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Galileo Galilei 
 

- Italiaanse wetenschapper (1564-1642)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        middelvinger van Galileo (1737) 

 Galileo waaneemproject – Jef  De Wit – WGAS – 29 oktober 2015 

“the godfather of 
visual astronomers 

and astrosketchers” 
 

         Michael Rosolina 



Misverstand 1 
 

- niet ontdekker van de telescoop 

- 1608 door Hans Lipperhey of  Sacharius Jansen 

- filmpje 
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http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/storia/estoria1.html


Misverstand 1  
 

- Hoe dicht kom je bij de ontdekking van de telescoop? 

  1 = huis Janssen 2 = huis Lipperhey 

- detailinfo voor je bezoek aan Middelburg 
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http://www.lansbergen.net/site/de-uitvinding/65-de-huizen-van-hans-lipperhey-en-zacharias-janssen.html


Telescoop 
 

- Galileo verbeterde de 

  ‘Hollandse kijker’ 

- eerste versie (juni 1609): 

  vergroting van 3x 

- 25 augustus 1609: presentatie 

  telescoop vergroting van 8x 

- doel: militair en handel (boten) 
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Telescoop 
 

- telescoop gemaakt eind 1609 – begin 1610 

- opening 15 mm (lens 37 mm) 

- brandpuntsafstand 980 mm -> f/65 

- vergroting 21x (maar niet het origineel oculair) 

- beeldveld 15’ 

- hout met – oorspronkelijk – rood leder  
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Telescoop 
 

- telescoop gemaakt in 1610 

- opening 51 mm 

- brandpuntsafstand 1330 mm 

- f/26 

- vergroting 14x 

- beeldveld 15’ 

- hout met papier 
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Telescoop 
 

- originele lens (gebruikt 

  in 1609 en 1610) 

- 3,7 cm (f/26) 

- vergroting 20x 

- gevallen in 17e eeuw 
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Telescoop 
 

- Galileo had een wetenschappelijke voorsprong 

- werkte met diafragma (effectieve opening 1,5 à 2,5 cm) 

- had meer vergroting dan de ‘concurrentie’ 

- beste beeldkwaliteit van zijn tijd (al is dat relatief) 

 

 

        

 

 

 

       constructie 

       van de buis: 

       filmpje 
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http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/storia/estoria4.html


Telescoop 
 

- latere versie tot 30x (eerste gebruik maart 1610?) 

- bolle lens als objectief, holle lens als oculair 

- ontwerp had een rechtstaand beeld (toneelkijker) 

- zeer klein beeldveld (ongeveer 15’) 

- slechte kwaliteit (onscherp, vervormd beeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- handleiding om een telescoop à la Galileo te maken 
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http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/risorse/how_to_make_telescope.pdf


Misverstand 2 
 

- niet de eerste die telescoop 

  naar nachthemel richtte 

- Engelsman Thomas Harriot 

  op 26 juli 1609 

- telescoop 6x 

- pas gepubliceerd in 1651 
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Misverstand 3 
 

- niet de eerste die telescoop 

  naar de Zon richtte 

- Engelsman Thomas Harriot 

  eind 1610 

- telescoop 6x 

- pas gepubliceerd in 1651 
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Siderius Nincius 
 

- ‘De sterrenboodschapper’ 

- waarnemingen winter 1609-1610 

- publicatie maart 1610 

- dun (60 bladzijden) 

- baanbrekend werk 

- eerste druk = duur 

  (USD 662.500 in 2010) 

 

- fotoversie origineel 

- tekstversie (html) in het Latijn 

- tekstversie (html) in het Italiaans  

- piratenversie uit 1610 !! 

  (Frankfurt) 
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http://www.rarebookroom.org/Control/galsd2/index.html
http://digilander.libero.it/padetti/4/Sidereus Nuncius/sidereus.htm
http://digilander.libero.it/padetti/4/Sidereus Nuncius/nunzio.htm
http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/astro_early/id/141/


Siderius Nincius 
 

- ontdekking reliëf  op de Maan 

  -> weerlegging van de ‘perfecte’ 
      wereld van Aristoteles  
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Siderius Nincius 
 

- ontdekking 4 manen van Jupiter 

  -> niet alles draait rond de Aarde 
 

geocentrisme   vs heliocentrisme 

 (Ptolemaeus)  (Copernicus) 
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Siderius Nincius 
 

- extra sterren (oplossen Melkweg) 

- planeten zijn schijfjes 

  (geen puntjes zoals de sterren) 

 

- eerst ongeloof  omdat niemand 

  de waarnemingen kon bevestigen 

  (door slechtere telescopen) 
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Istoria e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari  
 

- ‘De geschiedenis en bewegingen 

  van zonnevlekken en hun 

  eigenschappen’ 
- ook: ‘Brieven over zonnevlekken’ 
- brieven aan de Duitser 

  Mark Welser (1612) 

- publicatie maart 1613 

- 164 bladzijden 

- fotoversie origineel  
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http://www.rarebookroom.org/Control/galsol/index.html


Istoria e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari  
 

- zonnevlekken 

  -> rotatie van de Zon 

 

- schijngestalten Venus 

  -> heliocentrisme  
 

- ‘ringen’ van Saturnus 
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In de voetsporen van 
 

- zelfbouwpakket naar aanleiding van 400 jarig bestaan 

- beter dan Galileo: achromatisch doublet 5 cm 

- beter dan Galileo: oculair (25x, 1,5°) + 2x barlow (50x) 

- mogelijkheid om oculair à la Galileo te maken 

  (vergroting van 18x, zeer klein beeldveld) 

 

 

 

 

 

 

 

       nog steeds te 

       koop: +/- 50 € 
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In de voetsporen van 
 

- resultaten met de Galileoscope (Michael Rosolina) 
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In de voetsporen van 
 

- resultaten met de Galileoscope (M44 en M22) 
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In de voetsporen van 
 

- 17 lenzen 

- veel dank aan 

  Peter Van den Eijnde 
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In de voetsporen van 
 

- lens: opening +/- 3 cm, korte brandpuntsafstand +/- 9 cm 

  -> groot beeldveld, lage vergroting 

  -> redelijke kwaliteit 

- Galileo: opening +/- 2 cm, lange brandpuntafstand 

  -> zeer klein beeldveld, hogere vergroting 

  -> slechte kwaliteit 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien 

2. reliëf  op de Maan 

3. manen van Jupiter 

4. schijngestalten Venus 

5. ‘ringen’ van Saturnus 

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 1: sterren 
 

- veel extra sterren zichtbaar 

  met een telescoop 

- Galileo zag tot mag 8,5 

- bijvoorbeeld: 

  Plejaden, Stier (6x), 

  Orion (9x),… 

- filmpje 

 

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_6.html
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Uitdaging 1: sterren 
 

  20/8/15 

    met het blote oog: 

      5 sterren 

    op statief 

    12,5 mm oculair 

    7x, FOV +/- 5,5° 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan 

3. manen van Jupiter 

4. schijngestalten Venus 

5. ‘ringen’ van Saturnus 

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 2: de Maan 
 

- schetsen in waterverf 

  november en december 1609 

- publicatie maart 1610 

- weerlegging van de ‘perfecte’ 

  wereld van Aristoteles  

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/object/GalileoGalileiDrawingsOfTheMoonZoom.html


Uitdaging 2: de Maan 
 

- overlevering van 11 maanschetsen 

- van waarschijnlijk slechts 8 waarnemingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron 

datum uur (= UT + 1) lunatie colongitude nummer 

30/11/1609 16:00 4,4 - 4,8 dagen 321° F1 

18:00 322° F2 (= E1) 

20:00 323° E1 (= F2) 

01/12/1609 17:30 5,6 – 5,8 dagen 334° F3 

02/12/1609 17:00 6,6 – 6,8 dagen 346° F4 

03/12/1609 17:00 7,7 dagen 358° E2 

17/12/1609 05:00 20,0 – 20,1 dagen 162° E3 (= F5) 

05:00 162° F5 (= E3) 

18/12/1609 05:00 21,0 – 21,2 dagen 174° E4 (= F6) 

07:00 175° F6 (= E4) 

19/01/1610 05:00 23,6 dagen 203° F7 
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http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1978JHA.....9..155W/0000155.000.html
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Uitdaging 2: de Maan 
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Uitdaging 2: de Maan 
 

- reproductie van de schetsen van Galileo 

- liberatie maakt ‘echt’ vergelijken moeilijk 

- Jane Houston Jones 

- 7 cm Tele Vue Ranger 
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Uitdaging 2: de Maan 
 

- hoogte van de bergen 

  bereken 

- filmpje 

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_1.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/object/GalileoGalileiDrawingsOfTheMoonZoom.html


Galileo waaneemproject – Jef  De Wit – WGAS – 29 oktober 2015 

Uitdaging 2: de Maan 
 

- grote kraters dicht bij de terminator 

- best wat vergroten 

- niet met volle Maan (geen reliëf) 

 

 Clavius (25/6/15) 

     vergroting 14x 

     6,5 mm oculair 

     handgehouden 

     met wat steun 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter 

4. schijngestalten Venus 

5. ‘ringen’ van Saturnus 

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

 - waarneemboek van Galileo 

   (januari 1610) 
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

- gebruik van een micrometer om de positie van de 

  maantjes nauwkeuriger te bepalen 

- filmpje 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_1.html
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

- berekening van de banen is niet 

  zo gemakkelijk 

- hiernaast een jovilabe uit de 

  2e helft 17e eeuw 

- filmpje 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_2.html
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

- 12 januari 1610: 

   verduistering van een van 

   de manen door de 

   schaduw van Jupiter 

- pas in 1612 begreep Galileo 

  wat er was gebeurd 

- poging om op basis van de 

  beweging van de maantjes (en 

  vooral de verduisteringen) 

  tijdsbepaling op zee mogelijk 

  te maken... 

- … alleen bewegen boten 

  te veel 
1763 
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

- daarom bedacht Galileo de ‘celatone’ 

  (= een telescoop op je hoofd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- filmpje 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_2_3.html
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

- eind oktober 2015: opkomst 3u (ochtendobject) 

- momenteel samen met Venus en Mars aan de hemel 

- Ganymedes (mag. 5,5), Io (mag. 5,9), 

  Europa (mag. 6,2), Callisto (mag. 6,5) 

- helder genoeg, probleem is afstand tot Jupiter 

- zoveel mogelijk vergroten, gebruik statief 
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Uitdaging 3: Jupiter 
 

  eind juni 2015 

    te laag in de avondschemering 

 

  twee dagen geleden (27/10/15) 

    bijna volle maan, gebruik statief 

    25 mm (3,6x): geen maantjes 

    10 mm (9x): 1 gemakkelijk, 1 moeilijk 

    6,5 mm (14x): 3 maantjes 

    bleven zwak: vooral Callisto 

    Europa en Io niet gesplitst (11”) 

    probleem: overstraling Jupiter 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter      

4. schijngestalten Venus 

5. ‘ringen’ van Saturnus 

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 4: Venus 
 

- eerste waarneming begin december 1610 

- brief  11 december 1610 

- publicatie in 1623 

- filmpje 

 

 

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_3.html
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Uitdaging 4: Venus 
 

- grootte varieert van ongeveer 10” tot 60” 

- verband tussen fasen en grootte 

    hoe smaller = hoe groter 

- mag. tussen -3,8 en -4,6 

 

- eind oktober 2015: 

  opkomst 3u (ochtendobject) 

- 23” diameter, 53% belicht 

- momenteel samen met 

  Jupiter en Mars aan de hemel 

- zakt terug naar de Zon 

- wordt kleiner en meer belicht 
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Uitdaging 4: Venus 
 

- beste periode = rond benedenconjunctie 

- overstraling (cf. slechte optiek) 

- laag aan hemel = slechte seeing 

- hoe groter de fase, hoe gemakkelijker 

  (zelf  met 7x50 bino) 

- zoveel mogelijk vergroten, gebruik statief 
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Uitdaging 4: Venus 
 

 1 uur na zonsondergang (25/6/15) 

    fase 38%, grootte 30” 

    overstraling    

    handgehouden met steun 

    10 en 6,5 mm oculair (9x en 14x) 

 

 rond zonsondergang (29/6/15) 

    minder overstraling 

    fase 35%, grootte 32” 

    handgehouden met steun 

    enkel vermoeden met 5 mm Nagler (18x) 
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Uitdaging 4: Venus 
 

Oplossing: Venus overdag 

 

- geen overstraling (beter contrast) 

- hoog aan hemel = betere seeing 

- zoeken is moeilijker (kompas) 

- pas op voor de Zon ! 

 

 overdag (30/6/15) 

    fase 34%, grootte 32,4” 

    op statief 

    10 mm oculair is nipt (9x) 

    met 6,5 mm niet te missen (14x) 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter      

4. schijngestalten Venus      

5. ‘ringen’ van Saturnus 

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 5: Saturnus 
 

- brief  uit juli 1610 

- Saturnus bestaat uit 3 

  hemellichamen 
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Uitdaging 5: Saturnus 
 

- in 1612 zag hij niets… 

- … en in 1616 waren ze er terug? 

 

 

 

      

 

     - pas in 1656 begreep 

       Christiaan Huygens wat 

       er gaande was 

     - filmpje 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_4.html
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Uitdaging 5: Saturnus 
 

- grootte tussen 14,5” en 20,1” (plus ringen = x2) 

- mag. tussen +1,5 en -0,2  

- kantelen van ringen 

 

- zo veel mogelijk vergroten 

  (min. 30x ??) 

- om de 15 jaar verdwijnen 

  de ringen (2025) 
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Uitdaging 5: Saturnus 
 

  eind juni 2015 

    duidelijk gele kleur 

    best op statief 

    10 mm enkel vermoeden (9x) 

    met 6,5 mm (14x) duidelijk ovale vorm (lijkt UFO) 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter      

4. schijngestalten Venus      

5. ‘ringen’ van Saturnus      

6. zonnevlekken 

 

Bonus: 

7. Neptunus 
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Uitdaging 6: de Zon 
 

- waarneemboek (ca 1612) 

- filmpje 

 

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_5.html
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Uitdaging 6: de Zon  
 

- animatie met schetsen van 5 tot 29 juni 1612  
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Uitdaging 6: de Zon  
 

- publicatie (1613) 

- eerste waarnemingen 

  zonder bescherming 

  (vooral bij zonsondergang) 

- later projectiemethode 

  (veiliger en accurater) 

- filmpje 

 

 

http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/cannocchiale/dswmedia/simula/esimula1_5_1.html
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Uitdaging 6: de Zon  
 

- alleen de grote vlekken 

   (vanaf  grootte aarde) 

- geen detail 

 

 2 vlekken (23/6/15) 

     gemakkelijk 

     10 mm oculair (9x) 

     handgehouden 

     25 mm moeilijker 

      (3,5x) 
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Uitdaging 6: de Zon  
 

 3 vlekken (2/7/15) 

     1 gemakkelijk 

     2 met moeite 

     op statief 

     10 mm oculair (9x) 

     6,5 mm niet scherp 

       (14x) 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter      

4. schijngestalten Venus      

5. ‘ringen’ van Saturnus      

6. zonnevlekken       

 

Bonus: 

7. Neptunus 



Uitdaging 7: Neptunus 
 

- waargenomen 28 december 1612 en 27 januari 1613 

- dicht bij Jupiter 

- ingetekend als een gewone ‘ster’ 
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Uitdaging 7: Neptunus 
 

- Jane Houston Jones: Neptunus & Jupiter 

 

      volgende kans: 

 

      april 2022 

      (zeer laag in de  

      ochtendschemering) 
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Uitdaging 7: Neptunus 
 

- informatie voor eind oktober 2015 

- magnitude 7,9 

- vrij laag in Aquarius (declinatie -10°) 

- culmineert rond 20u45 (op 29° hoogte) 

- best zoekkaartje maken 
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Uitdaging 7: Neptunus 
 

  21/10/15, Hove 

     vochtige hemel (transparantie) + storende Maan 

     starhoppen niet evident 

     25 mm oculair (3,5x): niet  te zien  

     10 mm (9x): moeilijk 

     6 mm (14x): goed te zien, maar zwak 

     niet te onderscheiden van andere zwakke sterren 

       (geen kleur, blijft stellair) 
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De uitdagingen 
     waarneming: 

1. extra sterren zien      

2. reliëf  op de Maan      

3. manen van Jupiter      

4. schijngestalten Venus      

5. ‘ringen’ van Saturnus      

6. zonnevlekken       

 

Bonus: 

7. Neptunus       
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- verrekijker of  telescoop 

- met statief 

- vergroting tussen 10 en 20x 

- goto toegelaten 

- datum, tijd, instrument, vergroting, 

  seeing en transparantie 

- schetsen van elke waarneming 

 

- 11 verplichte waarnemingen 

- 2 optioneel 

 

meer info 

 

https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- reliëf  op de Maan 

- bereken van de omlooptijd van de 4 Galileïsche manen 

  (minimum 17 dagen: Callisto) 

- timing van 2 verduisteringen van een Galileïsche maan 

  (door de schaduw van Jupiter) 

- M45 (Plejaden) 

- ‘ringen’ van Saturnus 

- fase van Venus 

  (minstens halve cyclus + verandering in grootte) 

- berekening rotatiesnelheid Zon (aan de evenaar) 

- beweging komeet tussen de sterren (geen rechte lijn) 

- Neptunus 
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- gebied rond Lambda Orionis (of  Cr 69) 

      met het blote oog 

      = 1 wazige ster 
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- M44 (Kreeft)  
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- extra: poollicht waarnemen 

- Galileo bedacht (waarschijnlijk) de term Aurora Borealis 

- Aurora = Romeinse godin van de dageraad 

- Boreas = Grieks voor noordenwind 

- dacht dat het afgekaatst zonlicht was (1619) 

- zelf  waargenomen? (is mogelijk in Italië!) 
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- extra: poollicht waarnemen 
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- op 28 oktober observeerde 

  Galileo de supernova van 1604 

- zonder telescoop… 

- zijn verklaring: de nieuwe ster 

  ontstond uit de samenstand 

  tussen Jupiter en Mars (met 

  Saturnus in de buurt op 9 

  oktober) 

- loog over de waarneemdatum 

- verder weg dan de Maan 

- publiceerde er nooit over 
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Astronomical League’s Galileo Program 
 

- extra: “observe a naked-eye supernova in the Milky Way 

  galaxie” ?? 

- sinds 1604 slecht één SN 

  met blote oog zichtbaar: 

  1987A (zuidelijk halfrond) 
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Astronomical League’s Galileo Program 
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Belangrijkste bronnen 
 

- The Galileo Project 

- Museo Galileo 

- Astronomical League’s Galileo Program  

- Wikipedia 

- Cloudy Nights 

 

http://galileo.rice.edu/index.html
http://galileo.rice.edu/index.html
http://galileo.rice.edu/index.html
http://galileo.rice.edu/index.html
http://catalogue.museogalileo.it/
http://catalogue.museogalileo.it/
http://catalogue.museogalileo.it/
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
https://www.astroleague.org/al/obsclub/galileo_club/galileo_club.html
http://www.cloudynights.com/index/
http://www.cloudynights.com/index/
http://www.cloudynights.com/index/
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Pauze 
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Lenzen 
 

- 9 x 90/2.8 -> opening 32 mm 

- 4 x 85/2.8 -> opening 30 mm 

 

reserve: 

- 2 x zoom 85-150/3.2 

- 1 x zoom 85-150/?? 

-> meer vergroting 

 



Lenzen 
 

- 1:2.8 = de f-waarde 

- 90 = brandpuntsafstand in mm (F) 

- opening = brandpunt / f-waarde 

          = 90 mm / 2.8 = 32 mm 

 

- vergroting = 

  brandpunt lens / brandpunt oculair 

  bv. 25 mm oculair = 3,6 x 

         12,5 mm oculair = 7,2 x 

         6 mm oculair = 15 x 

 

- door korte brandpunt: 

  moeilijk scherpstellen 
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Telescoopbuis 
 

- brandpuntsafstand = 9 of  8,5 cm 

- keukenrol 22,2 cm 

- knip mooi in twee: 11,1 cm 

  (prototype: 9,7 cm) 

- beter te lang dan te kort 

  (kan nog altijd een stukje af) 

- zit de lens te los in de keukenrol 

   duct tape rond de lens 
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Overbrugging naar 1,25 inch 
 

- karton cornflakesdoos opgerold tot juiste maat 

- vastplakken met plakband 
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Zonnefilter 
 

Baader AstroSolar filter 

 

- zeer goed contrast 

- goedkoop (€ 25 voor A4) 

- natuurlijke witte kleur 

- helder beeld 

- zelfbouw 

- fragiel 

- minder geschikt 

  voor blote oog 
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Zonnefilter 
 

- ring van karton cornflakesdoos 

- gebruik passer 

- binnendiameter: 3,2 of  3 cm 

  buitendiameter: zelf  meten (+/- 4,9 cm) 

   gebruik schuifpasser 

- zonnefilter: vierkant +/- 7 x 7 cm 
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Statief 
 

- stil beeld (meer detail, zwakkere objecten) 

- object blijft in beeld 

- nekpijn bij hoge(re) objecten (beter ligstoel) 



Statief 
 

- mogelijkheid tot bouwen ‘sky window’ 
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Tot slot 
 

- hartelijk dank voor de aandacht 

- vergeet je waarnemingen niet te melden 

  op de mailinglijst 
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