
Verslag vergadering Vendelinus 9 september 2017 

Marcelline en Edy verjaarden! Een dikke proficiat en bedankt voor de 

traktatie. 

De vergadering bestond natuurlijk hoofdzakelijk uit verslagen en feiten van 

de reis naar de VS voor de zonsverduistering van augustus jongstleden. 

Roel gaf een korte uiteenzetting over zijn reis, samen met Guido, Ruben en 

Maarten. Zij hebben met succes de eclips vanuit Casper (Wyo) 

waargenomen. 

Martin en Tony bespraken de eclips als kort reisverslag en hoe een eclips 

fotograferen met de resultaten. 

Een groep van 20 personen vertrok naar Washington. Tot onze verrassing 

zat het groepje Roel en co. in hetzelfde hotel. Ons bezoek (drie nachten) 

aan deze stad was de moeite waard: Capitool, Library of Congress, de Mall 

en de musea hierop, de memorials, enz. 

 

Dan vertrokken we naar Denver (Col) en kregen we een erg ruwe landing 

te verwerken. Huurwagens halen en de dag nadien vertrokken we naar het  

noorden. 



We hadden vooraf besloten dat elke wagen overdag zijn eigen programma 

uitvoerde. Onze reis ging richting Buffalo (Wyo).  

Op  maandag 21 augustus was het de grote dag. Iedereen heeft met 

succes de eclips in ideale omstandigheden kunnen waarnemen. En verder 

zijn we natuurlijk de toeristische toer opgegaan: Rocky Mountain Nat’l 

Park, in South Dakota de Black Hills, Badland Nat’l Park, Crazy Horse 

Mountain Carving, Mount Rushmore en verder nog in Wyoming Devils 

Tower, Cody, Yellowstone – en Grand Teton Nat’l Park. 

 



 

Vendelinus 9 september 2017    Martin Bas 

 

Het maken van eclipsfoto’s. 

 

Uitrusting 

Camera:  

• Nikon D7000 
Telelens:  

• Tamron SP 150 – 600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 
Zonnefilter: 

• Thousand Oaks Optical 
Viewfinder 

Statief: 

• Sirui Carbon ET-1204 + E10 
Polaire wig: 

• Sky-Watcher  
 



  

Instellingen 

 

• beeldstabilisatie van de lens uitzetten 
• manueel scherpstellen op rand van de maan of op zonnevlekken 
• afstandsbediening + spiegel up 
• opnamen in RAW formaat 
• auto exposure bracketing +1/-1 stop 
• ISO 100 
• partiële fase: f/11 + 1/60 s 
• werk met diafragma- en/of sluitertijdvoorkeur 
• totaliteit: zonnefilter verwijderen ! 

corona: langer belichten 1/30  -  1/15 
protuberansen: kortere belichtingstijd 1/125  -  1/250 

• Ken je toestel zodat je ook live kan kijken !!! 
 

Keuze locatie 

 



 

Tussen Shoshoni en Riverton 

 

   



 

 

 

    
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

   

 

   



 

 

 

Volgende afspraak? 



  

 

 

Chili en Argentinië: 2 jaar na elkaar (2019 en 2020) 

 



 

 

Mexico en USA: 2024 

 

De Cassini, nog even een impressie van de Cassini Significante 

Gebeurtenissen, zoals die me 13 jaar lang wekelijks toegestuurd 

werden. (Cassini Significant Events) 

 

De Cassini, haast acht meter hoog en volle vier meter breed, is nu aan 

de laatste weken bezig van zijn geweldig technisch en 

wetenschappelijk avontuur. De sonde stuurt met haar acht 

instrumenten nu al 13 jaar dag na dag, uur na uur gegevens over deze 

koude verre regionen van ons zonnestelsel naar de aarde.  

Begonnen is onze kennis over Saturnus in 1612 toen Galileo “De 

hoogste in drievoud zag” zoals hij dat in een Latijnse puzzel-zin 

formuleerde. Huygens begreep in 1655 dat de bolletjes links en 

rechts van Saturnus een ring moesten zijn en twintig jaar later zag 

Cassini de gaping in de A ring,  tussen wat nu de A ring en de B ring 

heet. Christiaan Huygens had in 1655 met zijn telescoop die hij 

samen met zijn broer Constantijn gebouwd had, de grote Titan maan 



gezien. Die telescoop, een lenzen telescoop, was zes meter lang en 

steunde op de vensterbank van  de boven verdieping van het nu 

verdwenen ouderlijk huis in de Haag.  

Aan de Cassini zat in 1997, de 

Huygens-sonde gekoppeld, die daar 

boven los geschoten werd door de 

pyrobout te 

ontsteken (“very 

carefully” mailde 

een wetenschapper geruststellend). 

Daarna reisde die Huygens sonde drie volle 

weken, zonder motor en verdere besturing 

rechtstreeks naar de geheimzinnige 

maan Titan, verborgen achter een dik wolkendek van  allerlei gassen. 

15 Januari 2005 landde de Huygens in de methaan modder van Titan. 

Wat een sensatie was dat toen en ongeloof en spanning. De 

prachtigste  beelden van een vreemde ijskoude wereld, die op wel 

aards leek.   

De baan van de Cassini daar boven bij Saturnus tussen de D ring en 

het wolkendek van Saturnus zelf is deze laatste weken telkens de 

zelfde. De duik vanaf het verste punt in de omloopbaan, de apoapsis 

op 1,3 miljoen km afstand van Saturnus (3 X aarde maan)  naar 

beneden, naar Saturnus zelf toe, dus naar de periapsis begint met 

een snelheid van 9000 km/uur en loopt op naar 76150 km/uur. Als de 

omloopbaan bijgesteld moet worden, gebeurt dat boven in de 

apoapsis. Zo’n bijstelling heet OTM, Orbit Trim Manoever. Hier naast 

de noordpool van Saturnus!! ( Er was een extra trim manoever toen 

het wolkendek  te dicht genaderd werd. Half augustus.)  



Bij het omhoog klimmen naar de apoapsis komen telkens nieuwe 

manen en verschijnselen in zicht. Een voorbeeld:  

woensdag 16 08 2017 kwam Titan’s orbit in zicht, ik 

stel me voor dat je een berg beklimt en het uitzicht 

telkens verder reikt. Het ISS instrument (Imaging 

Science Subsystem), één van de 12 instrumenten aan 

boord van de Cassini, maakte bijgevoegde afbeelding  

van de onregelmatig gevormde maan Kiviuq.  Naam verwijst naar 

held bij de Eskimo’s. 

 

 

Daarna nam de ISS het weer bericht van Titan voor ons op en de 

grote radio antenne boven op de Cassini (zender en ontvanger èn 

bescherm instrument) stuurde dat naar één van de drie Deep Space 

Network ontvangers op aarde!  

Nu wil ik een stuk verder terug naar het begin van ons denken over 

het zonnesysteem.  

Kepler, die langs de rand van de middeleeuwen en de nieuwe tijd 

balanceerde, heeft het in een dik boek over de harmonie van de 

kosmos en bedoelt daar mee letterlijk dat de planeten een eigen 

toon hebben, zodat de sferen muziek maken. Muziek die wij net niet 

kunnen horen maar  er wel zou zijn !  

Grappig is nu dat de Cassini Scheiding ontstaat door een resonantie 

van “één octaaf”, een resonatie van 2 1. Als de deeltjes in de Cassini 

Scheiding twee maal de omloop gemaakt hebben dan heeft de maan 

Mimas één rondje afgelegd. Door aantrekkingskracht van Mimas en 

die resonantie blijft de Cassini Scheiding open, vrij van ijsbrokjes en 

sneeuwvlokjes. De Encke Scheiding wordt door Pan open gehouden 

door een ingewikkelder resonantie en Prometheus en Pandorra 

houden samen de Keeler Gap open (ook in de A ring).  De muziek 

theorie van Pythagoras -☺  komt om de hoek kijken.  

Kiviuq 

2010 Imaging Science 

Subsystem 000 Bret 

Gladman 



Vier jaar geleden, voor mijn 83ste verjaardag, kreeg ik van mijn 

dochter Marjo  De Planeten cadeau,       

The Planets van Dava Sobel, wetenschaps journalist bij de New York 

Times.  

Het hoofdstuk over Saturnus heet bij haar: Muziek der Sferen. 

Op YouTube kun je een prachtige  uitzending van en over haar 

vinden. Leuk en interessant. Charmante oude dame en als je niet 

genoeg Engels kent, niet erg, toch interessant geweest als je even 

naar die site geweest bent.  

edybevk@dds.nl 

Edysterren.eu   klikken en daar weer op rood les 8 en les 9 

Edy 

 

Wetenschappers kunnen het ook mis hebben. 

Als men onbekend terrein betreedt of voorspellingen doet, dan is er 

een kans dat je je vergist of dat je kritiek krijgt. Elke voorspelling of 

elk onderzoek moet nu eenmaal in het begin nagetrokken worden en 

sceptisch zijn is soms noodzakelijk. Enkele voorbeelden: 

Lord Kelvin noemde in 1899, toen Röntgen zijn “X-stralen” had 

ontdekt, dit een grap. Het jaar nadien veranderde hij van mening 

toen hij de originele publicatie had ontvangen. 

In 1908 beweerde Edward Pickering: “Telescopen hebben hun 

maximale grootte bereikt, grotere hebben geen nut meer”. Het jaar 

nadien was er “first light” voor de 150 cm telescoop op Mount 

Wilson. 

In 1925 toonde Cecilia Payne-Gaposchkin in haar doctoraal 

proefschrift aan dat sterren voornamelijk bestaan uit waterstof en 

helium, de rest van de elementen waren “verontreinigingen”. Haar 



mentor, Henry Norris Russell, overtuigde haar van dit niet te 

publiceren. Het ging immers in tegen de heersende opvatting. Vier 

jaar later  kwam Russell tot hetzelfde besluit en in zijn publicatie 

vermelde hij heel kort haar naam. Ook nu nog denken velen dat deze 

ontdekking door Russell gebeurde. 

1954: fysicus Charlie Townes werkt aan een experiment voor de 

bouw van een laser. Twee nobelprijswinnaars – Isaac Rabi en 

Polykarp Kusch – drongen aan op de stopzetting van dit programma. 

Drie maanden later werkte de laser. 

Begin de jaren 1990 kreeg David Jewitt geen telescooptijd om te 

zoeken naar objecten in de Kuipergordel. Hij gebruikte dan maar tijd 

die hij kreeg voor andere projecten.  In 1992 ontdekt hij, samen met 

Jane Luu, het eerste Kuiperobject (1992 QB1). 

In 1995 ontdekken Major en Queloz de eerste exoplaneet 51 Peg b. 

Theoretische vooroordelen verhinderden dat HD 114762 b, ontdekt 

in 1989, als exoplaneet werd aanvaard. Met zijn massa van 10,98 

maal die van Jupiter en vooral met een gemiddelde afstand tot de 

ster van 0,353 AE kon dit geen planeet zijn! Het zou een bruine dwerg 

zijn want reuzenplaneten kwamen niet zo dicht hij hun ster voor. Of 

hoe ons idee van een planetenstelsel beïnvloed werd door ons eigen 

systeem. 

Toen rond 1980 de eerste gravitatielens werd ontdekt (de dubbele 

quasar QSO 0957+461 A,B), kreeg Ed Turner de raad er meer op te 

houden. Het was immers een nutteloze curiositeit. 

           Tony 

 

 


