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Hallo, ik ben Dirk Van Luyten. 
Geboren te Lier op 10 juni 1962 onder het sterrenbeeld Tweelingen groeide ik van jongs af aan op met een grote 
fascinatie voor de sterrenhemel, de maan en de planeten. 



Sterrenbeelden spraken tot mijn verbeelding en ik legde mij er op toe om ze te leren kennen via een 
Planisphere (een draaiende schijf waarop je ieder moment kon zien welke configuraties er aan de 
hemel stonden.)



De eerste Apollovluchten en de maanlanding herinner ik me nog levendig. We hadden het geluk van thuis bij 
mijn grootouders een zwart-wit tv te hebben waarop we dit wonderlijke gebeuren samen konden volgen. Mijn 
grootmoeder kon het niet vatten dat er mensen op de maan konden wandelen, ‘trucage’ zei ze …..
Ook bij de latere Spaceshuttle-vluchten was ik er als de kippen bij om alles zo nauw mogelijk te volgen.

Tijdens mijn middelbare schooltijd aan het St. Gummaruscollege te Lier leerde ik Koen Van Der Auwera 
kennen die net zoals ik een enorme interesse in de nachtelijke hemel had.
Zijn vader had een oude telescoop (lenzenkijker) die tot mijn verbeelding sprak.
Koen was lid van Urania en door hem heb ik de sterrenwacht leren kennen en ben ik ook lid geworden.

Rond 1980 hebben we samen de basiscursus sterrenkunde gevolgd, met succes!  We vonden het geweldig om 
les te krijgen van de befaamde Gerard Bodifee! Meer nog, zelfs Armand Pien was er bij tijdens de uitreiking 
van de getuigschriften! Ik vond dat ik het dubbel en dik verdiende daar ik de moeite deed om iedere 
dinsdagavond met mijn fiets na schooltijd van Pulderbos naar Hove
te rijden om deze cursus te volgen......



Onze beide eindwerken op de middelbare school hadden bijgevolg ook iets te maken met astronomie, namelijk 
‘Jupiter’ en ‘Voyager bij Saturnus’. Hoe ver kan een passie op die leeftijd al gaan?



Deze passie vergde natuurlijk ook wel wat investeringen.

Mijn eerste toestel dat ik kocht voor waarnemingen van de nachtelijke hemel was een verrekijker 7x50 , 
die al een redelijk groot beeldveld had. 
Ik was verbaasd hoeveel meer je hiermee al kon zien dan met het blote oog.
Dubbelsterren en kraters op de maan werden zichtbaar, evenals Andromeda en de Orionnevel.

Ook enkele boeken , waaronder de hemelkalender werden er bij gehaald om bij heldere nachten 
de hemel af te turen .



Wat later spaarde ik ijverig om een eerste 
telescoop aan te kopen, een Newton 115 mm.

Nog meer details werden zichtbaar , de ringen van 
Saturnus en de maantjes van Jupiter waren mijn 
favoriete objecten. 

Mijn interesse hiervoor ging zelfs zo ver dat ik zelf 
tabellen maakte en berekende wanneer en waar 
welke maantjes stonden.



Mijn eerste interesse in de astrofotografie werd gewekt door de mooie foto’s van maan, planeten en sterrenstelsels 
die ik in allerlei boeken tegenkwam.

De volgende investering drong zich op. 

Ik schafte mij een, voor die tijd, redelijk goede camera aan ,de Canon A1, alsook een telelens 50-135 en een 
adapter voor aansluiting op mijn kleine telescoop.

Talrijke experimenten  en oeverloze zoektochten later maakte ik mijn eerste foto’s van hemelobjecten.

Let wel, we spreken hier niet over digitale fotografie! Er werd gewerkt met filmrolletjes van 100, 200 of 400 ASA die 
werden ontwikkeld bij een fotograaf. Hierbij mocht je niet vergeten te vermelden dat het om nachtopnames ging, 
anders werden ze gewoon weggegooid wegens … ‘mislukt’.

Van volgen en lang belichten was totaal nog geen sprake.



Ik voelde me steeds meer uitgedaagd en droomde van een grotere telescoop. Spijtig dat de kostprijs van die toestellen 
zo hoog was dat de aanschaf ervan helaas nog niet mogelijk was voor mij. Maar ik vond een oplossing!
In de shop van Urania schafte ik me een boek aan waarin met de nodige uitleg en gedetailleerde plannen beschreven 
werd hoe je zelf een kijker kon bouwen. 

Ik vond mezelf handig genoeg en vol goede moed begon ik aan de bouw van een 15 cm telescoop.
In slechts enkele weken lukte het me om deze telescoop inclusief statief en montering in elkaar te steken.
De enige zware investering bestond erin dat ik een spiegel diende aan te kopen daar ik hem zelf slijpen niet echt zag 
zitten. Dit deed ik bij Lichtenecker Optics in Hasselt.

Visueel was dit weer een hele stap voorwaarts, veel meer details werden zichtbaar, maar fotografisch lukte het niet 
echt. Op dat moment gaf astrofotografie mij niet echt veel voldoening en verdiepte ik me de volgende jaren vooral in 
natuur- en macrofotografie.

Mijn zelfgebouwde telescoop gebruikte ik voornamelijk voor visuele waarnemingen. Ik bouwde hem nogmaals om tot 
een Dobson. 



Foto: Dobson 15 cm



Met ouder worden kwam ik in een mallemolen van werk, gezin, kinderen, … waardoor waarnemen en astronomie op 
de achtergrond raakten.
Ik bleef wel nog een beetje de speciale fenomenen zoals maans- en zonsverduisteringen volgen en raadpleegde 
soms de hemelkalender maar dat was het dan ook.

Af en toe werd de Dobson nog wel eens van onder het stof gehaald .
Als het helder was en er waren vrienden of kennissen was het altijd een evenement om aan hen de kraters op de 
maan ,de maantjes van Jupiter of de ringen van Saturnus te tonen.

Bij de uitstap van mijn werk, nu iets meer dan 2 jaar geleden,  kreeg ik als uitstapcadeau een waardebon van ... jaja … 
Urania! Een fijne attentie die de droom om me weer meer toe te leggen op de astrofotografie een beetje dichterbij 
liet komen. Het was het kleine zetje dat ik nog nodig had om opnieuw lid te worden en me weer helemaal te 
verdiepen in de wondere wereld van de nachtelijke hemel.



Astrofotografie is weer in mijn leven.

Een goede digitale camera bezat ik al, de Canon 550d.
Ik nam onmiddellijk terug contact op met mijn vriend Koen. Vermits hij heel die periode actief is gebleven in de 
astronomie deed hij heel veel ervaring op betreffende fotografie, materiaal en software.
Ik heb hem mijn ambitie uitgelegd en hij heeft mij praktisch veel leuke dingen laten zien en ook goede raad gegeven 
betreffende lenzen en materiaal.

Een goede telelens, lichtgevoelig met deftige optiek was onontbeerlijk.
Hoe kleiner de f-waarde, hoe lichtgevoeliger maar ook meestal hoe
duurder......
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een Tele Sigma 100-400, f 5-6.3.
Deze lens kan ook voor natuurfotografie gebruikt worden en geeft voor
astrofotografie heel mooie resultaten.
Daarna volgden nog een lichtgevoelige groothoeklens, de Sigma 17-50, f2.8
en een afstandsbediening.

I



Voor astrofotografie is licht verzamelen heel belangrijk!

Dit kan door de ISO waarde te verhogen, maar dat gaat dan weer ten koste van ruis op de foto.
Een langere belichtingstijd is een tweede mogelijkheid.
Echter de sterren bewegen … ‘t is te zeggen, de aarde draait om haar as waardoor het ‘lijkt’ dat de sterren bewegen.

Uit de hand een foto nemen van de sterrenhemel is quasi onmogelijk ... Langer dan 1 of 2 sec. belichten geeft al een 
bewegingsfout en door heel kort te belichten krijg je te weinig licht binnen om ook maar iets te zien op de foto.
Een statief is dus zeker noodzakelijk, net zoals een afstandsbediening die je in je camera kan pluggen om via een 
kabeltje de afdruk van de foto te maken. Deze werkwijze vermijdt een bewegingsfout en je kan zo ook de tijd en een 
reeks afdrukken instellen.

Foto: Beweging van de aarde t.o.v. de Poolster:
Camera met groothoeklens op statief gericht 
naar de Poolster
Resultaat na stacking met
een lens van f2.8 op 17mm
50 opnames van 86 sec. op ISO100



Een heel handig en goedkoop toestelletje 
om langer te kunnen belichten is 
de Omegon mini track Lx3 te gebruiken 
met een niet al te zware lens, mijn eerste 
volgtoestelletje dat ik heb aangeschaft.

Bij een goede afstelling kan je hiermee tot 1 
à 2 minuten belichten zonder stersporen te 
zien.
Dit vrij eenvoudig toestelletje plaats je op 
een statief , op het toestel bevestig je een 
balhoofd waarop de camera zich bevindt.
Door een klein buisje richt je dit toestel zo 
goed mogelijk naar de poolster, je draait dit 
toestelletje op zoals een kookwekkertje , je 
zoekt een object en je kan gaan 
fotograferen.



Zo kon ik starten met de eerste deftige stappen in de astrofotografie.
De Melkweg was een leuke uitdaging om fotografisch vast te leggen. Onderstaande foto's tonen dat je met een simpel en 
redelijk goedkoop volgtoestelletje (minitrack) toch al mooie resultaten kan bereiken.

Op het eiland Tenerife waar je een prachtige sterrenhemel kan waarnemen heb ik op de flanken van de hoogste berg "de 
Teide" enkele mooie opnamen kunnen maken van de Melkweg. (ISO 800 f2.8, 6x68 sec. 17mm)



Ook in de Zwitserse bergen kan je de Melkweg mooi fotograferen (ISO 800 f2.8, 45 sec 17mm).
Zelfs bij ons in Zoersel op een donkere maanvrije nacht is de Melkweg zichtbaar (ISO 400 f2.8, 80 sec 17mm).



De eerste foto's van de maan met de telelens laten blijken dat deze lens zeker geschikt is voor astrofotografie.
De foto’s werden genomen op 400mm iso800 1/200sec. en gecropped.



Scherpstellen bij het fotograferen van sterren is het moeilijkste en belangrijkste.
Gelukkig bestaan hiervoor wel wat hulpmiddeltjes, waarvan het belangrijkste het Batinov-masker, eigenlijk 
onmisbaar voor de beginnende astrofotograaf.
Dit plaats je voor de lens en je richt op een heldere ster.
Als de spikes mooi door het midden gaan is het beeld scherp.
Deze Batinov-maskers bestaan in alle maten.



Ziehier mijn eerste poging om de Orionnevel en de Pleiaden met de telelens te fotograferen.
Orion : Iso 1600 10sec. op 196mm, f6.3
Pleiaden: Iso 400 30sec. op 100mm, f5



De toch al degelijke resultaten die ik met mijn camera, volgtoestelletje en deze lenzen kon bekomen deden me dromen van 
meer....
Een telescoop met volgmontering drong zich op.

De meeste astrofotografen bezitten lenzenkijkers, ik opteerde echter voor een spiegeltelescoop om volgende 2 redenen:

1.  De aankoopprijs is een stuk minder voor spiegeltelescopen.
2.  Ik was in het bezit van een redelijk goede telelens die ik voor astro kon gebruiken.

Fotografische resultaten van een Newton geven ook zogenaamde "spikes" aan de heldere sterren (door ophanging van de 
vangspiegel) wat toch iets extra geeft aan de foto, maar dit is een persoonlijke smaak natuurlijk.

Nadeel is wel dat je regelmatig moet collimeren (d.w.z. de vangspiegel / hoofdspiegel juist instellen).
Ook aanschaf van een Comacorrector is noodzakelijk voor astrofotografie. De Coma is typerend voor die telescopen die 
parabolische spiegels gebruiken, waaronder reflectoren. Wanneer het licht van een ster het brandpunt niet rechtstreeks 
raakt (buiten de as), verschijnt de vervormde ster als een Coma.
De Comacorrector minimaliseert deze aberraties en maakt de waarneming van de deep sky helderder.

Ik kreeg de kans om een tweedehands Newton spiegeltelescoop van 20 cm / f4 aan te kopen.
(f4 = zeer lichtgevoelig, dus ideaal voor astrofotografie!)



Het belangrijkste onderdeel ontbrak nu nog : De montering.

Een stevige montering met een accuraat volgmechanisme is 
toch wel één van de belangrijkste onderdelen om je 
succesvol aan iets meer gevorderde astrofotografie te 
wagen.

Na enkele maanden een Vixen-montering met 
volgmechanisme te hebben uitgetest schafte ik me een EQ6-
R-Pro van skywatcher aan. Een montering die niet zo 
goedkoop was maar heel positieve reviews heeft gekregen 
en waar ik met een draagvermogen van 20kg nog uitzicht 
had op eventueel latere uitbreiding of verzwaring van mijn 
kijker.

Met wisselend succes werden mijn eerste deep sky
opnames geboren.
Op het einde van deze presentatie heb ik enkele 
voorbeelden van deze opnames toegevoegd en naast de 
opnames gezet die ik nu maak.                                                                                                                            



De eerste opnames deed ik nog zonder guiding , belichting tot 2 minuten kon, maar beter resultaat kon je bekomen door 
langer te belichten.

Hiervoor heb ik een volgkijkertje aangeschaft voorzien van een volgcamera. Via het programma PHD kan je hiermee 
richten op een volgster. PHD houdt dan deze volgster in het vizier en stuurt de montering bij wanneer het moet. 
Belichting tot wel 10 minuten zijn zo perfect mogelijk.

Om de opnames nog te verbeteren en de belichting te optimaliseren is het gebruik van een lichtpollutiefilter ook aan te 
raden. Op sommige plaatsen in België is het erg gesteld met lichtvervuiling.
Daarom heb ik de Optolong L-Pro filter aangeschaft waar ik heel tevreden over ben.

Verder merkte ik op dat bij lange belichting en vele uren opnames aandampen van volgkijker en vangspiegel voor grote 
problemen kan zorgen.
Om dit te vermijden heb ik zelf een dauwkap gemaakt voor mijn Newton, welke heel effectief is.
Voor mijn volgkijker heb ik een dauwlintje aangeschaft.
Een batterij voor het dauwlint en voor eventueel de stroomvoorziening om op verplaatsing te gaan is tevens heel nuttig!



Wat betreft de verwerking van gemaakte foto' s:

Over de termen in verband met ruisvermindering, vignetering, bad pixels enz. (Lights, Darks, Flats, Bias,
Darkflats enz. …) ga ik hier niet verder uitweiden, dit zou te technisch worden.

Samengevat gaat het over zoveel mogelijk opnames maken en deze dan samen stacken met Darks, Flats enz. om
zoveel mogelijk details uit de opnames te halen.

Dit deed ik oorspronkelijk in het programma Deep skystacker met afwerking in GIMP.
Nu gebruik ik hiervoor het programma Astro Pixel Processor dat veel meer mogelijkheden heeft. De afwerking gebeurt in 
Lightroom en Photoshop.



Zo ziet mijn volledige montering er uit:



Speciaal om ook op reis aan astrofotografie te kunnen doen voorzag ik een reismontering.

De Mini track is een heel handig toestelletje om mee op reis te nemen maar heeft zijn beperkingen.
Een zeer goed alternatief hiervoor is de Star Adventure.
Dit toestel kan zonder problemen een zwaardere telelens dragen en perfect volgen tot minstens 2 minuten.



Volgende foto’s tonen de evolutie aan die gemaakt is 
gedurende 2 jaar astrofotografie.



M1 krabnevel

Nov 2019



M1 krabnevel

Maart 2020



M15 Bolhoop

Sept 2019



M15 Bolhoop

Nov 20



M27 Halternevel

Dec 2019



M27 Halternevel

Aug 2020



M33 Driehoeknevel

Nov 2019



M33 Driehoeknevel

Nov 2020



M31 Andromedastelsel

Sept 2019



M31 Andromedastelsel

Sept 2020



M42 Orionnevel

Dec 2019



M42 Orionnevel

Maart 2020



Einde van de voorstelling maar allerminst van mijn 

grote passie!


