
Ik heb het Messier certificaat, 
wat nu?

Olivier Van Aelst

April 2020



Inhoud

► Inleiding

► Mijn astronomisch CV

► Messier objecten

► Wat na Messier?

► Deepskylog

► Herschel-400

► Besluit



Mijn astronomisch CV

► 10 jaar:  eerste boek over het heelal

► Gedeeltelijke zonsverduistering 1976

► Bouwen van een 15cm Newton (planetarium Zoo)

► Observaties tot 1982

► 2004: Venus overgang is de trigger van 2de carrière

► 2004: Celestron 20 cm Newton

► Deepsky fanaticus

► Messier certificaat en Herschel 400 certificaat

► Waarnemen in de Provence

► 2008: 18’’ Obsession

► 2012: laatste object van Herschel II (met capella aan de kapel)

► 2016: Lunt 60 mm

► 2019: Herschel 2500  (met dank aan Jef !)



20cm Celestron Newton



Obsession 18” (45 cm)



Rondvraag ?

► Wat observeren jullie, met welke apparatuur?

► Wat zijn jullie plannen?



Most popular objects



Messier Lijst

► • 40 melkwegstels (bijv. M31, M33, M51, M81)

► • 29 bolvormige sterrenhopen (bijv. M13, M5, M3, M22)

► • 27 open sterrenhopen (bijv. M45, M44, M11, M35)

► • 6 heldere nevels (bijv. M42/43, M8, M17)

► • 4 planetaire nevels (M57, M27, M97, M76)

► • 1 supernova restant (M1)

► • 1 helder deel in de Melkweg (M24)

► • 1 dubbelster (M40)

► • 1 asterisme (M73)



Messier certificaat (VVS)

2011 sinds 2018

► Brons : 110 168

► Zilver : 50 133

► Goud : 25 53

► Peiling  ….



Bijkomende informatie

► http://www.messier.seds.org/

Alle informatie over Charles Messier en zijn objecten.

► http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1052:

Gratis opzoekkaartjes tot magnitude 7. Een heerlijk formaat voor 
gebruik bij de telescoop.

Bron: VVS  (http://www.deepsky.be/VVSmessiercertificaat.pdf)

► SkySafari

http://www.messier.seds.org/
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1052
http://www.deepsky.be/VVSmessiercertificaat.pdf


TIP !



Most popular – niet Messier

► Pos 32 en 36: NGC 869 / 884 (dubbel cluster in 
Perseus)

► Pos 51 – NGC 7331 – Galaxy Pegasus

► Pos 52 – NGC 3628 – Galaxy Leo

► Pos 57 – NGC 6960 – Sluiernevel Cygnus

Bron: deepskylog – situatie 2011

► Dat zegt al wat !! (Messier is niet al wat de klok 
slaagt)



NGC 7331 - Pegasus

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/27874.jpg


Sluiernevel - Cygnus

Zichtbaar in een zoeker!!!



Wat na het messier certificaat ?

► Caldwell

► Deepmap 600

► Arp

► Hickson

► Fred’s 200 planetaire nevels

► Edge on galaxies

► Palomars (moeilijk!)

► Herschel 400

► Herschel II

► Herschel 2500



Hoe gaan we systematisch te 
werk?

► Deepskylog!

► Deepskylog!

► Deepskylog!



Demo’s Deepskylog

► Eenvoudige zoek opdrachtjes

▪ Heldere objecten in een bepaalde sterrenbeeld

▪ Edge on galaxies



Caldwell



Caldwell

► What: 
▪ While Charles Messier made a catalogue of faint fuzzy objects to be 

avoided when searching for comets, Sir Patrick Caldwell-Moore has 
made a catalogue of beautiful and interesting objects you should, literally, 
go out of your way to observe. 

▪ The 109 objects on the list range from magnitude 1 through 13, and 
Declination +85° to -80°, so some diligence will be required. The benefits 
far outweigh any inconvenience, however, as you will be treated to many 
wonderful new sights to behold in the night sky, and maybe even make 
some new international observing friends along the way.

► Controversiele lijst



Caldwell

6 = NGC 6543 the Cat's Eye Neb. 53 = NGC 3115 the Spindle Galaxy

9 =  Sh2-155 the Cave Nebula at RA 22:56.8 55 = NGC 7009 the Saturn Nebula

11 = NGC 7635 the Bubble Nebula 57 = NGC 6822 Barnard's Galaxy

13 = NGC  457 the Owl Cluster or Phi Cas Cluster 59 = NGC 3242 the Ghost of Jupiter

14 = NGC  869/884 Double Cluster h and Chi Persei 63 = NGC 7293 the Helix Nebula

15 = NGC 6826 the Blinking Nebula 64 = NGC 2362 the Tau CMa Cluster

19 =  IC 5146 the Cocoon Nebula 65 = NGC  253 the Sculptor Galaxy

20 = NGC 7000 the North America Nebula 68 = NGC 6729 the R CrA Nebula

24 = NGC 1275 Perseus A 69 = NGC 6302 the Bug Nebula

27 = NGC 6888 the Crescent Nebula 70 = NGC  300 galaxy in the Sculptor Group

31 =  IC  405 the Flaming Star 72 = NGC   55 galaxy in the Sculptor Group

33 = NGC 6992/5 Eastern Veil 77 = NGC 5128 Centaurus A

34 = NGC 6960 Western Veil 80 = NGC 5139 Omega Centauri

35 = NGC 4889 in Coma Cluster 85 =  IC 2391 the Omicron Vel Cl.

39 = NGC 2392 the Eskimo Nebula 89 = NGC 6067 the S Normae Cluster

41 = Melotte 25 the Hyades 92 = NGC 3372 the Eta Car Nebula

42 = NGC 7006 very distant globular 94 = NGC 4755 the Jewel Box Cl.

46 = NGC 2261 Hubble's Variable Nebula 100 =  IC 2944 the Gamma Cen Cluster

49 = NGC 2237-9 the Rosette Nebula 102 =  IC 2602 the Theta Car Cl.

50 = NGC 2244 cluster in Rosette Nebula 103 = NGC 2070 the Tarantula Neb.

53 = NGC 3115 the Spindle Galaxy 106 = NGC  104 47 Tucanae

http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n6543.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n3115.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n7009.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n6822.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n0869.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n7293.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n2362.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n0253.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n7000.html
http://www.seds.org/~spider/spider/LG/n0055.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n5128.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n5139.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/i2391.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/hyades.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n3372.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n4755.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n2244.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/i2602.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n2244.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n2070.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n3115.html
http://messier.obspm.fr/xtra/ngc/n0104.html


NGC 1275 – Perseus A cluster

► Peter Henderickx TIP !

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/41857.jpg


NGC 2392: Eskimo nevel



Planetaire nevels
TIP !



Het blinken van planetaire nevels
► http://www.sterrenkunde.nl/deepsky/bestanden/blinking.pdf

Let tijdens het blinken op de
volgende punten
1. Nemen alle sterren in helderheid af?
2. Is er een ‘ster’ die minder verzwakt dan
de anderen?
3. Is er een ster waarvan de helderheid
gelijk blijft?
4. Is er een ster die niet uitdooft, maar
juist in helderheid lijkt toe te nemen?

http://www.sterrenkunde.nl/deepsky/bestanden/blinking.pdf


Tips bij het blinken
► Bedenk tijdens het blinken dat planetaire 

nevels niet altijd heftig reageren op 
dezetechniek Beweeg het filter daarom 
niet alleen snel tussen oog en oculair, 
maar ook langzaam.

► Neem de tijd om tijdens het blinken de 
sterren te bestuderen. Neem het 
sterrenveld in je op voordat het filter 
voor de ooglens van het oculair wordt 
geschoven. Vergelijk dit beeld terwijl je 
de blinkingtechniek toepast.

► De blinkingtechniek geeft betere 
resultaten wanneer de waarnemer zich 
onder een zwarte doek bevindt. 
Strooilicht kan namelijk weerkaatsen op 
de spiegelende laag van het filter en de 
waarneming bemoeilijken. 

► Gebruik geen handschoenen tijdens het 
blinken! Gelet op het bovenstaande punt 
vergroot dit de kans dat het filter tussen 
duim en wijsvinger glijdt… 

► Wanneer de blinkingtechniek wordt 
toegepast, is de verzwakking van de 
sterren evenredig aan hun helderheid; 
zwakke sterren zullen verdwijnen, maar 
heldere sterren zullen zichtbaar blijven, 
alleen is hun magnitude (schijnbaar) 
afgenomen.



Sluiernevel - Cygnus

Zichtbaar in een zoeker!!!



Crescent Nevel - Cygnus

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/25872.jpg


Deepmap 600
► http://pages.sbcglobal.net/raycash/dmcon.htm



Deepskylog



Arp

► Wat: peculiar galaxies

▪ Spiral with detached segments

▪ One armed

▪ High surface companions on arms

▪ Interacting galaxies

► Moeilijk?

▪ 11 Messier objecten

▪ 5 Caldwell

▪ 27 Hershell 400



M51: spiral with large companion on arm 
(NGC 5195)

► Michiel Boltjens – 20cm – 107x – Nelm 6.2

TIP !

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/44463.jpg


M82 - unique
► Peter Henderickx

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/23576.jpg


NGC 3769 – interacting double galaxies
Ursa Major



Hickson

► The Hickson Catalog comprises 100 compact groups of galaxies and was compiled by the 
professional astronomer Paul Hickson from Vancouver, Canada.

► To qualify for the catalog, the individual groups needed a) to be compact, b) to have at 
least four members in a certain magnitude range, and c) to be isolated, excluding groups 
belonging obviously to the larger dense galaxy clusters  

► In the abstract of a review on compact groups of galaxies (2), Paul Hickson writes: 
"Compact group of galaxies have posed a number of challenging questions. Intensive 
observational and theoretical studies are now providing answers to many of these, and 
at the same time, are revealing unexpected new clues about the nature and role of these 
systems. Most compact groups contain a high fraction of galaxies having morphological 
or kinematical peculiarities, nuclear radio and infrared emission, and starburst or active 
galactic nuclei (AGN) activity. They contain large quantities of diffuse gas and are 
dynamically dominated by dark matter. They most likely form as subsystems within 
looser associations and evolve by gravitational processes. Strong galaxy interactions 
result and merging is expected to lead to the ultimate demise of the group. Compact 
groups are surprisingly numerous, and may play a significant role in galaxy evolution. " 



Observing Hickson
► http://www.reinervogel.net/pdf/Hickson.pdf

http://www.reinervogel.net/pdf/Hickson.pdf


Hickson 44 - Leo





Waarnemingstips

► Het belangrijkste: een 
donkere hemel

Een donkere hemel is 
belangrijker dan opening

► Spiegel moet afkoelen

► Warm gekleed / gepaste 
schoenen

► Piraten ooglap en donkere 
doek

► Zittend waarnemen

► Perifeer waarnemen

► Neem je tijd

► Materiaal

▪ Rood lampje

▪ Filters (UHC)

▪ Dauwkap!

▪ Voeding

▪ Zoekkaartjes (zelfs met 
goto)



Informatie

► Deepskylog.be

► Astroforum.nl

▪ Vooral het forum, starparties Be-Nl, 

► CloudyNights.com

▪ Artikels, reviews, forum

▪ Small Wonders

► Google er ook op los



Inhoud – Herschel 400

► Wat is het “Herschel 400” project?

► Doelpubliek

► Typologie van de lijst

► Het belang van planning en organisatie.

► Een overzicht van een aantal waarnemingen
►Aan de slag … enkele lenteobjecten

► “Herschel-400”-Tussenstand

► What's next?



Wat is het « Herschel-400 » project? 

► Gecreëerd door « The Astronomical Leage »

► Vaststelling: er is geen georganiseerd project na « Messier list »

► Het nieuw project moet uitdagend zijn, maar toch mogelijk voor
amateurs met kijkers van 15cm en in middelmatige
hemelkwaliteit (magnitude 5.5)

► Selectie van 400 objecten uit Herschel cataloog

► Bron: https://www.astroleague.org/al/obsclubs/herschel/hers400.html

https://www.astroleague.org/al/obsclubs/herschel/hers400.html


Wat is het « Herschel »-400 project?

► Sir William Herschel

► 1738 – 1822

► Musicus en componist

► Astronoom aan het Engels hof
(King George III)

► Bouwt een 1m20 kijker

► Ontdekt in 1781 Uranus

► Ontdekt Infrarood licht

► Catalogeert 800 dubbelsterren
en 2500 deepsky objecten

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/William_Herschel01.jpg


Inhoud
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► Doelpubliek

► Typologie van de lijst

► Het belang van planning en organisatie.

► Een overzicht van een aantal waarnemingen
►Aan de slag … enkele lenteobjecten

► “Herschel-400”-Tussenstand

► What's next?



Doelpubliek

► Goede ervaring in het waarnemen van deepsky is 
noodzakelijk

► Meestal als opvolger van het « Messier Project »

► In principe mogelijk met een 15cm kijker onder 
een hemel van magnitude 5.5

► Mogelijk met een 20cm kijker onder magn. 6.5 
hemel



Inhoud

► Wat is het “Herschel 400” project?

► Doelpubliek

► Typologie van de lijst

► Het belang van planning en organisatie.

► Een overzicht van een aantal waarnemingen
►Aan de slag … enkele lenteobjecten

► “Herschel-400”-Tussenstand

► What's next?



Typologie: Soorten Objecten
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Typologie: Waar staan ze?
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Typologie: Hoe hoog / Hoe laag?
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Planning en Organisatie

► Planning is uitermate belangrijk, zeker als je het 
project in 1 of 2 jaar wenst af te sluiten

▪ Zonder plannen wordt dit een meer jaren project

► Persoonlijke Herschel-400 lijst opmaken en up-to-date 
houden!

▪ Excel Lijst

▪ overzicht op  www.deepskylog.be



www.deepskylog.be



www.deepskylog.be

► Oproepen H400 lijst:



www.deepskylog.be

► Opvragen persoonlijke status:



Downloaden nog niet gelogde objecten



Downloaden nog niet gelogde objecten



Planning en Organisatie

► Planning is uitermate belangrijk, zeker als je het project in 
1 of 2 jaar wenst af te sluiten
▪ Zonder plannen wordt dit een meer jaren project

► Persoonlijke Herschel-400 lijst opmaken en up-to-date 
houden!
▪ Excel Lijst

▪ overzicht op  www.deepskylog.be

► De zichtbare objecten van het moment uitlijsten (in goede
volgorde!) → gesorteerde « to do list » voor uw
waarnemingsnacht
▪ Bv: Skytools - Eye & Telescope – (en nu ook Deepskylog)



Gesorteerd To-Do list



Planning en Organisatie

► Optioneel (maar handig): contrast reserve 
bepalen

▪ Eye & Telescope of Deepskylog

▪ Produktiviteit stijgt (cfr waarneming 21/1/2007):

Nu volgt een lange lijst van nog niet waargenomen H400 objecten. Ik 
had een 30tal zoekkaartjes geprint denkend dat ik er wel 3 
waarnemingssessies mee kon vullen.  Het bleef maar helder zodanig dat 
ik ze allemaal heb kunnen opzoeken. Plus mijn methode is een stuk 
productiever geworden mede door het feit dat ik de contrast reserve op 
de zoekkaart meldt. Zo weet ik wat er mij te wachten staat 



Contrast Reserve



Planning en Organisatie

► Optioneel (maar handig): contrast reserve 
bepalen

▪ Eye & Telescope of Deepskylog

▪ Produktiviteit stijgt (cfr waarneming 21/1/2007)

► Zoekkaartjes maken (zeker voor een 20cm 
telescoop). 

▪ Sommige objecten zijn immers zeer zwak!



Zoekkaartje : Skytools



Planning en Organisatie

► Optioneel (maar handig): contrast reserve bepalen

▪ Eye & Telescope of Deepskylog

▪ Produktiviteit stijgt (cfr waarneming 21/1/2007)

► Zoekkaartjes maken (zeker voor een 20cm telescoop). 

▪ Sommige objecten zijn immers zeer zwak!

► Als het helder is, waarnemen! Zelfs als je geen zin hebt!

► Waarnemingen niet vergeten te loggen.



Loggen



Interessante links

►Observaties: 

▪ www.deepskylog.be

▪ http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/Herschel
400_1-20.html

►Herschel 400

▪ http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/
H400_intro.html

▪ http://www.astroleague.org/al/obsclubs/hersch
el/her400cl.html

http://www.deepskylog.be/
http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/Herschel400_1-20.html
http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/H400_intro.html
http://www.astroleague.org/al/obsclubs/herschel/her400cl.html


http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/Hersc
hel400_1-20.html

http://www.telosnet.com/dmdodge/astronomy/Herschel400_1-20.html


Inhoud

►Wat is het “Herschel 400” project?
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Mijn waarnemingen:

► Kijker:

▪ 20cm Newton

► Locatie

▪ Boutersem  (magn. 5.0 tot 5.5)

▪ Provence (magn. 6.7)

► Periode

▪ 15 Juli 2006 - 15 Dec 2007



Waarnemingen
Aan de slag “Lente objecten”

►Gemakkelijke objecten

►Mooie objecten

►Moeilijke objecten



Gemakkelijke
Aan de slag “Lente objecten”

► NGC 2301 – open sterrenhoop in Monoceros

► NGC 2304 – open sterrenhoop in Gemini

► NGC 3242 – Ghost of Jupiter (Hydra)

► NGC 1535 – Cleopatra’s Eye (Eridanus)

► NGC 3607 & NGC 3608 – een duo in Leo

► NGC 4781 – Galaxie in Virgo

► NGC 6934 – bolhoop in Delphinus



NGC 2301 – open sterrenhoop in Monoceros



NGC 2301 – open sterrenhoop in Monoceros

Mooie hoop in de vorm van een 
Lambda. Verschillende heldere 
sterren vormen deze Lambda 

Bij 104x zijn er vele sterren 
zichtbaar in het centrum van de 
Lambda, zeker een 50tal. 

Zeer mooie hoop. 

Er is een oranje ster in het 
midden.

Er is ook een boogje van 6 
sterren in het oosten waarvan 
de 1ste ster een dubbelster is. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.5

Eric Van der Jeught – Helios 200M 
Willebroek – Nelm 5.1

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/22832.jpg


NGC 2304 – open sterrenhoop in Gemini



NGC 2304 – open sterrenhoop in Gemini

Bij 63x is dit een nevel van 
onopgeloste sterren, ongeveer 
5’ groot. Het lijkt dus niet op 
een sterrenhoop. 

Bij 153x zijn er een 10tal zeer 
zwakke sterren te zien, maar je 
moet wel perifeer waarnemen. 

Dit vind ik nu wel voor één keer 
een zeer leuke open 
sterrenhoop. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

NGC 2304 ligt in een sterrijke 
omgeving en is in het 31mm oculair 
enkel als een perifeer vlekje te zien. 

Met het 12 mm oculair is de oc 
rechtstreeks te zien en opgelost. Er 
zijn toch veel sterren te zien maar ze 
zijn zwak. 

Ik heb ook de indruk van een zekere 
oriëntatie O-W met een L/B van 2/1 
maar dit is niet zeker. 

Ik heb de indruk van een 'vlieger' 
vorm. met het 9mm oculair schat ik 
een diameter van 5 tot 6 
boogminuten. Ik schat een twintigtal 
sterren. 

David Erzeel – Obsession 18”-
Wetteren

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%202304


NGC 3242 – Ghost of Jupiter (Hydra)



NGC 3242 – Ghost of Jupiter (Hydra)

NGC 3242 – gost of Jupiter –
planetaire nevel van mag 7.8 in 
Hydra – 63x en 104x 

Dit is een zeer heldere en witte 
planetaire nevel. 

De vorm is circulair maar toch 
niet volledig rond. 

De buitenkant van de nevel is 
iets minder helder dan het 
centrale gedeelte. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.3

Karel Dewaele – 25cm Dobson –
Stavele – Nelm 5.2

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%203242


NGC 1535 – Cleopatra’s Eye (Eridanus)



NGC 1535 – Cleopatra’s Eye (Eridanus)

Heldere ronde nevel. Het 
centrum lijkt iets helderder

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.3

David Erzeel – 18” Dobson – Le 
Casetellard– Nelm 6.2



NGC 3607 & NGC 3608 – een duo in Leo



NGC 3607 & NGC 3608 – een duo in Leo

Een mooi beeldveld. NGC 3607
(mag 9.9) en 3608 (mag 10.8) 
vallen onmiddellijk op. De eerste 
is ovaal (2') en heeft een 
zwakke kern. 

De tweede (NGC 3608) is 
duidelijk zwakker en iets kleiner. 

De richting van de lange as van 
beide objecten is duidelijk 
verschillend. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.5

Jan Vanautgaerden  – Obsession 15” –
Le Castellard – Nelm ?

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%203607
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%203608
http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/3266.jpg


NGC 4781 – Galaxie in Virgo



NGC 4781 – Galaxie in Virgo

NGC 4781 is een grote ovale 
nevel van 4’ – geen kern. Het is 
gemakkelijk te zien. Er is een 
sterretje aan de NW rand (63x). 

NGC 4760 is gelegen tussen 2 
heldere sterren. Het is een 
ovaal van 2’ zonder kern (63x). 

NGC 4742 is een ronde nevel 
van 1’ – geen kern. Op 2’ ten 
NW van een ster (63x). 

NGC 4790 is een ovale nevel die 
enkel bij perifeer waarnemen te 
zien is – 2’ – geen kern. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Le Castellard – Nelm 6.7

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%204781
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%204760
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%204742


NGC 6934 – bolhoop in Delphinus



NGC 6934 – bolhoop in Delphinus

NGC 6934 – bolhoop van mag 
8.7 in Delphinus – 16mm (63x) 

Een ronde vlek van 4’ dat 
gemakkelijk te zien is. Het heeft 
een heldere kern en een halo. 

Sjoerd Dufoer  – 13” Dobson -
Peyroules– Nelm 6.8

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%206934
http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/25570.jpg


Mooie Objecten
Aan de slag “Lente objecten”

► M33 – galaxie in Triangulum

► NGC 6946 – Galaxy in Cygnus
NGC 6939 – open sterrenhoop in Cepheus

► NGC 3628 – een trio in Leo bij M65 en M66

► NGC 2683 – galaxy in Lynx

► NGC 4038 – Antenne nevel in Corvus

► NGC 4631 & 4656: The Whale & The HockeyStick

► NGC 2841 – galaxy in Uma

► NGC 4781 – galaxy in Virgo



M33 – galaxie in Triangulum

NGC 604



M33 – galaxie in Triangulum

Men zegt dikwijls dat dit een 
moeilijk object is, maar wat ik 
vandaag zag was spektakel, 
echt wat ik nodig had. 

Deze galaxie is enorm groot en 
heeft een heldere kern en een 
grote halo. 

Een spiraalarm richting NGC 604 
is zwakjes merkbaar, alsook het 
begin van een arm aan de 
overzijde, als ik het zo mag 
zeggen 

Rony De Laet  – 100mm refractor –
Bekkevoort – Nelm 5.4

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/20600.jpg


NGC 6946 – Galaxy in Cygnus
NGC 6939 – open sterrenhoop in Cepheus



NGC 6946 – Galaxy in Cygnus
NGC 6939 – open sterrenhoop in Cepheus

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 4.9

Michiel Boltjes – 20cm Dobson –
Oostkapelle – Nelm 6.3

NGC 6946 and NGC 6939 are 
visible in the same FOV at 62x 
(16mm). 

NGC 6946 is situated north of 
a small triangle of stars of mag 
7 and 8. 

The galaxy is faint and large 
and can only be spotted with 
averted vision. 

NGC 6939 is at 41x a faint 
round patch with a few star. It 
looks more like an unresolved 
globular. It’s nicely resolved at 
62x and contains 10 to 15 stars. 

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/25653.jpg
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%206946


NGC 3628 – een trio in Leo
bij M65 en M66



NGC 3628 – een trio in Leo
bij M65 en M66

Een zeer lange sigaarvormige 
nevel van 8’. Een prachtig 
object. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

63x: In de buurt bij M 65
en M 66. Waarschijnlijk de 
stofband gezien. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Le Castellard – Nelm 6.7

Rony De Laet  – 100mm refractor –
Bekkevoort – Nelm

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=M%2065
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=M%2066
http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/18274.jpg


NGC 2683 – Galaxie in Lynx



NGC 2683 – Galaxie in Lynx

Dit is bij 63x een zeer mooie, 
langwerpige galaxie. Zeker 6’ 
lang. 

De kern is zeer helder en 
bestrijkt de volledige dikte en 
de helft van de lengte van het 
object. 

Bij 153x lijkt de kern 
helderheidvariaties te hebben. 

Er ligt een ster aan de 
noordrand. Werkelijk een 
spektakel object. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

Michiel Boltjes – 20cm Dobson –
Oostkapelle – Nelm 6.2

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/23121.jpg


NGC 4631: The whale
NGC 4656: The Hockeystick



NGC 4631: The whale
NGC 4656: The Hockeystick

NGC 4631 – Whale galaxie in 
Canes Venatici – 16mm Nagler 
(63x) Een prachtige galaxie. 
Zeer lang (12 à 15’) met een 
verdikking in het midden. Een 
sterretje van mag 12 ligt juist 
noordelijk van het centrum.

Op een bepaald moment heb ik 
de whale (walvis) vorm gezien. 
Het was een fantastisch 
moment. 

NGC 4627 (mag 12.4) is niet te 
zien.

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.3

Michiel Boltjes – Talp 150p –
Oostkapelle – Nelm 5.7

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%204631
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%204627
http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/10327.jpg


NGC 2841 – Galaxie in Uma



NGC 2841 – Galaxie in Uma

Bij 63x is dit een prachtig 
object.

Het is een ovale nevel van 6’ 
lang met een heldere kern. Het 
lijkt op de andromedanevel in 
het klein. 

Bij 104x ligt aan de noordrand 
van de nevel een zwakke ster 
(mag 12). 

Demelza Ramakers – 8” Dobson

Valkenburg – Nelm ?

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/22637.jpg


NGC 4038 – Antenne nevel in Corvus



NGC 4038 – Antenne nevel in Corvus

Ook dit is een dubbele nevel

Bij 104x zie ik een grote nevel 
van 10’ en het ziet er 
onregelmatig van vorm uit. Bij 
nadere studie blijkt de vorm 
een U te zijn. Er zijn dus wel 
degelijk 2 neveltje te zien. 

Bij 154x is de U-vorm 
overduidelijk. 

Kurt Christiaens – 16” Dobson

Le Castellard – Nelm 6.8

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Le Castellard – Nelm 6.8

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/20228.jpg


Moeilijke Objecten
Aan de slag “Lente objecten”

►NGC 4151 – galaxie in Cvn

►NGC 891 – galaxie in Andromeda

►NGC 2024 – Flame nebula in Orion

►NGC 6118 – galaxie in Serpens

►NGC 613 – galaxie in Sculptor



NGC 4151 – galaxie in Cvn



NGC 4151 – galaxie in Cvn

Bij 63x zie ik een klein rond 
vlekje van 1’. Het is merkelijk 
kleiner dan wat op de zoekkaart 
getekend is. 

Volgens de zoekkaart ligt een 
ster op de voorgrond, maar die 
zie ik niet, ook niet bij 153x.

Rem Blankenburgh – 16” Newton F 4,5 
– breezandijk – nelm  

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.1



NGC 891 – galaxy in Andromeda



NGC 891 – galaxy in Andromeda

Een zeer uitgestrekte 

sigaarvormige nevel van 

misschien wel 15’. 

Een moeilijk object – slechts bij 

bepaalde momenten en dan 

nog wel perifeer te zien. 

De vorm is lang, het midden is 

dikker dan de rest. 

Een pracht object … als je hem 

te zien krijgt. 

Kurt Christiaens – 16” Dobson –
Overmere – Nelm 5.8

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.5

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/9078.jpg


Flame Nebula (NGC 2024) - Orion



Flame Nebula (NGC 2024) - Orion

Goed te zien bij 63x! 

De 2 delen waren zichtbaar 

alsook de donkere band.

Het oostelijk deel is 

beduidend langer dan het 

westelijk deel. 

Michiel Boltjes – 20cm reisdobson –
Oostkapelle – Nelm 6.2

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.5

http://www.deepskylog.be/deepsky/drawings/23110.jpg


NGC 288 – bolhoop in Sculptor



NGC 288 – bolhoop in Sculptor
-26° !

Dit is een moeilijker object. Bij 64x 
zie ik perifeer een grote ronde vlek. 
Het is wel vrij zwak en niet continu 
te zien. Het is 10’ groot, min of 
meer rond. 

Het is omsloten door 4 heldere 
sterren. Bij 104x is de vorm beter te 
zien. 

Het object reageert goed op een 
deepsky filter. Zowel bij 42x als 64x 
is het dan gemakkelijk en continue  
te zien. 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.0

Een bolhoop vlakbij NGC 253 en 
was ook al zichtbaar in de 
zoeker. 

Met het 6mm oculair (vergroting 
170x) is de bolhoop nauwelijks 
meer zichtbaar maar zijn er wel 
met perifeer waarnemen enkele 
sterren zichtbaar op de plaats 
van de bolhoop. 

Wouter van Reeven – 15cm Newton  
Lagarde d’Apt – Nelm ?

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%20253


NGC 7044 – open sterrenhoop in Cygnus



NGC 7044 – open sterrenhoop in Cygnus

Dit is een H400 object dat ik 
thuis niet kan zien. Hier zie ik bij 
63x een zwakke gloed waarin 
aan de Oostrand een ster te 
zien is. Het blijft onopgelost bij 
104x. 

Lieven Persoons  – 20cm Newton 
Niewenkerke – Nelm ?

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Le Castellard – Nelm 6.7

Zeer moeilijk geval. Wanneer ik op de 
juiste locatie kijk zie ik niets, zowel bij 
vergroting 40x als bij 70x. Bij 155x heb ik 
na lang kijken de indruk dat ik iets wazigs 
zie, maar in geen geval kan ik sterren 
oplossen. Bij 280x wordt het wazig vlekje 
duidelijker en bij perifeer kijken kan ik 
zelfs 3 zwakke sterretjes oplossen. 



NGC 6118 – galaxie in Serpens



NGC 6188 – galaxie in Serpens

Niet te zien bij 63x en amper bij 
104x. Het is een grote ovale 
vlek van 5’. Het is wel beter te 
zien bij 153x. 

Bob Hogeveen – C14

Le Castellard – Nelm 6.7

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Le Castellard – Nelm 6.7

100x, vrij zwak (wel rechtstreeks 
zichtbaar) breed langwerpig stelsel, erg 
egaal. 



NGC 613 – Galaxie in Sculptor



NGC 613 – Galaxie in Sculptor

Gezocht naar NGC 613. 

Gedurende 1 uur geprobeerd met alle mogelijke vergrotingen en filters maar er was niets te 
zien. Behalve 2 of 3 keer heb ik een “ster” gezien op de plaats van het object. 

Achteraf een aantal atlassen geconsulteerd, en er blijkt geen ster te zijn. Op foto’s van 
NGC 613 zie je echter dat deze galaxie een zeer heldere compacte kern heeft. Dat is wat ik 
misschien gezien heb 

O. Van Aelst – 20cm Newton 
Boutersem – Nelm 5.3

Vandaag moet ik nog eens NGC 613 proberen. 

Terug met alle combinaties geprobeerd. 64x met en zonder deepsky filter. 42x met en 
zonder deepsky filter. 104x en 154x. 

Gedurende een uur geprobeerd tot ik het goede idee had om een doek rond mijn hoofd te 
doen. En wonder boven wonder, na een 5tal minuutjes zie ik een heel zwakke vlek (bij 
154x). En zelfs iets dat lijkt als een opflakkering van een ster dat waarschijnlijk de kern 
moet zijn. 

Het vlekje bewoog mee wanneer ik de telescoop een aantal keren heen en weer bewoog. 

http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%20613
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%20613
http://www.deepskylog.be/deepsky/index.php?indexAction=detail_object&object=NGC%20613
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Herschel-400 Tussenstand : 
28/12/2019
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What’s Next?

►Caldwell ?

►Herschel II ? The next 400 herschel objects

►Arp ?

►Abell ?

►Extra galactic objects ?

►Palomars ?

►Herchel 2500

!! Er is dus nog genoeg te doen !!



Met dank aan de sketchers

Met dank aan het publiek


