt van 
bovenstaande groep. NGC3185 is redelijk zwak, 
met een onduidelijke kern en vorm. 
 

Wim Nihoul  

 
Waarnemingsverslag van 15 februari 2001 
René Rijken 
 

De geneugten van een 
g e z a m e n l i j k e 
waarnemingsavond 
 
Donderdagavond 15 februari kwam ik van het 
werk thuis met het vast voornemen om van het 
steeds verbeterende weer te profiteren en een derde 
opeenvolgende dag waar te nemen. De voorbije 
dagen waren niet echt schitterend geweest, vooral 
zeer vochtig, maar ja, in ons landje moeten we 
tevreden zijn met wat er geleverd wordt en nu 
scheen het toch weer iets verbeterd te zijn. 
Blijkbaar was ik niet alleen met dit gedacht, want 
nauwelijks had ik mijn jas uit of de telefoon 
rinkelde en vroeg André Aerts me of ik zijn 
gezelschap bij mijn waarnemingen op prijs zou 
stellen – wat uiteraard geen enkel probleem was – 
en of ik ook Josh Hambsch zou vragen. Deze had 
zich echter reeds klaargemaakt om de avond door 
te brengen met het maken van ccd-opnamen en 
bedankte ietwat tegen zijn zin voor de eer. Toen hij 
echter even later een telefoontje kreeg van Lucas 
Pellens, die zijn instrumentarium wou komen 
bekijken, nam hij op zijn beurt weer contact met 
mij met de vraag  of André en ik ook tot bij hem 
wilden komen en mijn dobson meebrengen. Zo 
sloegen we twee vliegen in één klap : we konden 
tesamen waarnemen en de astrofotografie kon ook 
doorgaan.  
Rond 19u30 stond de 30 cm dobson opgesteld  
in de tuin van Josh naast zijn C8 met CCD en 
kwam ook Lucas aan. Het was intussen don- 
ker genoeg geworden en konden we met de 
waarnemingen beginnen. 
Het eerste object, gelegen ongeveer 1° boven de 
1,5x verlengde lijn Bellatrix-Betelgeuze, in 
Monoceros , is NGC2264 (06h41.1  +09°53’) de 
prachtige Christmas Tree cluster, een open 
sterrenhoop, die duidelijk zijn naam niet gestolen 
heeft. Even ten zuidwesten ervan vinden we 
NGC2261 (06h39.2  +08°44’) Hubble’s Variabele 
Nevel : een mooi driehoekig  emissie- en 
reflectieneveltje dat voor het eerst werd 
waargenomen door W. Herschel in 1783 en 
waarvan de variabiliteit werd vastgesteld door E. 
Hubble in 1916. Ongeveer 2° boven de 2x 
verlengde lijn Lambda Ori (bovenste van de 
heldere sterren van ORI) – Betelgeuze vinden we 
NGC2237 (06h32.6  +05°03’) en NGC2244 
(06h32.4 +04°52’) de eerste is de bekende 
Rosettenevel, de tweede de bekendste open 
sterrenhoop in de nevel. Zowel Lucas als André en 
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ikzelf menen de nevel te kunnen opmerken, Josh 
blijft sceptisch. Voor ons is het in ieder geval 
duidelijk dat het centrale gedeelte van het 
beeldveld opvallend zwarter (dus nevelvrijer) is 
dan de rest. M50 (07h03.2 –08°20’) is een rijke 
open sterrenhoop van 30’ diameter,die we 
terugvinden op ruim 3° boven de 3x verlengde lijn 
Rigel –Saiph (de onderste lijn van het 
sterrenbeeld). 
 
In Orion is natuurlijk M42 de blikvanger : de 
nevel strekt zich tot ver buiten het beeldveld van 
het 14 mm Pentax oculair uit. In het centrale 
trapezium bemerk ik, net als bij mijn 
waarnemingen van de vorige dagen, een vijfde ster. 
Na dit overweldigende beeld verdwijnt M78 
(05h46.7 +00°03’) bijna in het niets. Gelegen iets 
ten oosten van de lijn tussen Zeta Ori (de linker 
gordelster) en Betelgeuze, 2,5° boven Zeta, is deze 
emissie- en reflectienevel met twee lobben, met in 
elk deel een ster van m1 0 ingebed, nochtans zeker 
geen onaardig zicht. Misschien is het beter de 
omgekeerde volgorde toe te passen. Net ten zuiden 
van Zeta Ori bevindt zich B33, de roemruchte 
Paardekopnevel (05h40.9 –02°28’) die visueel zeer 
moeilijk te verschalken is. Ook vanavond, mede 
door de niet ideale omstandigheden, en ondanks 
het gebruik van een nevelfilter, bleef hij aan ons 
oog onttrokken. Josh kon hier met de CCD zonder 

probleem schitterende beelden maken. 
Wel zichtbaar, zij het dan heel zwak, was 
NGC2034 (05h40.7 +02°27’) de Vlamnevel, een 
emis sienevel vlak naast Zeta Ori.  
 
In Canis Maior 4° onder Sirius komen we bij de 
opvallende sterrenhoop M41 (06h47.0 –20°44’), 
waarin door vele heldere leden diverse patronen 
worden getekend, oa een vraagteken in 
spiegelbeeld. 
 
Eén graad ten zuiden van de 2x verlengde lijn 
Mirzam (Beta Cma) – Sirius ligt in Puppis de open 
hoop M47 (07h36.6 –14°30’), onregelmatig 
gegroepeerd rond een zestal heldere sterren. Een 
graadje oostwaarts M46 (07h41.8 –14°49’) : een 
zeer rijke sterrenhoop met veel zwakkere 
componenten van M47 maar opvallend door het 
aantal. Een extra bijzonderheid is de aanwezigheid 
van  NGC2438 (07h41.8 –14°44’) een planetaire 
nevel, die geen deel uitmaakt van de groep, maar 
zich op de voorgrond bevindt op zowat 3.300 
lichtjaar tegenover 5.000 voor M46. 
 
Zeer laag boven de horizon, onder Orion, staat het 
sterrenbeeld Lepus, voor waarnemers zonder goed 
zicht op het zuiden enkel gekend van 
sterrenkaarten. Op de 1x verlengde lijn Alpha-Beta 
Leporis stuiten we op M79 (05h24.5 –24°33’) een 

M38  200 mm tele om F3.5 met roodfilter op 
Hyper TP 2415  5 minuten belicht.  Willy 
Vermeylen 

M42  20 cm F3.8.  40 minuten op Hyper TP2415 
Willy Vermeylen 
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bolhoop die bij een hogere stand aan de hemel 
zeker meer bekendheid zou genieten, maar nu min 
of meer verloren geraakt in koepels van 
lichtvervuiling. 
 
We zoeken dus hogere regionen op en wel in 
Taurus. Daar botsen we op 1 graad ten noorden 
van Zeta Tau natuurlijk op het eerste object uit de 
lijst van onze vriend Charles Messier (1730-1817) 
nl M1 (05h34.5 +22°01’), de beroemde Krabnevel, 
het restant van een supernova, die in 1054 werd 
waargenomen en zelfs overdag te zien was. Nu valt 
de visuele waarneming mij telkens ietwat tegen, de 
op ditzelfde ogenblik door Josh gemaakte ccd-
opnamen zijn echter spectaculair te noemen. Ruim 
2,5 graden ten zuiden van het midden van de lijn 
tussen Zeta Tauri en Aldebaran bevinden zich bij 
een niet te sterke vergroting twee open 
sterrenhopen samen in beeld NGC1807 (05h10.7 
+16°32’) en NGC1817 (05h12.1 +16°42’) : de 
eerste in een soort kruisvorm,  de tweede met een 
zestal heldere sterren die duidelijk een miniversie 
van het sterrenbeeld Delphinus vormen. 
 
Dan richten we onze aandacht – en ook de kijker 
natuurlijk –  op Auriga en vinden daar zowat 2 
graden onder het midden van de lijn Beta Tau –  
Theta Aur een prachtige, buitengewoon rijke, open 
sterrenhoop : M37 (05h52.4 +32°33’)met een 
diameter van iets minder dan volle maan en zeker 
150 sterren tussen m9 en m12,5 en een heldere 
oranje ster aan de rand. Op dezelfde afstand  maar 
dan aan de andere kant van hierboven genoemde 
denkbeeldige lijn vond Messier een minder grote, 
maar niet minder interessante groep, die hij M36 
(05h36.1 +34°08’)noemde. Het is een cluster, die 
zowat 4.100 lichtjaar verwijderd is en waarvan de 
helderste sterren voor sommigen het beeld van een 
krab oproepen.  Nog een graadje verder vinden we 
een dicht groepje van 3, 4 , 5 ..? sterren omgeven 
door een emissie- en reflectieneveltje NGC1931 
(05h31.4 +34°15’), waarin we bij vroegere 
waarnemingen een ogenblik een komeet meenden 
te zien en dat sindsdien werd omgedoopt tot “ons 
komeetje bij M36”. Ruim anderhalve graad in de 
richting van Capella valt ons oog op een nieuw 
juweeltje : een open sterrenhoop met een reële 
diameter vergelijkbaar met die van M37 nl 25 
lichtjaar en ruim over de 100 zichtbare sterren : 
M38 (05h28.7 + 35°50’) Velen herkennen hierin 
een griekse letter Pi, maar ik moet bekennen dat dit 
mij tot nu toe ontgaat. Wat wel duidelijk is, is een 
nieuw object, dat zich aan de rand van het 
beeldveld bevindt en dat bij nader toezien eveneens 
een open cluster blijkt te zijn en wel NGC1907 
(05h28.0 +35°19’) : een dicht groepje van een 30 à 
40tal sterren, met aan de zuidelijke rand 2 sterren 
van gelijke helderheid, die niet tot de hoop lijken te 
behoren. In dezelfde richting ruim 2 graden 

doorschuivend zien we NGC1893 (05h22.7 +33°
24’) een open sterrenhoop van enkele tientallen 
zwakke sterren in een driehoekje van sterren van 
m8. 
 
Gemini is het volgende sterrenbeeld dat we 
aandoen. Aan de andere kant van het sterrenbeeld, 
op ruim 2 graden van Delta Gem, NGC2392 
(07h29°2’ +20°55’) de Eskimonevel : een 
planetaire nevel met een opvallende centrale ster. 
Dit object verdraagt zeer goed vergrotingen, maar 
het visueel herkennen van de vorm van het 
eskimohoofd met de pelskraag, lijkt mij toch 
voorbehouden voor grotere kijkers. 
In dezelfde omgeving, in Lynx, kunnen we  een 
eigenaardigheid terugvinden. Als we de 
denkbeeldige lijn vertrekkend vanuit de zojuist 
beschreven Eskimonevel naar Castor nog een 
zevental graden doortrekken , komen we bij twee 
sterren van m7 en m9, een 4tal boogminuten van 
elkaar. Bij nader toezien blijkt er nog iets te vinden 
op dezelfde afstand, mooi op dezelfde lijn: 
NGC2419 (07h38.1 +38°53’). Het gaat hier om 
een bolhoop met als bijnaam “de Intergallactische 
Zwerver”. Deze naam kreeg hij omdat hij met  
300.000 lichtjaar zelfs verder van ons verwijderd is 
dan de Magellaanse Wolken en een eigen snelheid 
heeft die groter is dan de ontsnappingssnelheid van 
onze melkweg op die plaats. Omdat alle andere 
bolhopen aan de andere kant van de hemel zitten, 
lijkt hij inderdaad verloren gelopen. 
Op speciaal verzoek van Lucas verplaatsen we ons 
nu naar de andere kant van de hemel en wel naar 
Andromeda, waar we vlakbij Beta And 
terechtkomen bij NGC404 (01h09.4 +35°43’), een 
rond stelsel van m10.3, dat door de nabije ster 
gedeeltelijk wordt overstraald. Het helpt wel als 
men Beta And buiten het gezichtsveld plaatst.  
 
Een kleine 3 graden van 51 And, maar wel net over 
de grens in Perseus  ligt de planetaire nevel M76 
(01h42.4 +51°34’), ook wel de Kleine Halternevel 
genoemd, omwille van de typische vorm.  
Deze is echter bijna alleen fotografisch te 
herkennen, want zelfs in grotere telescopen is de 
buitenste halo moeilijk op te merken. Wij zien 
alleen het centrale gedeelte als een bijna perfect 
rechthoekje.Een graad ten westen en ten noorden 
van het midden tussen Beta Persei, Algol, en 
Gamma And is weer een open sterrenhoop te 
vinden. M34 (02h42.0 +42°47’) is een grote, 
heldere, onregelmatige hoop met nogal wat 
dubbelsterren.  Met het blote oog zien we tussen de 
bovenste ster van Perseus, Eta, en Delta Cas een 
uitgerekt wazig vlekje. Dit kan niet anders dan een 
mooi beeld geven in de kijker. En inderdaad, 
NGC869 (02h19.0 +57°09’)(H Per) en NGC884 
(02h22.4 +57°07’)(Chi Per) bieden een 
onvergetelijke aanblik: het ganse beeldveld is 
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bezaaid met sterren, aan de ene kant sterker 
gegroepeerd in 869, aan de andere wat losser in 
884. 
Een zo groot mogelijk beeldveld is hier aan te 
raden om de beide objecten samen los te maken 
van de ook  al rijke melkwegachtergrond.  
 
In Cassiopeia bezoeken we M103 (01h33.2 +60°
42’) op ca 1 graad ten zuidoosten van Delta Cas: 
een driehoekig clustertje met een ster van m7 op 
een van de hoeken. M52 (23h24.2 +61°35’) is een 
prachtige open sterrenhoop van meer dan 100 
sterren en met een werkelijke diameter van 15 
lichtjaar op een afstand van 3900 lichtjaar We 
vinden M52 terug door de lijn Alpha – Beta Cas 
iets meer dan 1 maal te verlengen. 
Vertrekkend vanuit M52 in de richting van Polaris 
komen we op ruim 3 graden voordat we onze 
poolster bereiken aan bij NGC188 (00h44.4 +85°
20’) gelegen in Cepheus . De helderste leden van 
deze sterrenhoop zijn slechts m12, wat maakt dat 
dit niet echt een object voor de kleinste kijkers is. 
Belangrijk is wel dat we hier kijken naar een van 
de oudste bekende open sterrenhopen (ong 9 
miljard jaar). 
 
Camelopardalis is een weinig opvallend 
sterrenbeeld en dus niet gemakkelijk om objecten 
terug te vinden. Nochtans zijn er enkele zeker de 
moeite waard. Met het blote oog zien we op één 
derde van de lijn Alpha Persei – Polaris een wazig 
lijntje in oost-west richting. Richten we de kijker 
op het westelijke uiteinde dan kunnen we van 
hieruit over zowat 3 graden een snoer van enkele 
tientallen sterren volgen. Dit asterisme is bekend 
als Kemble’s Cascade . Bijna aan het einde van 
deze sterrenlijn valt een prachtig sterrenhoopje op  
NGC1502 (04h07.7 +62°20’), een driehoekig 
clustertje met opvallend veel dubbelsterren. Iets 
meer dan een graad verder, net voorbij het einde 
van Kemble’s Cascade zien we NGC1501 
(04h07.0 +60°55’) een heldere, ronde, planetaire 
nevel van m 11,5 .  NGC2403 (07h36.9 +65°36’) 
is een stelsel van m8,5 prachtig gelegen tussen 2 
sterren van m11 en waarvan op dit ogenblik wordt 
aangenomen dat het rond de 8 miljoen lichtjaar van 
ons verwijderd is. De ligging situeren is, door het 
ontbreken van heldere sterren in de buurt, niet 
gemakkelijk , wel kan het snijpunt van de lijnen 
Pollux-Polaris en Capella -Mizar een hulp zijn. 
 
Ruimschoots gemakkelijker te vinden is Ursa 
Maior , de Grote Beer, overladen met deepsky-
objecten, waarvan we vandaag alleen de bekendste 
opzoeken. Twee graden vanuit Beta Uma in de 
richting van Gamma en dan 1 graad zuidelijk 
vinden we M97 (11h14.8 +55°01’), de Uilnevel, 
een planetaire nevel van m 9,9, die zijn naam dankt 
aan de twee donkere vlekken in de grijze 

nevelschijf. Deze zijn echter vandaag niet te 
herkennen. Eventjes terug richting Beta Uma, of  
bij een voldoende groot beeldveld zelfs gelijktijdig 
met M97 te zien, is M108 (11h11.5 +55°44’), een 
stelsel met lage oppervlaktehelderheid. M109  
(11h57.6 +53°23’) ligt ¾ graad ten westen van  
Gamma Uma , het is een stelsel waarvan onder 
deze omstandigheden alleen de heldere kern te zien 
is. Ongeveer 5 ° ten noorden van het midden van 
de lijn tussen Eta Uma (Alkaid) en Zeta Uma 
(Mizar) bevindt zich M101 (14h03.2 +54°21’) , de 
Pinwheel Galaxy, een face-on stelsel. Het is een 
u i t g e s t r e k t  s t e l s e l  m e t  e e n  l a g e  
oppervlaktehelderheid, dat dus goede zichtbaarheid 
vereist, zoals we in het begin van de 
waarnemingssessie ondervonden. Later op de 
avond, bij een hogere stand aan de hemel, lukte het 
wel. Eén graad links van de 1x verlengde diagonale 
lijn Gamma Uma – Alpha Uma bereiken we een 
zoveelste juweeltje : twee opvallende stelsels 
broederlijk verenigd in één beeldveld : M81 
(09.55.6 +69°04’), een helder ovaal spiraalstelsel 
en M82 (09h55.8 +69°41’), een sigaarvormig 
stelsel met diverse donkere stofbanden. Beide 
stelsels zijn de voornaamste leden van de M81-
groep, een cluster van stelsels op een afstand van 
10 miljoen lichtjaar. Tot dezelfde groep behoren 
ook NGC3077 (10h03.3 +68°44’), dat we 
terugvinden als een klein helder vlokje minder dan 
één graad westelijk van M81, en NGC2976 
(09h47.3 +67°55’), een zwak langwerpig stelsel 
vlak naast een sterretje van m12,5,  op 1 graad 
zuidoostelijk van M81. 
 
Een volgend sterrenbeeld dat rijkelijk bedeeld is 
met deepsky-objecten is Canes Venatici, dat we 
terugvinden onder de start van de Grote Beer. Ons 
eerste doel ligt 3,5° verwijderd van Eta Uma, 30’ 
rechts van de lijn naar Alpha Cvn, Cor Caroli. M51 
(13h29.9 +47°12’), de Whirlpool Galaxy, is een 
mooi face-on stelsel met een kleiner satellietstelsel 
NGC5195 (13h30.0 +47°16’). De twee stelsels 
lijken met elkaar verbonden, maar studies van 
fotografische opnamen wijzen uit dat de 
stofbanden van het grote spiraalstelsel te zien zijn 
voor de begeleider en deze dus verder weg staat. 
Een halve graad rechts van dezelfde lijn, nu op 
zowat twee vijfden van Cor Caroli, bloeit iets 
moois: M63 (13h15.8 +42°02’)  het  
Zonnebloemstelsel. Eerlijk gezegd is het voor mij 
de eerste keer dat ik deze naam tegenkom en heb ik 
nog niet het genoegen gehad zelf vast te stellen dat 
het stelsel dit uitzicht vertoont. Vanavond zien wij 
ook alleen de heldere kern. De volgende in de rij is 
terug te vinden 1,5° links van het midden tussen 
Cor Caroli en Chara (Beta Cvn): M94 (12h50.9 
+41°07’) is een stelsel met een zeer heldere bijna 
ronde kern, omgeven door een zwakkere ovale 
halo. 
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Toevallig struikelen we iets meer dan een graad 
van Cor Caroli in de richting van Arcturus (Alpha 
Bootis) op twee ons onbekende stelsels. Latere 
opzoekingen in Guide leren ons dat het hier gaat 
om NGC4868 (12h59°1 +37°19’) en NGC4914 
(13h00.7 +37°19’). In een opwelling van 
overmatig optimisme gaan we – zonder kaart of 
enig ander hulpmiddel – op zoek naar Hickson 68, 
een cluster van stelsels met als voornaamste 
component NGC5350 (13H53.4 +40°22’). 
Eigenlijk is dit onbegonnen werk en heeft men een 
flinke dosis nodig van het geluk dat publieke 
vrouwen plegen te hebben, de zogenaamde 
hoerenchance, om hier enige kans op succes te 
hebben. En ja, iemand van ons schijnt toch zo 
gelukkig te zijn, want plots verschijnt in het oculair 
een wat uitgerekt pluisje, een stelsel dus. Een licht 
duwtje, zowat 20’, tegen de kijker bevestigt mijn 
vermoeden : daar is mijn herkenningsteken: een 
rijtje van 3 sterren, m9, m6,5 en m10. Hier is 
HGC68  met NGC5350 ten NO van de middelste 
ster en NGC5353 en NGC5354 in mekaar 
overvloeiend ten ZO van dezelfde ster. De andere 
twee stelsels zijn niet te zien. Het eerste, opvallend 
grotere stelsel, waarvan we vertrokken zijn, is 
NGC5371 (13h55.7 +40°28’).  Wie ook zijn geluk 
wil beproeven, kan dit doen door te zoeken in de 
buurt van het snijpunt van de verbindingslijnen 
Alkaid (Gamma Uma) – Arcturus (Alpha Boo)  en  
Cor Caroli (Alpha Cvn) – Beta Boo.  
Twee graden ten zuiden van Zeta Leo staat  73 
Leo, een ster van m5,3. Driekwart graad ten oosten 
staan drie opvallende stelsels mooi bij mekaar : 
M65 (11h18.9 +13°05’) een langgerekt stelsel en 
M66 (11h20.2 +12°59’) eerder ovaal van uitzicht, 
behoren beiden eveneens zoals de vorige twee tot 
de LEO I groep. NGC3628 (11h20.3 +13°36’) is 
een groot, langgerekt stelsel, veel zwakker dan zijn  
twee buren, dat zijn op foto opvallende stofband nu 
voor ons verborgen houdt. 
Cancer, de Kreeft, herbergt, naast een aantal 
zwakkere objecten, twee van de mooiste open 
sterrenhopen aan onze hemel. M44 (08h40.1 +19°
59’) , Praesepe, de Bijenkorf, de Kribbe : allemaal 
namen voor een cluster die zonder moeite met het 
blote oog te zien is ongeveer tussen Delta en 
Gamma Cnc. Wanneer we de kijker richten op de 
525 lichtjaar verwijderde groep valt de gelijkenis 
met de Pleiaden op, hoewel deze cluster zowat 
10maal ouder is dan het Zevengesternte. 
Twee graden ten westen van Alpha Cnc vinden we 
M67 (08h50.4 +11°49’), met 5 miljard jaar 
behorend tot de groep der oudere clusters, 2600 
lichtjaar ver. Hoewel we slechts ongeveer een 
vijfde van zijn meer dan 500 sterren kunnen zien, 
is het toch indrukwekkend. 
In Coma Berenices   gaan we eerst op zoek naar 
M53 (13h12.9 +18°10’), een flinke bolhoop, één 
graad ten NO van Alpha Com, 65.000 lichtjaar ver. 

Op een derde van de lijn Alpha – Gamma Com 
komen we bij M64 (12h56.7 +21°41’), de Black-
Eye Galaxy, zo genoemd omwille van de donkere 
vlek ten noordoosten van de heldere kern.  Op 
dezelfde lijn, maar ditmaal 3 graden vanaf Gamma, 
zien we een schitterend egde-on stelsel, dat bij 
uitstekend zicht het volledige beeldveld doorsnijdt: 
NGC4565 (12h36.3 +25°59’). Een graad westelijk 
zien we het veel kleinere, ovale NGC4494 
(12h31.4 +25°47’). 
Het laatste sterrenbeeld dat we met een bezoek 
vereren is Hercules, dat nu voldoende hoog boven 
de horizon is geklommen om de schitterendste 
bolhoop van de noordelijke sterrenhemel op te 
zoeken. 2,5° zuidelijk van Eta Her op de lijn naar 
Zeta pronkt M13 (16h41.7 +36°28’): 21000 
lichtjaar verwijderd, een diameter van 140 lichtjaar 
en meerdere honderdduizenden sterren. 
Ook M92 (17h17.1 +43°08’) is een prachtige 
bolhoop, die echter door de aanwezigheid van M13 
naar het tweede plan verwezen wordt. Hij is kleiner 
dan M13 maar meer geconcentreerd. 
Tot slot gaan we op aangeven van Josh nog even 
een poging wagen om de komeet McCourt-Hartley 
op te zoeken, hoewel die zich bevindt in het 
onderste gedeelte van Hercules, dat nog maar net 
boven de horizon uitkomt. Nu is het, mogelijk tot 
zijn eigen verbazing, Lucas die het wazige vlekje 
vindt en, als ik het net op dit ogenblik nodig vind 
de dobson te verplaatsen, het ook onmiddellijk 
weer in beeld brengt. 
Hier maken we dan met pijn in het hart een einde 
aan een uiterst gezellige gezamenlijke 
waarnemingsavond die in geen tijd is 
voorbijgevlogen maar in werkelijkheid niet minder 
dan zes uur heeft geduurd. De CCD-avonturen van 
Josh kwamen slechts sporadisch ter sprake, maar ik 
ben ervan overtuigd dat het resultaat van zijn werk 
spoedig publiek zal worden. 
Tot slot wil ik nog vermelden dat de technische 
gegevens en wetenswaardigheden werden 
overgenomen uit The Night Sky Observer’s Guide  
en uit het computerprogramma Guide. 
Voor ervaren amateurs is mijn beschrijving van de 
ligging der objecten misschien wat simplistisch of 
zelfs overbodig, maar ik ben ervan overtuigd dat er 
onder de lezers ook minder ervaren amateurs en 
zelfs beginnelingen zijn, die er zeker hun voordeel 
kunnen mee doen. 
 
René Rijken 
Bosduifstraat 17 
2400 Mol 
014 / 31 71 66 
rene.rijken@yucom.be 
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vergroten of te verkleinen. Teksten worden door de redactie noch samengevat noch gewijzigd. Met het inzenden van 
materiaal geeft de auteur toestemming tot afdruk in Distant Targets magazine. De teksten geven niet altijd de mening 
weer van de redactie en de auteur van een artikel blijft steeds verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 
 
Abonnementen : 
Het lidmaatschap van de WG Deep Sky is gratis. Wie een abonnement wenst op het magazine Distant Targets kan 
hiervoor terecht bij de VVS. Een jaarabonnement omvat 4 nummers en kost 450 Bfr. voor JVS-VVS leden. Losse 
nummers zijn verkrijgbaar aan 115 Bfr. Deze bijdragen zijn te storten op het rekeningnummer van de V.V.S., 
Brieversweg 147, 8310 Brugge: 000-0484925-22 met vermelding “Distant Targets : abonnement”of “Distant Targets : 
los nummer”. Nederlandse abonnees : f 31 over te maken op giro 25701 (Postbank buitenland) van de VVS vzw 
 
Zoekertjes :  
Kleine aankondigingen en zoekertjes worden kosteloos afgedrukt. 
 
Oproep : 
Wens U zich kandidaat te stellen voor de rubriek  "Thuis bij..."? Stuur dan een woordje uitleg (1 bladzijde tekst + een 
foto) over Uzelf en Uw voornaamste activiteiten / interesses naar de redactie. 
 
Aan de astrofotografen : wij zijn dringend op zoek naar beeldmateriaal voor de komende edities van Distant Targets. 
Ook kleurenfoto's welkom! Gelieve al Uw astrofoto's in de toekomst tussen twee stukken stijf karton te steken bij 
verzending! De Posterijen nemen het niet zo nauw met vermeldingen als "niet plooien a.u.b., foto's" of "breekbaar, 
diskettes" op de enveloppen! Hierdoor stijgen wel de verzendingskosten, maar Uw materiaal komt in goede staat toe! 



Distant Targets lente 2001               32 

                    Acke - De Coninck  Stationstraat 7           9950          Waarschoot 
André        Aerts                             Gooreind 22               2440          Geel 
Leon          Andries                        Reststraat 49              3390          Tielt-Winge 
Natascha   Arryn                            Baron Ruzettelaan 302              8310          Assebroek 
Antoine     Baillien                        Lauwerlinde 17         3700          Lauw 
Gert           Beeckman                  Ijshoutestraat 24       9520          Sint-Lievens-Houtem 
Hans          Berckmoes                 Hogenakkerstraat 194                9140          Tielrode 
Louis         Beyens                         Emblemse weg 17    2520          Broechem 
Georges    Bleyen                          Luikersteenweg 283                   3920          Lommel  
A.M.           Blommers                   Raaphorst 147           2352 KJ    Leiderdorp 
Rik             Blondeel                      Molenstraat 65          1851          Grimbergen 
Markus     Britz - Spengler        Maurice Verdoncklaan 16 b18                   9050          Gentbrugge 
Pieter         Cailliau                        Kasteelstraat 20        9320          Nieuwerkerken 
Je ffrey       Carels                           Palmstraat 8               8000          Brugge 
Uri              Christensen                Hollevoordestraat 14                  8210          Zedelgem 
Kurt           Christiaens                 Schachterijstraat 10 9920          Lovendegem 
Kim           Claessens                    Taxusstraat 9             3530          Houthalen 
Regean      Clauw                           Kronkelstraat 1         8650          Houthulst 
Robert       Coussement - Hellinx                Maaseikerbaan 42    3600          Genk 
Erwin        Criel                             Koningsvarenweg 37                 9031          Drongen 
Jan              Cuypers                       Weg Messelbroek 6 3271          Zichem 
Alfons       Das                               Isenbaertlei 90           2930          Brasschaat 
Ludo          De Becker                   Tweekronenstraat 31                  2030          Antwerpen 
Joke           De Bock                      Paul Van Ostayenstraat 21        9240          Zele  
Christoph De Brucker                Park de Blieck 6       9300          Aalst 
Edwin        De Ceuninck             Steenbeekstraat 16   8650          Houthulst 
Bart            De Clercq                   Brusselsesteenweg 100              1850          Grimbergen 
Geert         De Cock                      Dalstraat 55                9100          Sint-Niklaas 
Kathleen   De Cock                      Rimeir 729260          Wichelen 
Manuel     De Hertogh                Schepdaalstraat 47   1700          Sint-Martens-Bodegem 
Stijn           De Jonge                     Dekenstraat 80 bus 2                  3000          Leuven 
Nico           De Jongh                     Balendijk 89              3920          Lommel  
Walter       De Jonghe                  Rozenlaan 25             9185          Wachtebeke 
Wim          De Meester                Egemstraat 82           9420          Bambrugge 
Bruno        De Raedemaeker       Hendrik I lei 251 / 6                   1800          Vilvoorde 
Gerard       De Rocker                  's Hondshuffel 11     9520          Sint-Lievens-Houtem 
Aster          De Voldere                Brandemanstraat 68 9270          Laarne 
Robert       De Wilde                     Acaciastraat 10         9220          Hamme 
Christophe                  Debaets    Papenholweg 3          8700          Tielt 
Yvette       Dedoncker                 Dagwanden 35          1860          Meise 
Hubert       Degroote                     Dikkebusvijverdreef 12             8908          Vlamertinge 
Johan         Demeulenaere            Baantveld  10            2440          Geel 
Ivo              Demeulenaere            Burggravenstraat 43                   9120          Melsele 
Dries          Dendras                       Endepoelstraat 22     3540          Herk-de-Stad 
Luk            Denhaene                    Groenhagestraat 44  8432          Leffinge 
Rico           Devos                           Gasthuisstraat 60      8970          Poperinge 
Christian   Dubois                         Overwinningstraat 26                 8930          Menen 
G.               Engelschenschilt      Egelstraat 8                9032          Wondelgem 
Filip           Feys                              Azalealaan 17            8870          Izegem 
Etienne     Fontaine                      Boskant 32                 9700          Oudenaarde 
Roland      Gadeyne                      Motestraat 21            8900          Ieper 
Guido        Gaethofs                       Mommestraat 8          3550          Heusden-Zolder 
Gustaaf     Geens                           A. De Taeyestraat 66                  2830          Blaasveld 
Koen          Geukens                      Baron Van Reyneghomlaan 16                   2270          Herenthout 
Bart            Ghesquiere                Hugo Verriestlaan 65                 8880          Ledegem 
Hendrik    Goossens                     Dendermo ndsesteenweg 7        9080          Beervelde 
Gunther    Groenez                       Heurnestraat 234      9700          Oudenaarde 
Eric            Grosemans                 Poststraat 9                 3945          Ham 
Luc            Gysel                            Planetariumlaan 15  2610          Wilrijk 
Josch         Hambsch                     Oude Bleken 12        2400          Mol 
Hubert       Hautecler                     Lubbeeksestraat 61  3370          Boutersem 
Roald         Hayen                           Hoevelei 175/1          2630          Aartselaar 
Paul           Hollander                    Winkelhaakstraat 42                   2170          Merksem 
Gert           Hulsmans                    Keurstraat 33             3520          Zonhoven 
F.                 Huysmans                  Emmalei 25                2930          Brasschaat 
                    Jacobs - Nijs              Handbooghof 4          3071          Erps-Kwerps 
Luc            Jaspers                         Sint Amandsstraat 159               1853          Strombeek-Bever  
Carlo         Jenniskens                  Markenland 17          4871 AM Etten-Leur 

Etienne     Jorissen                       Jozef Wautersstraat 59               3010          Kessel-Lo 
Jaak            Lagrou                         August Vermeylenlaan 10         8820          Torhout 
Jeaninne   Lefevre                         Bruisbeke 63              9520          Sint-Lievens-Houtem 
Herman    Lehaen                         Groenstraat 5             3910          Neerpelt 
Claude      Libert                           Abdijstraat 36            9700          Ename  
Ludwig     Logie                           Guido Gezellestraat 7                 8908          Vlamertinge 
Peter          Maes                            Brechtsebaan 28        2930          Brasschaat 
Luc            Marrez                          Erf De Keizer 11       1652          Alsemberg 
Patrick      Mergan                        Nievelveldweg 9       9310          Meldert 
Peter          Minnecre                    Hendrik Placestraat  40              1702          Dilbeek 
Philippe    Mollet                          Humbeekstraat 66     1860          Meise 
Edwin       Morscio                       Eksterstraat 17           8450          Bredene 
Hugo         Mosselmans               Laarstraat 15              1910          Nederokkerzeel 
Harry        Moyson                       Bergstraat 8                1850          Grimbergen 
Christiaan  Naessens                  Guido Gezellelaan 131 b13       9800          Deinze 
Daniël       Neyt                             Magerstraat 25           9050          Gentbrugge 
Alex          Nieuwlandt                L. van Beethovenlaan 12           3191          Hever 
Wim          Nihoul                         Turfstraat 13               2400          Mol 
Edgard      Nobels                         Kouterbosstraat 56   9240          Zele  
Erik           Palmen                        Dreesstraat 41            3660          Opglabbeek 
Luc            Pellens                         Spoorwegstraat 32    3900          Overpelt 
Wim          Pessemier                                       Kloosterweg 29         9300          Aalst 
Lieven      Philips                         Kleine Kruisweg 9A                   3201          Langdorp 
Louis         Popelier                       Dorpsstraat 24           3460          Bekkevoort 
René          Rijken                          Bosduifstraat 17        2400          Mol 
Jacques     Robert                          Vaartstraat 47            2910          Essen 
Peter          Scheire                        Gaverstraat  57          9270          Kalken 
Kris           Schoeters                    Peperstraat 73            2400          Mol 
Peter          Siegler                         Ezaart 33  2400          Mol 
Fernand    Smissaert                    Maria Theresiastraat 43             8400          Oostende 
Wim          Stemgee                       Schalkem 55               9402          Meerbeke 
Christian  Steyaert                       Kruisven 66                2400          Mol 
A.J.J.          Suijkerbuijk               Bergsestraat 21          4635 RD   Huybergen 
Dirk           Taeymans                   Kraaikant 16               3221          Nieuwrode 
Guido        Thienpondt                 Boomstraat  24          9890          Dikkelvenne 
Benny       Van Broeck                 Truweelstraat 4          9100          Sint-Niklaas 
Martin       Van Caenegem          Nerenweg 66              9270          Laarne 
Roger        Van Cappellen          Koepoortstraat 23     1800          Vilvoorde 
Ronny       Van Cauwenberge    Tuinwijk 19                2560          Nijlen 
Joannnes  Van Daele                   Sint Annalaan 170    9300          Aalst 
Gino          Van de Casteele         Houtemstraat 1          9550          Herzele 
Roger        Van De Cruys            Berkenlaan 29/3        1840          Londerzeel 
Marc          Van den Heede          Pijborgstraat 1           9790          Wortegem-Petegem 
Patrick      Van den Vreken        Schutterhofstraat  3   2620          Hemiksem 
Jan             Van Elst                      De Heikens 22           2250          Olen 
Van Geluwe - Stroobant            Pastoor Pennestraat 45               9290          Overmere  
Marnik      Van Impe                     Wateringen 26           9300          Aalst 
Willy         Van Mulders              Vijfhoekstraat 42      9470          Denderleeuw 
Tony         Van Pellicom             La Cumbre del sol A2 - 399 (Pacs 27)      3726         Benitachell 
(Alicante) 
Raymond Van Sandt                   Limburgstraat 52 bus 1              2020          Antwerpen 
Jeroen       Van Wassenhove      Kouterstraat 25          9750          Zingem 
Lucien      Van Zwijnsvoorde   Cedronbeekstraat  3  9190          Stekene 
Geert         Vandenbulcke           Ammanswallestraat 14               8670          Oostduinkerke 
Luc            Vanhoeck                                       C. Verschaevestraat  37             2870         Breendonk 
René          Vanhove                     Dorp West 45             2070          Zwijndrecht 
Maarten    Vanleenhove              Ijzerenwegstraat 11  2830          Willebroek 
David        Vansteelant                Coudeveldt 25           8490          Varsenare  
Jan             Vantomme                   Lorkenlaan  5             2180          Ekeren 
Yves          Verbrugge                  De Hovenstraat 4      3690          Zutendaal 
Rino          Verbrugge                  Ombeekhof 8              9040          Sint-Amandsberg 
Chris         Verbrugghe                Koestraat 210             8800          Roeselare 
Glenn        Vercruyssen               Kouterstraat 319        9070          Destelbergen 
Willy         Vermeylen                  Heverbaan 24 A        3190          Boortmeerbeek  
August      Verstricht                    Driesplein 12             2340          Beerse 
Pieter        Vlieghe                       Rennevoortstraat  38                   8880          Rollegem-
KapelleVolkssterrenwacht Beisbroek vzw                                     Zeeweg 96                 8200 
Sint-Andries 
Volkssterrenwacht Mira vzw                       Abdijstraat 20            1850          Grimbergen 
Volkssterrenwacht Urania vzw                                      Mattheessensstraat 60                2540
                   Hove 
Frans         Vranken                      Rillaarseweg 31         3390          Tielt-Winge 
                   VS RUG vzw             Rozier 44 9000          Gent 
Hans          Vuylsteke                                       Gullegemsestraat 70                    8880         Sint-Eloois-
Winkel 
Luc            Waignein                    Brugseweg 121/B     8920          Langemark  
Chris         Wauters                       Stokstraat 43              9240          Zele  
Guy           Wauters                       Driesstraat 13             9308          Hofstade-Aalst 
Luc            Wicot                           Klein Vilvoordestraat 43           3078          Meerbeek 
Raf             Wuytjens - Verlinden                 Bronstraat 5                3320          Hoegaarden 


