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Wat 

 Charles Messier (1730 – 1817) &  
Pierre Méchain (1744 – 1804) 

 110 objecten 

is nou eigenlijk een Messier Marathon? 



Wat 

 Alle 110 objecten in één nacht. 

 Theoretisch mogelijk: maart-1e helft april 

 Idealiter: 25˚ - 40˚ Noorderbreedte 

 Geen GoTo 

 

 In onze contreien is 90+ meer gebruikelijk 

is nou eigenlijk een Messier Marathon? 



Waarom 

 Haastwerk: je hebt geen tijd om rustig 15 min 
per object te kijken 

 Niet alle Messierobjecten zijn even boeiend 

 

 Toch: 

 Voorbereiden is ook leuk 

 Uitdaging 

 Kick als het lukt! 

zou iemand dat willen doen? 



Waarom 

 Omdat ik een fotograaf ben 

 Omdat het nog nooit fotografisch door een 
Nederlander gedaan is 

 

 Voorbereiden is ook leuk 

 Uitdaging 

 Kick als het lukt! 

fotografisch? 



Hoe? 

 Plan: weekend 28 maart 2014 

 Vrijdag, met zaterdag als backup 

 Mijn eigen spul: 

 Robtics 80mm ED 

 Canon 5D MkII 

 HEQ5 Pro montering 

 Koffie & vrienden 

planning 



Hoe? 

 Schema: 

 Ca. 7 uur duister: 21:04 – 04:16 

 Zon onder tussen 19:06 – 06:24 

 Tijd: 

 5 min. belichten per foto 

 2 min. slewen & framen 

 Soms 2,3,4 objecten per foto 

 Geen pauzes 

planning 



Hoe? 

 Info: 
http://messier.seds.org/xtra/marathon/marat
hon.html 

 Software: 
http://www.otterstedt.de/atm/software-
messier.html 

 Tips en verslagen, bijv.: 
http://www.astroforum.nl/ 

 

planning 
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Hoe? 

 A: Onhaalbaar optimistisch: 

 87 foto’s, 110 Messiers, 4 min. per foto 

 B: Alles boven 12° boven horizon 

 76 foto’s, 94 Messiers, 8 min. per foto 

 

 Lijstje meegenomen met alle 110 objecten (A) 
maar wel 5 min. belichten per foto 

planning 



Hoeveel? 

 Eerste een avondje uitproberen: 22 feb. 

 Leerpuntjes: 

 Goed uitlijnen: use time to save time. 

 Eerste foto kan ca. 1 uur na zon onder 

 Geen vaste belichtingstijd, maar afhankelijk van 
mate van schemering 

 Laptop (om te loggen) vooraf vast opstarten (inc. 
software) 

 Slewen kan heel snel gaan (< 10 sec)  winst! 



Hoeveel? 

 Het werd in de avond maar niet helder! 

 Meridiaanflip 

 Ruzie met handcontroller 

 04:00 – het veld wordt leger en leger – 
gezelligheid gaat naar bed 

 Lichter en lichter… en nog zoveel te gaan 

 Power op, 15 min te vroeg 



Hoeveel 
http://www.petelaa.nl/Messier2/ 
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Tips 

 Voorbereiding – lees heel veel verslagen 

 Voorbereiding – plan een lijstje, vink af 

 Voorbereiding – al je spullen bij de hand 

 Tafeltje, extra rode lamp, laptop/papier 

 Gezelligheid, of iemand om tegen te praten 

 4:00 is het moeilijkste moment 

 Vergeet niet te eten/drinken (8 uur is lang!) 


