


“[…] Verre van een geïsoleerde en ontoegankelijke 
wetenschap is de Astronomie de wetenschap die ons van 
dicht bij raakt, is ze degene die het meest nodig is voor onze 
algemene ontwikkeling en is ze tezelfdertijd diegene waarvan 
de studie het meeste charme biedt […] Ze mag ons niet 
onverschillig zijn omdat ze ons leert waar en wat we zijn […]”

Astronomie Populaire – Camille Flammarion (1888)



• Wie ben ik?
• Mijn astro-uitrusting?

• Om te observeren
• Literatuur

• Mijn Urania-carrière
• Waarnemen: in het begin en nu

• Eerste stappen in waarnemen (+ wat astrofotografie)
• Plannen van een waarneemsessie
• Apps, software en websites

• Astroschetsen
• Een nieuwe start

• Bewerken van schetsen (indien nog tijd & interesse)



• 46j

• Mortsel

• Natuurkunde: lic + doc
• Astrofysica enkel in 2de kandidatuur



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2718376/

DNA vergelijking van deze 
botten (Frombork Kathedraal, 
Polen) met haren gevonden in 
een kalender in bezit van 
Copernicus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2718376/




• Welke telescoop
• Lenzenkijker vs spiegelkijker (collimeren leek me complex)

• Montering
• Alt-Az of equatoriaal (leek me complex)

• Wat kan ik er mee zien
• Planeten en maan (mooi, meer te zien dan ik dacht)
• Deepsky objects (wauw, kan je dat allemaal zien)

• Lichtopvang en vergroting

• Budget (300 EUR) vooropgesteld

• Eerste gedacht: 80 à 90 mm lenzenkijker op alt-az…
• Werd toch een Dobson na bezoek aan Urania



• Verrekijker (een erfstuk: Lancia 16x50) 

• Februari 2016: eerste telescoop: Orion XT6 Dobson
• Red dot finder
• 25 mm Sirius Plössl (1,25”) (inbegrepen)
• 9 mm UWA (1,25”)
• Omegon collimator laser (slecht uitgelijnd bij aankoop) →

collimator kapje
• Omegon twin light

• Mei 2016
• Camera-adapter voor DSLR
• Mercuriusovergang: Orion zonnefilter
• Nevelfilter Omega DMG NPB



• Aanpassingen en uitbreidingen:
• Omegon twin light  → Orion Red Beam II

• Red-dot finder→ Orion RACI 9x50 (5°)

• Januari 2018: XT6 → XT8i

• November 2019: Baader folie + karton: geknutselde zonnefilter

• December 2019: Omegon waarnemingsstoel



• Oculairen & lenzen:
• Barlow Celestron X-Cel LX (2x)

• Explore Scientific 6,7 mm – 82° (1,25”)

• Explore Scientific 35 mm – 70° (2”)

• Baader Hyperion Zoom IV 8-24 mm + Barlow (2,25x)
• Via Te-les-koop

• Celestron Micro Guide
• Via Te-les-koop

• Filters:
• 11, 12, 58A, 80A, 47, 15, 25, 21

• Maanfilter en 0,9 ND

• Astronomik CLS



• Juni 2020: mijn koffer: Accu-Case (Spheretec)



• Juli 2020: volgplatform (kijkerbouw UGent)
• Snelheid aan te passen

• Eerst: door gewicht telescoop slipt volgmotor om as: goed fixeren

• Niet constant stilstaand beeld

• Object ongeveer een uurtje te volgen: een verademing bij schetsen

• Eind november: eerste batterij leeg



• November 2020: yogamat-dauwkap
• met velcro & secondelijm (opgelet voor dampen van uithardende lijm!)



• Nog op het verlanglijstje:
• SQM-L (objectievere meting transparantie)

• Filters:
• Baader Neodymium

• De ideale telescoop: veel lichtopvang, gemakkelijk te transporteren en snel op 
te stellen 



• Ijking van een collimator laser: 50 Euro dan toch niet weggegooid

Min. 2x focusafstand 



• Eerste testen met Celestron Micro Guide
• Berekenen van de brandspuntsafstand van de telescoop:

• Tijdsduur passage Capella over 6 mm in het oculair (10 metingen):
• <t> = 99,84 +/- 0,46 s

• 𝑓 =
206265

10
.4

𝑡 .cos 0,694
= 1189,98 mm         (hoeken in radialen)

• Orion XT8 : verkocht als 1200 mm dus “commercieel” correct genoeg
• Eén onderverdeling (1/60 van de totale schaal) = 17,33”

• Maar: met 2x Barlow blijkt dat de Barlow in die configuratie eigenlijk 2,51x is

• 20/12/2020 Grote Conjunctie Jupiter Saturnus:
• Onderlinge afstand: 9’32” eigen meting
• Stellarium: 9’25”





• Sky & Telescope Pocket Sky Atlas Jumbo Edition –Sinnott

• Sky & Telescope Field Map of the Moon

• Sterrenschijf

• The Cambridge Double Star Atlas – MacEvoy & Tirion

• Turn Left At Orion – Consolmagno & Davis

• The Stars, a New Way of Seeing Them - Rey

• Double and Multiple Stars and How To Observe Them – Mullaney

• The Messier Objects – O’Meara



• “Antiquiteiten” (bvb. via CataWiki)
• Astronomie Populaire – C. Flammarion (1888)
• De sterren en hun loop – Sir James Jeans (1931)
• Op ontdekking in het maanland – A.J.M. Wanders (1950)
• Gij en de sterrenwereld – Bürgel (1951)
• De mens en de sterren – J. Mielants (1965)
• The Times Atlas of the Moon – H.A.G. Lewis (1969)
• Het raadsel Mars – A.J.M. Wanders (1971)

• Ik zoek nog:
• The Modern Moon – Charles A. Wood
• Atlas of the Moon - A. Rukl
• …





• Eerste bezoek ooit: middelbaar (1985-1991)

• Lid sinds 2017

• Cursussen:
• Algemene Sterrenkunde I en II 2017-2018

• Praktische Sterrenkunde 2018 najaar

• Weerkunde 2020 voorjaar

• Ruimtevaart 2020 najaar (videopas)

• En dan was er begin 2020 plots Corona en veel heldere nachten… het 
ideale moment om met schetsen te starten



• 5 april 2020: eerste post in WGAS mailinglijst: 
• Mare Humorum (OVDD#16)

• Juni 2020: een schets in de Astrobar

• 13 september 2020: eerste waarneemsessie met 
WGAS (Oesterput)

• November 2020 en januari 2021: een schets in de Sterrenwachter

Foto: John van der Zande





• In het begin:
• Enkel red dot finder:

• Planeten, maan

• Gemakkelijk terug te vinden objecten (in de buurt van heldere sterren)

• 9x50 zoeker i.c.m. steratlas
• “Deepsk-eye-opener”

• Oefenen in sterhoppen: vnml. Messiers

• Waarnemingen bijhouden:
• Home made Excel logboek

(maar 2 maanden gebruikt)





Lipnomeer (Tsjechië) – 19/08/2020 Melkweg en Perseïde

Reuver (Nederland) – 21/07/2020 komeet Neowise



Mortsel – 21/01/2019 Volledige maansverduistering



Mercuriusovergang – 9/05/2016

• DSLR via adapter op telescoop | video-opnamen

• Prutsen met PIPP (Planetary Image PreProcessor), Registax, …
• Enkel geschikt voor planeten en maan

• Het onderste uit de Dobson-kan gehaald





• Inspiratie:
• Stellarium (stand van sterrenbeelden)

• Hoogte en positie in functie van je waarneemomgeving (huizen etc.)

• Steratlassen

• Turn left at Orion

• Deep-Sky Wonders (Sue French – Sky & Telescope)

• DeepskyLog lijstjes:
• Is object überhaupt te zien

• met mijn uitrusting

• in mijn omgeving (lichtvervuiling etc.)

• op dit moment



• “Lijstjes”:
• Messier

• Lunar 100 (Charles A. Wood)

• Star Clusters (Brent A. Archinal – Steven J. Hynes)

• Asterismen (D. Ramakers)

• The brightest planetary nebula observing atlas (Massimo Zecchin)

• Cambridge Double Star Atlas (showpieces e.a.)

• DeepskyLog

• The Astronomical League Observing Programs



• Kopie uit steratlas
• Geen nota’s maken met rode pen (zie je niet met rood lampje)

• Detailkaartjes van DeepskyLog
• Handig om te sterhoppen met oculair met lage vergroting

• Terugvinden van zwakke objecten

• Kijk ik nu wel zeker naar het juiste object ???



• www.deepskylog.be





• Apps (Android)
• Wat voor weer wordt het?

• Buienalarm

• WeatherPro (betalend)

• Sat24

• Weer&Radar

• Kan ik überhaupt iets zien?
• Golden Hour

• Astro Panel

• Clear Outside

• Nightshift

• Good to Stargaze



WeatherPro Weather&Radar Sat24



Clear Outside Astropanel Nightshift Good to Stargaze



• Apps (cont’d)
• Wat is er te zien?

• Sterhemel.waarnemen.com

• Google Sky Map

• Star Walk 2

• Fases van de Maan (+ widget)

• Overige:
• See a satellite

• ISS detector



• Software:
• Stellarium

• Lunar Terminator Visualisation Tool (LTVT)

• Websites:
• Astroforum

• Cloudy Nights

• DeepskyLog





• Door langer te kijken, zie je meer

• Een schets is een blijvende herinnering van de visuele waarneming

• Het doel is: de waarneming zo realistisch mogelijk op papier krijgen
• We leven in het digitale tijdperk

• Een veldschets hoeft niet af te zijn maar wel alle info bevatten om hem af te maken

• papier → digitale fora, WGAS mailinglijst (→ Urania website), …



• Presentatie schetsen in cursus Praktische Sterrenkunde (Jef De Wit)

• Astronomical Sketching: A Step-by-Step Introduction (R. Handy) 
(Urania BIB)

• http://www.perezmedia.net/beltofvenus/

• http://deepskysketch.com/

• …

http://www.perezmedia.net/beltofvenus/
http://deepskysketch.com/


• Eerste “schetsen” van dubbelsterren



• Eerste “schets” van Andromeda



• Eerste officiële schets 21/03/2020: M45 - start van de telling



• Grafietpotloden:
• Bruynzeel 1H tot 9B (12 stuks)

• Pastelpotloden:
• Faber-Castell: Pitt Pastel wit (1122-101), lichtgrijs (1121-270), middengrijs (1121-

230), donkergrijs (1121-233), zwart (1122-199)
• Fixatiespray: schetsen worden donker, contrast verminderd

• → bij voorkeur niet gebruiken; zeker niet voor inscannen

• Kneedgom, gewone gom, “eraser shield”, doezelaars, slijper, schuurpapier

• Fineliners:
• Staedtler: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,8

• Clipboard

• Flexibele arm voor rood lichtje → niet ideaal… te vervangen… tips welkom



• Huidige pastelpotloden: te weinig verschil



• Dank u Kerstman! Pastelpotloden

Pastelkrijtjes

Houtskoolpotloden
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• Lamphouder = smartphonehouder: iemand een beter voorstel?



• Templates



• Wees realistisch: schetsen vraagt tijd en mentale inspanning

• Een normale, korte sessie in de achtertuin:
• Maanschetsen: 1 schets per sessie

• Open clusters / asterismes: 2 à 3 per sessie

• Bolhopen : 1 schets per sessie



• Astronomical Sketching: A Step-by-Step Introduction (R. Handy)

• Sketching the Moon: An Astronomical Artist’s Guide (R. Handy et al.)

• Astroforum:
• Maanschetsen: een stap-voor-stap handleiding (Jef De Wit) 

https://www.astroforum.nl/threads/maanschetsen-een-stap-voor-stap-
handleiding.47646/



• Oefenen aan de keukentafel:
• Zoek foto’s van objecten

• DeepskyLog: detailkaarten (tot lage magnitude)

• Lunar Terminator Visualisation Tool:
• realistische rendering van het maanoppervlak voor een gegeven dag en uur

SCHETSEN MAAR !

Deepskylog kaartje



• Oefenen: schetsen van foto M36
• Onderlinge verhoudingen

• Magnitudes

foto keukentafel telescoop



• Oefenen: schetsen van LTVT rendering van Copernicus

LTVT keukentafel telescoop



• Januari 2021: oefenen met houtskool aan de keukentafel

Copernicus Reinhold Reinhold B Geminus

Overgetekend uit: 
Sketching the Moon: An Astronomical Artist’s Guide

Lunar Terminator Vizualization Tool Lunar Terminator Vizualization Tool Lunar Terminator Vizualization Tool



• TIP om rustig te starten:
• Sterarme open clusters

• Groot beeldveld (bvb Plejaden M45) (handig als je geen volgplatform bezit)

• Of gewoon: durven de uitdaging aangaan! elke schets is goed

M44: mijn 3de schets M42: mijn 4de schets



• Zoek en teken referentiesterren als eerste:
• Centraal maar zeker ook aan de rand



• Voor elke nieuwe ster: maak minimaal twee driehoeken met reeds 
getekende sterren:

Getekend
Te tekenen



• Maak een inschatting van magnitude (bvb een viertal groepen)



• Maanschetsen: (nieuwe) technieken oefenen met LTVT

Cauchy regio: goede 
oefening

- Kraters
- Helderheidsverschillen
- Zacht glooiende stukken 

tot zeer ruw terrein



Lichtgrijs pastel Doezelaar Menselijke doezelaar

In plaats van eerst de contouren van de objecten te
Schetsen in wit: hier eerst dus de achtergrond



Wit en zwart pastel

Where there is light, there is shadow.
Teken best van links naar rechts (rechtshandigen)
(slecht voorbeeld hier dus)

Kraterdetails Zacht glooiende gebieden



Zwart pastel Doezelaar

Nadeel: je veegt sommige getekende details weg

Donkerdere zones (bvb naar terminator toe of albedoverschillen door lokale bodemsamenstelling)



Middelmatig reliëf: omtrek en opvulling met wit pastel (zacht), contrasten met wit en zwart

Wit (en zwart) pastel Doezelaar



Hoog en ruw reliëf, gebieden bij terminator: felle contrasten met wit en zwart



• Vergroting/beeldveld:
• object moet zeker volledig in beeld zijn
• Ruimer zicht kan ook (meer context) (gaat ten koste van details)

• Positie object:
• hoeft niet centraal (cfr. fotografie) maar moet wel opvallen
• Zoek een herkenbare ster of vorm om centraal in beeld te kunnen houden

• Helderheden:
• Sterren: verdeel ze in groepen (ook in functie van nabewerking)
• Faint fuzzies: waarneming zo dicht mogelijk benaderen

• Details met perifeer zicht wel subtiel weergeven

• Kleuren: meestal enkel bij dubbelsterren
• We leven in de 21ste eeuw

• Veldschets = niet afgewerkt
• digitale middelen om de schets af te werken



• Twee ringmappen + insteekmapjes
• Map 1:

• Messier

• Maan

• Planeten

• Asterismen

• Kometen

• Map 2:
• Dubbelsterren

• Open clusters

• Bolhopen



• Excel lijstje
• Volgnummer
• Naam (bvb. Messier 45, Copernicus, Fairy Ring, …)
• Type object (bvb. planeet, open cluster, asterisme, maankrater, …)
• Op 15/01/2021: 86 schetsen:

• Messiers: 23%
• Lunar 100: 12%

• DeepskyLog (alles behalve maanschetsen)
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Schetsen: verdeling per object

reflectienevel

komeet

sterrenstelsel

bolhoop

planetaire nevel

asterisme

dubbelster

open sterhoop

maan

planeet




