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Misschien doe je er wel ver-
standig aan om de sterren-
hemel al een beetje te leren 

kennen voordat je een telescoop 
koopt. Zelfs als je een kijker met 
GoTo-besturing koopt is het handig 
om de heldere sterren te kennen, zo-
dat je daarop de montering kunt ij-
ken voordat deze automatisch ob-
jecten in beeld kan zetten. 
Het eerste hulpmiddel om de sterren-
hemel te verkennen, heb je eigenlijk 
al in handen. In het hart van Zenit 
vind je een mooie ronde sterren-
kaart. Deze toont de gehele avond-
hemel en ook de posities van helde-

re planeten geven we op deze 
kaarten aan. Deze kaarten vind je 

ook terug in de Sterrengids 2013 
en Sterren & Planeten 2013, de 
sterrenkundige jaarboeken die 
door Stichting ‘De Koepel’ wor-
den uitgegeven.
Maar wat als je later op de 
avond of nacht wilt gaan kij-
ken? In het westen gaan steeds 
sterren onder en in het oosten 
komen nieuwe op. Na een 
poosje klopt je kaart niet 
meer. Heb je een Sterrengids, 
dan kun je ook de kaarten van 
latere maanden gebruiken. Zo 

is de kaart van april ook ge-
schikt voor half maart, 0 uur, 

maar de posities van de planeten 
kloppen dan niet: deze verplaatsen 
zich namelijk ten opzichte van de 
sterren. 

Draaibare sterrenkaart 
Een prima hulpmiddel voor iedere 
datum en tijd is de draaibare ster-
renkaart. Deze bestaat uit twee 
schijven die ten opzichte van elkaar 
kunnen draaien. Op de onderste 
schijf staat een sterrenkaart en op 
de bovenste schijf zit een ovaal ven-
ster. Dit laat dat deel van de onder-
ste kaart zien dat op een bepaalde 
datum en tijd zichtbaar is. Op de 
ene schijf staan data langs de rand 
en op de andere schijf de tijd. Door 
voor een bepaald moment datum en 
tijd tegenover elkaar te draaien, stel 
je de kaart in. Natuurlijk toont zo’n 
plastic kaart alleen maar de sterren. 
Wil je ook weten waar de planeten 
staan, dan helpt het om te weten in 
welk sterrenbeeld deze staan en kun 
je deze met de kaart toch herken-
nen: heldere sterren die op de kaart 
ontbreken móéten wel planeten zijn. 
Een draaibare sterrenkaart is alleen 
bruikbaar voor de breedtegraad 
waarvoor hij is ontworpen en ruw-
weg vijf breedtegraden noordelijker 
en zuidelijker. Ga je op vakantie 
naar Scandinavië of Zuid-Europa, 
of nog zuidelijker, dan kun je voor 
die breedtegraad een andere ster-
renkaart kopen. Grote voordelen 
van een draaibare sterrenkaart zijn 
dat hij erg stevig is, een redelijk gro-
te kaart laat zien, geen stroom ver-
bruikt en het dus altijd doet! 

Jaarboek
Een sterrenkundig jaarboek als 
Sterrengids en Sterren & Planeten 
van Stichting ‘De Koepel’ of het 
Jaarboek Sterrenkunde van Govert 
Schilling, biedt je niet alleen ster-
renkaarten voor iedere maand, 
maar ook een uitgebreide beschrij-
ving van alle voorspelbare hemel-
verschijnselen voor een heel jaar. Zo 
kun je dus al lang van te voren we-
ten wat leuk is om te gaan bekijken 
en je goed voorbereiden. De Ster-
rengids biedt in thematische hoofd-
stukken ook heel veel achtergrond-
informatie bij het doen van 
sterrenkundige waarnemingen. 

Smartphone en tablet
Veel mensen hebben tegenwoordig 
een smartphone of tabletcomputer. 
Populair zijn de iPhone en iPad van 
Apple en de telefoons en tablets van 
Samsung en HTC, die met het An-
droid besturingssysteem van Goog-
le werken. Ook Microso!  probeert 
een plekje op deze markt te verove-
ren. Vooral voor de Apple en An-
droid systemen zijn heel veel leuke 
programma’s beschikbaar – meestal 
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Vind je weg aan de sterrenhemel
Edwin Mathlener 

Een plastic draaibare sterrenkaart is een robuust hulp-
middel om de met het blote oog zichtbare sterrenhe-
mel te leren kennen.

Sterrenkundige apps op smartphone 
of tablet zijn een meer moderne ma-
nier om de sterrenhemel te leren 
kennen. Hier zien we de voorjaarshe-
mel in SkySafari op de iPhone. 

Daar sta je dan met je nieuwe kijker onder de 
sterrenhemel. De maan weten we allemaal wel in 
beeld te zetten, maar is die heldere ster in het zui-
den nu Jupiter of toch Sirius? Lastig voor begin-
ners. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die je 
helpen om de weg te vinden tussen de sterren. 
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Tip: Gebruik rood licht
Gebruik om te lezen in het donker, maar ook om je 
kijker te bedienen, een rood lampje. Wit licht, ook 
zwak, tast de donkeraanpassing van je ogen aan. 
Rood licht laat dat intact. Er bestaan speciale waar-
neemlampjes, maar een los " etsachterlichtje werkt 
ook prima. Ook sterrenkundige apps op je smart-
phone, tablet of PC kun je meestal overschakelen 
naar een rood scherm voor gebruik in het donker. 
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apps genoemd – die gratis of voor 
niet al te veel geld te koop zijn in de 
iTunes Store van Apple of Google 
Play voor Android. Daar zitten ook 
veel leuke sterrenkundige program-
ma’s bij. 
De smartphones beschikken bijna 
altijd over een ingebouwde GPS-
ontvanger, magnetisch kompas en 
bewegingssensoren. Daarmee kun-
nen ze bepalen waar ze zijn en in 
welke stand ze worden gehouden. 
Tablets beschikken niet altijd over 
GPS, maar kunnen dan met behulp 
van WIFI-stations wel uitpluizen 
waar ze zijn. Dat maakt deze appa-
raten populair om je te oriënteren 
aan de sterrenhemel. Richt de 
smartphone of tablet op een bepaald 
deel van de hemel en een goede app 
toont je een kaart van de sterrenhe-
mel in die richting, met namen van 
sterrenbeelden, sterren, planeten en 
deepsky-objecten. Met de juiste vin-
gerbeweging kun je inzoomen en zo 
zien hoe de maantjes van Jupiter 
staan of welke structuren op Mars je 
ziet in je kijker. De betere apps ge-
ven ook heel veel sterrenkundige 
achtergrondinformatie. 
Populair voor Apple zijn onder 
meer Starmap, Star Walk, SkySafari 
en Distant Suns. Op Android heb-
ben we onder meer SkyMap, Stella-
rium, SkySafari en Distant Suns. De 
instapversie van deze apps is gratis 
of heel goedkoop (enkele euro’s). De 
uitgebreidere versies hebben meer 
functies en tonen zwakkere sterren 
en meer objecten, maar zijn wel 
duurder. Zo kost de Pro-versie van 
SkySafari $ 31,99 maar met 15 mil-
joen sterren is het wel één van de 
favorieten op mijn iPhone. Verder 
zijn er tal van kleinere apps met spe-
ciale functies: maankaart met juiste 
fase, Marskaart, overgangen van het 
ISS en andere satellieten, en nog 
veel meer. 
Interessant van SkySafari is dat de 
fabrikant Southern Stars ook acces-
soires levert om je GoTo-telescoop 
draadloos (via WIFI) of met een ka-
beltje aan te sturen. 
Dit soort elektronische hulpmidde-
len zijn natuurlijk wel de toekomst 
van onze hobby, maar zelf ben ik in 
de praktijk ook wel wat problemen 
tegengekomen. Bij intensief gebruik 
raakt een smartphone redelijk snel 

leeg, zeker bij koud weer. Een tablet 
hee!  al een wat grotere capaciteit. 
Met koude handen laat je een smart-
phone betrekkelijk snel vallen en 
met handschoenen aan is het 
scherm niet te bedienen. (Daar zijn 
dan wel weer speciale handschoe-
nen voor…)

Planetariumprogramma’s
Voor pc en Mac bestaan er natuur-
lijk al heel lang planetariumpro-
gramma’s. Sommige van de eerder-
genoemde apps zijn afgeleid van dit 
soort grote so! warepakketten. Po-
pulaire programma’s zijn o.a. Starry 
Night, Redshi! , # eSky, Stellarium 
en SkySafari. Je gaat natuurlijk niet 
zo snel met je laptop onder de ster-
renhemel staan om sterren te her-
kennen, maar dit soort pakketten 
zijn heel goed om je vooraf te oriën-
teren en je waarnemingen voor te 
bereiden. Ook kun je zoekkaartjes 
voor deepsky-objecten printen. En 
mensen met een vast opgestelde 
GoTo-kijker hebben ook vaak een 
pc met zo’n pakket in hun sterren-
wacht en kunnen de kijker richten 
vanaf hun pc. 

Atlassen en catalogi
We zouden het bijna vergeten, maar 
een goede, gedrukte sterrenatlas is 
natuurlijk ook niet te versmaden. Ide-
aal voor de serieuze deepsky-waarne-
mer die starhoppend een object wil 
vinden. Populair zijn de diverse uit-
voeringen van de Sky Atlas 2000.0 

van de hand van Wil Tirion. Wie hele 
gedetailleerde kaarten wil, kan kiezen 
voor de Uranometria 2000.0. Maar de 
keuze is groter dan dit. Om te weten 
wat interessant is om te bekijken, be-
staan er tal van catalogi en handboe-
ken met beschrijvingen van objecten. 
Ben je uitgekeken op de bekende hel-
dere deepsky-objecten, dan helpt een 
goed boek echt om inspiratie op te 
doen. Met een GoTo-kijker kun je 
weliswaar zwakke objecten in beeld 
krijgen, maar vaak heb je dan toch 
nog een kaart nodig om te herkennen 
waar in het beeld dat object echt staat! 
Voor een overzicht verwijs ik graag 
naar de webwinkel van ‘De Koepel’, 
www.dekoepel.nl/winkel (kijk daar 
in de rubrieken Boeken > Praktische 
sterrenkunde > Atlassen en catalogi 
en Boeken > Praktische sterrenkunde > 
Handleidingen waarneming). 
Ook online is veel informatie te vinden. 
Een goed Nederlands startpunt is 
www.sterrenkunde.nl/deepsky. 

Een planetariumprogramma als Starry Night is een goed gereedschap om je waarnemingen 
voor te bereiden. Zo kun je gedetailleerde zoekkaarten voor deepsky-objecten in beeld zetten 
en uitprinten. Deze afbeelding toont de omgeving van de Krabnevel, met daarin aangegeven 
het 5˚ beeldveld van een zoeker en het 1˚ beeldveld van een kijker met kleine vergroting.
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