
Sterhoppen,
een hopeloze zaak?



Wat is sterhoppen?

star hopping
= letterlijk “springen van ster naar ster”

sterhoppen
= vertrekkend vanuit een zichtbaar punt aan de 
hemel naar een alsnog onzichtbaar object gaan

variant: kraterhoppen



Waarom sterhoppen?

- omdat je geen goto of  pushto hebt
- om zeker te zijn dat je goto of  pushto op de juiste 
plaats zit
- plezier van het vinden van (zwakke) objecten



Wat heb je nodig?

- ‘iets’ dat de weg wijst: sterrenschijf, kaartje, foto, 
atlas, planetariumprogramma, goed geheugen,…



Wat heb je nodig?

- je eigen ogen: eerste vertrekpunt bij elke sterhop
- een zoeker: vergeet niet uit te lijnen!

9x50
≈5° beeldveld



- geen zoeker? gebruik je oculair met het grootste 
beeldveld Field of  View Calculator

1,25” ≈   1,25” 2” ≈ 2” 3”
68° 43° 82° 50°

Wat heb je nodig?

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/


- houd rekening met de oriëntatie van je telescoop

Wat heb je nodig?



- atlas: noord is boven, west is rechts
- west: waar sterren verdwijnen (zonder volgen)
- noord: sterren komen in beeld als je telescoop 
naar Poolster beweegt

noord
Newton

noord
refractor, SCT, Mak

Wat heb je nodig?



- atlas (min of  meer)
onderste boven (180°)

Wat heb je nodig?



- gespiegeld beeld
- gespiegelde atlassen bestaan niet
- vergt wat hersengymnastiek, maar went
- kijk of  je planetariumprogramma kan spiegelen
- gebruik een spiegeltje om je atlas te lezen 

Wat heb je nodig?



Dirk VR over het zoeken naar M81/82:

De positie van die twee aan het firmament (zeer hoog en bijna 
pal Noord) was verre van ideaal om er met mijn manuele, 
equatoriaal (EQ5) opgestelde refractor (120/1000) naartoe te 
hoppen.
De focuser met oculair zat voortdurend tegen de driepoot of  de 
tube zelf  zat tegen de flexibele stangen voor het manueel volgen. 
Uiteindelijk het geheel bijna een kwartslag gedraaid totdat ik van 
de obstakels bevrijd was; dat brengt natuurlijk mee dat je 
voortdurend op de 2 assen manueel moet bijdraaien om iets in 
beeld te houden, maar ja "voor niks gaat de Zon op".
Zelfs dan kreeg ik de twee niet zomaar te pakken .... Uiteindelijk 
de laser erbij genomen om de tube grofweg in de goeie richting 
te zetten en na een kwartiertje had ik ze dan toch te pakken.

Wat heb je nodig?



- type montering

alt-azimuth montering = intuïtief

Wat heb je nodig?



- zoek het object dat je wil zien in je atlas
- zoek een blote oog ster in de buurt
- zoek die ster aan de hemel 
- in lichtvervuilde omgeving: langere sterhop

- zet die ster in de zoeker
- controleer de sterren in de omgeving

- zoek een sterhop tussen de referentiester en je 
object
- maak zoveel mogelijk gebruik van sterpatronen 
(i.p.v. individuele sterren): driehoeken, lijnen,…
- neem niet (noodzakelijk) de kortste weg

Stap voor stap



- bepaal het beeldveld van je zoeker of  telescoop
- maak een ‘herkenningsring’

Tips!



- zoeken in het zenit is lastig
- wacht eventueel tot het object wat lager staat

- bekijk een sterhop al eens thuis

- voor bewegende objecten (planeten, planetoïden,
kometen,…) kan je een post-it in de atlas plakken

- aarzel niet om verschillende media te gebruiken 
(bv. eerst atlas dan detailkaartje of  foto)

Tips!



Voorbeelden blote oog

Mizar/Alcor?



Voorbeelden blote oog

Poolster?



Voorbeelden blote oog

Spica?



Voorbeelden blote oog

Andromedanevel?



Voorbeelden blote oog

Dubbelcluster?



Hoe ik een object zoek

- Interstellarum Deep Sky Atlas
- 200 000 sterren (tot mag 9.5)

http://www.deep-sky-atlas.com/


Hoe ik een object zoek

- soms geen blote oog ster op de pagina
- heldere objecten (bv. bino)
- Pocket Sky Atlas: 30 000 sterren (tot mag 7.6)

https://www.shopatsky.com/pocket-sky-atlas


Hoe ik een object zoek

- detailkaartje (1°) en DSS-foto’s (30’ en 15’)
- PDF aangemaakt met DSL (www.deepskylog.org) 

http://www.deepskylog.org/


Hoe ik een object zoek

- ik gebruik dus verschillende media

- met planetariumprogramma kan je inzoomen
- Stellarium: basis 600 000 sterren (tot mag 10.5)
- veel gebruikt: SkySafari (betalend)
- Cartes du Ciel (niet mooi, maar effectief)
- hoe zwakker de sterren, hoe minder betrouwbaar
- foto’s brengen dan redding

- denk aan je nachtzicht!

http://stellarium.org/nl/
https://skysafariastronomy.com/
https://www.ap-i.net/skychart/nl/start


Even oefenen

M51?

5° zoeker



Even oefenen

M51?

?

5° zoeker



Even oefenen

M81/82?

5° zoeker



Filmpjes

- de basis: Starhopping 101 deel 1, 2, 3, 4, update
- sterhop voor +100 objecten: Star Hopping

https://www.youtube.com/watch?v=IUV244kjsVs
https://www.youtube.com/watch?v=mennv3DFq0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ceXB_KMjj9k
https://www.youtube.com/watch?v=AhoUWqUM9H8
https://www.youtube.com/watch?v=3l2ceIqJsbs
http://starhopping.org/search-star-hopping-episodes/

