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Beste vrienden, 
 
 Editie 2003 van STARPAW nadert langzaam en tijdens het weekend van 29 tot 31 augustus as wordt er opnieuw een bruisende combinatie 
voorgeschoteld van voordrachten/workshops en waarnemen maw een echte starparty. 
 
 De organisatie, een mix van 'ACG' en de 'Werkgroep Deepsky', heeft ondertussen niet stil gezeten en werkt hard om alle deelnemers een 
boeiend weekend te bezorgen. En we hebben heel wat aan te bieden. 
 
 Op vrijdagavond kunnen de deelnemers zich aanmelden vanaf 19.00u en vanaf 20.00u zal Kurt Dequick van de 'Werkgroep Kunstmanen' 
een workshop leiden die ons wegwijs maakt in het waarnemen van satellieten. Daarna zal Kurt Christiaens kort een observatiefolder introdu-
ceren met enkele pittige objecten voor de deelnemers. 
 Tijdens de daaropvolgende nacht is het natuurlijk observeren geblazen met de telescopen van de aanwezige deelnemers. 
 
 Veel tijd om te rusten wordt er dit jaar aan de deelnemers niet gegund want op zaterdagvoormiddag gaan we vanaf 10.00u van start met een 
'astro-vlooienmarkt' en een telescopenwedstrijd. De vlooienmarkt wordt de uitgelezen gelegenheid om de oude spullen te verkopen of te rui-
len. 
 Zelfbouwers kunnen hun hartje ophalen tijdens de telescopenwedstrijd en elkanders 'b(r)ouwsels' kritisch evalueren. De beste creaties wor-
den beloond met enkele prijzen aangeboden door 'Lichtenknecker Optics' en 'Sky Objectives Europe'.  
 
 Traditiegetrouw bestaat de zaterdagnamiddag uit een reeks voordrachten. We schieten uit de startblokken met Geert De Cock van 
'Astrobasis Antares' die ons een actuele stand van zaken zal brengen betreffende de strijd tegen de lichtpollutie. Daarna laten we Johan Van 
Beselaere aan het woord die vorige spreker zal aanvullen met praktische 
 voorbeelden uit de Westhoek. 
 Beide sprekers zijn een must voor alle geinteresseerden. 
 
 Raf Wuytens zal ons daarna inleiden in de radio-astronomie en zal dit onderwerp naar amateur-astronomen uitdiepen met zijn eigen schote-
lantenne en eerste resultaten. Een primeur! 
 
 Zin in mooie beelden? Geen paniek, Dominique Suys komt ons doen> watertanden met zijn CCD werk.> Daarna geven we het woord aan 
onze Nederlandse vriend Jan Van> Gastel die met veel plezier ons> de knepen van het collimeren zan bijbrengen. 
 Verschillende andere kortere voordrachten en/of workshops worden> de komende weken nog ingeplant. 
Voor een actuele update kan u steeds terecht op de verder> vermelde contactgegevens en op de> STARPAW webstek: www.astrolab.be/

starpaw . Deze site wordt> continu geupdated zo ga regelmatig eens> kijken!> 
 Van zaterdag op zondag zal er opnieuw geobserveerd worden en we> vermelden met plezier dat voor de> waarnemer een uniek aanbod aan 
telescopen zal aanwezig zijn, van> newtontelescopen met een diameter> tot 68cm tot verschillende 20cm refractoren. Uw eigen materiaal 
meebrengen is natuurlijk binnen de filosofie van een starparty bijna een verplichting. 
 
 Op zondagnamiddag wordt deze editie van STARPAW afgesloten. 
 
 Inschrijven voor dit evenement kan reeds vanaf nu en dat op volgend rekeningnummer: 144-8022637-41 met vermelding STARPAW2003 
en de naam van de deelnemer. Op de tereinen van Astrolab Iris kan er gecampeerd worden en in de gebouwen zal er beperkt slaapgelegen-
heid voorzien zijn. Extra dit jaar is de 'buiten-bar' ('s nachts) en het onbijtbuffet. 
 
 Voor deelname zijn volgende tarieven geldig:> 
 individueel echtpaar/gezin 
 WEEKEND 18 26 
 Vrijdag 8 12 
 Zaterdag 10 14 
 
 
 
 Voor alle informatie: 
 
 STARPAW2003 
 Kurt Christiaens 
 Heikantstraat 49 
 9290 Overmere  
 
 kurt.christiaens@skynet.be 
 www.astrolab.be/starpaw 
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In de literatuur is er uiteraard wel een en 
ander terug te vinden.  Het ter ziele gegane 
tijdschrift Telescope Making (nrs. 24 tem 
29) liegt er niet om hoe omstreden het 
onderwerp wel is.  Uiteindelijk kwam ik 
terecht bij het boek ‘Star Testing 
Astronomical Telescopes’ van Suiter.  Bij 
dit boek zit de software Aperture, waarmee 
je apodizing zelf kunt bestuderen.  In plaats 
van zomaar vanalles over te schrijven uit 
de literatuur en dus misschien fouten verder 
door te geven, besloot ik met die software 
Aperture zelf een theoretisch onderzoekje 
te plegen.  Hieronder vind je daarvan een 
samenvatting. 
Het komt erop neer dat het effect van 
apodizing best te bestuderen is via de 
contrastoverdracht van je telescoop.  Alles 
over dit onderwerp vind je eveneens terug 
in het boek van Suiter en/of in het boek 
‘Telescope Optics’ van Rutten en van 
Venrooij!  We gaan er hier niet verder 
uitvoerig op in.  In een vooruitgave van 
Starpaw, ooit in Houthulst, heb ik daarover 
in een voordracht al eens uitvoerig 
uitgeweid. 

Verderop volgen enkele vergelijkende 
grafiekjes, zelf gemaakt met de software 
Aperture, aangevuld met enkele besluiten 
van mezelf. Mag ik erop wijzen dat dit 
alles geen evangelie is en een praktische 
ervaring verspreid over meerdere nachten 
met verschillende seeing en verschillende 
kijkers een zinvolle feedback zou zijn! 
Hieronder heb ik toch nog eens zo’n 
grafiek gezet om kort het begrip 
contrastoverdracht te duiden.  Horizontaal 
vind je het spectrum aan frequenties, die je 
kunt waarnemen met je telescoop met 
helemaal rechts z’n scheidend vermogen 
(op de voorstelling een blokgolf, in 
werkelijkheid moet dit sinusoïdaal zijn).  
Verticaal vind je de respons hierop; bij 
waarde 1 een perfecte respons, bij 0 loopt 
alles in elkaar over en heb je geen contrast 
meer. 
 
1.  Telescoop zonder obstructie en zonder 
apodizing scherm, bij een seeing kleiner 
dan de resolutie van de telescoop (ideale 
geval, ter vergelijking met het volgende!) 

Naar aanleiding van een artikel over Mars, onlangs verschenen in Heelal (mei 2003, p.122), werd in een 
kaderstukje het zogenaamd e apodizing aanbevolen door Alexander Vandenbohede.  Kurt contacteerde me 
prompt, scherp staande zoals altijd, met de vraag naar mijn mening over dit omstreden wondermiddel tegen 
seeing.  Van het een kwam het ander en ik besloot er eens een stukje over te schrijven voor Distant Targets als 
startschot voor het werkelijk uitproberen ervan de komende maanden op Mars.  Lijkt me ook een ideale 
activiteit voor de Starpaw eind augustus ! 

door Johan Vanbeselaere 

G r a f i s c h e 
voorstelling van het 
b e g r i p 
contrastoverdracht 
Horizontaal is het 
w a a r n e e m b a r e  
s p e c t r u m  a a n  
frequenties voor je 
telescoop weergeven 
met helemaal rechts 
h e t  s c h e i d e n d  
vermogen.  De 
verticale as geeft de 
respons van de 
telescoop op een 
golfje met een 
w e l b e p a a l d e 
frequentie weer; 
waarde 1 stemt 
hierbij overeen met 
een perfecte respons 
(scherp afgelijnd 
beeld), bij een waarde 
0 loopt het volledige 
beeld in elkaar over 
en heb je geen 
contrast meer. 
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Bij een uniforme doorlaat, dus geen 
apodizing en zonder centrale obstructie 
(refractor) en buigingsbegrensde seeing 
bekomen we als beeld van een ster een 
schijfje met ringetjes die fel afzwakken 
naar buiten toe.  Let op de schaal van de 
verticale as die logaritmisch is, dat betekent 
dat ieder streepje op de verticale as een 
factor van 10x verschil voorstelt!  Zo is de 
helderheid van de eerste ring, in het 
voorbeeld, maar een honderste van die van 
het centrum van het schijfje!  Bij de zesde 
ring naderen we al een duizendste.  Deze 
ring is bijgevolg niet meer zichtbaar, moest 
de seeing het toelaten.  De laatste grafiek 
toont dan hoe het contrast vermindert 
naargelang de detailfijnheid van het beeld 
toeneemt.  Op de rechterkant van de 
grafiek, bij het scheidend vermogen van de 
kijker, hebben we een contrastoverdracht 
die afgenomen is tot nul.  Seeing zorgt er 
echter voor dat dat punt meestal niet 
bereikt wordt, steeds afhankelijk uiteraard 
van de diameter van de kijker.  Hoe groter 
de kijker hoe verder de curve zich naar 
rechts uitstrekt.  Voor eenzelfde beeld dus 
een hoger contrast in een grotere kijker of 
waarom denk je dat een grotere diameter 
met goede optiek bij goede seeing ook een 
beter (lees contrastrijker) beeld geeft?  In 
een volgend punt bekijken we eerst nog 
even de invloed van een centrale obstructie. 
 
2.  Telescoop MET obstructie, maar 
zonder apodizing scherm bij een seeing 
kleiner dan de resolutie van de telescoop  

Met een centrale obstructie van 30% stellen 
we vast dat een deel van het licht uit het 
Airy-schijfje naar de ringen overgaat, het 
centrum wordt iets minder helder (minder 
licht) en neemt in diameter iets af.  Dit uit 
zich in de laatste grafiek, waar je nabij het 
scheidend vermogen van de kijker zelfs een 
iets verhoogd contrast krijgt.  Een centrale 
obstructie kan dus nabij het scheidend 
vermogen van de kijker positief uitvallen, 
voor zover de seeing het toelaat het 
scheidend vermogen van de kijker te 
benutten uiteraard.  Dit speelt dus enkel een 
rol bij kleinere kijkers. 
Wat veel meer opvalt, is dat de eerste ring 
helderder maar vooral breder is geworden.  
Bij minder detailrijke beelden zorgt dit 
voor een verminderd contrast, vandaar de 
dip halverwege de laatste curve.  De 
centrale obstructie zorgt dus algemeen 
gesproken voor een contrastvermindering, 
uitgenomen nabij het scheidend vermogen 
van de kijker.  Een en ander is natuurlijk 
afhankelijk van de grootte van de centrale 
obstructie, maar het valt aan te tonen dat 
een obstructie van 20% overeen komt met 
de Rayleigh-limiet van lambda/4 PTV 
(Peak-to-Valley) golffront.  Zeg maar, 
bijna niet merkbaar moest het enkel en 
alleen dit euvel zijn  
 
3.  Telescoop zonder obstructie, maar 
MET apodizing scherm bij een seeing 
kleiner dan de resolutie van de telescoop 
(theoretisch ideale geval van apodizing) 

Wanneer we als doorlaatfunctie een Gauss-
curve nemen, dan bekomen we als 
doorsnede van de helderheid van het 
sterbeeld een gelijkaardige curve ZONDER 
diffractieringen!  Het schijfje komt daarbij 
bijna tot aan de oorspronkelijke derde 
ring!!! 
Enkel bij heel grove beelden bekomen we 
ietwat contrastwinst maar voor de rest treed 
er een contrastverlies op over de hele lijn 
en natuurlijk ook een minder helder beeld.  
Misschien goed als neutrale filter voor 
heldere objecten en voor het afschermen 
van de fouten in een slechte spiegel, die 
meestal aan de randen zitten, maar voor de 
rest desastreus.  Maar zoals de titel aangaf: 
t heo re t i sch  ideaa l ,  omdat  a l l e  
diffractieringen weg zijn en dus enkel voor 
bepaalde wetenschappelijke toepassingen 
interessant, echter niet direct voor ons. 
In een volgend geval gaan we niet zo 
drastisch tewerk gaan! 
 
4.  Telescoop zonder obstructie, maar 
MET apodizing scherm bij een seeing 

I d e a a l 
diffractiepatroon van 
een ster in focus.  De 
middelste grafiek op 
de tegenoverliggende 
bladzijde is eigenlijk 
een dwarsdoorsnede 
d o o r h e e n  d i t  
sterpatroon. 
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kleiner dan de resolutie van de telescoop 
(realistischer geval van apodizing) 

Door het niet volledig afschermen van de 
randen, maar wel met behulp van een 
verzwakking volgens een Gaussverloop 
van de doorlaat, krijgen we opnieuw 
ringen.  Deze zijn echter fel verzwakt.  De 
tweede ring heeft maar een helderheid meer 
van een derde van de oorspronkelijke 
waarde!  (Herinner dat de schaal 
logaritmisch verloopt!)   Het Airyschijfje is 
ietwat vergroot, maar niet problematisch.  
Het lichtverlies is uiteraard ook minder dan 
in het vorige geval. We zien in de laatste 
curve dat we een verhoogd contrast krijgen 
bij de minder fijne beelddetails, maar daar 
staat een verzwakking tegenover aan de 
rechterzijde van de curve bij de steeds 
fijnere details.  Een  beetje het omgekeerde 
effect van een centrale obstructie. 
Door de seeing is de rechterzijde van de 
laatste curve echter toch meestal niet 
benutbaar, vooral bij de wat grotere kijkers.  
Wanneer we die dan opofferen, maken we 
het zichtbare gedeelte beneden de 
seeinggrens contrastrijker.  Dat betekent 
dat apodizing beneden de seeinggrens de 
reeds zichtbare details contrastrijker 
afbeeldt, maar zeker de seeing niet 
verbetert, laat staan fijnere details laat zien!  
Er gaat dus niets boven een grotere 
diameter zonder enige vorm van obstructie 
wanneer de seeing het toelaat.  Echter bij 
onze doorsnee Belgische seeing kan 
apodizing wellicht minder fijne details 
contrastrijker maken en tegelijkertijd 
fouten op de buitenrand van de spiegel en 
turbulentieproblemen in de buis wat 
onderdrukken bij de wat grotere kijkers.  
Verder worden heldere beelden  wat 
getemperd.  Er valt dus enig soelaas te 
verwachten bij matige seeing, maar het is 
geen wondermiddel.  
In een volgende punt bekijken we nu nog 
bovenstaande apodizer in aanwezigheid 
van centrale obstructie, zoals het geval is 
voor Newton en Schmidt-Cassegrain 
telescopen bijvoorbeeld. 
 

5.  Telescoop MET obstructie en MET 
apodizing scherm bij een seeing kleiner 
dan de resolutie van de telescoop, 
realistischer geval van apodizing (30% 
obstructie, typisch voor een Schimdt-
Cassegrain)  

Bij een praktisch bruikbare vorm van 
apodizing, maar bij 30% centrale obstructie 
valt er inderdaad profijt te rapen.  De 
effecten van de centrale obstructie worden 
tegengewerkt. (zie onderstaande figuur) De 
helderheid van de eerste ring is ietwat 
verminderd, maar ook de helderheid van 
het  centrum.  Daarbij is de tweede ring 
beduidend breder geworden, zeg maar de 
derde opgeslokt heeft.  Dit zou er dus op 
wijzen dat apodizing bij een typische 
Schmidt-Cassegrain met obstructie van 
30% het effect van de centrale obstructie 
inderdaad wat tegengewerkt. 
In een volgend geval bekijken we ook eens 
het effect bij een Newton met een 
obstructie van 20%. 
 
6.  Telescoop MET obstructie en MET 
apodizing scherm bij een seeing kleiner 
dan de resolutie van de telescoop, 
realistischer geval van apodizing (20% 
obstructie, typisch voor een Newton)  

Bij een centrale obstructie van 20% stellen 
we vast dat de effecten van de centrale 
obstructie min of meer geneutraliseerd 
worden.  Alleen bij fijnere details moet het 
contrast wat inboeten door de apodizing.  
Bij grovere details is het oorspronkelijk 
verlies door de centrale obstructie eigenlijk 
bijna verdwenen!  De eerste ring blijft  wel 
wat breder dan bij een louter centrale 
obstructie alleen.  Bij matige seeing in een 
Newton met 20% centrale obstructie zou 
apodizing dus het effect hebben dat de 
centrale obstructie weggefilterd wordt?  Bij 
nog kleinere obstructies krijgen we weer 
een verhoogd contrast bij grove details, 
doordat het apodizing de overhand haalt.  
Dus ook hier hoe kleiner de obstructie hoe 
gunstiger, maar dan heeft apodizing ook 
minder effect. 
In een laatste geval proberen we nu tot slot 

O n d e r l i n g e 
vergelijking van het 
effect  van apodizing 
o p  h e t 
contrastoverdracht bij 
een telescoop met een 
obstructie van 30%. 
(links  met apodizing 
s c h e r m ,  r e c h t s  
zonder) 
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een praktisch uitvoerbare vorm van 
apodizing onder de loupe te nemen.  Niet 
met een Gaussverloop, die enkel met 
speciale en dure opdamptechnieken kan 
bereikt worden, maar met de bekende lagen 
insektengaas zoals voorgesteld in Heelal. 
 
7.  Telescoop zonder obstructie, maar 
MET apodizing scherm bij een seeing 
kleiner dan de resolutie van de telescoop, 
praktisch uitvoerbare vorm van apodizing 

Voorliggend geval is berekend voor drie 
lagen gaas op 55%, 78% en 90% radius 
respectievelijk.  Via berekeningen werd de 
doorlaat bepaald voor een gaas met 
draadafstanden van 1.5 mm en een 
draaddikte van 0.2 mm, namelijk 0.745, 
0.557 en 0.407 energiedoorlaat of in de 
grafiek 0.86, 0.75, 0.64 respectievelijk.  De 
lagen zijn achtereenvolgens verdraaid 
onder 0°, 45° en 22.5°. 
Hieruit zou blijken dat met drie lagen de 
Gaussdoorlaat voldoende nauwkeurig 
benaderd wordt, gezien er geen grote 
verschillen op te merken zijn met de curven 
uit punt 4.  Het gunstig effect is wat minder 
sterk.  Een benadering met twee lagen zou 
dit negatieve effect wellicht nog meer naar 
voren laten komen.  Al bij al een 
aanvaardbare en betaalbare oplossing!  
Mag ik nog eens wijzen op de 
logaritmische schaal op de verticale as van 
de figuur van de doorsnede van de 
helderheid van het diffractiepatroon, zodat 
een en ander juist kan geïnterpreteerd 
worden! 
In een allerlaatste geval gaan we dit 
praktisch maakbare geval ook nog eens 
combineren met een centrale obstructie van 
20%, maar hier verwachten we een 
conclusie in dezelfde lijn; voldoende 
p r a k t i s c h e  b en a d e r i n g  v a n  d e  
Gaussdoorlaat en dus bruikbaar.  
 
8.  Telescoop MET obstructie en MET 
apodizing scherm bij een seeing kleiner 
dan de resolutie van de telescoop, 
praktisch uitvoerbare vorm van apodizing 
(20% obstructie, typisch voor een Newton)  

Min of meer, zoals reeds aangegeven, is 
inderdaad ook bij het geval van een 
centrale obstructie van 20% en een getrapte 
apodizing de overeenkomst redelijk goed 
met punt 6.  Let op het terugkerende 
tweede piekje in het diffractiepatroon,waar 
we besloten dat de effecten van de centrale 
obstructie wat teniet gedaan worden.  Bij 
grovere beelden beneden de seeinggrens is 
er toch wel een verbetering constateerbaar 
zij het eerder miniem, maar bij 
planeetwaarnemingen kan dat soms het 
verschil uitmaken tussen zien en niet zien. 
 
Besluiten : 
• Met behulp van apodizing wordt het 

contrast, dat niet reeds teniet gedaan is door 
de seeing, wat verbeterd, maar hetgeen er 
niet is kun je ook niet verbeteren. 
• Bij goede seeing gaat er niets voor een 

volle niet afgeschermde opening, noch 
centrale obstructie, noch apodizing.  
Beiden kunnen elkaar wel wat 
neutraliseren. 
• Apodizing heeft zin bij matige seeing 

op kijkers zonder centrale obstructie, maar 
ook op kijkers met een centrale obstructie.  
Bij een centrale obstructie van 20% wordt 
het effect van de obstructie bijna 
tenietgedaan. 
• Het vermeend succes van apodizing is 

in het verleden altijd zeer omstreden 
geweest en valt wellicht in spectaculaire 
gevallen eerder toe te schrijven aan het 
wegfilteren van de buitenste randen van de 
optiek, waar meestal de grootste fouten of 
de ergste buisturbulentie-effecten te 
merken zijn.  
• Afdekken van de randen in het extreme 

geval, dus gewoon de diameter verkleinen, 
maakt het beeld inderdaad rustiger, maar 
meteen gooi je ook je resolutie, die soms in  
zeldzame momenten van goede seeing toch 
doorkomt, overboord.  Een beetje het kind 
met het badwater weggooien. 
• Bemerk ook eens het verschil tot waar 

apodizing positief werkt in punt 3 en 4.  Je 
kunt blijkbaar door de manier van 
apodizing een beetje bepalen hoe ver dat 

O n d e r l i n g e 
vergelijking van het 
effect  van apodizing 
o p  h e t 
contrastoverdracht bij 
een telescoop met een 
obstructie van 20%. 
(links  met apodizing 
s c h e r m ,  r e c h t s  
zonder) 
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M 27 
C14 @ f/11 met ST10X-ME CCD in 2x2 
binning (oorspronkelijk opgenomen in RGB), 
42 min, 33 min en 60 min respectievelijk. 

Josch Hambsch 

punt naar rechts opschuift en ideaal zou het 
moeten opschuiven tot waar de seeing je 
beeld verstoort.  Aangezien de seeing 
echter geen constante is lijkt het erop dat 
verschillende apodizers wel eens zinvol 
zouden kunnen zijn bij verschillende 
seeing.  Daar zit voer in voor meer 
onderzoek … 
• Last but not least: een nieuwe saus kun 

je slechts beoordelen door ervan te 
proeven, in ons geval door het dus 
praktisch uit te proberen!  Smaken 
verschillen … 
 
Ik hoop dat er geen foutjes geslopen zijn in 
bovenstaande uitleg.  Je kunt nog veel meer 
informatie hierover vinden via de reeds 
aangehaalde literatuur of uiteraard op 
“tinternet” ! 
Veel apodizingplezier op Mars  en graag 
feedback via DT. 
 
 

Geraadpleegde literatuur : 
• Tijdschrift Telescope Making (nrs. 24 

tem 29).  Beschikbaar in Iris Astrolab. 
• Star Testing Astronomical Telescopes 

met bijhorende software Aperture, Suiter 
• Telescope Optics, Rutten en van 

Venrooij 
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M 27, planetaire nevel in 
Vulpecula 
M 27 (NGC 6853) werd door Charles 
Messier in 1764 ontdekt.  Hij beschrijft 
hem als een nevel zonder sterren.  Hij is 
goed te zien in een 3.5 foot 
(brandpuntsafstand!) refractor, heeft een 
ovale vorm, maar bevat geen sterren. 
Deze planetaire nevel is een van de 
prachtigste objecten voor alle types en 
afmetingen van kijkers.  In de catalogus 
van Messier zijn maar vier planetaire 
nevels opgenomen.  Daarvan is M 27 de 
grootste en helderste.  Al in een verrekijker 
is hij als een neveltje te bespeuren.  Met 
een telescoop bij niet al te grote vergroting 
wordt de vorm van een halter herkenbaar.  
Met CCD-cameras is het mogelijk zelfs de 
buitenste schillen van deze nevel, die 
visueel niet toegankelijk zijn, op te nemen.  
De helderheid komt natuurlijk ook door het 
feit dat die nevel slechts 275 lichtjaar van 
ons verwijderd is. 

11.4 cm Newton f/8, Lm 4.3 
De nevel heeft iets van een 8-vorm.  De Z- 
en N-zijde zijn wat helderder.  De 
Zuidelijke lob is kleiner dan de Noordelijke 
lob. 

Sjoerd Dufoer 

32 cm Newton f/6 
[190x]: De nevel is doodgewoon prachtig 
en groot.  De haltervorm is goed 
herkenbaar.  Ook de zwakkere delen aan de 
tegenoverliggende zijde van de halter zijn 
te zien.  Met een OIII filter wordt het 
verschil in helderheid tussen de heldere 
haltereinden en het midden van de nevel 
nog duidelijker.  De uitdijingen naar de 
andere kanten toe worden ook duidelijker.  

Hogere vergrotingen zijn bij dit object 
zeker mogelijk. 

Josch Hambsch 
 
M 56, bolhoop in Lyra 
M 56 (NGC 6779) werd eveneens ontdekt 
door C. Messier in 1779.  Ook hier spreekt 
de originele beschrijving van een nevel 
zonder sterren.  Dit verduidelijkt de 
kwaliteit (of vooral het gebrek eraan) van 
de toenmalige sterrenkijkers.  Deze 
bolhoop werd door Messier gelijktijdig 
ontdekt met de komeet van 1779.  Hij moet 
wel onderdoen voor het paradeobject in de 
Lier, de Ringnevel (M  57) en wordt 
eigenlijk niet al te vaak waargenomen.  Hij 
is redelijk ver van ons verwijderd, een 
slordige 30000 lichtjaar. Daarom ook 

M 27 
Tekening met een 
ETX 105 bij 123x 
(beeldveld 40’). 

Roald Hayen 

Tja … de reacties op mijn oproepen en herinneringen voor deze rubriek worden minder en 
minder.  Ik kreeg deze keer uitermate weinig waarnemingen voor de rubriek ‘Object van het 
Seizoen’ toegestuurd.  De enige die iets uit de oude doos haalde was Frans Vranken. Hij 
stuurde mij enkele opnames gemaakt met een Starlight Express MX916 CCD camera op een 
8 cm refractor, een C8 en een C11 (zie het nieuwe hoekje ‘On Target’).  Ik kan mij niet 
voorstellen dat er bij de lezers van Distant Targets niemand is, die visuele waarnemingen en 
misschien ook tekeningen in een waarnemingsboekje (of PC) bijhoudt.  Ik zou dus nog eens 
willen oproepen: “haal jullie oude waarnemingsboeken, foto’s en tekeningen uit de oude 
doos en stuur ze op naar mijn e-mail adres hambsch@pandora.be”. 

door Josch Hambsch 
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behoort deze bolhoop niet tot de helderste 
objecten in de Messierlijst. 

ETX 105, Lm 6.3 
[67x]: Een klein, maar helder neveltje 
waarin duidelijk, zonder enig probleem, tal 
van sterretjes in herkenbaar zijn.  We 
kunnen echter niet echt spreken van een 
opgeloste bolhoop, enige achtergrondwaas 
blijft aanwezig.  Net ten Westen van de 
bolhoop.een sterretje van magnitude 10. 
[123x]: De korreligheid van de bolhoop 
blijft, zelfs bij enige uitvergroting. 
[210x]: De sterretjes komen meer op de 
voorgrond, maar toch blijft een duidelijke 

achtergrondwaas aanwezig.  De diameter 
schat ik op zo’n 1.7’. 

Roald Hayen 

C8 f/10 
Bij 100x is deze mooie bolhoop niet 
oplosbaar, maar een hogere vergroting 
(200x) toont de helderste sterren al 
opgelost. 

Josch Hambsch 

32 cm Newton f/6 
Veel zwakker dan M  2 of M  15, die ik deze 
avond (30.10.97) ook al waargenomen had.  
Minder heldere, maar nogal grote kern.  De 
bolhoop lijkt niet opgelost te geraken, 
eerder wazig. 

Josch Hambsch 

40 cm Newton f/5, Lm 6.2 
[92x]: De randen zijn opgelost en in de 
kern zijn af en toe enkele individuele 
sterren herkenbaar.  Perifeer is de bolhoop 
wel tot in de kern toe opgelost. 
[169x, 290x]: De bolhoop is nu zonder 
enige moeite volledig opgelost.  Bij 290x 
zijn in westelijke en zuidelijke richting 
enkele zwakke spiraalachtige structuren 
zichtbaar.  De grootte van de bolhoop schat 
ik op 4’. 

Roald Hayen 
 
M 17, gasnevel in Aquila 
M 17 (NGC 6618) werd ontdekt door 
Cheseaux in 1746.  Door C. Messier werd 
hij beschreven als een spilvormige nevel 
van 5 à 6 boogminuten lengte, zoals die in 
de Andromeda (de grote Andromedanevel, 

M 27 
Tekening met een 
11.4 cm Newton f/8 
bij 36x 

Sjoerd Dufoer 

M 27 
40 cm Hypergraph f/8 
met ST10X-ME CCD 
in 2x2 binning, 
30 min.  Bewerkt met  
MAXIM/DL. 

Josch Hambsch  
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← M 27 
10” Meade LX200 
f/6.3, 120 min (120 x 
1 min).  Opname 
gemaakt te Willebroek 
bij Lm 3.5.  De 
beeldjes werden door 
middel van de LCMY 
m e t h o d e 
samengevoegd. 
Maarten Vanleenhove 
 
↓ M 27 
40 cm Hypergraph f/8 
met ST8 CCD in 2x2 
binning, 30 min, 
35 min en 30 min 
respectievelijk in 
RGB.  Bewerkt met  
MAXIM/DL. 

Josch Hambsch 

← M 56 
40 cm Hypergraph f/8 
met ST8 CCD in 2x2 
binning, 10 min.  
B e w e r k t  m e t   
MAXIM/DL. 

Josch Hambsch 
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↑ ↓ M 17 
Takahashi @ f/5 met ST8 CCD.  
Bovenaan eigenlijk een RGB 
opname met telkens een 
belichtingstijd van 30 min (6 x 
5 min) per opname.  Onderaan 
een opname gemaakt met 
smalbandige H-alpha (FWHM 
3  nm)  f i l te r  met  een  
belichtingstijd van 60 min 
(12 x 5 min).  Bewerkt met  
MAXIM/DL.  Beide opnamen 
werden gemaakt tijdens mijn 
verblijf op de Internationale 
Amateursterrenwacht (IAS) op 
Hakos, Namibië. 

Josch Hambsch 

↑ M 17 
C5 @ f/11.3 met ST8 CCD en  
rood filter, De belichtingstijd 
was 20 min.   Een 
opnamegemaakt tijdens het 
I n t e r n a t i o n a l e 
Telescooptreffen op de 
Vogelsberg.  

Josch Hambsch 
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M 31).  M 17 wordt door velen als een van 
de beste galaktische nevels beschouwd.  Al 
in gewone telescoopopeningen van minder 
dan 20 cm is veel detail in deze nevel te 
zien (tenminste als men een redelijk zicht 
op het zuiden heeft en niet al te veel 
problemen met lichtvervuiling).  De nevel 
wordt ook de Zwaannevel of de 
Omeganevel genoemd, al naargelang 
hoeveel detail men ziet in de kijker.  Als 
men dan nog een smalband filter (UHC of 
OIII) gebruikt, worden ook details in de 
buitendelen van de nevel zichtbaar.  De 
nevel staat op een afstand van 6000 
lichtjaar van ons zonnestelsel. 

11.4 cm Newton f/8, Lm 6.2 
Wow!  V-vorm.  N-zijde is het helderst, 
met een vlekje aan het ZW.  Een lange 
brede filament met hier en daar een wat 
helderdere zone.  Iets van een sluier-
structuur.  Donkere zone in de V-vorm, en 
aan het ZW een ander donker gebied.  Een 
paar sterren in het centrum van de nevel.  
Ten ZW van de nevel niet zoveel sterren.  
Met OIII niet zo veel beterschap. 

Sjoerd Dufoer 

106 cm Newton, Lm 6.2 
Ik herinner me nog bijna levendig het beeld 
van M 17 door de 106 cm kijker in 
Puimichel, alsof het gisteren was (ook al is 
het al ettelijke jaren geleden intussen).  Ik 
had de opname van M 17 uit de Palomar 
Sky Survey geplukt, het contrast een beetje 
versterkt en dit tenslotte op papier 
afgeprint, kwestie van een referentie te 
hebben om naar fijne details te kunnen 
kijken.  De kijker toonde echter meer dan 

wat op mijn foto stond. 
Onbeschrijfelijk gewoon hoe fantastisch 
het zicht was met al die fijne details en 
nevelslierten.  Gewoonweg om niet te 
vergeten! 

Roald Hayen 

M 27 
Tekening met een 
11.4 cm Newton f/8 
bij 100x 

Sjoerd Dufoer 

M 17 
C14 @ f/7 met ST8 
CCD, 20 min (4 x 
5 min).  Bewerkt met  
MAXIM/DL.  Deze 
o p n a m e  w e r d  
gemaakt tijdens een 
verbli jf  op de 
I n t e r n a t i o n a l e  
Amateursterrenwacht 
(IAS) op Hakos, 
Namibië. 

Josch Hambsch 
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Herfst 2003       

NGC 7009 planetaire nevel Aquarius 21h 04.2m -11° 22’ 0.4’ 8.0 

M 72 bolhoop Aquarius 20h 53.5m -12° 32’ 3’ 9.3 

NGC 7293 planetaire nevel Aquarius 22h 29.6m -20° 48’ 12’ 7.3 

Winter 2003       

M 37 open sterrenhoop Auriga 05h 49.0m +32° 33’ 20’ 6.2 

NGC 672 sterrenstelsel Triangulum 01h 47.9m +27° 26’ 6.6’ x 2.6’ 10.9 

M 35 open sterrenhoop Gemini 06h 08.9m +24° 20’ 28’ 5.1 

Zomer 2004       

NGC 6210 planetaire nevel Hercules 16h 44.5m +23° 48’ 0.3’ 8.8 

M 92 bolhoop Hercules 17h 17.1m +43° 08’ 7’ 6.4 

M 20 gasnevel Sagittarius 18h 02.6m -23° 02’ 15’ x 10’ - 

De tabel biedt een vooruitblik voor de objecten van het seizoen voor de komende herfst- en winterperiode.  De 
objecten voor volgend jaar zijn ook al in de tabel opgenomen.  Omdat deze nu net goed zichtbaar zijn, 
verwachten we dan ook dat iedereen deze objecten massaal gaat opzoeken ... 

Objecten van het Seizoen ‘Zomer 2003’ 

Object Type  
Sterrenbeel

d R.A. δ Grootte Magnitude  

Zomer 2003       

M 27 planetaire nevel Vulpecula  19h 57.4m +22° 35’ 8’ x 4’ 8.0 

M 56 bolhoop Lyra  19h 14.6m +30° 05’ 3’ 8.3 

M 17 
gasnevel & 

open sterrenhoop Sagittarius 18h 18.0m -16° 12’ 20’ x 15’ 7.0 

Omega Centauri 
FSQ 10.6 cm f/5 en 
ST8 CCD, 30 min  
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De Starparty, georganiseerd door de 
Tucsoin Amateur Astronomy Club 
(TAAC), vond plaats in het Kartchner 
Caverns State Park, nabij het plaatsje 
Benson, ongeveer 45 minuten rijden vanuit 
Tucson en liep van 1 tot 4 mei.  Omdat 
onze terugvlucht naar België op 2 mei 
plaatsvond, konden wij alleen de eerste 
nacht eraan deelnemen.  Dit was een 
donderdag en geen feestdag voor de 
Amerikanen.  Dus was de opkomst eerder 
aan de lage kant: slechts een 30-tal 
amateurs.  Niettemin waren er grote 
telescopen op het veld opgesteld.  Een 30”, 
een 25”, een 18” en tal van kleinere kijkers.  
De eigenaar van de 30” kwam uit 
Californië.  Hij was met vrouw en kind al 
enige tijd onderweg en te moe om zijn 
kijker volledig op te stellen.  Dit was wel 
een tegenvaller.  Maar gelukkig er was nog 
een 25” Dobson en daarmee heb ik de 
meeste tijd waargenomen. 
Eric was niet zo erg geïnteresseerd in deep-
sky en de faint fuzzies en deed schattingen 
van verschillende variabelen met andere 
variabelisten op het veld. 
De eigenaar van de 25” Obsession Dobson 
was Sam van de TAAC.  Hij had de kijker 
nog maar sinds 3 maand, toen hij een 

upgrade gemaakt had van een 20” naar de 
25”.  Deze had ook digitale deelcirkels, 
maar Sam had ze nog nooit gebruikt en hij 
had schrik dat het ermee niet zou lukken.  
Daarom werden de objecten door 
starhopping opgezocht. 
In het begin van de nacht was er nog enige 
sluierbewolking aan de noordoostelijke 
hemel, maar die verdween na middernacht.  
De  hemel  had  een  gescha t te  
grensmagnitude van 6.5.  Dus er waren 
duidelijk meer sterren te zien dan bij mij 
thuis in Mol.  Eveneens was de 
noorderbreedte maar ca 33 graden en dat 
had tot gevolg dat alle objecten ca 20 
graden hoger boven de horizon uitkwamen 
dan in België.  
Als eerste objecten waren natuurlijk 
Saturnus en Jupiter aan de buurt, die met 
een Meade 20 cm GPS kijker werden 
waargenomen.  Door de eerder kleine 
vergroting was het zicht op deze planeten 
niet al te indrukwekkend.  De eigenaar van 
die kijker begon dan aan een 
Messiermarathon met het GOTO-computer 
system op de MEADE-kijker.  Maar hij 
was nog niet echt wegwijs in de 
Messiercatalogus en wist meestal niet welk 
object er schuil ging achter het volgende 
Messiernummer dat zijn kijker instelde.  
Ook het feit dat dit maar een 20 cm kijker 
was liet de stelsels niet zo best verschijnen 

Tijdens een astrovakantie in Arizona waren wij, Eric Broens en ik, te weten gekomen dat er 
in het zuiden van Arizona een starparty zou plaats hebben.  
Daar wij natuurlijk erop uit waren om waar te nemen onder de heldere hemels van Arizona 
en onze agenda het net toeliet om een nacht mee te doen, was de beslissing snel gevallen.  

door Josch Hambsch 

 

M 51 
40 cm f/3.3 en ST8 
CCD, 30 min  

M 101 
40 cm f/3.3 en ST8 
CCD, 55 min  



DT 30 Zomer 2003                             Pagina  18 

M 81 & M 82 
FSQ 10.6 cm f/5 en 
ST10XME CCD, 
75 min 

↑  NGC 4038/4039 
C14 f/7 en ST8 CCD, 40 min  
 
←  Centaurus A 
C14 f/7 en ST8 CCD, 30 min  
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en het commentaar van de gebruiker hierbij 
was dat hij toch de voorkeur gaf aan open 
sterrenhopen in plaats van stelsels. 
Dan maar naar de 25”, waar wij met zijn 
drieën waarnamen: Sam, de eigenaar van 
de kijker, de man van de 30” en ikzelf.  De 
file aan het oculair was dus nooit lang en 
we konden rustig de tijd nemen om alle 
details te laten doordringen. 
De eigenaar van de 30” vertrok tegen een 
uur of een om te gaan slapen en toen kon ik 
Sam ervan overtuigen toch zijn digitale 
deelcirkels op te zetten.  Va naf dan konden 
wij de faintest fuzzies gaan waarnemen. 
Hier volgt dan de opsomming en 
beschrijving van de waargenomen 
objecten.  De bijgevoegde opnames zijn 
allemaal van mij gemaakt ofwel vanuit Mol 
ofwel vanuit Namibië. 

M 51 
Prachtig de spiraalarmen plus de 
verdikkingen in de armen, waar de 
waterstofwolken en stervormingsgebieden 
liggen. 

M 101 
Adembenemend, met de spiraalarmen die 
meer dan het gezichtsveld vullen (bij 
260x).  Aan de uiteinden ziet men de 
verdikkingen met de waterstofwolken en 
stervormingsgebieden. 

M 82 
In de sigaar is er een heleboel structuur in 
de donkere stofbanden te zien.  Ook de 
heldere vlekjes, die de supersterrenhopen 
aanduiden zijn duidelijk.  Het visuele beeld 
is te vergelijken met opnames op CCD. 

M 81 
Dit spiraalstelsel toont de spiraalarmen met 
donkere stofbanden ertussen.  Ik heb ook 
getracht om naar Holmberg IX te kijken, 
maar op de plaats waar die zich bevindt 
was niets te zien. 

NGC 4038/4039 (de Antennae) 
Prachtig, in de stelsels is er heel wat 
structuur te zien, donkere en heldere 
stukken, juist zoals op de foto’s van deze 
stelsels.  De ene Antenna is er zwak te zien 
gaande van het grotere stelsel naar boven. 

NGC 5128 (Centaurus A) 
Dit stelsel is groot en toont een brede 
stofband door het midden, prachtig.  Rond 
deze band ziet men verder twee wazige 
halve cirkels die het geheel eerder rond 
laten schijnen. 

NGC 5139 (Omega Centauri) 
Deze bolhoop vult het gehele gezichtsveld 
bij 260x.  Maar de seeing was niet te best 

M 104 
40 cm f/8 en ST8 
CCD, 25 min.  
Toont ongeveer de 
visuele indruk met 
de 25 inch  

Hickson 44 
40 cm f/8 en 
ST10XME CCD, 
105 min, enkel drie 
stelsels zijn op de 
opname zichtbaar.  
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en het object staat ook redelijk laag aan de 
horizon. 

NGC 3190 (Hickson 44) 
Alle 4 stelsels zijn duidelijk te zien.  In 
NGC 3190 is de centrale stofband te zien. 

NGC 3079 
Mooie edge-on die eruit ziet als of ze een 
beetje gebogen is (warped).  Twee verdere  
stelsels zijn te zien juist boven NGC 3079. 
Dubbele Quasar bij NGC 3079, indirect 
zichtbaar. 

M 104 
Prachtig, stofband tot aan de uiteinden van 
het stelsel (160x).  Verder zijn wazige 
uitstulpingen vanuit de kern naar beneden te 
zien.  Op de ene zijde is het stelsel groter te 
zien dan op de andere kant.  Bij 260x is het 
nog prachtiger.  De stofband is echt 
geweldig. 

M 17 
Eveneens prachtig.  Met de donkere nevel 
in de kop van de zwaan.  Verder nog veel 
wazigheid rond het belangrijkste 
nevelcomplex.  Eveneens lijkt het visuele 
op opnames met speciale roodfilter van dit 
object.  Voor opnamen zie bij de objecten 
van het seizoen. 

M 57 

Mooie ring met grijze tint binnenin.  Ook 
hints van de buitenste schil.  Soms flitst de 
centrale ster door. IC 1296 was ook te zien  
maar wel zwak. 

NGC 4565 
Mooie spil, met opvallende stofband.  Bij 
160x vult zij het ganse gezichtsveld.  
Hogere vergroting (260x) geeft een nog 
prachtiger beeld.  Duidelijk is de kern 
boven de stofband te zien.  Hij lijkt eerder 
stervormig in het helderste deel en daar 
rond is er nog wazigheid, die aan de ene 
kant van het stelsel verder uitgebreid te zien 
is dan aan de andere kant. 

NGC 4170 (Hickson 61) 
Dit kwartet van stelsels wordt ook The Box 
genoemd.  Bij 260x was mooi de 
kaststructuur te herkenen.  Twee van de 
vier stelsels zijn langwerpige stelsels in 
egde-on projectie en de andere twee eerder 
rond. 

M 13 
Prachtig en opgelost tot in het midden.  
Ook de twee stelsels in de buurt van M 13, 
NGC 6207 en IC 4617 zijn duidelijk te 
zien.  NGC 6207 is langgerekt van vorm. 

NGC 6888 
Met OIII filter lijkt deze nevel op een 
embryo.  Nog nooit heb ik hem visueel zo 
kunnen waarnemen. 

Kohutek 4-53 
Deze planetaire nevel is maar 10” groot en 
dus vrij moeilijk.  Redelijk flauw maar 
wazig tegenover de vele achtergrondsterren. 

NGC 4435/38 (The Eyes) 
Samen met nog zeven andere stelsels in het 
gezichtsveld van de 31 mm Nagler (160x).  
Prachtig zicht in de diepte van het Heelal.  

NGC 6822 (Barnards Stelsel) 
Heel groot en zwak.  Doet denken aan M 33 

M 57 
40 cm f/8 en ST8 
CCD, 10 min  

NGC 4565 
40 cm f/3.3 en ST8 
CCD, 20 min  
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onder een Belgische hemel.  

NGC 6818 
Deze planetaire nevel lijkt op een plukje 
watten. 

NGC 6302 
De Bugnevel is redelijk helder en lijkt op 
een ei van een haai.  Heeft een helder 
centrum.  

Barnard 86  
Donkere nevel uit de catalogus van Barnard, 
naast een open sterrenhoop.  Duidelijk te 
herkennen.  Mooi! 

NGC 6543 (Cats Eye) 
Heel heldere planetaire nevel.  De centrale 
ster flitst op bij perifeer kijken.  Is heel 
helder en lijkt op een oog. 
 
Tenslotte hebben wij nog naar de planeten 
gekeken.  Voorop Mars, dan Uranus en 
Neptunus.  Maar vanwege de eerder 
bescheiden seeing was daar niet al te veel te 
zien.  Behalve de kleur, die was opvallend 
voor Uranus en Neptunus.  Mars was 
natuurlijk ook in het rood te zien, maar dat 
is ook vanuit België een makkie vanwege 
de korte afstand van Aarde en Mars in 
verhouding tot Uranus. 
 
Er was ook iemand aanwezig die in zijn 
eentje CCD opnames maakte met een 
10”LX200 en ST8E CCD camera.  Hij zat 
gewoon op de grond en had zijn laptop op 
zijn knieën. 
Spijtig genoeg waren de meeste activiteiten 
en handelaars voor de vrijdag namiddag 
voorzien.  Wij moesten vrijdagmiddag al 
vertrekken om ons vliegtuig vanuit Phoenix 

(ca 3 uur rijden vanuit Benson) niet te 
missen. Het was niettemin een geslaagde 
waarnemingsnacht en de aanwezige 
Amerikanen waren redelijk verbaasd over 
het feit dat wij vanuit België naar de Desert 
Sun Starparty gekomen waren. 

NGC 6888 
40 cm f/3.3 en ST8 
CCD, 30 min  

← NGC 6302 
C14 f/11 en ST8 
CCD, 25 min  
 
↓ NGC 4435/38 
40 cm f/8 en 
ST10XME CCD, 
170 min  
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De eerste die aan bod komt is Frans 
Vranken.  Hij is al vele jaren 
enthousiast bezig met sterren kijken.  
De laatste tijd probeert hij zijn 
waarnemingen ook op CCD vast te 
leggen met behulp van een SE 916MX 
CCD-kamera op een C11 met 
Losmandy montering.  Het zijn nog 
maar zijn eerste resultaten met de 
CCD-kamera, maar zoals hij zelf al 
aangeeft ‘leert hij toch altijd bij en 
evolueren de resultaten in de goede 
richting’.  Dat kunnen we alleen maar 
beamen! 
Om waar te nemen beschikt hij verder 
nog over een C8, een Vixen 102 f/10 
en een Star Splitter 56 cm f/5.  ‘Tja, 

De nieuwe rubriek ‘On Target’ 
vormt voortaan een hoekje om 
het werk voorstellen van een 
actieve deep-skyer onder onze 
middens.  Het zullen overigens 
niet telkens doorwinterde en 
ervaren die-hards zijn, die hier 
de revue passeren.  Ook voor 
beginners is er een plaatsje 

↑  M 51 
C11 @ f/6.3, 17 min  
 
←  M 42 
8 cm f/5, 7 min  

↑  M 97 
C8 @ f/6.3, 10 min 
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het begint vaak eenvoudig, maar al 
snel heb je een kleine verzameling bij 
elkaar staan’, dixit Frans. 
Aan Willy Vermeylen heeft hij een 
goede kennis om van gedachten te 
wisselen over de waarnemingen en de 
vooruitgang van hun fotografische 
resultaten.  Voorts is ook Distant 
Targets een belangrijke bron van 
informatie en dat horen we graag, 
uiteraard. 

↑  NGC 3628 
C11 @ f/6.3, 9 min 
 
←  M 66 
C11 @ f/6.3, 10 min  

Trio M 65, M 66 & 
NGC 3628 
8 cm f/5, 8 min  

weggelegd.  Bovendien zullen 
z o w e l  t e k e n i n g e n  a l s  
fotografiche en/of CCD-
opnamen aan bod komen.  
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Een uitermate aangename 
jaarlijkse herontdekking is de 
ongelooflijke schoonheid van 
M13 (NGC6205) en deze stad 
van sterren, een zogenaamde 
bolhoop, kan je terug vinden 
tussen de sterren  en  van het 
sterrenbeeld Hercules. Onder 
goede omstandigheden kan je 
dit Messier object met het blote 
oog zien en dit lukte mij al 
enkele keren. Zelfs op een 
lichtgepollueerde plaats tussen 
Gent en Dendermonde kon ik 
dit object van magnitude 5,7 
goed zien. Lukt dit op uw 
waarnemingsplaats? Met een 
binoculair is M13 zelfs vanuit 
het stad waarneembaar en valt 
op als een nevelig bolletje 
tussen twee sterretjes van 
magnitude 8. 
Met een 114mm Newton krijg je 
de mogelijkheid om een hint 
van de ware natuur van dit 
object te zien: 'Het object toont 
een heldere kern en een 
zwakkere rand. De kern is 
opvallend granuleus (= het is 
a lsof  de kern ui t  een 
verzameling vlekjes bestaat) en 
in de nevelige rand worden de 
eerste sterren (van magnitude 
11,9) van M13 zichtbaar. 'Kijk 
perifeer, dus er juist naast om 
alle details te zien, en een mooi 
effect krijg je door M13 door je 
beeldveld te laten schuiven 
zodanig dat de verschillende 
gevoeligheidszone's van je  
netvlies geprikkeld worden. In 
grotere instrumenten wordt M13 
een echt schouwspel zelfs al is 
er behoorlijk wat lichtpollutie. 
Het lijkt een reusachtige 
sneeuwbal die uit elkaar spat 
voor jouw ogen. Opening is 
alles op zo'n moment!!! Op echt 
donkere plaatsen kon ik een 
blauwe kleur bemerken die 
bekent is van de prachtige 

kleurenfoto's. Wie kon dit ook 
reeds waarnemen en hoe zit het 
met kleur in andere objecten? 
Vlak nabij M13 is een redelijk 
held er melkwegstelsel te 
observeren nl. NGC6207, een 
melkwegstelsel met een heldere 
kern en een helderheid van 
magnitude 12,2. Met een 10cm 
refractor kon ik dit stelsel 
duidelijk zien. Je kan de foto op 
pagina 979 van Burnham's 
Celestial Handbook gebruiken 
als opzoekkaart. 
E e n  b i j z o n d e r  m o o i  
melkwegstelsel  is  M101 
(NGC5457) dat zo'n 5° ten 
oosten van de bekende 
dubbelster Mizar en Alcor ligt. 
Het is een melkwegstelsel dat 
we langs bovenaan bekijken en 
in een 115mm telescoop zag ik 
een nevel die bij een verg roting 
van 45x het ganse beeldveld 
vulde en een heldere maar 
kleine kern. Deze waarneming 
gebeurde met op 50m afstand 
een straatlicht. Met een 220mm 

Dobson én op een donkere 
locatie zag ik een grote, zwakke 
nevel met een puntvormige 
kern. Iets ten zuiden van en los 
van de nevel was een HII gebied 
te zien nabij een ster van 
magnitude 11. In een 30 cm 
Dobson zag ik zo 5 HII 
gebiedjes in dit melkwegstels el 
en de algemene indruk was dat 
ik dit stelsel moeilijker vond 
dan M33. Wat is uw indruk?  
Ik vind het soms een mooie 
oefening om uit het hoofd alle 
Messier objecten op te sommen, 
hun sterrenbeeld en type te 
vernoemen, en eventueel aan te 
vullen met andere commentaar. 
Ik wed dat vele waarnemers 
gerust een 30 tal Messiers 
kunnen opnoemen en zonder 
hulpmiddelen in het beeldveld 
van hun telescoop kunnen 
toveren maar hoe is het gesteld 
met hun kennis van de NGC-
objecten, een verzameling van 
zo'n 7500 objecten, eind vorige 
eeuw samengesteld door Dreyer 

M27 



DT 30 Zomer 2003                             Pagina  25 

o p  b a s i s  v a n  v i s u e l e  
waarnemingen, dus laat die 
telescopen niet onbenut want 
tussen dit ruim aanbod zitten 
echt prachtige objecten die 
gerust een plaats tussen de 
' famous one-ten '  hadden 
verdiend.  
Als je de Messier objecten en 
hun locatie overloopt dan valt 
het me op hoeveel van die 
objecten in de buurt van een 
heldere ster gelegen zijn, de 
zogezegd donkere gebieden 
zitten minder doorspekt met 
Messiers zijn vondsten. 
Twee prachtige objecten kan je 
met een kleinere telescoop 
gemakkelijk terugvinden in de 
donkere regionen van het 
hemelse monster, de Draak, 
tussen de twee Beren. 
Duizend jaar geleden zorgde een 
ster in haar eindfase ervoor dat 
we nu een prachtige planetaire 
nevel kunnen bestuderen, 
NGC6543, sinds kort de ‘Cat’s 
eye nebula’ genoemd. Dit object  
haalde de voorpagina van Sky 
and Telescope, april 1995 en is 
met een 115mm als volgt 
zichtbaar: ’Met een visuele 
magnitude van 8,5 is dit object 
makkelijk zichtbaar en lijkt op 
een ster uit focus, de kleur is 
o p v a l l e n d  b l a u w g r o e n .  
Aangezien NGC6543 een 
redelijk klein object is, zal je 
hier echt hoge vergrotingen 

moeten toepassen en laat je 
hierbij niet leiden door 
eenvoudige regeltjes: vergroot 
zoveel als je telescoop en de 
seeiing toelaat. Op bepaalde 
momenten gebruikten wij 
vergrotingen tot 800x met een 
254mm Dobson. Gewoon 
proberen!!!  Met  grotere  
telescopen loont het de moeite 
om de niet echt moeilijke 
centrale ster op te zoeken. Met 
een OIII filter is het mogelijk 
o m  b e h o o r l i j k  w a t  
spiraalvormige structuur te zien 
en ik vind het echt spectaculair 
om het ongelooflijk heldere 

centrale deel te bewonderen. 
Voor de galaxy -jongens onder 
ons, is Draco vruchtbaar 
jachtgebied. Een prachtig 
groepje bestaat uit de volgende 
NGC stelsels: NGC5905, 5906, 
5907 en 5908. Deze vier stelsels 
zitten zéér dicht in elkanders 
buurt en zitten tussen magnitude 
10,4 en 11,8, dus niet echt 
moeilijk voor telescopen groter 
dan 100 á 150mm. NGC5907 
vond ik het meest spectaculair 
en is qua uitzicht en schoonheid 
gerust te vergelijken met 
NGC4565, M108 en andere 
h e l d e r e  e g d e - o n 
melkwegstelsels. Maak van de 
korte, grijze maar milde 
juninachten gebruik om deze 
objecten alleen of met uw 
vrienden op te zoeken en te 
observeren. 
De Melkweg is klassiek het 
domein van bolhopen, planetaire 
nevels, donkere nevels en HII 
zones. Een vrij makkelijk waar 
te nemen bolhoop is M4  
(NGC6121) juist rechts van 
Antares,  Scorpiis. Dit object is 
ondanks de lage stand boven 
onze Belgische horizon een 
makkelijk object voor de 
binoculair en de zoeker van uw 
telescoop. 
In mijn 115mm Newton kon ik 
deze bolhoop onmiddellijk tot in  

Links: M101 Kurt Christiaens 
Onder: M11 Kurt Christiaens 
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de kern oplossen wat wijst op 
een behoorlijk lage concentratie 
van deze bolhoop én een 
behoorlijke helderheid van de 
helderste leden (nl. 10,8!). Wat 
me ook opviel was de lijn van 
redelijk heldere sterren die 
dwars door de kern te zien is. 
Kon u deze stellaire balk reeds 
w a a r n e m e n ?  Z o e k  d i t  
fascinerend object zeker eens 
op.  
Een andere heldere bolhoop is 
M80 (NGC6093) en staat in de 
nabije buurt van M4. Als u met 
hetzelfde instrument dat u voor 
M4 gebruikte M80 gaat 
observeren dan kan u direct 
enkele verschillen herkennen: 
de concentratie van M80 ligt 
een gans stuk hoger dan M4 en 
het is dan ook héél wat 
moeilijker om deze bolhoop in 
aparte sterren op te lossen. 
Minstens een 150mm telescoop 
zal hier zijn capaciteiten moeten 
tonen om het oplossende effect 
te tonen. 
Een object waar ik elke zomer 
graag naar terugkeer is de 
beroemde 'ringnevel' , M57  
(NGC6720) in het sterrenbeeld 
Lyra . De aantrekkingskracht van 
dit object zit in het feit dat M57 
zich nooit tweemaal op dezelfde 
manier toont. Afhankelijk van 
d e  a t m o s f e r i s c h e 
omstandigheden toont M57 
details of juist niet. Probeer op 

hoge vergroting dit object te 
bestuderen en u zal kennis 
maken met fijne helderheidsver-
schillen in de ring zelf. Deze 
verschillen kon ik met mijn 115 
mm Newton makkelijk ob-
serveren en het viel me ook op 
dat de holte gevuld was met een 
zachte waas die behoorlijk wat 
helderder is dan de hemelachter-
grond. Een grotere opening zal 
het contrast enorm opdrijven zo-
danig dat nog hogere vergrotin-
gen mogelijk zijn. Voor een ul-
tiem contrast opteert u best voor 
het gebruik van een OIII filter 

en dan kan de pret pas beginnen. 
M57 wordt dan het object dat 
we kennen van de tientallen 
foto’s: helder met fijne nuances 
op de ring, zwakkere structuren 
(de zgn. Ansae of oren) verbin-
den de heldere stukken en de 
holte vertoont een licht streperig 
effect. Gewoon indrukwek-
kend!!! 
De centrale ster is minstens 
even berucht als beroemd, en 
kan gerust als een moeilijke 
uitdaging beschouwd worden. 
Marc Biesmans kon deze ster 
met zijn C11 meerdere malen 
zien opflitsen als een zéér 
zwakke verheldering van de 
holte. Ikzelf kon onder een 
glasheldere hemel de centrale 
ster moeilijk zien met een 
400mm Newton en de ster flitste 
gedurende tien minuten slechts 
3maal op. Een lastig gevalletje! 
En wat met de kleur van M57? 
Wie stuurt me zijn ervaringen? 
De zomersterrenhemel heeft 
zo'n rijke collectie aan prachtige 
objecten en daarom start ik 
onmiddellijk met een eerste 
schitterend object dat u zeker 
eens moet bekijken gedurende 
d e  k o m e n d e ,  h o p e l i j k  
zonovergoten, weken.  
M56 (NGC6779) is een beetje 
een vergeten bolhoop en wordt 

Links: M13 
Onder: M29 
Tekeningen: Kurt Christiaens 
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eerder weinig geobserveerd 
maar als u een liefhebber bent 
van bolhopen in al z'n 
verschijningsvormen dan is 
M56 zeker een leuk specimen. 
M56 is niet te vergelijken met 
bolhopen zoals M13 die eerder 
los van structuur zijn en 
waarvan de oplossing eenvoudig 
is, nee, M56 is moeilijk in 
enkelvoudige sterren op te 
lossen, er is ook geen 
opvallende kern en de periferie 
is eerder arm. In mijn 115mm 
Newton zag ik hetvolgende: 
‘vrij helder object, egaal 
schijnend zonder kern en zonder 
oplossing, in de onmiddellijke 
buurt  is een ster van magnitude 
10 te zien’. Met mijn 300mm 
Dobson: ‘groot, rond object met 
zwakke, opgeloste leden in de 
periferie, de kern is korrelig en 
soms pinkt er een ster aan en 
uit'. 
De meeste recente catalogi 
definiëren M71 als een bolhoop 
maar de discussie is nooit ver 
weg. Soit, M71 (NGC6838) is 
een zéér mooi object in het 
enkele beeldvelden vullende 
sterrenbeeld Sagitta, de Pijl. 
M71 is een grillig object dat 
door verschillende diameters 
zijn aantrekkingskracht behoudt. 

In kleinere instrumenten zag ik 
een grillige structuur onder de 
vorm van een heldere krul rond 
twee minder heldere zones. 
Enkele heldere leden zijn reeds 
zichtbaar en in een grote 
instrument wordt de oplossing 
uitgesproken en lijkt het object 
meer op een rijke open 
sterrenhoop met een duidelijke 
ovaalvorm.  
Een schitterend object is M11 
(NGC6705) in het sterrenbeeld 
Scutum, het Schild. Het is één 

v a n  d e  m o o i s t e  o p e n  
sterrenhopen van het noordelijk 
halfrond en is met ieder 
i n s t r u m e n t ,  z e l f s  m e t  
verrekijkers,  spectaculair.  
Admiral Smyth noemde de groep 
een 'een vlucht wilde ganzen' 
vandaar de naam Wild Duck 
Cluster. In een kleine telescoop 
zag ik een onregelmatig wolkje 
wegglijdend van een ster van 
magnitude 8 met een duidelijke 
L-vormige heldere zone. 
Alhoewel de ganse verzameling 
vlot oplost in een 300mm 
telescoop, blijft het zicht 
overweldigend mooi. 
Misschien wel de mooiste 
planetaire nevel voor ons 
Europese waarnemers is M27 
(NGC6853), de Halternevel. 
M27 toont ongelooflijk veel 
details voor de nauwkeurige 
waarnemer. In een 80mm 
refractor zag ik een 8-vormige 
nevel in een indrukwekkend 
mooi melkweggebied. In een 
100mm refractor werden rond 
de heldere delen de bekende 
ansae zichtbaar, de zwakke 
oortjes bekend van astrofoto's. 
In mijn 300mm Dobson is de 
Halter wondermooi! De 8-vorm 
lijkt op een klokhuis en de 
zwakke buitendelen zijn 
duidelijk. De gehele nevel is 
gevuld met vlekkerige details en 
ook de centrale ster is zichtbaar. 

Rechts: M39 
Onder: M57 
Tekeningen Kurt Christiaens 
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Sorry, maar hier kan geen foto 
aan tippen! En wat denkt u 
ervan?  
Het helderste deel van het 
sterrenbeeld Sagittarius wordt 
gevormd door de ‘theepot’, een 
m a k k e l i j k  h e r k e n b a a r 
sterrenpatroon dat spijtig 
genoeg niet al te hoog boven 
onze horizon komt. Aan de 
rechter zijde, aan de kant van de 
‘teut’, vind je twee prachtige 
deepsky-objecten nl. de Lagune- 
en de Trifidnevel. 
Beide zijn zéér makkelijk met 
een kleine binoculair of zoeker 
en vallen op als twee kleine 
mistwolkjes. Met het blote oog 
onder een echt donkere hemel 
zijn deze reusachtige HII zone’s 
indrukwekkend: zij verschijnen 
echt zoals een wolkje stoom uit 
de teut van de theepot.  
M8  (NGC6523)  i s  he t  
makkelijkst te observeren en 
zelfs bij een gezonde dosis 
lichtpollutie is dit object te 
observeren. In een kleine 
telescoop is de Lagunenevel een 
mistwolkje juist naast (ten 
westen van) een kleine, heldere 
open sterrenhoop nl. NGC6530. 
Dit is enkel het helderste deel 
dat je kan observeren want de 
nevel reikt een gans eind voorbij 
de open sterrenhoop, zoals 
bekend van de ontelbare foto’s 
van dit gebied. Als je echt meer 
nevel wil zien dat heb je 

verschillende opties: een 
donkere hemel, een lagere 
n o o r d e r b r e e d t e  o f  h e t  
éénvoudige gebruik van een 
OIII filter want deze filter heeft 
echt een wonderlijk effect op 
deze nevel: de grootte wordt 
meer dan verdubbeld. In grotere 
i n s t r u m e n t e n  w o r d t  d e  
gelijkenis met langbelichte 
opnames opvallend duidelijk: de 
h e l d e r s t e  r e g i o  ( h e t  
‘horlogeglas’-gebied) wordt dan 
doorkruis t  met  donkere  
stofwolken en tussen dit gebied 

en de open sterrenhoop, volledig 
in zachtwitte nevel omwikkeld, 
ligt een prachtig donker kanaal, 
de lagune. Zelfs met een 630mm 
N e w t o n  é n  o n d e r  e e n  
uitmuntende hemel kon ik geen 
kleuren observeren. Waar zit het 
roze/rode gedeelte van de 
Lagunenevel? Wie kon reeds 
kleuren zien? 
Ruim één graad naar het 
noorden ligt de Trifidnevel, 
M20 (NGC6514), een ander 
s p e c t a k e l o b j e c t  v a n  
Sagittarius... zo beweert men 
toch. In een instrument tot 
250mm vind ik de Trifid zéér 
teleurstellend en is eigenlijk 
niets meer dan een vormeloze 
wolk rond enkele heldere 
sterren. Misschien kan een 
nevelfilter hier wat extra 
contrast aanbieden, probeer het 
eens. De donkere lanen in dit 
HII gebied zijn zeker niet van de 
makkelijkste en ik kon ze met 
mijn 300mm Newton slechts 
perifeer opmerken. Gebruik 
opnieuw een filter voor deze 
details of probeer eens tijdens 
uw verblijf onder de donkere 
h e m e l  v a n  u w 
vakantiebestemming, tenzij u 
naar Zweden reist. 
Onder goede omstandigheden 

Links: M71 
Onder: M8-NGC 6530 
Tekeningen: Kurt Christiaens 
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kon ik duidelijk vier lanen zien 
vandaar de suggestie van 
sommigen om deze nevel de 
Quadfidnebula  te noemen. 
Beschik je niet over een 
telescoop dan kun je dit gebied 
eenvoudig fotograferen met een 
standaard 50mm lens en een 
snelle diafilm (iso 1600). Voor 
de echte hongerigen onder ons: 
b e k i j k  k a a r t  3 3 9  v a n  
Uranometria en huil bitter! 
Waar we Onze Melkweg, 
vinden, daar vinden we open 
sterrenhopen en een belangrijk 
hulpmiddel om deze objecten de 
classificeren was, juist, de 
POSS. De opbouw van de 
classificatie gebeurde op basis 
van:  
1: de diameter én  
2: het aantal leden én  
3: het magnitude van de leden 
en de concentratie.  
De Zwaan telt slechts twee 
Messier objecten en het zijn 
beide open sterrenhopen met 
een serieus verschil lend 
uiterlijk. M29 (NGC6913) is 
een kleine open sterrenhoop met 
een diameter van 10’ maar met 
redelijk wat heldere sterren en 
de helderste leden zijn zelfs 
zichtbaar in een 7x50mm bino. 
Met een 115mm Newton geven 
de heldere leden de cluster de 
vorm van een doos met acht 
z w a k k e r e  l e d e n  i n  d e  
achtergrond. Ik deed deze 
o b s e r v a t i e  o n d e r  e e n  

sch i t t e rende  hemel  van  
magnitude 3 (?!?), met het blote 
oog kon ik enkel de echt heldere 
sterren zien. Als we M29 
classificeren dan krijgen we ‘II-
3-M’. De ‘II’ staat voor de 
concentratie (dalend van I naar 
I V ) ,  d u s  r e d e l i j k  
geconcentreerd. De ‘3’ betekent 
de magnitudeverdeling van de 
leden (stijgend van 1 naar 3), 
dus veel leden in verschillende 
helderheden. De ‘m’ staat voor 
moderate (zoals ‘r’ voor ‘rich’ 
en ‘p’ voor ‘poor’) en duidt het 
aantal leden aan, dus matig. 

M39 (NGC7092) heeft een 
totaal ander uitzicht. Met mijn 
115m newton vond ik dit object 
eerder een verrassing, een mooi 
object dat zeker moet bekeken 
worden met  een  groot  
beeldveld, diameter 32’. De 
m e e s t e  r e f e r e n t i e w e r k e n  
spreken van een eerder 
vormeloze verzameling maar 
mijn waarnemingen spreken van 
een rijke sterrenhoop met de 
helderste leden in de vorm van 
een vleugel. Als classificatie 
vinden we ‘III-2-m’ terug: een 
redelijk losse open sterrenhoop 
met leden in verschillende 
helderheden en een matige 
concentratie. 
Een ronduit schitterend object is 
de Sluiernevel (NGC 6960, 
6979 en 6992) in de buurt van 
52 Cygni. Er zijn aan de hemel 
e c h t  n i e t  z o  v e e l  
supernovarestanten te zien en 
dus zijn er geen redenen om dit 
object niet te observeren. Onder 
een goede hemel moet het 
lukken met een 10x50mm 
binoculair. Met een 80mm 
refractor, uitgerust met een anti-
lichtpollutiefiltertje, lukte het 
makkelijk. Met openingen 
groter dan 200mm worden de 
verschillende details in de 

Links M29 Luc Wicot 
Onder M4 Sjoerd 
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De Starmaster Dobson  
De starmaster Dobsons zijn 
samen met de Obsessions de 
meest begeerde Dobsons in 
Amerika.De Starmaster 
Dobsons zijn op alle Starparty's 
aanwezig, dit in alle formaten, 
en meestal voorzien van de star 
tracker Dobson goto drive 
systeem, dit is het laatste nieuwe 
gadget van Starmaster. Zowel 
Obsession als Starmaster zijn 
erin geslaagd om een 
professionele Dobson op de 
markt te brengen, die op alle 
vlakken goed is. Veel verschil is 
er dan ook niet tussen beide, ze 
zijn zeker aan elkaar gewaagd, 
het is dan ook meer een kwestie 
van persoonlijke smaak. De 
Starmaster Dobsons worden 
gebouwd door Rick Singmaster, 
eerst voor eigen gebruik, daarna 
op aanvraag ook voor vrienden 
en amateurs. De Dobsons zijn 
heel mooi afgewerkt, samen met 
Obsession zijn het de meest 
verkochte Dobsons van 
Amerika. Starmasters zijn er in 
verschillende maten van 14.5 tot 
30". Wat opvalt bij deze 
telescopen is de uiterst 
compacte bouwwijze, zo zijn de 
lichtekooi en mirrorbox heel 
kort, laag gemaakt, op deze 
manier gaat een Starmaster 
probleemloos in een kleine 
wagen. De rockerbox is ook 
heel laag en licht, de lage rocker 
box is mogelijk door de hele 
grote bearings. Op het eerste 
gezicht verschilt een Starmaster 
niet met een traditionele 
Dobsons. Maar er zijn toch wat 
toepassingen die je bijna alleen 
bij Starmaster ziet. Zo zijn de 
stangen die het geheel vormen 
voor de buizen per twee 
gemaakt in driehoeksvorm. Dit 
heeft als grote voordeel dat de 
opzettijd minder lang is dan met 
de buizen apart, alhoewel dit 

niet veel zal schelen. Op deze 
manier zijn inklemblokken 
overbodig. Op een Starmaster 
zal je dan ook geen 
inklemblokken terugvinden. De 
lichtkooi is voorzien van 4 
gaten, die worden op de stangen 
gezet, en vastgemaakt met 4 
plastieken vleugelmoeren. De 
stangen worden aan de 
mirrorbox bevestigd met een 
soortgelijk systeem. Dit systeem 
geeft ook het voordeel dat de 
collimatie veel beter blijft 
behouden, omdat de buizen niet 
kunnen bewegen tegenover 

elkaar. Maar zoals altijd zijn er 
kapers op de kust, zo zijn de 
voorgenoemde toepassingen al 
nagemaakt door andere, minder 
bekende Amerikaanse bouwers. 
Verder is er ook een zwarte 
doos in driehoeksvorm 
bijgeleverd waar de buizen 
perfect in opgeborgen kunnen 
worden. Er is ook een doek voor 
rond de buizen meegeleverd, het 
doek is elastisch zodat het over 
de lichtkooi geschoven kan 
worden. Bij het afbreken van de 
Dobson kan het kleedje op de 
lichtkooi gehouden worden, zo 



DT 30 Zomer 2003                             Pagina  31 

is een opbergzak overbodig. 
Ook heel handig is de 
removable spiegelcel, vooral als 
je de Dobson meeneemt naar 
verre oorden, er is een speciale 
kist voorzien met dezelfde 
houtsoort als de Dobson om de 
spiegel in te leggen. Er is dus 
overal aan gedacht door 
Starmaster. Ricky claimt dan 
ook dat zowat al zijn Dobson, 
behalve de 30", op te zetten zijn 
door één enkele persoon, hij zou 
wel eens gelijk kunnen hebben. 
De Dobsons worden geleverd 
met de uiterst soepel lopende 
feathertouch focuser, dit is de 
beste focuser die er op de markt 
is. De Starmasters worden tot 
20" geleverd met Zambuto 
optiek, dit is nu een van de 
meest besproken firma's. Naar 

het schijnt is Zambuto optiek 
ongelofelijk goed. Nadeel is de 
zeer lange wachtijd, en de zeer 
hoge aankoopprijs. De 
starmaster dobsons van Ricky 
kunnen desgewenst uitgerust 
worden met het goto syseem, de 
telescoop wordt dan 
aangedreven door 2 motoren. 
Het komt er op neer dat elk 
gewenst object automatisch 
opgezocht wordt, en ook 
gevolgd word, maw de Dobson 
gaat er door middel van de 
motoren vanzelf naartoe. Dit is 
natuurlijk wel heel handig, maar 
voor de gemiddelde amateur zo 
goed als onbetaalbaar. Veel 
goedkoper en even efficient zijn 
digitale deelcircels zoals de sky 
vector, of de laatst uigekomen 
Argo navis, die nog ietsje 
preciezer zou werken dan zijn 
voorgangers. Wie een beetje 
handig is en thuis is in 
elektronica en mechanica, kan 
in combinatie met een sky 
vector en equatoriaal platvorm 
iets soortgelijks maken. 
Tenslotte is ook het vermelden 
waard dat Ricky elke Dobson 
minstens een nacht persoonlijk 
test onder de sterren, tenminste 
dat beweerd hij toch. En 
natuurlijk kan u proberen de 
Starmaster na te bouwen, iets 
dat zeker te doen is. Een 
Starmaster is in tegenstelling tot 
een Obsession iets 

gemakkelijker na te bouwen. Zo 
zijn er geen inklemblokken 
nodig, dat scheelt toch een stuk 
als je weet dat inklemblokken 
moeilijk te vervaardigen zijn. 
Ook het systeem van de 
driehoeksstangen zijn 
gemakkelijk na te bouwen. 
Bovendien zijn veel onderdelen 
voor het bouwen van een 
Dobson afzonderlijk te koop bij 
Astro systems. Ikzelf heb alvast 
een Starmaster nagebouwd, en 
ben daar volgens vrienden heel 
goed in geslaagd (zie foto).Wie 
het ook eens wil proberen mag 
altijd contact met me opnemen. 
Voor wie zelfbouw niet ziet 
zitten, de Starmaster Dobsons 
zijn te verkrijgen in Duitsland, 
weliswaar tegen een zeer hoge 
prijs.  
 
Regean Clauw Kronkelstraat nr 
1 8650 Houthulst tel 
051/705212 email clauw.
declerck@vt4.net  
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Ingezonden waarnemingen 
 
Peter Jonker 
Van Peter Jonker heb ik een ganse 
verzameling waarnemingen 
mogen ontvangen die hij 
realiseerde met een 12” LX200 
telescope van Meade. Peter is een 
heel actieve waarnemer uit de 
kring van VVS Andromeda uit 
Mol, een heel actieve groep 
waarnemers waarvan we hier al 
heel wat resultaten gezien hebben.  
“Hoi Kurt, Hier zijn wat foto's die je 
vroeg. Het lijkt mij leuk als je nog even 
vermeld dat ik de laatste twee jaar hevig 
met Sky Tools aan het experimenteren 
ben, dat ik daar heel tevreden mee ben 
en dat ik in de volgende uitgave iets van 
DT over Sky  
 
Tools2 zal vertellen en dan vooral het 
onderdeel van de Logs. Met vriendelijke 
groet, Peter” 
Observing Log Entries for Albireo 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Multple Star System 
Object Altitude: 58° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: De dubbelster is fraai zichtbaar  
 
Observing Log Entries for Polaris 
Date: 1999 June 25 23:55 
Object Type: Multple Star System 
Object Altitude: 52° 
Conditions: volle maan, helder maar nog niet 
donker 

Description: Gebied rond de poolster 
uitgebreid bestudeerd. Ik kom niet 
verder dan magnitude 12...  
  
Observing Log Entries for M 110 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere nacht 
 
 
Description: Langwerpige zwakke 
nevel, geen duidelijke kern. 96x en 78x  
 
Observing Log Entries for M 32 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: klein rond neveltje met 
helder kerntje  
 
Observing Log Entries for Andro-
meda Galaxy 
Date: 2000 August 30 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 60° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zeer goed zichtbaar. Zeker 
2x zo goed als in Zoetermeer  
 
Observing Log Entries for Pinwheel 
Date: 2002 February 15 03:40 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: -7° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: Niet kunnen vinden... 
 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 51° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Eindelijk gevonden! Duide-
lijk zichtbaar en inderdaad groot, maar 
zoals bekend wazig.  
 

Observing Log Entries for NGC 897 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: -6° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zwakke, grote nevel op zijn kant.  
  
Observing Log Entries for NGC 1762 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 40° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Nog net zichtbaar stelsel, lijkt op een 
propje. Stelsel van bovenaf gezien. Er is licht vervuil-
ing van Mol die de achtergrond licht houdt bij deze 
vrij lage waarneming. Bij hogere vergrotingen neemt 
de helderheid van het st elsel af.  
 
Observing Log Entries for NGC 2500 
Date: 2003 January 9 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 76° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Wazig rond stelsel, zonder zichtbare 
kern. Zichtbaar achter een trapezium van sterren.  
 
Observing Log Entries for NGC 2541 
Date: 2003 January 9 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 74° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Moeilijker waarneembaar dan NGC 
2500. Rond stelsel, geen kern, voorzover het allemaal 
al echt goed zichtbaar is. In het midden lijken 
meerdere, dicht bij elkaar staande voorgrondsterretjes 
op de rand van het zichtbare door te twinkelen.  
 
Observing Log Entries for NGC 2681 
Date: 2002 April 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 61° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Klein helder kerntje. Er staan 2 zwakke 
voorgrondsterren naast de kern.  
 
Observing Log Entries for NGC 2742 
Date: 2002 April 2 00:05 

Beste waarnemers, 
Na mijn afwezigheid met mijn rubriek in de vorige uitgave van Distant Targets Magazine, ben ik nu met een verse brok energie terug op 
post. Na het dipje dat we ondervonden hebben in het ontvangen van artikels en waarnemingen, is nu de actieve deelname van jullie 
stilletjes aan terug wakker aan het worden. Zo hoort het en ik kijk met plezier uit naar jullie ‘zomervakantie-waarnemingen’ die Visual 
Confrontations van DT31 zullen volproppen. Ik heb ook nog mooie waarnemingen en schetsen mogen ontvangen van Luc Wicot 
waarvoor mijn dank. De waarnemingen van Luc zullen ook geplaatst worden in DT31. 
Zoals jullie ondertussen al weten hebben we opnieuw een spannende editie van STARPAW georganiseerd en die vind plaats van 29 tot en 
met 31 augustus 2003 in het Astrolab Iris te Ieper. Voor alle info kunnen jullie terecht op de specifiek daarvoor ontwikkelde website 
www.astrolab.be/starpaw. Mail of schrijf me gerust indien je meer info wenst betreffende dit niet te missen evenement. Hopelijk mag ik 
vele waarnemers daar persoonlijk ontmoeten voor een verrijkende babbel en een stevige waarnemingssessie. Voor de liefhebbers van 
‘large aperture’ kan ik zeker al verklappen dat er een heuse ‘invasion of the monstro-dobs’ zal plaatsvinden want uit verschillende 
bronnen heb ik vernomen dat er heel wat instrumenten boven de 350mm zullen te zien zijn. Nu maar duimen voor fijn weer! Tot dan!!! 
 
Tot de volgende Visual Confrontations, 
Kurt Christiaens 
Heikantstraat 49 
9290 Overmere  
kurt.christiaens@skynet.be 
www.astrolab.be/deepsky 
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Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 64° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Moeilijk zichtbaar stelsel, wazige kern.  
 
Observing Log Entries for NGC 2768 
Date: 2002 April 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 65° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Klein stelsel. Is dit schuin van boven?  
 
Observing Log Entries for NGC 2841 
Date: 2002 April 4 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 64° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Helder, met kleine kern. Wazig er om 
heen.  
  
Observing Log Entries for NGC 2859 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 73° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Klein stelsel zonder directe voorgrond-
sterren. Van boven af?  
 
Observing Log Entries for NGC 2903 
Date: 2002 February 15 02:40 
Object Type: Galaxy 
Apparent Position: RA. 09h32m17.3s Dec. +21°
29'28" (Leo) 
Magnitude:  9.6 
Object Altitude: 51° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Groter en ronder stelsel dan M65 of 
M66, wel wat zwakker  
 
Observing Log Entries for Bode's Nebula 
Date: 2002 April 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 67° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Grote heldere kern, doet denken aan 
M31. Groot wazig ovaal. Om de kern wazige 
voortzetting, vooral bij perifeer waarnemen.  
 
Observing Log Entries for M 82 
Date: 2002 June 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 46° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Langwerpig, sigaarvormig stelsel.  
  
Date: 2002 April 3 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 66° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Langwerpig stelsel. Waargenomen bij 
184x  
 
Observing Log Entries for NGC 3245 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 66° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Klein en compact stelsel. Rond of toch 
wat langwerpig? Ligt midden in een veld van voor-
grond sterren. In de directe omgeving van het stelsel 
staan geen voorgrond sterren.  
 

Observing Log Entries for NGC 3277 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 65° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, 
lichte vorst Description: Klein en egaal 
rond kerntje. Is dit stelsel van boven af 
gezien?  
 
Observing Log Entries for NGC 3294 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 73° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, 
lichte vorst 
Description: Wat groter rond stelsel. 
Wazig, de helderheid neemt niet toe 
naar het centrale deel toe.  
 
Observing Log Entries for NGC 3338 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 51° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: Wazig stelsel  
 
Observing Log Entries for NGC 3344 
Date: 2003 February 27 01:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 64° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, 
lichte vorst 
Description: Klein vlekje met twee 
voorgrondsterren.  
 
Observing Log Entries for M 95 
Date: 2002 February 15 05:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 30° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: kleine nevel met een helder 
kerntje.  
  
Observing Log Entries for NGC 3367 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 51° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: Stelsel groter dan andere 
waargenomen objecten in de leeuw maar 
wazig. In de directe omgeving staan 2 
kleine sterren.  
 
Observing Log Entries for M 96 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 50° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: Stelsel met een duidelijke, 
heldere kern.  
  
Observing Log Entries for M 105 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 50° 
Conditions: heldere, donkere maanloze 
nacht. lichte vorst 
Description: Goed zichtbaar stelsel met 
een heldere kern. Het stelsel staat bij ngc 

3384 en ngc 3389  
 
Observing Log Entries for NGC 3384 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 50° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Dit stelsel staat bij ngc 3379 en ngc 3389. 
Het stelsel is kleiner dan ngc 3379  
 
Observing Log Entries for NGC 3389 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 50° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Dit stelsel dat bij NGC 3384 en NGC 
3379 (M105) staat is groter en langwerpiger dan de 
andere twee stelsels. Het stelsel is wel zwakker.  
  
Observing Log Entries for NGC 3395 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 68° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Stelsel van de zijkant gezien? Klopt dat 
dit niet duidelijk is want het zijn blijkbaar twee stelsels 
die dwars op elkaar staan. Het stelsel is moeilijk te fo-
cussen door de afwezigheid van duidelijke voorgrond-
sterren.  
 
Observing Log Entries for NGC 3412 
Date: 2002 February 15 05:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 32° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst Description: Helder en klein rond stelsel met een 
klein kerntje.  
 
Observing Log Entries for NGC 3414 
Date: 2003 February 27 01:07 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 67° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Klein helder kerntje van boven af. ?  
 
Observing Log Entries for NGC 3432 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 71° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Mooi stelsel, van zijkant gezien. Lijkt te 
fonkelen wat duidt op half doorkomende voorgrond-
sterren. Het object is vrij groot, er staan enige voor-
grondsterren. Het stelsel licht op een vlak van een drie-
hoek van drie  
heldere voorgrondsterren.  
 
Observing Log Entries for NGC 3486 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 64° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Mooi rond vlekje. Geen voorgrond sterren 
bij dit stelsel.  
 
Observing Log Entries for NGC 3504 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 62° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Klein stelsel in vrijwel leeg veld zonder 
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voorgrondsterren. Slechts aan de rand van het beeld 
enige voorgrondsterren.  
 
Observing Log Entries for Markarian 421 
Date: 2002 June 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 38° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Goed zichtbaar stelsel. Helder met een 
soort uitstulping bij scherp waarnemen. Markarian 
421 is de op één na helderste Quasar aan de hemel.  
 
Date: 2003 February 27 00:21 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 73° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Goed zichtbaar. Schuin onder de twee 
heldere sterren.  
 
Observing Log Entries for M 108 
Date: 2002 April 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object  Altitude: 81° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Kleine wazige vlek van de zijkant 
gezien. Bij 184x waargenomen. Er staat een kleine 
ster op de voorgrond voor de kern.  
  
Observing Log Entries for M 65 
Date: 2002 February 15 02:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 52° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Helder, langwerpig stelsel. Een kleine 
ster staat bij het uiteinde van het stelsel.  
 
Observing Log Entries for M 66 
Date: 2002 February 15 02:28 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 51° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Dit stelsel ziet er iets ronder uit dan 
M65. Aan het uiteinde van het stelsel staan vier ster-
ren in trapezium vorm.  
 
Observing Log Entries for NGC 3628 
 
Date: 2002 February 24 05:27 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 32° 
Conditions: heldere, donkere maanloze nacht. lichte 
vorst 
Description: Stelsel, zwakker dan M65 of M66. 
Duidelijk langwerpig. Een verduidelijking van het 
object werd verkregen door het beeld beweging.  
 
Observing Log Entries for M 109 
Date: 2002 April 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 88° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Wazig vlekje, bovenaanzicht. Bij 184x 
waargenomen. Er staan enige zwakke voorgrondster-
ren Mag. 14?  
 
Observing Log Entries for M 98 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 43° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, lichte vorst 
Description: Vrij groot stelsel , zij aanzicht met enige 

zwakke voorgrondsterren.  
 
Observing Log Entries for M 99 
Date: 2003 February 27 00:00 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 42° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, 
lichte vorst 
Description: Vrij heldere vlek, een 
heldere voorgrond ster overstraalt het 
beeld. De ster uit het beeld gedraaid.  
 
Observing Log Entries for M 106 
Date: 2000 April 6 23:55 
Object Type: Galaxy 
Apparent Position: RA. 12h18m58.9s 
Dec. +47°18'13" (CVn) 
Magnitude:  9.1 
Object Altitude: 85° 
Conditions:  
Description: Afstand 25mljn ljr. Beter 
zichtbaar dan M51  
 
Observing Log Entries for M 100 
Date: 2003 February 27 00:01 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 42° 
Conditions: Heldere nacht, droge lucht, 
lichte vorst 
Description: Groter stelsel van boven af. 
Naar het midden toe neemt de helder-
heid toe.  
 
Observing Log Entries for M 84 
Date: 2002 April 4 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 52° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Helder rond stelsel. Bij 184 
x in een beeld veld met M86.  
 
Observing Log Entries for M 86 
Date: 2002 April 4 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 52° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Helder rond stelsel. Bij 
184x in een beeldveld met M84.  
 
Observing Log Entries for M 87 
Date: 2002 April 4 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 51° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Helder stelsel, rond, er 
boven staan nog twee zwakke sterren.  
 
Observing Log Entries for M 94 
Date: 1999 June 25 23:13 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 50° 
Conditions: volle maan, helder maar nog 
niet donker 
Description: Nauwelijks zichtbaar, ster-
groot vlekje bij 47x. Bij 88x met filter 
onzichtbaar, zonder filter zwak zicht-
baar.  
 
Date: 2000 April 6 23:55 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 77° 
Conditions:  
Description: Helderder stelsel bij 66x en 

78x dan M51 en M106  
 
Observing Log Entries for Sunflower 
Date: 2000 April 6 23:55 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 76° 
Conditions:  
Description: Bij 66x helderder stelsel dan M51 en 
M106  
 
Observing Log Entries for Whirlpool 
Date: 2000 April 6 23:55 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 77° 
Conditions:  
Description: Draaikolknevel en buurman, 30mljn ljr. 
Wazige vlekjes bij 66x. Eerst niet te zien.  
 
Date: 2002 June 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 65° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Wazig spiraal stelsel, dubbelstelsel.  
 
Date: 2002 December 10 00:00 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 16° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Indrukwekkende tweeling nevel. De sp i-
raalstructuur is duidelijk zichtbaar en vult vrijwel de 
hele ruimte tussen de beide stelsels. Met het heen en 
weer zwiepen van de kijker wordt de structuur extra 
goed zichtbaar. Met mijn breedhoek bij 80x is het 
stelsel scherper dan bij 100 x. Bij hogere vergrotin-
gen wordt het stelsel wel wat groter maar minder 
scherp.  
 
Observing Log Entries for M 101 
Date: 2002 June 2 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 72° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Wazige vlek. Bij scherpstellen flitst er 
een zwakke ster op naast het stelsel..  
 
Date: 2002 April 3 00:05 
Object Type: Galaxy 
Object Altitude: 72° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Grote wazige vlek. Waargenomen bij 
78x  
 
Observing Log Entries for Little Dumbbell/
Barbell/Cork 
Date: 2002 December 9 00:05 
Object  Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 64° 
Conditions: Heldere vriesnacht 
Description: Goed zichtbare planetaire nevel. Kurk of 
vlinder vorm. Diverse vergrotingen uitgeprobeerd.  
 
Observing Log Entries for NGC 2022 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 46° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Goed zichtbare planetaire nevel. Wazig 
bolletje, waziger dan een ster.  
 
Observing Log Entries for Eskimo/Clown Face 
Date: 2000 January 19 23:56 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 59° 
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Conditions: redelijke lucht, kleine en lage maan, 
lichte sluier bewolking 
Description: Eskimonevel. Ik had eerst niet in de 
gaten dat het de Eskimo was. Wazige vlek. Nog niet 
goed bestudeerd met hogere vergrotingen.  
  
Observing Log Entries for Ring 
Date: 1999 June 23 00:46 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Halfvolle maan, helder maar nog niet 
donker 
Description: In de achtertuin 47x wazich zichtbaar 
propje. 88x wazig, nauwelijks zichtbaar. Met smal-
band filter iets beter maar zwak.  
  
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 57° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: De ring is goed en duidelijk zichtbaar.  
 
Date: 2002 June 2 00:05 
Object Type: Planetary Nebula 
Object  Altitude: 54° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Bij 145x licht aan de lange kant een 
klein sterretje op.  
 
Observing Log Entries for Blinking Planetary 
 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 74° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Goed waarneembaar bij 214 en 250x  
 
Date: 2000 August 30 00:05 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Waargenomen bij214 en 250x Witgroen 
bolletje, bijna rond. Centrale ster mag.10,8 niet 
gezien. Deze ster zou bij een 10cm al zichtbaar 
moeten zijn...  
 
Observing Log Entries for Blue Snowball 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Planetary Nebula 
Object Altitude: 80° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Heldere ronde prop, echt een soort 
sneeuwbal.78x 96x Bij 258 groot maar wazig. Bij 
96x het best waarneembaar.  
  
Observing Log Entries for Crab 
Date: 2003 January 9 00:05 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 59° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Goed zichtbare nevel. Nu echter geheel 
overstraald door Saturnus. Details niet verder 
bestudeerd.  
 
Observing Log Entries for Great Orion Nebula 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 32° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Goed zichtbaar. Bij lage vergrotingen 
het best zichtbaar 70:90x. Vele vreemde structuren, 
alsof er wolken voor zitten.. Heel vreemd dat  dit zo 
ver weg is...  

 
Observing Log Entries for M 78 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 37° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Nevel welke over twee 
sterren lijkt te zijn uitgespreid. Veel 
minder structuur zichtbaar dan bij M42.  
 
Observing Log Entries for NGC 2071 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 37° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Nevel gelegen naast M78. 
Weinig detail zichtbaar en niet goed 
herkenbaar. Je ziet goed dat er iets zit, 
maar de omtrekken zijn niet goed zicht-
baar.  
 
Observing Log Entries for Rosette 
Date: 2003 January 9 00:04 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 44° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Moeilijk zichtbaar wat dit 
nu is. In ieder geval lijkt het een grote 
donkere plek tussen de sterren. Of een 
plek met minder sterren.  
  
Observing Log Entries for North 
American 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Diffuse Nebula 
Object Altitude: 81° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Niet gevonden ondanks 
lang speuren. 
 
Observing Log Entries for NGC 752 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 55° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Mooi, groot sterren-
veld.78x 96x sommige sterren zijn niet 
scherp te krijgen.  
 
Observing Log Entries for h Perseus 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: De bekende dubbelhoop. 
Zeer fraai, lang naar gekeken.  
 
Observing Log Entries for NGC 956 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 54° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Kleiner er zwakker sterren-
veld dan NGC 752.  
  
Observing Log Entries for M 34 
Date: 2002 December 10 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Open sterrenhoop. Bijzon-
der, lijkt te bestaan uit allemaal paren 
van sterren...  

 
Observing Log Entries for M 37 
Date: 2003 January 9 00:04 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 70° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Grote en mooie open sterrenhoop. Veel 
wazige sterren op de achtergrond. Een scherpe ster op 
de voorgrond, hoort deze bij de hoop of is het een 
voorgrond ster?  
 
 
Observing Log Entries for Pleiades 
Date: 2002 December 9 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 62° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Heldere hoop, het bekende zevengest-
ernte. Behoorlijk opzoek geweest naar de reflectie ne-
vels. Zijn wel zichtbaar, maar niet zo goed als met de 
F4,5  
 
Observing Log Entries for NGC 1907 
Date: 2000 February 28 23:56 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 42° 
Conditions:  
Description: Zwakke en kleine hoop bij hoge vergrot-
ing.  
 
Observing Log Entries for M 38 
Date: 2000 February 28 23:56 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 43° 
Conditions:  
Description: Groot, vlokkerige sterren hoop  
 
Date: 2003 January 9 00:04 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 71° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Mooie grote open sterrenhoop. Ook hier 
veel wazige achtergrondsterren. Niet zo veel als bij M 
35.  
  
 
Observing Log Entries for M 36 
Date: 2000 February 28 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 42° 
Conditions:  
Description: Mooi maar niet al te duidelijk. 
 
Date: 2003 January 9 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 70° 
Condit ions: Heldere vries nacht 
Description: Mooie maar minder grote sterrenhoop dan 
M35. De sterren komen beter door dan bij M 35. Is 
deze sterren hoop dichter bij dan M 35?  
  
Observing Log Entries for 37 Cluster 
Date: 1999 February 28 23:14 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 38° 
Conditions:  
Description: In de achtertuin. Volle maan 47x nau-
welijks zichtbaar. 88x beter. 126x laat details zien. 
Open sterren hoop. Lijkt of er een centrale heldere ster 
tussen staat. Veel zeer zwakke sterren, tientallen iets 
helderdere. Ongeveer 500 sterren. 300miljjr oud af-
stand 4400 ljr. Meerderheid bestaat uit blauwe reuzen 
en superreuzen. M38 en M36 niet gevonden.  
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Date: 2000 February 28 23:56 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 33° 
Description: Heldere open hoop  
 
Observing Log Entries for M 35 
Date: 2003 January 9 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 63° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Prachtige open sterrenhoop. 
Een achtergrond van veel wazige ster-
ren. Een aantal sterren komt helder en 
scherp door. Horen deze wel bij de ster-
ren hoop? Bij lage vergrotingen waarge-
nomen.  
 
Observing Log Entries for NGC 2129 
Date: 2003 January 9 00:04 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 61° 
Conditions: Heldere vries nacht 
Description: Kleine open sterrenhoop. 
Het mooist zichtbaar bij 63 x. Twee 
heldere sterren met een plukje er om 
heen.  
 
Observing Log Entries for Praesepe/
Beehive 
Date: 2000 January 19 23:56 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 54° 
Conditions: redelijke lucht, kleine en 
lage maan, lichte sluier bewolking  
Description: Grote heldere hoop. Te 
groot voor mijn 1.2 graad beeldveld. 
Tientalle sterren maar niet echt helder. 
Mooist bij 68x  
 
Observing Log Entries for M 67 
Date: 2000 January 19 23:56 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 45° 
Conditions: redelijke lucht, kleine en 
lage maan, lichte sluier bewolking 
Description: In zijn geheel in mijn 
beeldveld te krijgen. De hoop ligt 5x zo 
ver weg als M44. Bij een vergroting van 
100x het mooist.  
  
Observing Log Entries for M 29 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 73° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Kleiner dan de opensterren-
hoop M39, maar ook nog groot en 
helder.  
 
Date: 2000 August 30 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 69° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Acht zwakke sterren, een 
geel witte dubbelster 8/8,5, Grote beer 
vorm.  
 
Observing Log Entries for M 39 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 87° 
Conditions: Heldere nacht 

Description: Helder en zeer grote open 
sterren hoop  
 
Date: 2000 August 30 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 85° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: 30 tal sterren, diverse 
schijnbare dubbels. Een Jonge hoop op 
300mljnljr  
 
Observing Log Entries for NGC 7686 
Date: 2002 September 14 00:05 
Object Type: Open Cluster 
Object Altitude: 84° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zeer mooie sterrenhoop 
met een soort centrale ster. Met 78x het 
beste resultaat.  
  
 
Observing Log Entries for Keystone 
(M13) 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Globular Cluster 
Object Altitude: 39° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zwak (...) maar goed zicht-
baar waargenomen.  
 
Observing Log Entries for M 92 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Globular Cluster 
Object Altitude: 48° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zwak maar goed zichtbaar 
object  
  
Observing Log Entries for NGC 7006 
Date: 2000 August 24 23:55 
Object Type: Globular Cluster 
Object Altitude: 55° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: Zeer zwakke bolhoop op 
185000 ljr Zwakste lid is van magnitude 
16. Niet oplosbaar.  
 
Date: 2000 August 30 00:05 
Object Type: Globular Cluster 
Object Altitude: 53° 
Conditions: Heldere nacht 
Description: zeer zwak niet oplosbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


