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Omslag: deze foto werd op 
8 juni 2004 gemaakt door 
David Cortner, bij Connelly's 
Springs, North Carolina. Hij 
gebruikte een Nikon D100 
en een Astro-Physics 5-inch 
F6 refractor (lenzenkijker).
Foto David Cortner.

Genieten van de sterren
Deze brochure is geschreven 
als aanvulling op het boek 
Genieten van de sterren- 
hemel (B01, zie informatie op 
pagina 8), dat een inleiding is 
in de sterrenkunde. Dit boek 
vertelt over de sterrenhemel 
zoals we die zien vanaf de 
aarde. Het gaat daarom vooral 
ook over de bewegingen van 
de zon, de maan en de plane- 
ten aan de hemel: de hemel- 
mechanica. Als je daarover 
meer wilt weten raden wij dit 
boek aan. De brochure past 
achterin zodat je altijd alles bij 
elkaar hebt. De twee andere 
boeken in de serie zijn Genie- 
ten van het zonnestelsel (B02) 
en Genieten van het heelal 
(o.a. over sterren; B03).

   
Hieronder: de belangrijkste 
momenten, of situaties, in de 
baan van een binnenplaneet. 

Twice in a lifetime
Als Venus maar op tijd komt...*
Op 6 juni 2012 kunnen wij een heel zeldzaam 
verschijnsel zien: een Venusovergang. Onze 
buurplaneet trekt dan gedurende de nacht en 
ochtend voor de zon langs! De laatste keer 
dat dat gebeurde was in 2004.
Maar ‘s nachts zie je de zon toch helemaal niet? 
Dat klopt. Als de zon op 6 juni opkomt, is de 
Venusovergang al bijna achter de rug. Als je 
het wilt zien moet je dus vroeg op en snel zijn 
om dit verschijnsel niet te missen. En als je het 
wél mist moet je wachten tot de volgende Venus- 
overgang... in 2117!

Wat is een Venusovergang?
Een Venusovergang is in feite een soort zons- 
verduistering, maar in plaats van de maan komt 
de planeet Venus voor de zon. Ook Mercurius 
kan voor de zon langs trekken: een Mercurius- 
overgang. In het Engels heet het een transit.
De maan kan de zon helemaal ‘bedekken’. Zij 
is weliswaar 400 maal kleiner dan de zon, maar 
de zon staat ook ongeveer 400 maal verder weg. 
Aan de hemel lijken ze dus meestal even groot. 
Bij een totale zonsverduistering staan de aarde, 
de maan en de zon op één lijn, zodat de maan 
precies voor de zon komt. De zon wordt dan 
helemaal afgedekt en het wordt midden op de 
dag enkele minuten donker. Bij de meeste zons- 
verduisteringen komt de maan niet precies voor 
de zon te staan: een gedeeltelijke zonsverduiste- 
ring. Het wordt dan nauwelijks donkerder. In het 
boek Genieten van de sterrenhemel (zie kader) 
lees je alles over onder andere verduisteringen.
Venus is met een diameter van 12.104 km ca. 
3,5 maal zo groot als de maan (3474 km) maar 
staat 85 maal zo ver weg (zie ook het schaal- 
model op pag. 4 en 5). Het gevolg is dat we 
Venus op 6 juni als een stipje – ongeveer 1/33 
van de diameter van de zon - voor de zon 
langs zien schuiven. Klein, maar toch groot 
genoeg om zonder telescoop (maar wel mét 
een speciale eclipsbril!) te kunnen zien!

*) Dit is de eerste regel van een gedicht van Oliver 
Wendell Holmes, gemaakt naar aanleiding van de 
Venusovergang in 1882.

 
Binnen- en buitenplaneten
De planeten kun je naar hun baan verdelen in 
twee soorten: binnenplaneten en buitenplaneten. 
Buitenplaneten, zoals Mars en Jupiter, bevinden 
zich verder van de zon dan de aarde. Buitenpla- 
neten kun je midden in de nacht zien, als de zon 
precies aan de andere kant van de aarde staat.
Mercurius en Venus zijn binnenplaneten omdat 
ze dichter bij de zon staan en dus binnen de 
baan van de aarde bewegen. Binnenplaneten 
staan daarom, aan de hemel, altijd in de buurt 
van de zon en zijn dus nooit midden in de nacht 
te zien. 
In de baan van een binnenplaneet zijn enkele 
belangrijke momenten te zien. Het gaat daarbij 
om de afstand - aan de hemel - tussen de zon 
en de planeet. Het gaat niet om de werkelijke 
afstand in km, maar om de hoekafstand. Als je 
naar de zon wijst met één wijsvinger en naar de 
planeet met je andere wijsvinger maken je armen 
een hoek. Die hoek is de hoekafstand en die 
geef je aan in graden. Elke graad (symbool °) 
wordt onderverdeeld in 60 boogminuten (‘), elke 
boogminuut in 60 boogseconden (”). 

Elongaties
Een mooi woord voor de hoekafstand tussen de 
zon en een planeet is elongatie. Een binnen- 
planeet is het best te zien als de elongatie het 
grootst is (zie tekening) want als een planeet het 
verst van de zon staat is hij natuurlijk het best 
te zien. Zo kennen we grootste westelijke en 
grootste oostelijke elongatie. Als Venus in groot- 
ste westelijke elongatie is, zien we haar voor 
zonsopkomst en noemen we haar ‘morgenster’, 
in grootste westelijke elongatie zien we Venus 
na zonsondergang (avondster). Dat is de reden 
waarom de Grieken tot in de 4e eeuw v. Chr. 
dachten dat het bij zowel Venus als Mercurius 
om twee planeten ging! In het boek Genieten 
van het zonnestelsel lees je daar meer over.
In het uiterste geval gaat Venus ruim vier uur voor 
de zon op of na de zon onder; de hoekafstand 
is dan bijna 48°. Voor Mercurius is dat maximaal 
2 uur en 15 min, en een hoekafstand van 28°.

Conjuncties en oppositie
Wanneer een planeet in dezelfde richting staat 
als de zon, spreken we van conjunctie. Bij de 
binnenplaneten zijn er twee mogelijkheden. 
De planeet kan tussen de aarde en de zon in 
staan: dat heet benedenconjunctie; de planeet 
kan ook aan de andere kant van de zon staan: 
bovenconjunctie. Buitenplaneten kunnen ook 
in conjunctie staan, maar natuurlijk nooit in be- 
nedenconjunctie. Conjuncties zijn geen goede 
situaties om een planeet te bekijken omdat de 
zon zo dichtbij staat. Daar komt bij dat een pla- 
neet die aan de andere kant van de zon staat de 
grootst mogelijke afstand tot de aarde heeft in 
zijn baan (nu gaat het om de afstand in km). 
Als een buitenplaneet aan de andere kant van 
de aarde staat (dus als de aarde tussen de zon 
en die planeet in staat) zeggen we dat hij in 
oppositie is. Dat is juist een hele goede gele- 
genheid om de planeet te bekijken want niet 
alleen is de planeet midden in de nacht te zien, 
hij staat ook nog eens op de kortst mogelijke 
afstand tot de aarde en is daardoor aan de 
hemel groter en dus beter waar te nemen!
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Boven: Vera loopt een stuk 
sneller dan Aart en heeft de 
binnenbaan.

Het vlak van de ecliptica
Planeten bewegen om de zon 
in elliptische banen en die ba- 
nen staan scheef t.o.v. elkaar: 
ze zijn geheld. In de tekening 
hiernaast, in het midden, zie 
je de banen van de binnenste 
drie planeten van opzij. Elke 
baan ligt in een baanvlak, 
een denkbeeldige schijf rond 
de zon. Die baanvlakken zijn 
natuurlijk ook geheld. 
Hoe moet je de baanvlakken 
van de planeten (en manen, 
planetoïden en andere objec- 
ten) met elkaar vergelijken? 
Voor Venusianen zou de 
Aardbaan scheef liggen!
Daarvoor hebben we een 
soort ‘standaardvlak’. nodig: 
een referentievlak. Omdat 
wij de hemel bestuderen van- 
af de aarde hebben we daar- 
voor natuurlijk het baanvlak 
van de aarde genomen. 
Door de jaarlijkse beweging 
van de aarde lijkt de zon een 
jaarlijkse beweging tegen de 
achtergrond van sterren te 
maken, langs een denkbeel- 
dige lijn die we de ecliptica 
noemen. Het baanvlak van 
de aarde wordt daarom het 
vlak van de ecliptica (of 
eclipticavlak) genoemd. 
De banen van de andere pla- 
neten zijn allemaal meer of 
minder geheld t.o.v. het vlak 
van de ecliptica en dat maakt 
in het geval van de binnen- 
planeten dat de kans op een 
overgang heel klein is. 

Boven: de laatste vijf bene- 
denconjuncties. 
Midden: de hellingen van de 
planeetbanen.
Onder: schematisch overzicht 
van de benedenconjuncties 
van Venus van 1996, 2004 en 
2012. Je ziet nu hoe klein de 
kans op een Venusovergang 
eigenlijk is.

Als een binnenplaneet in benedenconjunctie 
staat kan hij precies vóór de zon langs gaan. Je 
ziet dan een Mercurius- of Venusovergang, of 
met een mooi woord een transitie. Maar zo’n 
overgang is een zeldzaam verschijnsel. Hoe 
komt dat? 

Een hardloopwedstrijd
Stel je eens voor: twee hardlopers rennen op een 
cirkelvormige baan (zie de tekening rechts). 
Aart loopt één baantje in precies een minuut. 
Vera is een stuk sneller en heeft ook nog het 
voordeel van de binnenste baan: zij heeft maar 
37 sec nodig om één rondje af te leggen. Hoe 
lang duurt het voordat Vera Aart heeft ingehaald 
als ze op hetzelfde moment van start gaan? We 
kunnen dat uitrekenen. Het verschil tussen de 
snelheden is 60/37 = 1,6. 
Vera is dus 1,6 maal zo snel als Aart en na 1,6 
minuut (96 sec) haalt ze Aart in. Vera heeft dan 
twee hele baantjes afgelegd, plus 3/5e van een 
volgende; in dezelfde tijd heeft Aart maar één 
heel rondje gedaan en óók 3/5e van een volgend 
rondje. 
Als je de hardlopers vervangt door planeten en 
de minuten door jaren, dan heb je een aardig 
beeld van de situatie met Venus en de aarde. 
Het klopt niet helemaal want planeten hebben 
geen cirkelvormige maar elliptische banen en 
daardoor bewegen ze niet altijd even snel.
Als Venus elke 1,6 jaar de aarde inhaalt is er dus 
elke 1,6 jaar een benedenconjunctie van Venus. 
De periode die een hemellichaam nodig heeft 
om weer in dezelfde positie ten opzichte van 
de aarde te komen noemen we de synodische 
periode (synode betekent bijeenkomst). Zo is 

de synodische maand de periode van bijvoor- 
beeld nieuwe maan tot nieuwe maan. 
De bovenste tekening hieronder laat alle bene- 
denconjuncties van Venus zien sinds 2004. Je 
ziet een soort ‘spakenpatroon’: vijf conjuncties 
in acht jaar tijd (5 x 1,6 = 8). Na acht jaar begint 
die cyclus opnieuw.

Knopen
Waarom hebben we niet tijdens elke beneden- 
conjunctie van Venus (dus elke 1,6 jaar) een 
Venusovergang? Dat komt doordat de planeet- 
banen niet netjes in hetzelfde vlak liggen (zie 
kadertekst): ze staan scheef ten opzichte van 
elkaar. De tekeningen bovenaan en onderaan 
laten goed zien dat bij de meeste conjuncties de 
aarde (blauwe lijnen), Venus (rode lijnen) en de 
zon niet op één lijn staan. Venus staat óf iets te 
hoog óf iets te laag. Alleen als Venus precies op 
het snijpunt van haar baan met het vlak van de 
ecliptica staat kan Venus precies tussen de 
aarde en de zon in staan, en kunnen we een 
Venusovergang zien. Zo’n snijpunt tussen twee 
baanvlakken noemen we een knoop. Als Venus 
onder het eclipticavlak duikt, spreken we van een 
dalende knoop (in onze tijd altijd rond 7 juni); als 
ze boven het vlak uit beweegt noemen we het 
een stijgende knoop (rond 8 december).
In 1996 was Venus vlakbij een knoop, maar niet 
dichtbij genoeg: de planeet ging net onder de 
zon door (zie de tekening). In 2020 gaat Venus 
tijdens haar benedenconjunctie net boven de 
zon langs. Maar dit betekent dus dat er óók niet 
elke acht jaar een Venusovergang is! De volgen- 
de is pas over 105½ jaar te zien... Hoe kan dat?
Terug naar de banen na Venus en Aarde.

sdfsdffds
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Als Venus maar op tijd komt...

Mercuriusovergangen 
Er zijn meer overgangen van 
Mercurius dan van Venus: 13 
of 14 per eeuw. De laatste 
Mercuriusovergangen waren 
in 1999, 2003 en 2006; in 
2016 is de volgende. Over- 
gangen van Mercurius zijn 
er altijd in mei of november. 
Dat er zoveel meer Mercurius- 
overgangen zijn komt door 
de baan van het planeetje: 
Mercurius staat dichter bij 
de zon en beweegt sneller.

Baanresonantie
Als de omloopbanen van twee 
hemellichamen in een mooie 
verhouding tot elkaar staan 
zullen ze een regelmatige, 
periodieke zwaartekracht- 
invloed op elkaar uitoefenen. 
Dat gebeurt vooral als de om- 
loopperioden een verhouding 
hebben die je kunt schrijven 
als een gehele breuk, zoals 

1:2 (‘één op twee’), 2:3, 3:5 
enzovoorts. 
In dat laatste geval beweegt 
het ene object drie maal om 
de zon in de tijd dat het andere 
dat vijf maal doet. We noemen 
dit baanresonantie en het 
zorgt voor een versterking 

van de wederzijdse aantrek- 
kingskracht. Meestal leidt dat 
tot een situatie die niet sta- 
biel is maar Venus en Aarde 
zijn al lang in stabiele reso- 
nantie met elkaar. 

Linksboven: de piepjonge 
astronoom Jeremiah Horrocks 
voorspelde de Venusover- 
gang van 1639 en was een 
van de twee mensen die het 
waarnam. Wat zou deze man 
hebben kunnen betekenen 
voor de wetenschap als hij 
niet in 1641 op 22-jarige leef- 
tijd was overleden?
Rechtsboven: een foto van 
de Venusovergang van 1882 
(foto USNO).
Pagina’s 4 en 5 onderaan: 
Het binnenste deel van het 
zonnestelsel, tot en met de 
aarde, op schaal 1: 375 mil- 
jard: 1 mm in het schaalmodel 
is 375.000 km in het echt! 
De planeten en de maan zijn 
hier echter 20 maal te groot 
weergegeven omdat ze an- 
ders niet zichtbaar zijn. 

 
Patroon Venusovergangen
De tijd die een planeet nodig heeft om één rond- 
je om de zon te bewegen noem je de omloop- 
periode. Voor de aarde is dat een jaar, voor 
Venus ongeveer 225 dagen. Die twee omloop- 
perioden zijn in een 243:395 (bijna 8:13) baan- 
resonantie (zie kader). Dat betekent dat Venus 
395 maal rond de zon beweegt in de tijd waarin 
de aarde dat 243 maal doet. Er is dus ook geen 
achtjarige cyclus, maar een van 243 jaar! 
Sinds de uitvinding van de telescoop, rond 1600, 
waren er zeven Venusovergangen te zien: in 
1631 en 1639 (beide in december), 1761 en 
1769 (in juni), 1874 en 1882 (in december) en 
juni 2004. Je ziet dat er steeds acht jaar zit tus- 
sen de ‘paren’ van Venusovergangen, maar dat 
er tussen die sets afwisselend 121,5 en 105,5 
jaar zit. De volgende overgang is dan ook 121,5 
jaar na 6 juni 2012: in december 2117. Acht jaar 
later is dan de tweede overgang van dat paar. 
Iets voor in de agenda. 
Er zit dus een heel duidelijk patroon in de over- 
gangen en het is nu ook wel duidelijk dat een 
overgang een zeer bijzondere gebeurtenis is. 
Sinds 2000 v.Chr. zal de overgang van 6 juni 
2012 de 54e zijn. Een heel enkele keer, zoals 
op 24 mei 303 en 23 november 1396, trekt Venus 
over het midden van de zon. We hebben dan 
geen twee overgangen in acht jaar tijd, maar 
slechts één. Daar staat tegenover dat heel soms 
zowel Mercurius als Venus tegelijkertijd voor 
de zon langs gaan. De laatste keer dat zoiets 
gebeurde was in 373.173 v.Chr. en de volgende 
keer is in het jaar 69.163...

Vroeger
De afstand tot de zon
Vóórdat Galileo Galilei in 1609 als eerste een 
telescoop ging gebruiken om de sterrenhemel 
te bestuderen was het wel erg moeilijk om een 
Venusovergang, laat staan een van de kleinere 
en verdere Mercurius, waar te nemen. Toch 
werd het verschijnsel al waargenomen door 
de Perzische astronoom Avicenna, in 1032! 
Het echte wetenschappelijk onderzoek van over- 
gangen begon in 1627, toen Johannes Kepler 
berekende dat Venus in 1631 voor de zon langs 
zou gaan, ook al was zijn berekening niet nauw- 
keurig genoeg om te bepalen waar op Aarde dat 
zichtbaar zou zijn (het bleek in Europa niet te 
zien). Hij berekende ook dat het in 1761 weer 
zou gebeuren en dat er in 1639 nét geen Venus- 
overgang zou zijn. In zijn tijd had men wel een 
idee van de relatieve afstanden van de planeten 
tot de zon, waarbij de afstand van de aarde tot 
de zon als basis werd gebruikt. Sinds het begin 
van de twintigste eeuw gebruikt men voor afstan- 
den binnen het zonnestelsel de astronomische 
eenheid (AE) die gelijk is aan de afstand Aarde- 
Zon: 1 AE = 149,6 miljoen km). Hoe groot die af- 
stand precies is was zelfs toen nog niet bekend.
Men had in de zeventiende eeuw wél al in de 
gaten dat Venusovergangen konden helpen die 
afstand te bepalen, en ook konden helpen een 
schatting te maken van de grootte van onze 
buurplaneet. Een belangrijke rol hierbij speelde 
de Engelse astronoom Jeremiah Horrocks, die 
Kepler’s berekeningen van de benedenconjunc- 
tie in 1639 verbeterde. Hij berekende dat er op 
4 december van dat jaar wel degelijk een Venus- 
overgang zou beginnen, rond 15.00 uur. Hij had 
ook als eerste in de gaten dat de overgangen 
in paren komen, met acht jaar ertussen. Zijn 
voorspelling kwam uit en hij bepaalde de afstand 
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Parallax 
Afstanden in het heelal zijn 
moeilijk te meten, maar men 
heeft wel hulpmiddelen. De 
positie van een object t.o.v. 
de achtergrond verandert als 
de richting waaruit je kijkt 
verandert. We kennen dit ver- 
schijnsel: als we een vinger 
voor ons gezicht houden en 
afwisselend het linker- en het 
rechteroog dichthouden zien 
we de vinger verschuiven ten 
opzichte van de achtergrond. 
We noemen dit effect van 
schijnbare verplaatsing de 
trigonometrische parallax 
(parallax komt van het Griek- 
se woord voor verandering).
Zie tekening rechtsonder. 
Met behulp van die parallax 
kun je bijvoorbeeld de afstand 
tot een kerk bepalen. Je moet 
dan een vast referentiepunt 
hebben aan de horizon en 
twee plekken van waar je de 
kerk bekijkt. Die twee waar- 
neemplaatsen en de kerk 
vormen een driehoek waar- 
van je twee hoeken kunt me- 
ten. Je hebt ook één bekende 
zijde: de basislijn (de afstand 
tussen de twee waarneem- 
plaatsen). Met twee hoeken 
en een zijde kun je de andere 
twee zijden berekenen met 
trigonometrie. 
Hoe groter de basislijn hoe 
groter de afstand die je kunt 
meten. Voor afstanden tot 
de maan en de planeten is 
de diameter van de aarde 
vaak voldoende: twee metin- 
gen, met 12 uur ertussen. 
De verschuivingen zijn wel erg 
klein: zelfs de maan, onze 
naaste buur, heeft een ver- 
schuiving van slechts één 
graad. 

Linksonder: kinderen volgen 
de overgang van 6 december 
1882 (schilderij John George 
Brown). 
Rechtsboven: het black drop 
effect .
Rechts, midden: hetzelfde 
effect als je met een kleine 
opening tussen je duim en 
wijsvinger naar een helder 
licht kijkt. Probeer dat maar 
eens. Foto’s NASA en 
Chuck Bueter.

van de aarde tot de zon op 95,6 miljoen km (0,64 
AE, dus tweederde van de juiste afstand) en de 
diameter van Venus als ongeveer gelijk aan die 
van de aarde (men dacht toen dat Venus groter 
was; Venus is 12.104 km, de aarde 12.742 km).

De zwarte druppel
In de periode tussen de overgang van 1639 en 
de volgende, in 1761, was de sterrenkunde al 
een stuk verder ontwikkeld. Men wilde nu de 
afstand van de aarde tot de zon bepalen met 
behulp van de parallax. We hebben nu moderne 
middelen om afstanden te bepalen, zoals radar, 
maar tot ca. 1960 kon men alleen afstanden bin- 
nen ons zonnestelsel bepalen door de parallax 
te meten (zie kader rechts). 
Om een parallax nauwkeurig te bepalen moet 
je een zo groot mogelijke basislijn hebben en 
dus trokken meerdere wetenschappelijke expe- 
dities naar alle uithoeken van de wereld om de 
transits te kunnen waarnemen. Een dergelijke 
internationale samenwerking was niet eerder 
voorgekomen! Tijdens de overgang van 1761 
werden ook aanwijzingen gevonden voor de 
atmosfeer van Venus. De overgang van 1769 
werd onder andere bekeken door Captain Cook, 
op Tahiti. 
Er was een probleem bij het exact bepalen van 
het begin en eind van de Venusovergangen: 
Venus vervormde als zij tegen de binnenrand 
van de zon zichtbaar was (bij de inwendige aan- 
rakingen). Er kwam een donkere, wazige vlek 
die de donkere rand van Venus verbond met de 
donkere sterrenhemel voorbij de rand van de 
zon. En soms kreeg Venus een soort druppel- 
vorm. Men noemde dat het black drop effect 
(zwarte druppel). Men dacht dat het werd ver- 
oorzaakt door de atmosfeer van Venus. We weten 
nu echter dat het effect wordt veroorzaakt door 
de kwaliteit van de telescoop en de omstandig- 
heden van de atmosfeer. 

Aan de hand van de metingen aan de overgan- 
gen in 1761 en 1769 berekende de Franse 
astronoom Jérôme Lalande in 1771 de AE op 
153 miljoen km. Het verschil van 3,4 miljoen 
km met de juiste afstand werd veroorzaakt door 
het black drop effect. 
In 1874 en 1882 was het volgende paar Venus- 
overgangen. De wetenschap en de techniek 
waren er in de 105 jaar sinds de laatste over- 
gang erg op vooruit gegaan. Heel opvallend was 
een nieuwe techniek: fotografie. Men kon voor 
het eerst foto’s maken van een Venusovergang! 
Nu weten we de afstand van de aarde tot de zon 
tot op 3 meter nauwkeurig en heeft de weten- 
schap Venusovergangen niet meer voor dat 
doel nodig. Toch is men nog steeds erg geïnte- 
resseerd, maar om een andere reden: om nog 
beter te leren hoe je planeten bij ándere ster- 
ren kunt vinden.

sdfsdffdsBlack drop effect
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Breking
Als je wel eens de zon of de 
maan nét boven de horizon 
hebt zien staan weet je dat ze 
dan een vreemde, afgeplatte 
vorm hebben. Dat komt door 
de breking (afbuiging) van het 
licht door de atmosfeer. De 
dichtheid van de dampkring 
wordt groter naarmate je 
dichter bij het oppervlak komt. 
Dichte lucht breekt het licht 
anders dan ijle lucht. Het licht 
van de bovenkant van de zon 
of de maan wordt anders 
gebroken dan dat van de 
onderkant, wat de vertekening 
oplevert. Zie de foto (NASA) 
hieronder. 

Linksonder: overzicht van 
de fasen van de Venusover- 
gangen van 2004 en 2012.
Rechtsonder: de posities 
van de zon boven het noord- 
oosten, op de ochtend van 
8 juni 2012.

De overgang bekijken
WAARSCHUWING
Als je zonder speciale bescherming naar de 
zon kijkt kun je blind worden! Zie het kader 
‘Veilig kijken!’ op de achterste pagina.

Waar kun je de Venusovergang zien?
De Venusovergang van 6 juni 2012 is maar in 
een kwart van de wereld helemaal te zien: in het 
oosten van Azië (ten oosten van een lijn die loopt 
ongeveer van Archangelsk, Omsk, Hanoi en 
dwars door Borneo), het midden en oosten van 
Australië, Nieuw Zeeland en het noordwesten 
van de Verenigde Staten.
De overgang van 2004 was in Nederland en 
België goed te zien maar nu zien we, als het 
weer meezit, alleen het laatste stukje... Maar het 
kan slechter want in een kwart van de wereld 
ziet men er helemaal niets van. In de helft die 
overblijft, waaronder dus de Benelux, mist men 
óf het eind óf het begin van het verschijnsel.

De overgang in fasen
Een overgang wordt verdeeld in fasen (zie de 
tekening hieronder). Eerst komt de intrede, be- 
staande uit een uitwendige aanraking (als het 
‘schijfje’ van Venus de ‘schijf’ van de zon raakt) 
en een inwendige aanraking (als het schijfje 
van Venus de zonnerand aan de binnenkant 
raakt). Vervolgens trekt Venus voor de zon langs 
en tenslotte komt de uittrede, die ook bestaat 
uit een inwendige aanraking en een uitwendige 
aanraking. 
De eerste uitwendige aanraking is om ongeveer 
0:04 uur: midden in de nacht! De laatste inwen- 
dige aanraking is ruim een uur na zonsopkomst. 
Hierna worden alle fasen vermeld met de tijd- 
stippen (bron: Sterrengids 2012, uitgave Stichting 
De Koepel, www.dekoepel.nl/Sterrengids.html). 

 
fase omschrijving h: m: s
I  eerste uitwendige aanraking 0:00:37
II  eerste inwendige aanraking 0:27:34
  kortste afstand tot middelpunt Zon 3:29:36
  zonsopkomst 5:22     
III  laatste inwendige aanraking 6:31:38 
IV  laatste uitwendige aanraking 6:49:35 

Alle tijdstippen zijn voor Utrecht; Nederland en 
België zijn zo klein dat het tijdverschil hiermee 
op andere plaatsen maximaal 5 seconden is.

Waarnemen
We zien dus, als het weer het toelaat, hooguit de 
laatste één uur en drie kwartier van de Venus- 
overgang. Dat is echter nog niet alles: de zon 
is dan ook nét op en objecten aan de hemel die 
vlak boven de horizon staan zie je slechter én 
iets vertekend. Bij de laatste inwendige aanra- 
king staat de zon op slechts 9° boven de horizon 
en bij de laatste uitwendige aanraking is dat nog 
maar 11°. De tekening hieronder geeft een beeld 
van de hoogte van de zon op dat moment. De 
zon heeft aan de hemel een diameter (hoekaf- 
stand) van 0,5° (ca. 31½’). 
Zo laag boven de horizon zijn er gebouwen, 
huizen, bossen, heuvels en natuurlijk wolken die 
het zicht op de zon kunnen belemmeren. Als je 
de Venusovergang wilt gaan bekijken zorg er dan 
voor dat je vóór 6 juni een plek vindt waarbij je 
vrij zicht hebt op de horizon in het noordoosten. 
Als je dat op 6 juni wilt doen ben je misschien 
te laat! 
We vertelden al dat Venus op 6 juni een schijfje 
is met een diameter die 1/33 is van de diameter 
van de zon. Venus is dus een kleine stip. Toch 
is zij zonder vergroting – maar met een eclips- 
bril! – zichtbaar! Venus is in grootte een beetje 
vergelijkbaar met zonnevlekken (zie hierna) 
maar is veel duidelijker te zien.
Overigens is alles dat je hier leest over het waar- 
nemen van de zon ook te gebruiken als er geen 
Venusovergang is. Vaak kun je zonnevlekken 
zien: donkere vlekken op de zon. In die vlekken 
is de temperatuur 1200°C lager dan de rest van 
het zonsoppervlak (dat is 5500°). Ze hebben te 
maken met het ingewikkelde magnetisch veld 
van de zon (in het boek Genieten van het zon- 
nestelsel lees je daar alles over). Zonnevlekken 
zijn regelmatig te zien, zeker in tijden dat de zon 
actief is. Op de website spaceweather.com kun 
je zien of er zonnevlekken zichtbaar zijn.

De Venusovergang van 2012 De overgang bekijkenDe overgang bekijken
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dek één
lens af

naar de
zon

schaduwplaatje (zie tekst onder Projectie;
gebruik een van de uitgesneden schijfjes 

om één lens af te dekken

lensdiameter:
50 = 50 mm

Boven: een andere foto van 
David Cortner van de ‘transit’ 
op 8 juni 2004 (zie voor infor- 
matie pagina 2 en zijn web- 
site: davidcortner.com/ 
astro/vtransit/
Midden: er zijn ook speciale 
apparaten om de zon veilig te 
bestuderen. Hier zie je links 
de Sunspotter, en rechts de 
SolarScope. Die laatste is ook 
in Nederland te koop. Zie voor 
verkooppunten: solarscope. 
com/ revendeurs/paysbas. 
html. 
Onderaan: een veilige manier 
om met een verrekijker de 
zon te kunnen bekijken, door 
middel van projectie. Zelf heb 
ik onder andere een ‘7 x 50’ 
verrekijker: deze kijker heeft 
een vergroting van zeven 
maal en de lenzen hebben 
een diameter van 50 mm. 
Een grotere lensdiameter 
heeft meer ‘lichtopbrengst’, 
wat wil zeggen dat je er licht- 
zwakkere objecten mee kunt 
zien. De zon is overigens erg 
lichtsterk... 

Met een verrekijker
Met het blote oog naar de zon kijken is schade- 
lijk voor je ogen en kan blindheid veroorzaken, 
zelfs al kijk je maar een fractie van een seconde 
naar de zon! 
Toch kun je prima een gewone verrekijker ge- 
bruiken om de Venusovergang te volgen, door 
gebruik te maken van speciale zonnefilterfolie 
(zie Veilig kijken) of door de zon te projecteren 
(zie Projectie). 
Zorg er eerst voor dat je een speciale verre- 
kijkerklem hebt, waarmee je de verrekijker op 
een gewoon fotostatief kunt plaatsen. Zo’n klem 
kun je kopen of bestellen bij winkels die verre- 
kijkers verkopen. De opstelling die je zo kunt 
maken is ook heel handig als je met behulp van 
een verrekijker naar de nachtelijke sterrenhemel 
kijkt. Met een verrekijker zie je opeens duizen- 
den sterren méér dan met het blote oog, vooral 
in de Melkweg. En ook kun je allerlei sterren- 
stelsels, nevels, sterrenhopen, dubbelsterren 
en andere objecten zien. De planisfeer bevat 
300 van dat soort objecten, die allemaal met een 
verrekijker te zien zijn (de een natuurlijk beter 
dan de ander).

Projectie
Een veilige manier om de zon te bestuderen 
is door de verrekijker te gebruiken om het zons- 
beeld te projecteren op een projectiescherm 
(bijvoorbeeld een vel wit papier of karton). Dek 
één van de lenzen van de verrekijker af met de 
lensdop of op een andere manier (zie de teke- 
ning en de tekst verder op deze pagina). 
Projecteren kan ook met een spottingscope of 
een telescoop (die laatste heeft daar meestal een 
speciale projectieopstelling voor) maar denk er 
wel om de zoekkijker af te schermen voor het 
geval iemand daar doorheen wil kijken! 
Verder moet je een schaduwplaatje maken dat 
het projectiescherm uit de volle zon houdt. We 
moeten zorgen dat alleen het licht dat door de 
verrekijker gaat op het schermpje komt. 
Het schaduwplaatje kun je maken van een stuk 
dun karton of ander materiaal, ter grootte van A4. 
Zet de verrekijker met de lenzen erop, teken ze 
af en snijd netjes de twee gaten uit (één gat kan 
ook, maar met twee gaten zit het extra stevig!).
Bewaar een van de uitgesneden rondjes.
Uitstekend materiaal voor het schaduwplaatje 
is kapaline foamboard, dat bestaat uit een 
schuimlaag met aan beide zijden stevig papier. 
Het wordt gebruikt om foto’s op te plakken voor 
exposities en dergelijke. Het is stevig, licht en 
gemakkelijk te bewerken. En door het schuim- 
materiaal kun je het goed rond de lenzen drukken 
zodat het stevig blijft zitten. Een van de twee 
rondjes die je hebt uitgesneden plak je met tape 
op een van de beide lenzen. Zo nodig plak je 
het schaduwplaatje zelf ook met tape aan de 
verrekijker, zodat het goed vast zit en er geen 
licht langs kan komen. 

Scherpstellen en richten
Het is niet moeilijk om de verrekijker op een 
veilige manier goed in te stellen. Plaats het 
schermpje zodanig, dat het al ongeveer in de 
goede richting staat (op 20 – 100 cm afstand), 
en beweeg de verrekijker zo, dat er een beeldje 
op het schermpje komt. Dat is niet zo’n heel 
groot beeldje: enkele centimeters, afhankelijk 
van de afstand waarop je de verrekijker houdt.
Stel het beeld scherp met de scherpstelknop 
van de verrekijker. 

De aarde draait om haar as, waardoor we de 
zon langzaam naar het westen zien opschuiven. 
Heb je de zon goed in beeld, dan blijft de zon 
redelijk lang zichtbaar vóórdat je de verrekijker 
weer iets moet verzetten.
Ook bij projectie moet je oppassen dat iemand 
niet probeert toch door de verrekijker te kijken… 
Leg dat van tevoren goed uit aan een eventueel 
publiek, zeker als het om kinderen gaat! 

sdfsdffdsMet een verrekijker
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Rob Walrecht maakt planisferen (draai-
bare sterrenkaarten), boeken, posters

en andere leerzame sterrenkunde
producten - voor jong en oud.

Ook geschikt als lesmaterialen op school!

voor meer informatie:
e-mail: info@walrecht.nl

website: www.walrecht.nl
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Mis het niet: de Venusovergang van 2012!
Op 6 juni 2012 kunnen wij een heel zeldzaam verschijnsel zien: een Venusovergang. 
Onze buurplaneet trekt dan, als een donkere stip, voor de zon langs. De laatste keer dat we 
dat konden zien was in 2004, onze volgende kans is in... 2117!

Deze brochure legt uit wat een Venusovergang is en wat er op 6 juni 2012 precies 
gebeurt. De brochure is een aanvulling op ons boek Genieten van de sterrenhemel, 
een inleiding in de sterrenkunde die óók alles uitlegt over de bewegingen van de zon, 
de maan en de planeten. Die kennis is belangrijk om te begrijpen hoe bijzonder een 
Venusovergang is.

De brochure en een speciale, veilige eclipsbril zijn gratis bij de set van het boek Genieten 
van de sterrenhemel en de planisfeer voor Nederland en België. Die set is te koop in de 
betere boekhandel en via www.walrecht.nl.

planisfeer 

brochure

boek ‘Genieten van
de sterrenhemel’ eclipsbril

Veilig kijken
Als je zonder speciale eclips- 
bril (géén zonnebril!) naar de 
zon kijkt, zelfs als deze ge- 
deeltelijk verduisterd is, dan 
kan dat je ogen beschadi- 
gen en zelfs blindheid ver- 
oorzaken. Kijk ook zeker nooit 
zonder speciaal filter door 
een verrekijker of een tele- 
scoop naar de zon! Dat kun 
je met een telescoop twee 
maal doen: één keer met je 
ene en één keer met je ande- 
re oog! Met een verrekijker 
kun je het zelfs maar één 
maal doen… 

Niet gebruiken
Wat je absoluut niet moet ge- 
bruiken om naar de zon te 
kijken is een zonnebril, een 
CD, een beroet glaasje of 
zwarte film. Vaak laten deze 
middelen schadelijke infra- 
roodstraling door. Dat zie je 
niet en voel je niet, maar je 
merkt het later, als je niet 
meer goed kunt zien. Neem 
dus geen enkel risico, een 
eclipsbrilletje heb je voor een 
paar euro!

Wel gebruiken
Je kunt je voor de lens van je 
verrekijker, telescoop of tele- 
lens een speciaal zonnefilter 
spannen, Astrosolar folie, 
dat bestaat uit dun mylar met 
een aluminiumlaagje. Wees 
heel secuur bij het maken van 
het filter want ook hier geldt 
dat er bij een kleine bescha- 
diging kans is op oogschade. 
Astrosolar folie is in België en 
Nederland te koop bij winkels 
die telescopen verkopen. 
Zoek maar eens op internet. 
Zie ook www.dekoepel.nl/ 
zenit/eclipsweb/waarnemen
.html voor meer informatie 
over veilig waarnemen.

Meer over de planeten: 
Zie het boek Genieten van 
het zonnestelsel en het 
unieke Zonnestelselmodel
(schaal 1:100 miljard), beide 
te kopen of bestellen bij de 
betere boekhandel of via 
walrecht.nl. Op die website 
vind je ook de planeetposi- 
ties van het lopende jaar.

Rechts: twee foto’s van de 
Venusovergang van 2004, 
gemaakt door Jurgen de 
Boer, met de hoofdtelescoop 
van de Publiekssterrenwacht 
Schothorst in Amersfoort, 
voorzien van Astrosolar folie 
(dat veroorzaakt de blauw- 
witte kleur van de zon)

Sterrenwacht of sterrenkundevereniging
Het is aan te raden om, als dat kan, op bezoek 
te gaan bij een sterrenwacht of sterrenkunde- 
club in de buurt om daar de Venusovergang 
te volgen. Daar heeft men de beste (en veilige) 
middelen én de deskundigheid om uit te leggen 
wat er precies gebeurt. En als je het verschijn- 
sel met je eigen camera wilt fotograferen, of met 
je eigen kijker wilt volgen, kan men technisch 
advies geven en je verder helpen. 
Er zijn tientallen sterrenwachten en clubs in 
Nederland en België. Misschien ken je de ster- 
renwacht in de buurt. Zoek het anders via het 
internet op (zie websites hiernaast).

Veel plezier en succes!

Meer informatie:
allesoversterrenkunde.nl
dekoepel.nl - waaronder:
dekoepel.nl/zenit/eclipsweb/ 
dekoepel.nl/sterrenwachten.html 

Voor apparatuur en filters o.a.:
ganymedeshop.nl/
robtics.nl

Engelstalig: 
transitofvenus.org/ 
transitofvenus.nl/wp/
spaceweather.com 
  (o.a. over zonnevlekken)

De Venusovergang van 2012
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