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1: Leer de hemel kennen
Voor beginners is het moeilijkste on-
derdeel van het werken met een tele-
scoop, het richten van het instrument. 
Daarvoor moet je de sterrenhemel 
toch wel een beetje kennen, in ieder 
geval de opvallendste sterrenbeelden. 
Een goede draaibare sterrenkaart is 
dan een ‘must’. Als je een dergelijke 
kaart correct op datum en tijd instelt, 
zijn in het ovale venster alle sterren en 
sterrenbeelden te zien die op dat mo-
ment boven de horizon staan. Bij de 
meeste volkssterrenwachten en bij 
Stichting ‘De Koepel’ zijn draaibare 
sterrenkaarten te koop.
Soms zie je aan de hemel ‘sterren’ 
die niet op de ronde sterrenkaart 
staan. Dat zijn de planeten. Deze 
hebben geen vaste plaats aan de 
sterrenhemel en kunnen daarom 
niet op de kaart worden aangege-
ven. Zie het artikel op blz. 14 en 15 
voor meer hulpmiddelen om de weg 
te vinden aan de sterrenhemel.

2: Stel je zoeker af
Met een goede sterrenkaart ben je er 
nog niet. Of je een object kunt vin-
den, hangt ook af van de kwaliteit 
van de zoeker. Een zoeker is een klei-
ne kijker met een groot beeldveld 
waarmee je de telescoop kunt rich-
ten. Op een eenvoudige telescoop is 
meestal een simpele zoeker gemon-
teerd, vaak niet meer dan een vizier 
om mee te richten. Daarmee kun je 
gemakkelijk een helder hemelli-
chaam vinden, of een object in de 
buurt van een heldere ster. Maar het 
is lastig, zo niet onmogelijk, om ob-
jecten te vinden die niet in de buurt 
van een heldere ster staan. Als jouw 
telescoop geen goede zoeker hee! , 
loont het om één aan te scha" en. 
Kies minimaal een 6x30-zoeker, 
maar aan een 8x50-zoeker beleef je 

meer plezier. Het eerste getal gee!  de 
vergroting aan, het tweede getal de 
lensdiameter in millimeters.
Een zoeker bevat een kruisdraad. 
Het is de bedoeling dat als het object 
op het kruis staat, het object ook in 
het beeldveld van de telescoop staat. 
Maar daarvoor moet je de zoeker 
goed afregelen met de stelschroef-
jes. Dat kan overdag. Richt de kijker 
op een ver object, bijvoorbeeld op 
een boom of kerktoren, en draai net 
zolang aan de stelschroe# es totdat 
het object zowel in het midden van 
het beeldveld van de telescoop als 
die van de zoeker staat. 

3: Kies de juiste vergroting
Veel beginners denken dat de kwali-
teit van een telescoop a$ angt van de 
vergroting – hoe hoger, hoe beter – 
maar dat is een misverstand. De ver-
groting kun je variëren door een an-
der oculair te kiezen. Bij de meeste 
eenvoudige telescopen worden twee 
of meer oculairs meegeleverd. Dit 
zijn kleine lensjes in hulsjes, die je op 
het einde van de telescoopbuis kunt 
plaatsen. Deze bepalen hoeveel het 
beeld wordt vergroot. De vergroting 
kun je gemakkelijk uitrekenen: deel 
de brandpuntsafstand van de tele-
scoop door de brandpuntsafstand 
van het oculair. Hee!  jouw telescoop 
een brandpuntsafstand van 1000 
mm en het oculair 25 mm, dan ver-
groot de telescoop 1000/25 = 40x.
De meeste nevels aan de sterrenhe-
mel zijn lichtzwak. Bij een % inke ver-
groting wordt het licht uitgespreid 
over een groot oppervlak en wordt 
de nevel nóg lichtzwakker. Dan kan 
het object zo zwak worden dat het 
niet meer te zien is. Alleen heldere 
hemellichamen (de maan, planeten) 
en compacte objecten (bolvormige 
sterrenhopen en planetaire nevels) 
verdragen een % inke vergroting.
De kwaliteit van een telescoop 
hangt af van de kwaliteit van de lens 
of spiegel en de diameter daarvan. 
Hoe groter de diameter, des te meer 
licht kan de telescoop opvangen en 
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Voorbeeld van een goede 8x50-zoeker. 

Om prettig te kunnen waarnemen heb je diverse oculairs nodig, met vergro-
tingen vanaf pakweg 30x tot maximaal tweemaal de optimale vergroting van 
je kijker. Overigens beperkt de luchtonrust de maximale vergroting vaak tot 
100 à 200x. Bij goede omstandigheden kunnen we daar met grotere kijkers 
(groter dan 100 mm diameter) overheen. 

Je hebt een mooie telescoop aangescha! , het is 
een heldere nacht, maar wat nu? In het begin zal 
het niet meevallen om een object in beeld te krij-
gen. Maar geef vooral niet te snel op. Al doende 
leert men. En met het gebruik van onderstaande 
‘skills’ (vaardigheden) moet het lukken.
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des te hoger de maximale vergro-
ting die je kunt gebruiken. De opti-
male vergroting is gelijk aan de dia-
meter van de lens of spiegel in 
millimeters: Als je een telescoop 
met een lensdiameter van 60 mm 
hebt, is de optimale vergroting dus 
60x. Soms, als er weinig luchtonrust 
is, kun je meer vergroten, tot wel 
tweemaal de lensdiameter in milli-
meters. Bij een 60 mm lens kun je 
dus maximaal 120x vergroten. 
Er is ook een minimale bruikbare 
vergroting. Dat is éénachtste van de 
lensdiameter in millimeters. Bij een 
60 mm lens moet je dus niet minder 
dan 8x vergroten. Doe je dat wel, 
dan past het beeld dat uit de tele-
scoop komt niet meer in je oog en 
kun je het object niet meer in één 
oogopslag overzien.
Bij uitgestrekte objecten, zoals 
Praesepe, de Pleiaden, de Androme-
danevel en de Orionnevel, kun je 
het beste een zo klein mogelijke ver-
groting kiezen. Bij een compact ob-
ject begin je bij een lage vergroting 
om het te vinden. Dan zet je het ob-
ject in het midden van het beeldveld 
en voer je de vergroting op tot de 
optimale vergroting (of iets meer) 
om het object in detail te bekijken. 
Bij heldere objecten maakt het niet 
uit. Begin bij een lage vergroting om 
het te vinden en te bekijken, en 
zoom daarna in op de details die je 
nader wil bestuderen. 

4: Starhoppen
Als een interessant hemellichaam 
vlak bij een heldere ster staat, is het 
gemakkelijk te vinden. Maar wat 

doe je als dat niet zo is? Dan kun je 
gaan ‘starhoppen’! Daarvoor ge-
bruik je een opzoekkaartje met 
daarop een heldere ster en het ob-
ject dat je wilt gaan waarnemen. 
Om te beginnen richt je de telescoop 
op die heldere ster. In het beeldveld 
van de zoeker zul je dan andere, 
lichtzwakkere sterren zien. Probeer 
die zwakkere sterren te identi&ce-
ren op de kaart. Beweeg de tele-
scoop in de richting van de zwakke 
sterren die dichter bij het object 
staan. Dan komen er nieuwe zwak-
ke sterren in beeld en herhaal je het 
proces totdat je vlak bij het object 
bent. Soms is het object al in de zoe-
ker te zien. Zo niet, dan kijk je door 
de kijker en centreer je het object. 
Het starhoppen wordt gemakkelij-
ker door gebruik te maken van 
denkbeeldige sterpatronen: lijntjes, 
driehoeken, boogjes, vierkanten, 
rechthoeken enzovoorts. Opzoek-
kaartjes kun je maken met een goe-
de atlas of computerprogramma, 
maar worden ook in tal van waar-
neemhandleidingen gegeven. 

5: Perifeer waarnemen
Lichtzwakke objecten zie je vreemd 
genoeg meestal niet zo goed als je er 
rechtstreeks naar kijkt. Het netvlies 
van je oog bevat twee soorten licht-
gevoelige cellen: de kegeltjes en de 
staa#es. Met de kegeltjes kun je 
kleuren zien. Deze werken alleen als 
er veel licht op valt, dus bijvoorbeeld 
overdag. De kegeltjes komen vooral 
voor in de gele vlek, een gebied op je 
netvlies recht achter de pupil. Met 
de staa#es kun je intensiteitsver-

schillen in het licht waarnemen, dus 
wit, zwart en alle grijstinten daar-
tussen. Deze zijn lichtgevoelig en 
werken daarom ook ’s nachts goed. 
De staa#es zitten vooral buiten de 
gele vlek op het netvlies.
Je kunt ’s nachts dus meer zien als je 
de staa#es gebruikt in plaats van de 
kegeltjes. Daarom kun je beter niet 
rechtstreeks naar een object kijken, 
maar een beetje ernaast. Dat heet 
‘perifeer waarnemen’. Als je met je 
rechteroog kijkt, dan kun je het bes-
te een kwart of één vijfde beeldveld 
rechts naast het object kijken. Kijk 
je met je linkeroog, dan moet je een-
zelfde afstand links van het object 
kijken. Dan zul je zien dat de details 
van het waargenomen object veel 
beter zichtbaar zijn. Voor echt licht-
zwakke objecten is perifeer waarne-
men soms zelfs de enige manier om 
het überhaubt te zien ‘oplichten’ in 
je beeldveld!

Schematische opbouw van ons oog.

De maan 
Benodigde vaardigheden: 1, 2 en 3
De maan is veruit het helderste he-
mellichaam aan de sterrenhemel en 
dus het makkelijkst te vinden. Richt 
de telescoop met de zoeker. Als het 
goed is, staat de maan nu in het 
beeldveld van de telescoop. Begin 
met een kleine vergroting, van 30 
tot 60x. Dan past de hele maan in 
het beeldveld en zijn de maanzeeën 
(donkere vlekken), kraters en berg-
ketens al goed te zien. Vooral langs 
de terminator – de grens tussen 
licht en donker – waar de schadu-
wen het langst zijn, kun je kraters 
goed herkennen. Als de maan nog 
niet al te vol is, is ook de donkere 
zijde van de maan te zien, in vage 
grijstinten. Bekijk de maan rustig 
en neem de details in je op.

Nu gaan we inzoomen. Zet een stuk-
je van de maan dat je in detail wilt 
bekijken in het midden van het 
beeldveld, bij voorkeur op de termi-
nator. Kies nu een vergroting van 
100 tot 150x, stel scherp en neem alle 
details die je nu kunt zien in je op. 
Zijn er kloven te zien? Zijn er kraters 
met een berg in het midden? Als je 
een kwartier à twintig minuten kijkt, 
zie je al veranderingen. Verschijnen 
bergen op plaatsen die eerst in het 
donker lagen of omgekeerd? Worden 
de schaduwen korter of juist langer? 
De maan verveelt nooit, daar kun je 
naar blijven kijken.
De maan is zo helder dat je het beeld 
in principe heel sterk kunt vergro-
ten. Maar op een gegeven moment 
is de limiet bereikt. Dan is het beeld 
niet meer scherp te krijgen, omdat 

je tegen de grenzen van je instru-
ment aanloopt, of omdat de lucht-
onrust een rol gaat spelen. 
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Jupiter 
Benodigde vaardigheden: 1, 2 en 3
De planeet Jupiter is één van de helderste hemellichamen. Dit voorjaar staat de planeet in het 
sterrenbeeld Stier. Vind dit sterrenbeeld op je draaibare sterrenkaart en probeer hem aan de 
sterrenhemel op te zoeken. Het zal je dan opvallen dat één heldere ‘ster’ niet op de kaart staat 
aangegeven. Dat is Jupiter (skill 1). Richt je telescoop op deze planeet (skill 2). Bij een lage 
vergroting zie je een klein bolletje. Aan weerszijden van Jupiter kun je tot vier ‘sterretjes’ zien. 
Dit zijn manen die rond Jupiter draaien. Het is leuk om de ‘dans’ van deze manen te volgen. 
Elke nacht nemen ze een andere positie in. Soms bewegen ze voor of achter Jupiter langs en 
zijn er minder dan vier te zien. (Zie het slingerdiagram op blz. 29.)
Centreer Jupiter en ga wat meer vergroten (skill 3). Dan zijn ten minste twee donkere strepen 
op de planeet te zien. Dit zijn wolkenbanden. Bij een %inke vergroting valt misschien een 
ovale vlek in één van de wolkenbanden op. Dit is de ‘Grote Rode Vlek’ – een gigantische or-
kaan die al meer dan 300 jaar bestaat. 

Orionnevel (M42) 
Benodigde vaardigheden: 1,3 en 4
Ook de Orionnevel (M42) is met het blote oog zichtbaar, 
als je weet waar je moet kijken. De nevel is, de naam zegt 
het al, in het sterrenbeeld Orion te vinden. Zoek dit ster-
renbeeld Orion op met de draaibare sterrenkaart (skill 1). 
In het midden ervan staan drie heldere sterren op één 
lijn, de zogeheten Gordelsterren. Richt je telescoop op 
deze sterren en beweeg hem naar beneden. Dan kom je 
uit bij een lijntje van drie ‘sterren’ dat naar beneden wijst. 
Als je goed kijkt, dan zie je dat de middelste van deze drie 

‘sterren’ een beetje 
wazig is. Dit is dan 
ook geen ster, maar 
de Orionnevel. Richt 
je telescoop op deze 
middelste ster (skill 
4). Bekijk hem eerst 
met een kleine ver-
groting om hem he-
lemaal in beeld te 
krijgen. Zoom dan 
in op het helderste 
deel door een hoge-
re vergroting te ge-
bruiken (skill 3). In 
het hart van dit ge-
bied zie je dan een 
groepje van vier 
sterren, heel dicht 
bij elkaar. Dit groep-
je heet het Trapezi-
um. De Orionnevel 
is een grote gaswolk 
in ons Melkwegstel-
sel, waar nieuwe ster-
ren worden gevormd. 
De Trapeziumsterren 
zorgen ervoor dat de 
hele nevel licht gee!.

Bolhoop M56
Benodigde vaardig-
heden: 1, 3, 4 en 5
In het sterrenbeeld 
Lier is een mooie bol-
vormige sterrenhoop 
te vinden. Bolvormi-
ge sterrenhopen zijn 
ver za me  lingen van 
rond de honderddui-
zend ster ren. Ze zijn 
vele miljarden jaren 
oud en draaien op 
grote afstand hun 
rondjes om de kern 
van ons Melkweg-
stelsel.
Zoek op de draaibare 
ster renkaart het ster-
ren  beeld Lier op 
(skill 1). Dit sterren-
beeld hee! de vorm 
van een parallello-
gram met daar rechts-
boven een heldere ster 
(Wega). Voor de star-
hop beginnen we bij a 
Lyrae, de linkeron-
derhoek van het pa-
rallellogram (skill 4). 
Beweeg de kijker in 
de richting van M56 
en vergelijk de ster-
ren die je ziet met de 
zoekkaart. Op de 
juiste plek aan ge ko men, zie je een wazig rond vlekje. Dat is 
M56. Als de lensdiameter van je telescoop groot genoeg is 
(vanaf ongeveer 100 mm), je een %inke vergroting gebruikt 
(skill 3) en perifeer waarneemt (skill 5), zijn in de buitengebie-
den van M56 ook afzonderlijke sterren te zien. 
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Andromedanevel (M31) 
Benodigde vaardigheden: 1, 3 en 4
Als je weet waar je moet kijken, kun je de Andromedanevel (M31) op een mooie, heldere avond met het blote oog 
al zien. M31 is een klein, lichtzwak wolkje in het sterrenbeeld Andromeda. Maar voor een beginner is het lastig 
om deze nevel zonder kijker te vinden. Probeer M31 daarom eerst met je telescoop waar te nemen. Hoe pak je 
dat aan? Zoek eerst op de draaibare sterrenkaart het sterrenbeeld Pegasus op (skill 1). De linkerkant van dit ster-
renbeeld hee! de vorm van een vierkant. Probeer dit vierkant aan de sterrenhemel te vinden. Verleng de afstand 
tussen de twee bovenste sterren van dit vierkant ongeveer dezelfde afstand naar links en een beetje naar boven. 
Dan kom je bij een heldere ster. Richt je telescoop op deze ster. Beweeg de telescoop naar boven totdat je een 
andere vrij heldere ster in beeld krijgt, en dit nog een keer (skill 4). Bij deze tweede ster zie je rechtsboven een 
neveltje: dat is de Andromedanevel. Centreer dit neveltje en bekijk hem met je telescoop. Gebruik een zo klein 
mogelijke vergroting, want anders valt de nevel niet op (skill 3).
De Andromedanevel is een sterrenstelsel, zoals onze Melkweg. Het staat erg ver weg: het zwakke licht dat je ziet 
hee! er meer dan twee miljoen jaar over gedaan om jou te bereiken!

Sterrenstelsels M81 en M82 
Benodigde vaardigheden: 1, 3, 4 en 5
Nu twee sterrenstelsels die niet met het blote oog waarneem-
baar zijn: M81 en M82. Zij staan vlak naast elkaar in het ster-
renbeeld Grote Beer, de ‘steelpan’. Gebruik eventueel een 
draaibare sterrenkaart om dit sterrenbeeld te vinden (skill 1). 
De Grote Beer gaat nooit onder, dus M81 en M82 zijn elke hel-
dere nacht waarneembaar. Zie ook het artikel over de Grote 
Beer op blz. 30 en 31 en gebruik de kaart bij dit artikel. 
Een goed uitgangspunt voor de starhop is Dubhe, de ster rechts-
boven in de ‘pan’ (skill 4). Als je na de starhop één van deze twee 
sterrenstelsels hebt gecentreerd, kijk dan perifeer (skill 5). Dan 
zie je echt veel meer details. Nadat je het ene sterrenstelsel hebt 
bestudeerd, zet dan het andere sterrenstelsel in het midden van 

het beeldveld. Neem deze 
ook perifeer waar. Ge-
bruik niet meer dan de 
optimale vergroting, an-
ders wordt het licht van 
deze stelsels te veel uitge-
spreid en zijn ze niet meer 
waarneembaar (skill 3).
Deze twee sterrenstelsels 
staan op een afstand van 
12 miljoen lichtjaar van 
de aarde. 
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