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…sterrenkunde, het perfecte alibi om ver op vakantie te gaan 









SQM-metingen:

- Onguna Tamboti: SQM-meting 21,80

- Madisa: SQM-meting 21,42

- Madisa: SQM-meting 21,61

- Spitzkoppe: SQM-meting 21,35 in zenit maar 21,25 wanneer naar de 

Melkweg gericht, en 21,52 wanneer naar donkere stukken hemel. Later 

op de avond (0h30m): SQM 21,79!

- Hakos: SQM-meting 21,74



































































































































Canon 450Da, Sigma 300mm @f/3,5 – 60s @ 1600ASA

Eta Carina



Materiaal: 40cm Dobson, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

- Eta Carina: ziet er uit als een waanzinnige explosie! De donkere stofbanden lopen door het beeld en 

vertonen veel structuur, net zoals de heldere nevels



Omega Centauri

Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 120s @ 1600ASA



Materiaal: 75mm Pentax, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

2,1x42 mm Vixen binoculair

47 Tuc duidelijk met blote oog als een ster, maar met 2,1x42 al duidelijk een vettig bolletje (idem 

trouwens voor Omega Centauri later op de avond) 

Omega Centauri is trouwens nog groter én makkelijker op te lossen, en is duidelijk ovalig

Materiaal: 40cm Dobson, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

- 47 Tucanae vergeleken met Omega Centauri => de laatste is iets groter, beetje ovaal, maar sterren 

zijn opvallend uniform verdeeld. 47 Tucanae daarentegen heeft een opvallend heldere kern, die met 

34mm niet op te lossen is (wel bij 100-150x). In de zwakkere buitengebieden staat één opvallend 

sterretje (voorgrondster?) 

- Omega Centauri : bij 150x, maar vooral bij 225x is gans het beeld uniform gevuld met duizenden 

sterretjes, een uniek zicht aan de hemel 

- in contrast met deze 2 is M68 dan maar een klein geval. Qua concentratie zit ze tussen beide: niet 

zo'n héél opvallende kern, maar ook niet uniform verdeeld. Wat hier wel opvallend zijn de heldere 

sterren nèt buiten de bolhoop, waardoor een beetje de indruk van spiraalarmen ontstaat. Toeval, of 

horen die er nog bij?



Centaurus A

Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 120s @ 1600ASA



Canon 450Da, Zeiss Planar 50mm f/3,5 – 120s @ 1600ASA

Kolenzak



Materiaal: 75mm Pentax, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

2,1x42 mm Vixen binoculair

Kolenzak is duidelijk met blote oog als een soort langwerpig parallelogram, maar met 2,1x42 is er een 

uitloper opzij van Acrux

Met blote oog, maar héél opvallend met bino is een tweede donkere nevel boven Lambda Centauri. 

Met het hoofd schuin gehouden lijken het bijna de twee donkere glazen van een zonnebril 

NGC 4349 met 75mm Pentax en 34mm, samen in beeld met Acrux. Prachtige kleine cluster, scherp 

driehoekje van 5 sterretje met pal in het midden een zesde van vergelijkbare helderheid maar 

opvallend oranje! Onder de driehoek is nog een "wemeling" te zien, die met 8mm zoomoculair oplost in 

15-20 sterretjes

Met 34mm is in zelfde beeldveld ook al de Kolenzak te zien. Bij die vergroting is het trouwens een lust 

om rond te zwieren in dit gebied, wegens al die donkere nevel



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

Juwelenkistje



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

Kattepootnevel



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

M8 – M20



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

M42



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

M47 – M48



Canon 450Da, Pentax 75mm f=500mm – 300s @ 1600ASA

Grote Magellaanse Wolk - Tarantulanevel



Canon 650D, Zeiss Planar 50mm @f/2,8 – 120s @ 1600ASA

Grote Magellaanse Wolk - Tarantulanevel



Canon 650D, Zeiss Planar 50mm @f/2,8 – 120s @ 1600ASA

Grote Magellaanse Wolk - Tarantulanevel



Materiaal: 75mm Pentax, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

2,1x42 mm Vixen binoculair

LMC: met blote oog duidelijk als een dikke balk, met vooral erboven nog een zwakker gebied

Met de 2,1x42 is dat laatste te zien als een soort zwakke ring, excentrisch rond de dikke balk. Aan 

beide uiteinden van die balk zit er een loodrechte component: de linkse gaat naar boven (is eigenlijk de 

Tarantula-nevel) , de rechtse naar beneden 

Met de Pentax en 34mm-oculair lost die "ring" op in diverse nevelfragmenten (waarvan de Tarantula 

natuurlijk verreweg de helderste is), een 15-20-tal



Canon 650D, Samyang 16mm @f/2,8 – 120s @ 1600ASA



Canon 6D, Samyang 16mm @f/2,8 – 60s @ 1600ASA



Materiaal: 75mm Pentax, 34mm Explorer Scientific, 7mm Lanthanum, 8-24mm zoom Televue

2,1x42 mm Vixen binoculair

SMC past helemaal in beeld van 34mm, duidelijk zijn dan 2 kleinere bolhoopjes en aan de beeldrand

ook 47 Tuc. Die laatste makkelijk oplosbaar met 7mm Lanthanum

47 Tuc duidelijk met blote oog als een ster, maar met 2,1x42 al duidelijk een vettig bolletje (idem 

trouwens voor Omega Centauri later op de avond)



Canon 650D, Samyang 16mm @f/2,8 – 120s @ 1600ASA



Canon 650D, Samyang 16mm @f/2,8 – 120s @ 1600ASA






