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Over Urania's Astroreizen 

Het begon allemaal in 1996.... 

 ....met een eerste verkenningsreis naar het Canarische eiland 
Tenerife. 

 Later dat jaar volgde de eerste "echte" groepsreis naar Tenerife. 

Bijna 20 jaar later.... 

 ... bereisden we, tijdens meer dan 100 Astroreizen, meer dan 30 
bestemmingen wereldwijd 



Voor iedereen 

 Voor alle belangstellenden.  
 

 Geen voorkennis van sterrenkunde of wetenschap vereist.  
 

 Je hoeft geen lid te zijn van Urania. 
Ben je geboeid door de sterrenhemel of geïnteresseerd in 
astronomische verschijnselen, en wil je tegelijkertijd een stukje 
van de wereld zien, dan verwelkomen we je graag als 
astroreiziger!  
 

 Steeds georganiseerd door een erkende reisorganisator. Urania 
staat in voor het samenstellen en begeleiden van het 
wetenschappelijk en astronomisch programma.  
 



Referenties 

 Op de website van Urania:  
http://www.urania.be/urania/astroreizen 

 

 De site van Astroreizen zelf:  
http://www.astroreizen.com/ 

 

 Op Facebook, Instagram, Flickr en Youtube 

http://www.urania.be/urania/astroreizen
http://www.astroreizen.com/


Welke thema’s 

Met Urania 

 Eclipsreizen (totale en ringvormige) 

 Poollichtreizen (IJsland, Lapland, …) 

 Andere astronomie reizen (kometen, overgangen, observatoria, ..) 
 

Los van Urania 

 Natuurreizen 

 Filosofiereizen (o.m. met Gerard Bodifee) 

 Muziekreizen (o.m. met Sigiswald Kuijken) 

 



Deze avond … 

 1. Een terugblik uit eigen ervaring 
 
 

 2. Wat kan je nog verwachten 



11 augustus 1999: “Onze” eclips 

 Mijn eerste contact met Urania 

 Met de bus naar Frankrijk 

 Veel randeffecten gezien, maar een dapper wolkje verstopte de 
corona 
 
 

Maar de microbe is gebleven … 



2006: Totale zonsverduistering in Side, 
Turkije 



2008: Totale zonsverduistering 
Siberië 



Met bekende medereizigers … 



… en onze lokale gids … 



Bezoek aan “Sterrenstad” 



Het Rode Plein en nog wat noodzakelijke inkopen 



Russische rivier, 2 letters 



Novosibirsk Kremlin 



2009: Totale zonsverduistering 
China 

De langste eclips van het millennium 



Shanghai 



Eclipssite Jinshanwei 



Omgeving Shanghai 



Jiuzhaigou en Huanglong 



Panda’s in Chengdu                               en Boeddha van Leshan 



Af en toe naar “de Chinees” 

Af en toe naar “de Chinees” 

  Het leger van Xi’an 



2010: Totale zonsverduistering 
Rapa Nui 



De eclipsreis met de langste voorbereiding …. 



Via Santiago de Chile naar Paaseiland (Isla de Pascua, Rapa Nui) 



Bezoek in de dagen voor de eclips 



… en de zon was er juist op tijd … 



Nadien naar de Atacama woestijn en Bolivia 



Ook de Monturaqui krater en ALMA 



2011: Onze zuidelijke sterrenwacht in 
Namibië 



Hakos: Zuidelijke sterrenwacht van Urania 

Gamsberg IAS 
Observatory 

H.E.S.S. 
High Energy 
Stereoscopic System 



Doorheen Namibia 

Sossusvlei 



Walvisbaai, de robben …    … naar de Himba’s 



Uiteraard ook de wildparken 



2012: Totale zonsverduistering  
Australië 



Een grote rondreis “down under” 

Singapore 



Sydney 



Melbourne 

Adelaide 



Woomera 

Coober Pedy, 
ondergronds Uluru 



Bush experience Alice Springs 

Barrier Reef 



.. En dan natuurlijk de eclips … 

Palm Cove 



2013: Totale zonsverduistering 
Oeganda 



Van Entebbe naar Masindi en de Murchinson Falls … 



… Naar Gulu voor een heel korte eclips … 



… en dan naar de Chimpansees …  en de tree climbing lions … 



… en tenslotte de gorilla’s … 



Een paar filmpjes … 

 Varaan: http://youtu.be/uswJIBhIck0 

 Python: http://youtu.be/01mfOY9-tsQ 

 Eclips: http://www.youtube.com/watch?v=c0rUAbqDzAw 

 Gorilla: https://www.youtube.com/watch?v=pgoGNhowJJw 

 

http://youtu.be/uswJIBhIck0
http://youtu.be/01mfOY9-tsQ
http://youtu.be/01mfOY9-tsQ
http://youtu.be/01mfOY9-tsQ
http://www.youtube.com/watch?v=c0rUAbqDzAw
https://www.youtube.com/watch?v=pgoGNhowJJw


2014: Kampeersafari naar Botswana 



Moremi Crossing 



Terug naar Maun 



Onze accommodatie … 



Allemaal beestjes … 



Einde aan Victoria Falls 



2015: Totale zonsverduistering 
Faeröer eilanden 



Per schip van IJmuiden via Newcastle naar de Faeröer 







En dan de eclips dag … 

 Vroeg uit de veren om een goed plaatsje in te nemen 

 

 Heel veel wolken en regen … 

 

 Maar dan toch … 
… met het radiomoment van het jaar …. 





2016: Eclipsreis Laos – Cambodia - 
Indonesia 



Thailand … … Mekong in Laos … 

Angkor 



Eclips in Palembang, Sumatra 



Programma 2016 

 Poollichtreis: 30 januari - 4 februari 2016 – IJsland 

 Poollichtreis: 8 - 12 februari 2016 - Lapland (Luosto) 

 Eclipsreis: 25 feb - 13 maart 2016 - Laos & Cambodia en Indonesië 

 Davidsfonds cultuurreis: 28 mei - 4 juni 2016 - Proceno (Italië) 

 Filosofiereis: 18 - 25 juni 2016 – Kreta 

 Astroreis voor jongeren: 31 juli – 07 augustus 2016 – Tenerife 

 Eclipsreis: 27 aug. - 9 sept. 2016 - Réunion & Mauritius 

 Filosofiereis: 18 – 25 september 2016 - Naxos 

https://www.youtube.com/watch?v=sEmcbd4Dgx0


Toekomst 2017 en later … 

 Eclipsreis: 17 februari – 3 maart 2017 – Chili 

 Eclipsreis: 10 - 26 aug. 2017 - USA : van Salt Lake City tot Denver 

 Eclipsreis: 11 - 26 aug. 2017 - USA : Washington & Oregon 

 Eclipsreis: 17 – 25 aug. 2017 – USA: Nashville 

 Natuurreis: 13 – 25 januari 2018 - Antarctica 



En nu inschrijven …. 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 


