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“De mooiste sterrehemel
op ’t noordlik halfrônd”
Hestou nachts ok wel ’s na de sterrehemel
sien? Astou niet slape kônst’ of astou nog laat
bútten waarst’? Ik dink ’t wel.
Mînsen krije faak ’n gefoel fan groate ferwondering at se na de sterrehemel kike. Wat ’n
ôfgryslik ‘n soad sterren, heldere en swakkere.
En wat twinkele se mooi. Kînst d’r wel uren na
kike.
Sou ik se telle kinne? Een, twee…, fijfentwintig, sesentwintig, seuvenen... Of had ik die
krekt ok al teld? Nag maar ’n keer. Och, d’r is
gyn beginnen an.
Hoe feer stane die sterren hier wel niet weg?
En, hoe komme se der. En, hewwe se ok
namen? Allegaar fragen der’t wy in dut boeky
andacht an skinke sille.

Sterren telle
Wy hewwe hierboven sien dat de sterren ainliks
niet te tellen binne. Astou ’n idee hewwe wilst
hoefeul sterren at d’r allenig al op ‘e bovenste foto
staan, most ’n stikky nimme soa groat as ’t gele
fakky en derin de sterren telle.
Hoefeul sterretsys hestou tekend in ’t klaine gele
fakky?
Ik hew

sterretsys tekend.

Hoefeul sterren souwen d’r dan op ’t bovenste plaatsy staan?
Ik dink, wel
Metnander binne d’r op ’n heldere aven of nacht dúzzenden sterren te sien.

Hoe donkerder de nacht hoe mooier de sterrehemel
De sterren binne d’r altyd, maar dou siest se allenig nachts. Overdâgs is ’t hier feul te
licht deur de son. Nachts binne de sterren ok niet overal even goed te sien.
Wer souwen de sterren beter te sien weze: in Amsterdam of op ’t Bildt?
Antwoord

Werom dinkstou dat?
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Big Bang!? of Skepping!?
Net ien wit hielendal krekt hoe’t it hielal mei de sinne, moanne en stjerren ûntstien is. Dochs binne der wol ferskillende ideeën oer.
Yn ferskate kultueren besteane der âlde ferhalen, dy’t beskriuwe hoe’t in god, of
meardere goaden it hielal makke hawwe.

Skepping

!?

It meast bekende ferhaal is
wol it ferhaal út ‘e Bibel, it
wichtichste
boek
foar
Kristenen.
Yn it begjin fan it boek wurdt
beskreaun hoe’t God, doe’t
der noch neat wie, alles
betocht en it wie der! Sa
makke God de himel mei de
sinne, de moanne, alle stjerren
en planeten. “En God seach
dat it tige goed wie. En God
makke de ierde hiel spesjaal. In
goed plak om te libjen foar
planten, bisten en minsken. Yn
it begjin wie alles moai. It wie
gewoan perfekt.”
Kleurje de tekening hjirneist

Big Bang !?
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In soad gelearden tinke hjoeddedei dat alles út in soarte fan
oerknal (eksplosy) ûntstien is.
Hoe’t dy oerknal no krekt
plakfine koe, wit net ien. Nei
dy eksplosy sette it hielal út en
kuolle letter ôf oant de sitewaasje sa’t wy dy no hawwe.
Gassen binne ôfkuolle ta fêste
stoffen en troch it hurd rûndraaien en de swiertekrêft
binne lytse en grutte planeten,
sinnen en stjerren ûntstien.

De hemel op aarde
Woordsys infulle:

Eise Eisinga
(1744-1828)

‘t Bildt is nachts een fan ‘e

fan

Nederlând. Dat lykt heel saai, maar dat is niet soa. Mînsen die’t graag sterren
amateurastronoom

sien wille, noeme ’t Bildt wel de hemel op aarde.
In St.-Anne weunt Dick de Vroet (68). Hij set avens, at ’t mooi helder weer is,
in syn achtertún.

’n hele groate
lîns

Planeten, kometen en sterrestelsels op dúzzenden lichtjaren, alles krijt de
amateurastronoom foor de
Noord-West Fryslând

Alan Laws (47), ’n ândere

kwam

helendal fanút Londen op ’t Bildt te weunen, ok fanwege de prachtige donkere
donkerste gebieden

hier. “At je in Londen fyftig sterren sien, dan siene je hier wel tweedúzzend.”

sterrehemel

In ’t ferleden waar

al bekind om

syn groate amateurastronomen. Arjen Roelofs (1754-1828), Jan Pieters van
spigelteleskoop

der Bildt (1709-1791) en fansels
worden in dut gebied inspireerd tot ’t maken fan hele goeie teleskopen en

Planetarium

fansels ’t

in Franeker.

Al heel lang brúkke de mînsen de sterren om hur koers
te bepalen. Fooral seefaarders binne der altyd handig in
weest. Se herkinne de faste sterrepetroanen an ‘e hemel
en wete dan presys ‘t plak en de roete.
D’r binne wel 88 ferskillende sterrebeelden, maar de
meest bekinde binne wel de Groate Beer en de Klaine
Beer. Se binne ok ‘t hele jaar te sien, omdat de son d’r
nooit foor staat.
Kleur de sterren die’t bij de Groate Beer hore: road
Kleur de sterren die’t bij de Klaine Beer hore: groen
Groate Beer

Klaine Beer

Sichtber fan jannewary ant desimber.

Kyk de kommende avens ’s na
de sterrehemel en wie weet
ontdekst de Groate Beer
of de Klaine Beer wel.
Foor meer informasy over
‘t sterrekiken kînst netuurlik
altyd kontakt opnimme met
Dick de Vroet en/of Alan Laws.

Tip
!
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Heb jij ook zo’n goed oriëntatiegevoel?
Het oudste hulpmiddel voor de mens om de weg te vinden is de Zon. Dat blijkt wel uit
het woord oriënteren, want ‘oriënt’ betekent ‘richting van de opgaande Zon’. Want je
weet misschien wel dat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen.
Nu wil je op een bepaald moment weten waar bijv. het oosten is, maar er is een probleem, want je hebt geen kompas... hoe doe je dat? Dat kan met een horloge, maar ook
met behulp van de Poolster.

Het Noorden vinden d.m.v. de poolster
Voordat je verder leest...
•

De poolster is alleen op het noordelijk halfrond zichtbaar (omdat hij precies in het verlengde van de draaias door de noord-zuid pool staat van de aarde).

•

Voorwaarde voor een goede oriëntatie is natuurlijk wel dat het niet al te
bewolkt is en je dus een goed zicht hebt op de sterrenhemel.

Alle sterren draaien ‘s nachts om de poolster heen (zo lijkt het tenminste, want doordat de aarde rond zijn as draait, is het alsof alle sterren rond de poolster cirkelen).
De poolster is dus de enige ster die t.o.v. de aarde altijd op dezelfde plaats staat, en
dus de enige ster waarmee we ons kunnen oriënteren. De poolster staat altijd in
het noorden! Dat is dus heel makkelijk... Maar dan moet je wel weten welke van al
die sterren de poolster is!
Het makkelijkste is het om eerst de grote beer
of het steelpannetje te zoeken. Dit is een duidelijk herkenbaar sterrenbeeld. De grote beer is ‘s
nachts ook altijd te zien (als het niet bewolkt is
natuurlijk) en dit sterrenbeeld draait om de
poolster heen, net als alle andere sterren (zie
tekening). Het kan dus zijn dat het steelpannetje op de kop staat.
Heb je dit sterrenbeeld gevonden, ga dan ongeveer 5 maal de afstand tussen de laatste twee
sterren - die de zijkant van het pannetje vormen - naar ‘boven’. Als het goed is kom je dan
uit bij de poolster.

Als je de Poolster weet te vinden,
dan weet je ineens ook waar het
noorden - en dus ook het oosten,
zuiden en westen - is. De Poolster is
de voorste ster van het ‘pannetje’
van de Kleine Beer. Dus via de poolster kun je de Kleine Beer ook al
vinden.
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Bij een heldere hemel is de Grote
Beer en de Poolster zeer goed zichtbaar... de Kleine Beer vaak iets moeilijker.

Het horloge als navigatie-instrument
Hoe raar het ook klinkt, het analoge horloge (een uurwerk met wijzers dus) kan
gemakkelijk worden gebruikt om je koers te bepalen.Voorwaarde is dan echter wel dat
de zon schijnt, want daar maak je in dit geval namelijk gebruik van.
Allereerst moet je zeker weten dat je horloge op tijd loopt. Een uur verschil met de
werkelijke tijd kan namelijk een behoorlijk verschil in koers opleveren.
Deze methode gaat uit van het principe dat de zon altijd hetzelfde verloop vertoont:
opkomst in het oosten, hoogste punt in het zuiden en ondergang in het westen. Door
dit vervolgens te vergelijken met de tijd die je horloge weergeeft, kun je dus bepalen
waar het zuiden is (en dus ook de andere windstreken).
Het analoge horloge – horloge met een wijzerplaat – kan dienen als hulpmiddel bij het
bepalen van plaats en dus ook van richting.Voorheen werd met behulp van een zonnewijzer bepaald waar het zuiden lag; de wijzers van een zonnewijzer kunnen vergeleken
worden met de kleine wijzer van het horloge.
Het navigeren met behulp van het horloge wordt ernstig beperkt als de zon niet zichtbaar is. Als natuurkundige wetmatigheid geldt:
•
•
•
•

zon komt op in het oosten
zon bereikt hoogste punt in het zuiden
zon gaat onder in het westen
zon bereikt laagste punt in het noorden

Omdat de zon altijd dezelfde cyclus heeft, kan met behulp van het
horloge gemakkelijk worden bepaald waar zich het zuiden bevindt:
Leg het analoge horloge met het platte vlak voor je
Zorg ervoor dat de KLEINE wijzer naar de zon wijst
Exact in het midden van het cijfer 12 en de KLEINE wijzer bevindt zich het ZUIDEN
In geval van de zomertijd ga je uit van het cijfer 11, omdat er tijdens de zomertijd 1
uur in mindering dient te worden gebracht

Tip
!

•
•
•
•

Noadig ’n seeman út om op skoal wat te fertellen
over navigasy froeger en nou.

Bijkomende hulpmiddelen om je te oriënteren
Geen kompas, wel overdag ... maar geen zon te bespeuren?!?
Niet getreurd, hier heb je nog enkele alternatieve richtingbepalers:
•
•
•

Oude kerken hebben bijna altijd de toren in het westen en het koor
in het oosten.
Rijen schuingewaaide bomen wijzen vaak naar het ZO (zuid-oosten) als gevolg
van de NW-winden. Het mos op de bomen hangt langs de noordwestkant, dit is
de meest-voorkomende regenkant.
Met behulp van satellietschotels :
Nee, dit is geen grapje! Omdat de meeste satellieten in een bepaalde baan om de
evenaar draaien, zijn satellietschotels op het noordelijk halfrond dus gericht op het
zuiden (naar de evenaar toe).
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Opdrachten:
Geef an met de geloazy-methoade,
fanút ’t sintrum fan ’e eerde, wer’t ’t
súdden, noorden, oasten en westen is.
Skriif derby: S • N • O • W •

1

2

Wiis an wer’t ‘t noorden, oasten,
súdden en westen is.
Skriif derby: N • O • S • W •

3

4

5
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Wiis an wer’t ‘t noorden, oasten,
súdden en westen is.
Skriif derby: N • O • S • W •

Wiis an wer’t ‘t noorden, oasten, súdden en westen is.
Skriif derby: N • O • S • W •

Wiis an wer’t ‘t noorden, oasten, súdden en westen is.
Skriif derby: N • O • S • W •

Sterrenbeelden
Heel lang geleden gaven mensen groepjes heldere sterren aan de nachthemel
namen, omdat ze er figuren van dieren, mensen en goden in zagen. Zo’n groepje
heldere sterren noemen we een sterrenbeeld. Sommige sterrenbeelden zijn naar
Griekse helden genoemd (Hercules en Orion). Andere werden naar dieren
genoemd (Leeuw, Grote Beer en Ram). Astronomen kunnen wel 88 sterrenbeelden aan de hemel onderscheiden. 12 ervan liggen in de baan waar de zon zich
door beweegt. We noemen dat de Dierenriem.

Astrologie
De plaats van de Zon in deze dierenriem, op het moment dat je geboren wordt,
bepaalt welk sterrenbeeld je bent. Wanneer je in de eerste helft van augustus werd
geboren, stond de zon in het sterrenbeeld Leeuw. Je was dan ‘geboren onder het teken
Leeuw’. Astrologen geloven dat je sterrenbeeld van invloed is op je karakter en je
leven, maar astronomen zijn het hier niet mee eens.
Bijna iedereen kent wel zijn of haar ‘eigen’ sterrenbeeld, maar er zijn maar weinig mensen die hun sterrenbeeld ook wel eens daadwerkelijk aan de hemel hebben gezien. Dat
lukt trouwens niet op je eigen verjaardag: dan staat de zon juist in dat deel van de sterrenhemel, en is het sterrenbeeld dus niet zichtbaar. Iets meer dan een half jaar later
staat de zon precies aan de andere kant van de hemel. De Leeuw moeten we dus niet
in de eerste helft van augustus aan de hemel proberen te vinden, maar in de maand
maart.
Onze astrologische dierenriem bestaat uit de volgende sterrenbeelden:

Nederlandse naam

Latijnse naam

Astrologie

Ram

Aries

21-3 t/m 20-4

Stier

Taurus

21-4 t/m 21-5

Tweelingen

Gemini

22-5 t/m 21-6

Kreeft

Cancer

22-6 t/m 22-7

Leeuw

Leo

23-7 t/m 23-8

Maagd

Virgo

24-8 t/m 23-9

Weegschaal

Libra

24-9 t/m 23-10

Schorpioen

Schorpius

24-10 t/m 22-11

Boogschutter

Sagittarius

23-11 t/m 21-12

Steenbok

Capricornus

22-12 t/m 21-1

Waterman

Aquarius

22-1 t/m 18-2

Vissen

Pisces

19-2 t/m 20-3
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Vragen
1

Weet jij nu het verschil tussen astronomie en astrologie?
(Zoek het anders maar op in het woordenboek).
astronomie is:

astrologie is:

2

Op welke datum ben jij jarig?

3

Welk sterrenbeeld hoort bij jouw verjaardag?

4

In sommige tijdschriften staan verhaaltjes bij sterrenbeelden. Die zouden voorspellen wat er de komende tijd met je gaat gebeuren. Lees jij die wel eens?

 ja

10

 nee

Waarom wel ? Waarom niet?

5

Zoek eens in verschillende tijdschriften naar een beschrijving van je sterrenbeeld.
Het moet natuurlijk wel om dezelfde periode gaan.
Plak de beschrijvingen hieronder. Klopt het met elkaar?

6

Bedenk nu zelf eens op een briefje een beschrijving bij het sterrenbeeld van een
klasgenoot. Laat hij/zij die plakken bij de andere sterrenbeelden.
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Geloof jij dat je toekomst in de sterren staat beschreven?
(Leg uit waarom wel of waarom niet.)

The sun
If you look up at the sky on a
cloudless night, you will see
many little points of light. Most
of these are stars. The sun is
also a star.
It’s so close to us that we don’t
see it as a point, but as a big,
luminous ball. We can’t see the
other stars during the day
because the bright sunlight
completely out-shines them. So
the sun is the only star you can
see close up.

Its official name is Sol, but we call it the sun.

The sun looks like a beautiful bright yellow and red fireball. But this ball is not actually
on fire. It is glowing because of nuclear reactions in its core. These nuclear reactions
create a lot of heat which makes the sun glow. Think of the metal inside a toaster,
which glows even though it is not on fire.
The distance between the earth and the sun is about 150 million kilometers.

If you know that sunlight travels to the earth at a speed of 300.000 kms per second, maybe
you can work out how many minutes it takes for the sunlight to reach the earth.

300.000 km’s p/sec

kms in
150.000.000

1

kms in +/-

minute
minutes

The sun is the nearest star to the earth.The second nearest star is Proxima Centauri.
It takes nearly 5 years for light from Proxima Centauri to reach the earth.
Can you now work out the distance between the earth and Proxima Centauri?
(You can use a calculator.)

300.000 km’s p/sec

kms in

1

minute

kms in

1

hour

kms in

24

hours
(= 1 day)

kms in

1

year

kms in

5

year
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The sun is the king of our Solar System
and is very large. It contains about 98%
of all the mass (or rocks, dust, and gas) in
the Solar System. If the sun were hollow
a million Earths could fit inside.
The surface of the sun is much cooler
than its atmosphere.
In the core (centre) of the sun it is about
15 million degrees! One square centimetre of the sun’s surface is as hot as
sixty 100 Watt lamps, in other words:
6000 Watts!

Sometimes, when the sun is going down, you can see little black spots on it.We call these ‘sunspots’. Never look
at the sun without sunglasses or protective spectacles, as
Solar radiation can damage your eyes!
Sunspots can often be even bigger than the
earth. Sunspots are cooler places on Sun’s
surface. But what’s cooler? A sunspot is still
3500 degrees Celcius. If a sunspot was
alone in space, it would glow brightly.
Sunspots are cooler areas that create a
warmer overall surface on the sun. So, the
more sunspots you see, the warmer the sun
is. Over the last few years there have been
fewer sunspots than before. Some astronomers believe that the earth will cool down
in the future. A quite different theory than
that of ‘global warming’ (that the earth is
warming up).
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The sun’s core is a hot
15.000.000 degrees Celcius.
The sun’s surface is a warm
6000 degrees Celcius. This
is the same temperature as
the earth’s core. But as
you travel away from the
sun’s surface, the atmosphere heats up to millions of
degrees. Scientists are not
sure how the atmosphere
can be as hot as it is, with
such a cool surface.

The sun….. (true or not true?)
Colour the sun of the correct sentences.

☺
☺
☺
☺
☺

makes life on planet Earth possible by giving us great amounts of light and heat.
has millions of really big fireplaces
contains about 98% of the mass of the entire Solar System.
is just a medium sized star.The sun is about 1.4 million kilometers in diameter.
is the center of our Solar System.
All the planets and other objects turn around it.

☺
☺
☺

is much warmer on its surface than in its atmosphere
is very gaseous, and made up mostly of hydrogen and helium.
contains dark spots that are known as sunspots

Make a wordweb with the sun
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The moon,
our nearest neighbour
Luna?
Luna is a beautiful world that
lies some 384.000 kilometers
from Earth. It has mountains,
valleys, old volcano sites, and
many craters. Luna is a perfect
world to explore because you
can see it without a telescope or
binoculars. I’m sure you’ve often
seen Luna. Maybe you can see
Luna tonight, because…
Luna is our moon.

The moon is the nearest heavenly body to the earth. The moon orbits around the
earth in about 27 days. So a month is just a bit more than a lunar cycle.
If you look at the moon with binoculars you can see the seas and craters very well.The
seas are not real seas, however, but magnificent deserts of sand and lava. The craters
were created by enormous rocks that struck the moon.

Here you see the stages of an eclipse of the moon
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Just like the earth, the
moon consists of all sorts
of stuff like sand and stones. The moon is not very
big, just 3.475 kilometers in
diameter.
Sometimes you can see
something spectacular the eclipse of the moon.An
eclipse happens when the
shadow of the earth falls
exactly onto the moon.

The first man on the moon was the American, Neil Armstrong, in 1969. Since then,
other people have also walked on the moon. Maybe in the future the moon will become a new homeland for many people.Then we’ll build glass houses, so we can live and
work there. The great advantage of the moon is that there is no atmosphere, so you
have a splendid view of the starry sky. But the disadvantage of this is that you always
need a space suit and oxygen.
A space suit protects against coldness and heat on the moon. During the day it can be
100 degrees Celcius and at night it can freeze to 120 degrees Celcius.

Exercise:
1

Make an illustration of mankind living (in the future) on the moon.

2

Newspaper report,Telegraph, Friday, 17th April 2009:

‘Market gardening on the moon’
If it were up to the Americans, the moon would already be covered with flowers and vegetables. Various organisations want to cultivate cabbage varieties and flowers there. In 2012
the first greenhouse will be sent into space. Plants grow much more quickly on the moon.
A variety of cabbage that normally takes fourteen days to grow from seed to plant can do
the same on the moon overnight. The aim of the experiment is to see whether it would be
possible to grow your own vegetables during a stay on the moon.

Phases of the moon
You’ve probably noticed that the moon often looks different.Why is that?

new

begin

full

end

You can’t see the moon in the first photo.Why is this?

Now in Dutch:What do you call the four phases of the moon in Dutch?
Write the words down under the photos of the moon. Choose the right words:
volle maan

nieuwe maan

Now please try the following.You will need:
1. a football,
2. a flashlight,
3. a chair,

laatste kwartier

4.

eerste kwartier

three people

What you have to do:
1 Create a dark room.
2 One person sits down on the chair with the flashlight.
He/she is the sun.
3 The second person stands about 5 meters from the chair.
He/she is the earth.
4 The third person takes the ball and walks around the
earth at a distance of 1 meter.
5 Hold the moon above your head.
6 The sun shines on the moon.
7 The moon goes round the earth anti-clockwise.
8 Now you can see why the moon has different phases.
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Us planeten

Yn ús sinnestelsel draaie acht planeten om ‘e sinne hinne: Mercurius, Venus,
Ierde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. De earste fjouwer planeten
lykje wol wat op elkoar. Hja besteane krekt as de ierde út in kearn fan metalen
mei dêromhinne in dikke stienlaach. De bûtenlaach is in tinne hurde koarst.

De oare fjouwer planeten neame wy wol gasreuzen. It binne reuseftige gasballen mei
wetterstof en helium. Middenyn sit in hjitte kearn fan izer en stien. De reuzeplaneten
hawwe ringen en ferskate moannen.

En Pluto dan?
De meast bekinde planeet wie miskien wol
Pluto. Mar sûnt 2005 hjit
Pluto net mear planeet,
mar dwerchplaneet.
Pluto is in iismassa dy’t
mei oare iismassa’s oan
‘e râne fan ús sinnestelsel draait.

pluto

‘Pluto is een dwergplaneet’
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moanne

ierde

Us acht planeten

Mercurius
Mercurius liket in
soad op ús moanne,
is ûngefear like grut
en hat ek kraters.

Venus
Venus stiet it tichtst
by ús en is hast like
grut as de ierde.
Troch de dikke
kooldioxidelaach is
der lykwols gjin libben mooglik

Ierde
De ierde is unyk yn
ús sinnestelsel. It is
de iennichste planeet dêr’t libben is.
De ierde wurdt wol
blauwe planeet
neamd om’t trijekwart fan it oerflak
út wetter bestiet.

Mars
Mars wurdt wol de
reade planeet
neamd. Dat komt
troch it izer (ruost)
yn ‘e grûn. Mars
bestiet út rotseftige
woestinen, mei kraters, bergen en sândunen.

Jupiter
Jupiter is de grutste
planeet yn ús sinnestelsel.Wol 1300
kear sa grut as de
ierde. Jupiter is in
grutte gasbol, dy’t
hiel hurd om ’e as
draait. De strepen
en plakken binne
stoarmen.

Saturnus
Wy kenne Saturnus
fanwege de prachtige ring Dizze ring
bestiet út miljoenen
stikken stien en iis.
Alle reuzeplaneten
hawwe in ring, mar
dy fan Saturnus is it
bekendste en it
bêste te sjen.

Uranus
Opfallend oan
Uranus is dat de
noard- en súdpoal
nei de sinne ta steane. It is hjir op ‘e
poalen dus minder
kâld as op ‘e evenaar.
De gemiddelde temperatuer is - 214 °C

Neptunus
Neptunus stiet it
fierst fan ‘e sinne ôf.
De ôfstân ta de
sinne is sa’n 4500
miljoen km.
Neptunus docht
165 jier oer in
baantsje om ’e
sinne. It kin der tige
stoarmje.

Leuke Links
Test no dyn kennis oer ús planeten en moannen mei de leuke
spultsjes fan Astroman.
http://www.astronomie.nl/specials/astroman/astroman.html
Mei Solar System Visualizer kinsto de planeten om de sinne hinne draaien sjen. Ast
op ‘e namme fan ‘e planeet klikst, kinst ek nochris de moannen om sa’n planeet hinne
draaien sjen.
http://janus.astro.umd.edu/SolarSystems
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Kreatyf: sinnestelsel mobyl
De planeten yn ús sinnestelsel binne net allegear like grut. Der binne hiel grutte planeten, lykas Jupiter en Saturnus, mar der is ek in lytsenien sa as Mercurius.
De iene bestiet út gas en de oare is in hite stienklomp. Om in bytsje in byld te krijen
fan it sinnestelsel, ferlytsje wy it sinnestelsel (op skaal) en meitsje in sinnestelselmobyl.
Leuk om yn ‘e klasse op te hingjen of yn ‘e sliepkeamer oan it plafond.

Wat hast nedich?
Karton - Mjitlatte - Passer - Tou - Potlead - Skjirre - Lange stôk.
En de folgjende tabel: Diameters fan ‘e planeten op skaal
Mercurius

1 sentimeter

griis karton

Venus

3 sentimeter

blau karton

Ierde

3 sentimeter

lichtblauw karton

Mars

2 sentimeter

read karton

Jupiter

36 sentimeter

giel karton

Saturnus

29 sentimeter

dûnkerread karton

Uranus

15 sentimeter

dûnkerblau karton

Neptunus

15 sentimeter

grien karton

Pluto (dwerchplaneet)

1 sentimeter

griis karton

Wurkwize:
Tekenje foar elke planeet in
sirkel. Tink om ‘e diameter
(sjoch op ‘e tabel hjirfoar).
Brûk in passer of it toutsje
mei in potlead.

Stap 2.

Knip de sirkels út it karton, yn totaal 9 sirkels.

Stap 3.

Meitsje boppe-yn eltse skiif in gatsje en helje der in stikje tou troch.

Stap 4.

Hingje de planeten yn ‘e goede folchoarder oan ‘e stôk. Do kinst fansels ek
gewoan wyt karton nimme, en dit mei bgl. wetterferve skilderje yn ‘e kleur
fan ‘e planeten. Om Saturnus hinne kinst dan ek noch in ring meitsje, krekt
echt! Mei in bytsje handichheid kinst der ek in mobyl fan meitsje.

Tip
!
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Stap 1.

Kinst fansels ek in hiel grutte sinne meitsje en de
planeten dêromhinne draaie litte.

Sterrenstelsels
Heel veel sterren bij elkaar vormen samen een groep. Dit noemen we een sterrenstelsel. De kleinste sterrenstelsels bevatten enkele miljoenen sterren, de
grootste wel een biljoen. Er zijn miljarden sterrenstelsels in het heelal. Hoeveel
sterren zullen dat bij elkaar zijn? Als je alle zandkorrels van alle stranden van de
wereld bij elkaar optelt, kom je aardig in de buurt.

De melkweg
Onze zon is één van de tweehonderd miljard sterren in de
Melkweg, het sterrenstelsel waar wij wonen. De Melkweg is
een spiraalvormig sterrenstelsel. Het heeft de vorm van een
grote platte schijf, met in het midden een heldere bolvormige kern.Vanuit die kern zie je spiraalvormige armen.
De Melkweg is de naam van het sterrenstelsel waar wij ons
in bevinden. Onze aarde, de andere planeten in ons zonnestelsel en de bekendste ster, onze zon, maken samen met
miljarden andere sterren allemaal deel uit van de Melkweg.
Opvallend is de draaikolkachtige vorm. Dit zou kunnen betekenen dat er, net als bij een
draaikolk, in het centrum van onze Melkweg een zwart gat zit.Waarschijnlijk bestaat de
draaikolk uit gigantische.geluidsgolven die zich voortplanten door de Melkweg.
De Melkweg is 130.000 lichtjaar lang. Dit betekent dat je 130.000 jaar met de snelheid
van het licht moet reizen om van de ene kant naar de andere kant te komen. En het
licht gaat héél snel: 300.000 kilometer per seconde. In één seconde kan een lichtstraal zeven rondjes rond de aarde maken! Onvoorstelbaar, niet te bevatten!
Om je toch een idee te geven van de snelheid van het licht:
Zoek Saturnus nog eens op in het zonnestelsel (vorige les). Stel je voor dat je nu met
een grote telescoop naar Saturnus zou kijken en dat daar op ditzelfde moment een
enorme explosie zou plaatsvinden. Dan duurt het nog zeker twee keer drie kwartier
(90 minuten; een hele voetbalwedstrijd!) voordat het licht van die explosie voor jou te
zien is.
Opdracht:Wie kan nu uitrekenen hoeveel kilometer Saturnus ongeveer verwijderd is
van de aarde?
300.000 km’s p/sec

kms in

1

minute

kms in +/-

90

minutes

Onderzoekers
Altijd al zijn er mensen geweest die geprobeerd hebben de raadselen van het heelal op
te lossen. Zo weten we dat meer dan 2000 jaar geleden al voorspellingen werden
gedaan over zons- en maansverduisteringen. Maar pas toen de telescoop werd uitgevonden werden grote stappen vooruit gezet.
De telescoop werd in de 13e eeuw eigenlijk al bedacht door een Engelsman, maar die
was niet in staat om deze te bouwen. De telescoop is pas echt uitgevonden en
gemaakt in 1608 door de Nederlandse lenzenmaker Hans Lippershey.
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Galileo Galileï
Toen de Italiaanse wetenschapper Galileo
Galileï (1564-1642) in de zomer van 1609
hoorde hoe een Nederlandse brillenmaker een telescoop had uitgevonden, ging
hij snel aan de slag en bouwde zijn eigen
telescoop. Terwijl de eerste telescopen in
die tijd maar drie keer konden vergroten,
maakte Galileï een telescoop die dat wel
twintig keer kon en een heel duidelijk en
scherp beeld gaf.

Het woord telescoop komt uit het Grieks
en betekent ver zien.
τελε (tele)
σκοπειν (skopein)

= ver
= bekijken, zien

Een telescoop is een kijker met twee lenzen van geslepen glas. Je kunt verafgelegen
voorwerpen er vergroot mee zien, net als
met een verrekijker.
Meer info over de telescoop?
http://www.sterrenkids.nl/page.php?59

Omdat Galileo Galileï in 1609 met zijn
zelfgebouwde telescoop voor het eerst de
sterrenhemel bestudeerde, vieren we in
2009 dat dit nu precies 400 jaar geleden
is.
Dit moment wordt ook wel
gezien als het begin van de
moderne sterrenkunde.
Galileï was dus één van de eersten die
met een telescoop de sterrenhemel
bestudeerde. Hij keek naar de maan en
kon zijn ogen niet geloven. Men dacht in
die tijd dat de maan glad was. Maar Galileï
zag op het maanoppervlak veel kraters en
bergen. Op het plaatje hieronder zie je de
tekeningen die Galileï van het maanoppervlak maakte.
Tot nu toe dacht iedereen altijd dat de aarde het middelpunt van ons heelal was en dat de zon en de planeten om de aarde heen draaiden.
Copernicus (1473-1543) was de eerste geleerde die
durfde te beweren dat niet de aarde, maar de zon het
middelpunt is. Veel mensen verklaarden hem voor gek
en vonden dat hij de zon teveel eer gaf.
Galileï ontdekte dat Copernicus wel gelijk had en
schreef verschillende boeken waarin hij bewees dat de
aarde en de andere planeten om de zon draaien.
De Kerk in die dagen was niet blij met Galileï’s uitlatingen. Men dacht dat Galileï de mensen leugens vertelde
en daarom moest hij voor de rechter verschijnen. Zijn
boeken werden verboden en Galileï kreeg levenslang huisarrest. Hij mocht nergens
meer heen om te vertellen over zijn ontdekkingen. Tegenwoordig wordt Galileï gezien
als een van de grootste wetenschappers van zijn tijd.
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Maak de Quiz!
Test je kennis over Galileo Galileï met de Galilei QUIZ:
http://www.astronomie.nl/spquiz.php?TQID=23

Bilkerts in ‘e sterren: de eerste Bildtstarren?
In ‘e forige les hewwe wy lezen over de Nederlânse lînzemaker Hans Lippershey,
die’t in 1608 as eerste ’n echte teleskoop maakte. In ’t noorden fan Fryslând en
ok spesjaal op ’t Bildt hewwe ferskillende uurwerk- klokke- en lînzemakkers
weund, die’t hur aigen teleskopen begonnen te bouwen. ’n Antal fan die teleskoopbouwers en sterrekundigen binne sels heel beroemd worren.

Een fan hur is Jan Pieters van der
Bildt. Hij is geboren in Froubuurt op 17
septimber 1709 (nou presys 300 jaar
leden!). Syn bijnaam waar Jan Kûnst. Hij
waar eerst timmerman, derna ’n hele
goeie klokkemaker, die’t later ok met spigels begon te eksperiminteren. Soa kwam
’t op ’n dâg dat-y ok ’n teleskoop ripperere most. Hij leverde ’t saky soa goed ôf
dat de teleskoop beter waar as dat-y ooit
weest waar. Soa begon syn karrijêre as
teleskoopbouwer. Hij boude meer dan
500 teleskopen, die’t ferkocht worden in
binnen- en búttenlând. Jan Pieters van
der Bildt overleed in 1791 in Franeker.
’n Ander waar Roelof Hessels
Hommema, geboren in 1791 in Finkum,
’n leerling en omkesêger fan de beroemde sterrekundige Arjen Roelofs fan
Hijum. Ok hij waar begonnen as ripperateur fan klokken en geloazys en sliper fan
brilleglâzen. Hij maakte ok bliksemôflaiders. Later ferhúsde hij na Belkum. Derna
worde hij boer an de Langhústerweg
onder St.-Anne wer’t-y met Sieds Johannes Rienks werkt het an ‘e bou fan groate
teleskopen. Syn teleskopen worden nag
beter as die fan syn omme Arjen. Een fan
syn teleskopen worde sels naar ’n tintoanstelling in Brussel stuurd.
Roelof Hessels Hommema overleed in
1854 in St.-Anne.
Cornelis Jacobs van der Meulen
worde geboren in 1805 in St.-Jabik. Hij
het weer feul leerd fan Roelof Hessels
Hommema en maakte úteandlik ’n skitterend astronomys uurwerk, dat nag te
besien is in ’t Planetarium in Franeker.
Cornelis Jacobs van der Meulen sturf in
1878 in Sneek.

As lêste noeme wy nag Bauke
Miedema, geboren in 1909 in Minnertska. Ok hij waar boer, maar had meer as
arighyd an sterrekûnst. Nadat-y ‘s ’n lîns
foor ’n sacht prisy kocht had, boude hij
der sels ’n teleskoop foor. Later begon-y
feul groatere teleskopen te bouwen. In
1974 ferkocht-y syn boerebedriif en
ferhúsde met syn frou na Burgum, wer’t-y
foor Piet Dijkstra, die’t met help fan frijwilligers de Folkssterrewacht Burgum
opricht het, ’n teleskoop boude die’t ’n
plakky kreeg in de sterrewacht. Bij helder
weer kinne je der nag altyd deur ’n hele
groate teleskoop, noemd na Bauke
Miedema, na de sterrehemel kike.
Miedema overleed in 1996. ’t Eise Eisinga
Planetarium in Franeker het ok nag ’n
paar klainere teleskopen fan him in ’e
kolleksy.
Bauke Miedema met ’n groate teleskoop
bij him thús
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Toren fan Wier
’t Sil dy nag wel nooit opfâlen weze, maar an ‘e
súdmuur fan ‘e kerktoren fan Wier is ok ’n besonder astronomys uurwerk anbrocht. ‘t Is in ‘e
oorlog maakt deur onderdúkker Fred Bruin, ‘n
studint út Leiden. ’t Uurwerk bestaat út ‘e
opkomst en ôndergang fan ‘e son, ’n jaarwizerplaat, ’n maanwizerplaat, de lingte fan dâg en
nacht en de sonhoogte. Meskien kînst d’r ’s hine
fytse en ’t bekike.

Opdracht:
Set de persoanen met geboorte- en sterfjaar op ’t goeie plak onder de tiidbalk:
•
•
•
•
•
•
•

Roelof H. Hommema
Galileo Galileï
Arjen Roelofs
Bauke Miedema
Jan Pieters v.d. Bildt
Cornelis Jacobs v.d. Meulen
Eise Eisinga

1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2009
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Foor ’t ferhaal:
1

Overlêg metnander:Wer sou ’t ferhaal over gaan? Kyk na de titel en de plaatsys.

2

Maak met de klas ’n woordfeld over de maan.

Na de maan
‘Ons hait het sels ’n flygtúg boud,’ swetste Sylvester teugen Ynse, die’t met him
opfytste út skoal.
‘Dat is gyn kûnst,’ saai Ynse, ‘ik hè sels ok
wel ‘s ’n flygtúchy boud.’
‘Ja fan pepier seker.’
‘Ja, fan bordpepier.’
Sylvester lachte him út.
‘ ’t Flygtúg fan ôns hait is niet fan bordpepier, dat is ’n echteneen!’
‘’t Sil wel,’ saai Ynse.
‘Loofstou ’t niet?’
‘Ni ik loof d’r gyn klapskeet fan. ’t Is
allegaar geswets fan dij.’
Ynse gong op ’e trappers staan en sette
de sokken d’r in. Hij wou niet meer met
soa’n swetshals opfytse. Nag ’n klain
eandsy, dan waar-y thús. Syn hait had ’n
groate boereplaats, maar hij swetste dos
ok niet op over syn hait syn groate trekkers, syn kombain, irpelsetter, irpelrooier
en alles wat d’r maar meer in ’e loadsen
ston. Sylvester liet ’t d’r niet bij sitte en
sette ok gang. Hij haalde Ynse weer in.
‘En dos is ’t waar. ’t Is ‘n hele groateneen.
Hij kin d’r sels in sitte.’
‘Sels in sitte? En gaat-y dan ok de lucht
in?’
‘Jawis en d’r kin ok nag een bij him in. Ik
mâg fan ôns hait ok wel ‘s ’n keertsy
metflige.’
Ynse syn oren klapperden d’r fan.
‘Grappy seker.’
‘Ni ’t is werklik waar.’
‘Ik loof dy niet,’saai Ynse. ‘Flygtugen
worre allenig maar in febriken maakt, in
Amerika of Ruslând of soa.’
‘Ôns hait bout sels een,’antwoordde
Sylvester groats. ‘Hij het ’m hest klaar.
Wilst’ ’m ‘s sien?’
Dat wou Ynse fansels wel graag even
met aigen ogen bekike. Hij fytste hur
plaats ferbij en gong met Sylvester na
hús.

En ’t waar waar wat Sylvester said had.
Achter ’t huus ston ’n pronky fan ‘n flygtúchy. Sylvester syn hait waar d’r met an ’e
gang. Hij had ’n mooie nije groene overal
an.
‘’t Is ’n ultralight,’ fertelde-y. ‘D’r komt
gyn dakky op. ’t Is ’n mooiweerflygtúchy.’
De baide jonges froegen him de oren fan
’t hoofd. Se wouwen alles wete. Sylvester
wist d’r sels al ’n bult fan, maar Ynse
froeg: ‘Wêrom komt d’r gyn dakky op?’
‘Dan wort-y te swaar,’ saai Sylvester syn
hait.
Ynse fon ’t ferskriklik intressant. Hij stapte
d’r omhine en bekeek alles goed. Feul
dingen waren gelyk as bij ’n trekker, allenig sat hier gyn stuur in, maar ’n knuppel.
Hij wou ok graag wete, hoe’t dat werkte
en Sylvester syn hait laai ’t soa goed
mooglik út. ‘
At-y helendal klaar is, mâgst’ wel ‘s ’n
keertsy met. Wilstou dat wel?’
‘Wel graag! At ik mâg fan hait en mim.’
‘Maar ik mâg ‘t eerst met nou hait?’
skooide Sylvester.
‘Ik hou ’t flygtúg heel lang,’ saai hait.
De jonges waren nou niet meer bij ’t
flygtúg weg te slaan. Doe’t-y klaar waar,
word’-y achter de trekker fan Ynse syn
hait naar ’n graide sleept. Sylvester syn
hait sette de helm op ’t hoofd, swaaide
na de jonges en saai: ’‘t Gaat an mannen!’
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Hij startte de moter, de kleppys op ’e
fleugels kwammen omhoog, hij begon te
rijen en …ja, heel starichysan kwam ’t
flygtúg fan ’e grônd. Ynse syn hait klaude him onder de pet, soa spannend fon-y
’t. De jonges fonnen ’t prachtig. ’t Flygtúg
beskreef ’n mooi boochy en lândde even
later weer netsys op ’e grônd.
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’n Paar weken later saai Sylvester teugen
Ynse: ‘Ik hè de lucht ok al in weest. Ik
weet nou presys hoe’t ‘t mot. Gaast’ met
na myn huus? Even kike?’
Even later stonnen se ’t flygmesyntsje
weer te bewonderen. Liepen d’r omhine
en konnen d’r hest niet ôfblive.
‘Wij kinne d’r ok wel even in sitte,’ saai
Sylvester.
Dat wou Ynse wel graag.
‘Wij motte wel ’n helm op hè. Ans is ’t niet
echt.’
Flug gong Sylvester in ’t hok en haalde
twee fligeniershelms op. De jonges stakken hur hoofden d’r in. Krekt echt. Se
speulden at se de lucht in flogen.
‘Ik kin ok wel even echt starte hoor,’ saai
Sylvester, ‘dat kin ik wel.’
‘Gyn kûnst,’ antwoordde Ynse, ‘wie kin
nou niet starte. Ik rij wel op ôns hait syn
trekker. Gyn kûnst an.’
Dat waar soa. Sylvester hat Ynse wel ’s
an ’t kulteren sien op Ynse syn hait syn
lând. En Sylvester wist ok wel dat Ynse al
autorije kon.
‘Dan kinne wij tegaar wel ’n eandsy echt
flige,’ saai-y inenen.
‘Ni,’ antwoordde Ynse, ‘dat wil jim hait
fansels niet lije.’
‘Fansels wel!’

Sylvester saai ’t soa overtúgd, dat Ynse
him hest loofde. Syn aigen hait fon ’t ok
altyd wel goed dat-y thús op de feegmesine sat, dus…ja ’t sou kinne.
‘Ons hait is feertyn dagen fort. Naar ’n
institút om nag meer fan flygtúgbou te
leren. Na deuze bout-y een met ’n
dakky.’’
‘Ok nag een met ’n dakky?’
‘Ja, dan hè wy twee. Nou wat saist, sille
wy maar? Wy kinne wel even na de
maan en weer werom,’ bedocht Sylvester.
Der most Ynse om lache. Na de maan?
Der hè ok al Amerikanen weest, die
hewwe der ’n flâg plant.’
‘O. goed, dan motte wy de Bildtse flâg
metnimme, dan kinne wy die der in ‘e
grônd steke. Dan worre wij wereldberoemd!’
Sylvester stapte út om in ’e huus na de
flâg te soeken. Onderwilens bekeek Ynse
de stuurderij. Ni moeilik waar ’t niet. Echt
niet. Sylvester kwam werom met de
Bildtse flâg en laai ‘m achter hur del.
‘Starte maarr!’ riep Ynse.
Sylvester startte de moter en gâf ’n bitsy
gas. ’t Flygmesyntsy reageerde daliks en
begon te rijen. Sylvester gâf meer gas en
sette de kleppys op ’e fleugels omhoog.
Der giselde de wyn deurhine en dat trok
’t mesyntsy omhoog en los fan ’e grônd.
De baide jonges skruwden ’t út.
‘Wy hewwe ’t lapt!’
’Wy flige!’
’t Waar prachtigmooi der in ’e lucht. Se
draaiden ’n rôndsy.
‘Ons mim,’riep Ynse, ‘kyk der bij de lyn!
Hoi mim!’
Mim hoorde niks. Se hong de was op en
keek niet omhoog.
’t Is nag ’n heel eand na de maan,’ saai
Sylvester, ‘Hou dy fast, wy gaan hóger!’
De neus fan ’t flygtúg gong hest stail
omhoog en Ynse waar súvver ’n bitsy
benaud, dat-y d’r achterover útmitere
sou. Maar hij sat stevig fast in ’e riemen
en Sylvester wist blykber goed wat-y
deed. Se gongen hoger en hoger. De
dakken fan de húzzen leken wel monopoalydakkys. Skapen, koeien en bokken
waren stippys worren. De Waddensee
leek wel ’n modderplassy en de ailânden
klaine krôben in ’n sloatsy.
Se skoaten de wolken in. ’t Waar ’n hutsy
heel damp om hur hine en se sâgen niks.
’t Waar nat en koud en se kregen d’r
ainefel fan op ‘e êrms .

‘Ik sien gyn hând foor de ogen,’ klaagde
Sylvester.
‘Most nag hoger!’ fiterde Ynse him an.
Boven de wolken waar ’t licht. Helder
licht. De son skeen en de wolken, die’t
nou onder hur waren leken wel fan witte
watten maakt.
‘Wat is ’t hier práchtig!’ riep Ynse.
‘Ja,’ saai Sylvester, ‘maar d’r staan gyn
hanwizers.
‘Siestou de maan al?’ froeg Ynse.
‘Ni, maar de son wel.’
‘Wij kinne niet na de son, dat is feul te
hyt. Der sou de flâg ferbrânde.’
‘Ja en wij ok.’
Se flogen en flogen. Feerder en feerder
en overal waar ‘t ’t selde. Witte wolken
onder hur en boven niks. Allenig de son.
Siestou de maan nou al ‘s?’ froeg Ynse
weer, ’n bitsy ongeduldig.
‘Ni, ik dink dat wy beter in ’e nacht flige
kinnen hadden.’
‘Gewoan deurflige ant ’t nacht wort, kin
dat?’
‘Ni,’ saai Sylvester, ‘dan raakt de kerosine op. De meter staat nou al over de
helt.’
‘Sou’t nag feer weze?’
‘Ik weet ’t niet. Wij motte al weer
werom,’ saai Sylvester ongerust.
Inenen had Ynse d’r genog fan. Ja blikskater, se mosten al weer werom. Se hadden nag gyn eten had en op ’e maan
ston niet ’n petattint. Dat wist-y wel út ‘e
boeken.
‘’t Wort hier onhurige koud’, saai Ynse
bibberend.
‘Nou’tst ’t saist. Ik ferrek hier soawat fan
’e kou. Most myn hannen ’s kike, alhelendal blau!’
Sylvester syn hannen waren soa iiskoud
worren, dat-y d’r gyn gefoel meer in
had.
‘Ik kin niet meer sture,’ jammerde-y. Ik kin
myn foest niet meer loskrije…’
Baide jonges kregen in ’e gaten, dat se
nooit de maan beraike souwen. En dat, at
dat wel slage sou, se nooit weer werom
komme konnen.
‘Ik wil weer werom,’ gúlde Sylvester.
Dat wou Ynse ok wel, maar hoe. Syn hannen waren ok koud, maar niet soa koud
as die fan Sylvester. Hij had him wel
beethouwen an ‘e stang foor him, maar
niet soa stiif en hij had soa nou en dan

om beurten ’s ’n hând in ’e bús deen.
‘Laat los!’ saai-y tun Sylvester, ‘dan sil ik
wel sture.’
Die begon nag meer te jammeren. ‘Dat
kin ik niet. Ik hè gyn gefoel meer in ‘e
hannen. Se sitte fastfroren.’
Ynse begon an Sylvester syn hannen te
trekken. Prebeerde se los te krijen. ’t
Flygmesyntsje begon raar te skudden,
draaide ’n slâg om. Even hongen de jonges op ‘e kop. Se ferloren de Bildtse
flâg, die’t naar onderen dwarrelde. Se
besturven ’t hest. Doe gong de mesine
weer rechtút.
‘Laat los! Laat los!’
Deur ’t beethouwen en trekken fan Ynse
kwam d’r weer ’n bitsy beweging in
Sylvester syn hannen en doe kon Ynse de
hannen fan Sylvester om de stuurknuppel
wegtrekke. Nou most-y sels. Maar hij sat
d’r wel ferkeerd foor. Se konnen in ‘e
lucht ok niet even fan plak wissele.
‘Wy motte dale, ik wil na mim!’ jammerde Sylvester.
‘Ja, ja, ik ok. Even geduld. ‘k Mot even
útfine hoe’t ’t presys werkt.’
Ynse waar niet onbekind met ’t besturen
fan mesines, al waar-y nag maar elf
jaar. Maar met ’n flygmesine waar ’t
krekt ’n bitsy âns. Niet feul lykswel. Al
gau had-y in ’e reken hoe’t ’t werkte. De
flymesine daalde en daalde.
‘Wij motte wel weer thús delkomme,’
gúlde Sylvester en niet in Amerika of
Afrika!’
Inenen waar d’r ’n heel prot leven naast
hur. Ferbaasd keken se om hur hine. ‘n
Hele groate F16 straaljager, ’n militêr
flygtúg fan ‘e flygbasis fan Luwt floog
naast hur.
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De groate radarbol fan Wier had ’n
klain flygtúchy op ’t skerm sien, dat him
niet meld had. Der hadden se ’t flygfeld
fan Luwt waarskoud en de pesisy deurgeven.
De piloat wees omdel. Der mosten se
hine, omdel!
‘Ja, dat wete wij sels ok wel,’ bromde
Ynse. In Sylvester syn hannen kwam weer
wat leven. Hij wuifde na de piloat fan de
F16, die’t werom swaaide en wees dat se
him folge mosten.
‘Most achter him an flige,’ saai Ynse, die’t
de stuurknuppel weer an Sylvester
werom gâf.
De F16 wees hun presys de roete na hús.
’t Duurde niet eens soalang, doe sâgen se
de plaats fan Ynse weer en ’t huus fan
Sylvester. De piloat swaaide nag een

keer goeiendag en gong feerder na
Luwt. In de achtertún fan Sylvester syn
huus sat syn broertsy Sandy sterren te
bakken in ’e sândbak. Die keek niet op
of om. Met ’n skokky belândde ’t flygtúg
kreas in ‘e graide. Plisys op groate
moters kwammen anrijen. ’n Heel soad
mînsen draafden na hur toe. ’n Dokter,
swaaiend met ’n tas, waar d’r ’t eerst. ’n
Sikenauto kwam anrijen en ok ’n brândweerauto met de sirene an. De jonges
knoffelden koud en stiif út de flygmesine
en keken ferbaasd naar al die drokte.
‘Wat is hier te rêden,’ froeg Ynse.
‘Ja, wat sou hier gaande weze,’ froeg ok
Sylvester him ôf.
2009, Simy Sevenster

Fragen over ‘t ferhaal
3

Loofde Ynse drekt dat Sylvester syn hait ’n echt flygtúg boud had? Ut welke sin
blykt dat? Skriif die sin op. (Meerdere antwoorden mooglik)

4

” ’t Is ’n mooiweerflygtúggy”. Wat bedoelt Sylvester syn hait dermet?

5

Wer het Ynse meer ferstând fan, fan trekkers of fan flygtúggen? Hoe weetst dat?

6

Wer waar Sylvester syn hait doe’t de baide jonges in’t flygtúg satten?

7

Wat nam Sylvester nag met in’t flygtúg?

8

Ynse en Sylvester konnen de maan niet fine? Werom niet?

9

Werom wouen de baide jonges op ’n bepaald momint dos weer werom?

10
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Doe’t se weer lând waren, waar’t allegaar drokte met plysy’s en ’n sikenauto.
Begrepen de jonges hoe ongerust at elkeneen weest waar? Wer leest dat?

’t Planetarium fan Eise Eisinga
Yn Frjentsjer stiet it Planetarium fan Eise Eisinga. Dit is it
âldst wurkjende planetarium fan ‘e wrâld! Yn dit unike
planetarium kinst yn ‘e kunde komme mei it yndrukwekkende, beweegjende, model fan it sinnestelsel.
Eise Eisinga waard yn 1744 berne yn Dronryp en stoar yn
1828 yn Frjentsjer. Al yn syn jonge jierren hie er in soad
ynteresse foar wiskunde en stjerrekunde. Op syn 15e
skreau er in tsjok wiskundeboek fan mear as 650 siden. Al
dy kennis hat er himsels oanleard. Syn berop wie wolkjimmer (wol- en tekstylhannel).

Ein fan ‘e tiden?
Om 8 maaie 1774 hinne wie der grutte panyk yn ‘e wrâld. Om’t guon planeten hiel
ticht by elkoar stienen waard tocht dat dy planeten tsjin elkoar oanbotse soenen.
Dêrby soe de ierde tsjin ‘e sinne oanslingere wurde en dêrby ferbaarne.
Foar Eisinga wie dit de oanlieding om yn syn wenkeamer in model te bouwen fan it sinnestelsel. Hjirmei woe er sjen litte dat der gjin reden wie foar panyk.
Hy hat sân jier wurke oan it model, tusken 1774 en 1781.

De Planetariumkeamer
Oan it plafond fan ‘e wenkeamer is it sinnestelsel te sjen. It is útfierd op in skaal fan 1:1
biljoen (1.000.000.000.000). Dat wol sizze dat ien millimeter oan it plafond lyk stiet oan
1 miljoen kilometer yn werklikheid.
Yn it sintrum stiet de sinne.
Dêromhinne draaie de planeten yn har werklike snelheid. Mercurius draait yn 88
dagen om ‘e sinne en
Saturnus yn mear as 29 jier.
Ek de moanne draait yn ‘e
eksakte tiid om ‘e ierde.
Yn ‘e bûtenste ring jout in
datumwizer de krekte dei
en moanne oan. De posysje
fan ‘e sinne yn ‘e dierenriem
wurdt ek oanjûn. Fierders
jouwe wizers oan it plafond
ûnder oaren de krekte dei
en it krekte jier oan. Wizers
op it want om it bedstee
hinne jouwe ynformaasje
oer it op- en ûndergean fan
sinne, moanne en stjerren.
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It rêdwurk
Alle planeten en klokken yn ‘e planetariumkeamer wurde yn beweging brocht troch in
hiel grut rêdwurk fan houten hoepen en skiven mei 10.000 spikers as tosken. In klok
mei in slinger en njoggen gewichten stjoere it rêdwurk oan. It tikjen fan it oerwurk is
goed te hearren. De klok sels hinget boppe it bedstee en de gewichten hingje yn ‘e kasten oan wjerskanten. In lyts redsje makket yn 45 sekonden in slach yn’t rûn. It grutste
rêd docht dêr goed 29 jier oer.

In besite oan it Eise Eisinga Planetarium
Fansels moatte jim no ek in besite bringe oan it Planetarium.
Foar iepeningstiden: sjoch: http://www.planetarium-friesland.nl/welkom.html

Meitsje no dyn eigen planetarium!
Tip: dit wurkblêd kinst ek downloade en yn kleur útprintsje.
Sjoch op www.techniekinjeklas.nl en klik op opdrachten I.

Knipfel Mini – Planetarium

Mear witte oer Eise Eisinga?
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Cedin Taalsintrum Frysk hat in spesjaal
w.o. temaboekje oer Eise Eisinga ûntwikkele foar de boppebou fan ‘e basisskoallen. Dêr heart ek in DVD by.
Miskien kin jim groep dy wol bestelle.
Freegje jim juf/master mar.
Kontaktadres: g.hoekstra@cedin.nl

Meteoroïden, meteoren, kometen en
vallende sterren
De ruimte tussen de sterren en de planeten is niet helemaal leeg. Er suizen
ontelbaar veel stofjes, korreltjes, stukjes ijs en stenen rond. We noemen dat
meteoroïden.

Geregeld komt hiervan iets met grote snelheid
(soms wel 70 km per seconde!) in onze atmosfeer (dampkring) terecht.Verreweg het meeste
materiaal verbrandt daar door de enorme wrijving.
Door die verbranding zijn ze in de nacht zichtbaar als meteoren, ook wel sterrenregens of
vallende sterren genoemd.
Heel soms komt een deel van een meteoroïde
op de aarde terecht. Zo’n stukje restpuin uit de
ruimte noemen we een meteoriet.

meteoriet van 700 gram

Dit is de beroemde Barringer krater in
Arizona (V.S.), ontstaan doordat er misschien wel 50.000 jaar geleden een enorme
meteoriet op de aarde viel. Het gat is meer
dan een kilometer groot en honderd twintig meter diep.
Dergelijke kraters ontstaan niet alleen op
de aarde, maar ook op bv. de maan. De
maan heeft veel meer inslagkraters, omdat
zij geen atmosfeer heeft, waarin de meteoroïden kunnen verbranden.

En wat is dan een komeet?
Het woord komeet betekent ‘staartster’. Eigenlijk
is dit een verkeerde naam. Een komeet is namelijk
geen ster. Echte sterren geven bijvoorbeeld licht.
Kometen doen dat niet. Zij weerkaatsen alleen
het licht van de zon. Net zoals bijvoorbeeld onze
maan. Een komeet bevat veel ijs.
Een komeet ziet er uit als een wazige ster met
een veeg van licht eraan (‘de staart’). Je ziet hem
maar heel langzaam bewegen tussen de sterren.
Elke dag/nacht een beetje verder.
Een komeet is dus niet hetzelfde als een ‘vallende
ster’.Vallende sterren zie je heel snel aan de hemel voorbij schieten.
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Opdrachten
•

Mensen zeggen wel eens: “Als je bij een vallende ster héél snel een wens doet,
komt die wens vast uit!”
Welke wens zou jij doen?

•

Zoek de woorden bij elkaar:

vallende ster

komeet

staartster

stof en puin in de ruimte

stukje steen uit de ruimte

meteoor

meteoroïden

planeet

maan

meteoriet

Meteoriet raakt 14-jarige jongen
in het Duitse Essen
Essen - Een 14-jarige jongen is in Duitsland geraakt door
een meteoriet. De steen uit de ruimte was klein, maar had
een enorme snelheid. Gerrit Blank hield aan het incident
slechts een litteken op zijn hand over.
De meteoriet raakte Blank op zijn hand en sloeg daarna
een gat in de stoep in Essen. De jongen heeft het steentje
van een halve centimeter groot bewaard als aandenken.
Vermoedelijk is de meteoriet veel groter geweest, maar is
het grootste deel in de dampkring verdampt, aldus Duitse
wetenschappers. De kans dat een meteoriet een mens
raakt, wordt geschat op een op de 100 miljoen.
Friesch Dagblad fan saterdag 14 juny 2009
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Deurstreeppúzzel
P
S
N
M
T
R
B
R
Y
E
G
K
L
L
R

L
U
K
O
U
I
A
G
O
A
E
Î
S
I
A

A
N
N
E
L
I
O
M
S
E
N
R
L
P
A

N
R
E
D
P
L
R
B
E
Z
L
E
D
P
J

De woorden stane:
horisontaal,
(fan links na rechts, of ânsom),
diagonaal
(skún) en
fertikaal
(fan boven na ônderen of ânsom).
Sommige letters worre faker as
een keer brúkt.
De letters die’t overblive
forme metnander ‘n sin.
Welke?

E
U
T
R
O
P
A
A
E
D
S
O
N
E
T

T
T
N
R
R
L
I
M
T
L
E
E
F
R
H

E
A
T
I
L
E
A
N
E
E
Î
I
O
S
C

N
S
O
E
A
K
T
T
G
E
N
N
M
H
I

A
B
N
K
E
L
S
S
E
B
K
A
S
E
L

S
T
E
R
R
E
K
I
K
E
R
S
L
Y
I

W
I
L
A
N
K
R
E
O
R
I
R
P
P
L

ASTROLOGY
ASTRONOMY
BILDT
EERDE
GASBALLEN
GROAT
KLAIN
LICHTJAAR
LIPPERSHEY
LÎNS
LÎNZEMAKER
MAAN
MIEDEMA
NACHTS

M
A
A
N
E
R
A
S
T
R
O
N
O
M
Y

G Y
R S
O U
A S
T P
K O
E A
L L
F S
E T
N E
N R
O ‘T
S B
D T

Y
S
T
N
A
P
L
Â
T
S
T
H
C
A
N

OERKNAL
PLANETARIUM
PLANETEN
POALSTER
ROELOFS
SATURNUS
SKEPPING
SON
SONNEFLEK
SONNESTELSEL
STERREBEELD
STERREKIKERS
STERREN
STÂLPANTSY

Heel feul plesier met alle aktiviteiten en laat ‘s wat fan jim hore!
kmtbildt@hotmail.com

