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Boven: M31 (Andromedanevel) met een SkyWatcher
ED80 op F7,5 en een Canon 300D. Er werd 36x 300
seconden en 27x 120 seconden belicht op 800 ISO.

M42 en M43 (Orion- en Running Man nevel) met idem apparatuur. Er werd 10x 120 en 10x 300
seconden belicht op 800 ISO en met Canon 40D: 15x 2, 15x 10, 15x 30 en 8x 600 seconden belicht (met
CLS filter). Inzet: M27 (Halternevel) met een C11 op F6,3 en een ST-7 CCD-camera met autoguiding.
Er werd belicht: L: 6x 600 seconden, RG: 3x 300 seconden en B: 3x 600 seconden.
André van der Hoeven, Hendrik-Ido-Ambacht. www.astro-photo.nl.
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strofotografie en mooie
plaatjes op internet van de
Hubble ruimtetelescoop.
Dat is het eerste waar ik
aan dacht. Vorig jaar heb ik
mijn eerste stappen in de astrofotografie gezet en ben gegrepen door
het ‘astrovirus’. Hier een beschrijving
van mijn eerste ervaringen. Wat voor
problemen ik ben tegengekomen en
wat ik (ervan) heb geleerd...

Ervaringen van
een beginnend
astrofotograaf.
door André van der Hoeven

Sterrenkunde; een nieuw vak, een nieuwe hobby.
Na zeven jaar onderzoek met behulp van satellieten naar tektonische plaatbewegingen bij de TU Delft, aansluitend aan mijn studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek, kwam ik in 2005 in het onderwijs terecht, waarbij ik les ging geven op een
HAVO/VWO-school als natuurkundedocent. Op deze school werd het vak Algemene
Natuur Wetenschappen gegeven, waar ik de kans kreeg om eigen lesmateriaal te
ontwikkelen op het gebied van heelal en sterrenkunde. Toen ik in 2009 dan ook
de kans kreeg een lesmodule te maken voor 6VWO, greep ik mijn kans en ging aan
de slag om een lesboek over sterrenkunde te schrijven, wat ik inmiddels gebruik
om mijn leerlingen enthousiast te maken voor de achtergronden van de sterrenkunde. Hierbij kwam ik in aanraking met mooie plaatjes die ik op internet vond,
gemaakt door amateurastronomen met hun telescopen, en ik dacht: “Dat wil ik
ook!”. Het is inmiddels maart 2010, als ik besluit om op zoek te gaan naar een
goede telescoop waar je de nachtelijke hemel mee kunt bestormen. Al zoekend op
internet kom ik al snel tot de conclusie dat een C8 of iets dergelijks wel een
mooie start zou zijn. Tot mijn verbazing zie ik op www.te-les-koop.nl een C11
voorbijkomen voor een bijna ongelofelijk lage prijs en ik besluit hem te gaan
bekijken. Ik kom bij de verkoper en die blijkt de C11 kwijt te willen met alle toebehoren erbij, waaronder een SBIG ST-7 CCD-camera. Weliswaar een oud beestje,
maar wel een echte gekoelde CCD-camera. Ik kan geen “nee” zeggen en twee
dagen later ga ik de telescoop van zijn vaste zuil afhalen en rij ik trots met een
C11 op de achterbank en een koffer vol toebehoren (camera, oculairen, focal
reducer, adapters, oude montering enz.) naar huis. Mijn vrouw weet niet wat ze
ziet; zij dacht dat ik met een klein telescoopbuisje thuis zou komen. Natuurlijk
heb je niets aan een C11 alléén en daar moet dus een montering onder komen. Na
wat zoeken besluit ik bij de firma Robtics een EQ-6 montering aan te schaffen en
op een mooie zaterdag rij ik met de C11 op de achterbank naar ‘s-Gravenzande
toe. Ik herinner me nog de verbazing van eigenaar Rob Lefeber toen ik binnen
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kwam. Ik vertelde dat ik met astrofotografie wilde beginnen en dat ik daarom een
C11 had gekocht. Rob lachte vriendelijk en vroeg wat ik wilde fotograferen. “Nou,
planeten en deepsky natuurlijk!”, antwoordde ik enthousiast. Rob legde me uit dat
deepsky met een C11 toch wel erg lastig is en dat ik misschien toch wat kleiner
moest beginnen. Daarmee legde hij meteen een uitdaging voor me neer om te
laten zien dat het met de C11 toch echt wel zou kunnen en zo ben ik in april
2010 begonnen met mijn eerste
pogingen in de astrofotografie.
Eerste ervaringen en
bijbehorende problemen.
Het begon natuurlijk allemaal met
het uitlijnen van de EQ-6. Wat een
getob! Kijken door een poolzoeker,
dan vergelijken met hoe de Grote
Beer staat, waarbij je natuurlijk vergeet dat je de telescoop 90 graden
moet draaien om door de poolzoeker
te kunnen kijken. Poolster dus niet
gevonden en voordat uiteindelijk het
sterretje wel mooi in het cirkeltje
staat, ben je 2
uur verder. Dat
De C11 (met inktzwarte dauwkap ;-)
moet toch eenen SkyWatcher
voudiger
kunnen?
ED80 op EQ-6
Dus
maar
eens
montering in mijn,
nog sterrenwachtzoeken op interloze, achtertuin.
net, en wat
blijkt; dat klokje op de handcontroller kun je gebruiken om de Poolster te vinden
en de poolas goed te richten. Dan gaat het uitlijnen ineens in 5 minuten! De
week daarop begin ik maar met visueel door de telescoop te kijken en besluit al
snel te gaan experimenteren met de ST-7 CCD-camera. Alles aangesloten en de
temperatuur van de camera flink laag gezet. Ik zie helemaal niks! Blijkt het dat er
vocht in de camera zit en dat het glaasje aangevroren is! Dus eerst maar het
busje met korrels die het vocht opnemen in de oven zetten en dan we zijn weer
een nacht verder. Het fotograferen met de CCD-camera laat ik maar heel even liggen en ik stort me op het bekijken van Saturnus. Snel kom ik er achter dat het
fotograferen van Saturnus met deze CCD-camera eigenlijk geen optie is en ik
besluit daarom een ToUcam II webcam aan te schaffen. Al snel zijn mijn eerste
Saturnusplaatjes gemaakt en ik zie de ringen voorbijkomen. Vol trots laat ik de
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plaatjes zien op www.astroforum.nl en krijg daar gelijk veel tips van mede-astrofotografen. Op die manier leer je snel van je beginnersfouten en kun je je steeds
weer iets verbeteren.
Helaas zijn er niet zo
veel heldere nachten,
dus is het inmiddels
het al eind mei en
Saturnus op 5 mei 2010
door de C11 op F20 en een
ToUcam II. Stack in RegiStax van 2.000 beeldjes.

besluit ik mijn eerste objecten met de CCD-camera op de foto te gaan zetten. M82
en M51 lijken redelijk makkelijk te vinden stelsels, die ik zelfs met het blote oog
al goed kan zien in de telescoop, dus we gaan maar aan de gang. Ik probeer het
beeld scherp te krijgen en door langzaam te focusseren en ik kom na veel pogingen in de buurt van wat een goed focuspunt lijkt te zijn. Deze avond neem ik me
voor om zo snel mogelijk over te gaan op een computergestuurde focuser (die ik
inmiddels ook heb aangeschaft). Vervolgens moet natuurlijk de autoguiding van de
SBIG gekalibreerd worden (dit blijkt met MaximDL een vrij gemakkelijke opgave) en
al snel komen
de eerste
beelden
binnen. Mijn
eerste poging
van M51 is
hier te zien en
ik had echt
een “wow!”gevoel. Dat je
M51. Mijn eerste
opname met de
ST-7 CCD-camera
op de C11 op
F6,3. Er werd
7x 5 minuten
belicht. Opname
van 28 mei 2010.

zulk soort dingen in een achtertuin in Hendrik-Ido-Ambacht kunt fotograferen! De
opnamen zijn nog wel monochroom, aangezien ik nog geen kleurenfilters had. Een
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leuk detail vind ik dat een stelseltje dat nog nét op de foto te zien is, wel twee
miljard lichtjaar ver weg blijkt te staan! Dan voel je je toch wel nietig, moet ik
toegeven.
Weer een stapje verder.
In juni besluit ik om een setje kleurenfilters aan te schaffen om toch ook kleurenopnamen te kunnen gaan maken. Met de combinatie van ST-7 en C11 is door het
geringe beeldveld even zoeken naar een goed object om de filters te proberen,
maar dan blijkt dat M27 mooi hoog aan de hemel staat en precies in beeldveld
past. Dus mijn eerstvolgende object wordt deze mooie Halternevel. Op een heldere
avond ga ik naar buiten, stel alles op en laat het afkoelen. Inmiddels is het al laat
in de avond en ik ga de telescoop collimeren. Dauwkap eraf, afstellen en vervolgens fotograferen. Na zo’n 2 uur vind ik het beeld toch niet wat ik ervan verwacht
had; het lijkt wel of alle sterren vaag zijn. Blijkt de dauwkap nog netjes naast de
telescoop op de grond te staan! Waarom maken ze die dingen ook inktzwart aan de
buitenkant? De telescoop zit vol dauw en dat is dus einde oefening. Gelukkig is
het in die periode wel vaker helder, dus al snel doe ik een nieuwe poging (mét
dauwkap). Het resultaat is op pagina 4 te zien. Het verwerken van de opnamen is
nog best lastig, maar gelukkig heb ik in mijn onderzoekstijd op de TU veel met
Landsat-satellietbeelden gewerkt, dus ik ken wel wat trucjes om zo veel mogelijk
uit beelden te halen. Maar het blijft toch
maatwerk per opname, daar ben ik
inmiddels wel achter. Een echt standaardrecept heb ik in ieder geval
nog niet kunnen vinden.
Jupiter werd afgelopen zomer
steeds beter zichtbaar en ik
wilde deze gasreus dan ook
graag op de chip vastleggen.
De ToUcam II werkt goed,
Jupiter en Ganymedes (inzet) op 21
september 2010 met een C11 op F20
en een DMK21 camera (30 beeldjes
per seonde). Stack in RegiStax van
L: 120 seconden en RGB: 60 seconden.

maar ik heb het gevoel dat ik veel
resolutie kwijt raak door de bayermatrix van de chip. Daarom besluit ik over te
gaan op een monochrome DMK21 camera en al snel volgt er een avond met een
zeer goede seeing. Deze avond is er ook nog een Ganymedesovergang en ik besluit
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om deze avond maar eens in Jupiter te investeren. Het resultaat verrast me volledig. Ik had nooit verwacht dat je details op de manen zichtbaar zou kunnen maken!
Een groter beeldveld.
In de loop van de tijd wordt het opstellen en afstellen steeds meer routine en
besluit ik een volgkijker aan te schaffen om te volgen zonder door de filters te kijken, want dat blijkt vooral in het blauw vaak lastig. Via internet koop ik een
SkyWatcher ED80 refractor en al snel staat die samen met de C11 op de EQ-6. Dat
ziet er toch wel mooi uit zo! (zie pagina 6). Het volgende doel is om met de ED80
te gaan fotograferen, omdat je hier met de DSLR-camera grotere objecten mee in
beeld kunt krijgen. Het
blijkt dat M31 precies in
het beeldveld past en ook
nog hoog aan de hemel
staat. Een hele nacht ga ik
ermee aan de slag, waarbij
ik de C11 als volgkijker
gebruik om de ED80 goed te
laten volgen. Dat geeft
overal haarscherpe sterbeelden, moet ik zeggen.
Vervolgens investeer ik in
nog een M31-nacht en krijg
zo totaal 4 uur aan opnamen, die ik met DeepskyStacker en Photoshop verwerk. Het resultaat is op
pagina 4 te zien. Verder
De Maan. Links: met de ED80
op F18,8 en DMK21 camera.
Mozaïek van ca. 10 opnamen
van 120 seconden (30 beeldjes
per seconde). Rechts: Rupus
Recta en omgeving met een C11
op F10 en een DMK21 camera.
Mozaiek van 4 opnamen van 120
seconden (30 beeldjes per seconde).

heb ik natuurlijk de Maan
ook in beeld gebracht met
de C11, zowel als met de ED80. Met de DMK camera zijn prachtige opnamen van het
maanoppervlak te maken, zoals te zien is op bovenstaand resultaat.
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Verenigingen en de toekomst.
Inmiddels ben ik lid geworden van de ‘Vereniging Werkgroep Astrofotografie’ en
van vereniging ‘Christiaan Huygens’ in Papendrecht. Bij deze laatste werk ik mee
aan het bouwen van een zonneobservatorium
met een door de leden ontworpen
heliostaat. In het kader van dit
observatorium heeft deze
vereniging ook een
De Zon op 3 oktober
2010 met een
Solarmax 40 en een
DMK21 camera.
Mozaïek van 35
filmpjes van 90
seonden (30
beeldjes per
seconden).

Solarmax 40
zonnetelescoop aangeschaft en
onlangs mocht
ik deze een tijdje
thuis hebben om
daar mee waar te
nemen. Ik kon het
natuurlijk niet laten om
de DMK21 camera hierop te
monteren en ik moet zeggen dat
zo’n zonnetelescoop best verslavend
werkt! Voor deze opname zijn in totaal 35 filmpjes gemaakt die later gemozaïekt
zijn tot één groot zonsbeeld. Verder ben ik op de vereniging waarneemleider
geworden om de C11 die wij in onze sterrenwacht hebben, te laten draaien op
heldere avonden. Wat er allemaal nog in het verschiet ligt, daar heb ik nog geen
idee van. Ik weet wel dat het eerstvolgende project dit jaar het bouwen van een
sterrenwacht in mijn achtertuin zal zijn. Het heen en weer slepen van een C11
met EQ-6 en alle spullen is niet echt mijn favoriete hobby. Daarbij is een vaste
opstelling ook wel erg fijn om te zorgen dat je niet iedere keer weer alles hoeft
uit te lijnen. Al met al zijn er nog genoeg mooie plannen en hoop ik nog veel
foto’s te maken in de komende jaren. Als je meer resultaten van mijn wilt zien,
kijk dan eens op mijn website: www.astro-photo.nl.
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