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Wie de foto’s op deze bladzijden ziet, zal maar moeilijk
geloven dat de maker pas drie jaar geleden zijn allereerste foto door een telescoop maakte. Voor de bewerking
daarvan leerde hij vaardigheden, die je ook kunt loslaten
op professionele astrofoto’s. Met zijn eigen foto’s en de
bewerkingen van professionele opnamen kreeg hij al veel
aandacht in binnen- en buitenland. In dit artikel vertelt
hij zelf hoe dat zo gekomen is.

A

l sinds ik vier jaar oud was, ben ik zeer geïnteresseerd in
ruimtevaart en sterrenkunde. Maar na mijn studie Lucht- en
Ruimtevaarttechniek raakte deze interesse wat uit beeld. Tot
ik als docent natuurkunde op school de vraag om het onderdeel
‘Heelal’ bij de lessen Algemene Natuurwetenschappen te verzorgen.
Dit zorgde dat het astrovirus weer in volle kracht uitbrak, want eenmaal hiermee besmet kom je er nooit meer vanaf...
Ik begon mijn eigen lesmaterialen te schrijven en had behoefte
aan mooie foto’s. Die zijn op internet wel te vinden, maar ik vond
het veel leuker om zelf te proberen plaatjes van het heelal te maken. Ik kocht in een opwelling tweedehands mijn eerste telescoop. Daarbij zat, zonder dat ik het wist, ook een speciale astrocamera en daarmee zette ik mijn eerste stappen in de
astrofotografie. In de loop van de tijd ben ik mijn apparatuur
gaan uitbreiden met een betere camera en andere telescopen.
Dankzij het Astroforum.nl – een heel actieve ‘user community’
op internet met veel persoonlijke contacten – en de bijeenkomsten van de Werkgroep Astrofotografie heb ik me in de afgelopen drie jaar verder kunnen ontwikkelen.
Bij het maken van astrofoto’s vind ik het altijd belangrijk om niet
te ver te gaan in de bewerking. Je kan en mag best verscherpen en
kleuren extra aanzetten, maar het plaatje moet toch ‘natuurlijk’
blijven lijken. Daarbij is het gevoel een zeer persoonlijke factor.

Opname van het gascomplex Cederblad 214 (NGC 7822) gemaakt met
een TEC-140 telescoop en een SXV-H9 ccd- camera vanuit Hendrik-IdoAmbacht. Er is gewerkt met smalbandige filters voor H-alfa, O III en S II.
Er is voor deze foto in totaal 13,5 uur aan opnamen gebruikt.
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Opname van de Ringnevel (M57) in het sterrenbeeld Lier, gemaakt
door de Hubble-ruimtetelescoop en de 8,2-meter Subaru-telescoop op Hawaï. Deze opname heb ik uit de Hubble-archieven gehaald en zelf bewerkt tot het getoonde resultaat. Wie zelf aan de
slag wil met de bewerking van Hubble-foto’s kan terecht op www.
spacetelescope.org/projects/fits_liberator.

Wat de één mooi vindt, wordt door een ander als ‘te’ ervaren.
Misschien wel het belangrijkste bij het maken van astrofoto’s is
dat wat er niet in zit er ook niet uit zal komen. Daarmee bedoel
ik dat de opnamen zelf al heel goed moeten zijn qua scherpte,
volgnauwkeurigheid en belichting. Wanneer daar iets niet goed
zit, dan komt dat in de uiteindelijke foto nooit meer terug. Daarom besteed ik altijd veel tijd aan het opstellen en afregelen van
de apparatuur om te proberen daar het maximale uit te halen,
zelfs al kost dit soms wat kostbare waarneemtijd, die in ons land
toch vaak zeer beperkt is.
De technieken die ik geleerd heb bij het bewerken van mijn opnamen, zijn ook te gebruiken op opnamen van bijvoorbeeld de Hubble-ruimtetelescoop, die vrij van internet zijn te downloaden. Toen
er dan ook een wedstrijd kwam waarin gevraagd werd Hubble-opnamen te bewerken, ben ik daar ook mee aan de slag gegaan met als
resultaat een tweede plaats in de internationale competitie. Dit was
denk ik wel het astrofotografisch hoogtepunt tot nog toe, naast mijn
eerste expositie in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht.
Wat ik geleerd heb in de afgelopen drie jaar is dat met een hoop
inzet heel veel te bereiken is in deze hobby en dat je echt het
heelal kunt ‘ontdekken’ met je eigen apparatuur, zowel visueel
als fotografisch. Ik kan dit dan ook iedereen aanraden! Geef het
vooral niet te snel op. In het begin is het best lastig, maar al snel
zal je zien dat je verbazingwekkende resultaten kunt halen, die
wedijveren met de beste opnamen van 20-30 jaar geleden gemaakt door professionele telescopen.
Voor meer opnamen en achtergrondinformatie, kijk op mijn
website: www.astro-photo.nl.
Noot van de redactie: Vergelijkbare opnamen van André van der Hoeven stonden door een miscommunicatie ook al in de rubriek Amateurs
Actief in het vorige nummer van Zenit. Die waren helaas te donker afgebeeld, dus de redactie is blij met deze herkansing.

Opname van de Hartnevel (IC1805), gemaakt met een TEC-140 telescoop en een SXV-H9 ccd-camera vanuit HendrikIdo-Ambacht. Er is gewerkt met smalbandige filters die juist licht doorlaten in de spectraallijnen van waterstof (H-alfa),
zuurstof (O III) en zwavel (S II), waarin de nevel straalt. Er is voor deze foto in totaal 15,5 uur aan opnamen gebruikt.
Door smalbandige filters te gebruiken, kan de lichtvervuiling van de Randstad vrijwel worden buitengesloten.
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