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OP BEZOEK

at voor werk 
doe je? Heeft dit 

nog enig raak-
vlak met astrono-

mie?
Ik werk nu ruim een jaar in de kin-
deropvang en heb een keer voor de 
kinderen het thema ‘Het heelal’ opge-
zet. Hieraan heb ik verschillende ac-
tiviteiten gekoppeld en ben ik met de 
kinderen naar Sterrenwacht Saturnus 
in Heerhugowaard geweest. Ik word 
ook nog wel eens om hulp gevraagd 
als er op andere locaties met dit the-
ma gestart wordt. Sinds september 
2019 ben ik ook vrijwilliger bij Ster-
renwacht Saturnus. Hier knutsel ik 
één keer per maand met de jeugdclub 
van 6 tot 10 jaar: van het bouwen van 
een eigen raket tot het maken van 
een  planetenmodel. Ik probeer zo-
veel mogelijk te variëren in ideeën en 
aan te sluiten bij de interesses van de 
kinderen.

Wanneer kwam je voor het eerst in 
aanraking met het heelal?
Voor het eerst kan ik mij niet echt her-
inneren. Ik weet nog dat ik in groep 8 
mijn spreekbeurt over de planeten heb 
gedaan. Ik heb toen samen met mijn 
moeder een maquette gemaakt van 
piepschuim met alle planeten erop. 
Ook gingen wij ieder jaar op vakantie 
naar Brunssum (Limburg) en bezoch-
ten we daar altijd de sterrenwacht. Ik 
denk dat ik uit mijzelf enthousiast ben 
geworden over het heelal, want ik weet 
verder niemand in mijn familie die er 
ook zo mee bezig is als ik.

Hoe beoefen je heden ten dage jouw 
liefhebberij?
Ik heb thuis een telescoop (Celestron 
Powerseeker 80ED) en ben elke dag 
druk met mijn website. Die krijgt wel 
meer aandacht dan mijn telescoop... Als 
er een maansverduistering of iets der-
gelijks is, pak ik mijn telescoop erbij. Ik 
heb inmiddels een adapter voor mijn te-
lefoon, zodat ik met mijn telefoon foto’s 
kan maken door de telescoop. Werkt 
prima!

Wie zijn jouw grote voorbeelden?
Ik heb niet echt grote voorbeelden, 
maar bewonder iedereen in het vak die 
dezelfde missie heeft als ik om astrono-
mie en ruimtevaart op een eenvoudige 
manier uit te leggen. Op mijn website 
besteed ik dan ook aandacht aan deze 
‘concurrenten’, maar zo zie ik ze niet. 
Iedereen met dezelfde missie geef ik 
graag aandacht. 
Als ik dan toch van voorbeelden mag 
spreken, dan zijn het de mensen in de 
sterrenwachten. Ze doen zoveel om 
iedereen te helpen en te informeren. 
Sommigen doen het nog naast hun 
fulltime baan.

Wat zijn je meest gedenkwaardige mo-
menten?
Twee spaceshuttles in het echt zien 
en mijn presentatie in Space Expo. 
Tijdens onze huwelijksreis naar New 
York en Florida heb ik de spaceshut-
tles Enterprise en Atlantis gezien. De 
Enterprise staat tentoongesteld in het 
Intrepid Museum in New York en de 
Atlantis bij het Kennedy Space Center 
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Astronomie is niet alleen het domein van professionals. 
Talloze mensen houden zich ook uit liefhebberij bezig 
met sterrenkunde. Dat kan bestaan uit boeken lezen, le-
zingen bezoeken, zelf waarnemen, fotograferen, appara-
tuur bouwen, etc. In dit artikel laten we zo’n hobbyist 
aan het woord. 
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in Orlando. Ik had nergens anders meer oog voor, wat ontzettend 
tof was dat om te zien. Afgelopen maart, tijdens de Amateur As-
tronomiedag der Lage Landen in Space Expo, mocht ik voor ruim 
honderd mensen een presentatie houden over mijn website. Niet 
iets wat ik dagelijks doe maar wat ontzettend goed ontvangen is. 
Zeker een hoogtrepunt van de dingen die ik mag doen vanuit mijn 
site.

Zijn er zaken waar je trots op bent?
Zeker! Mijn website is van een paar bezoekers per maand naar inmid-
dels ruim 3000 bezoekers per maand gegaan. Ik heb alles zelf gedaan: 
het bouwen van de site, het promoten en het ontwerpen van alles wat 
erop staat. Doordat het nu zo goed loopt, kan ik ook voor mijn site 
steeds meer doen, zoals interviews, evenementen bezoeken en dus 
ook uitgenodigd worden om te komen spreken op de Amateur Astro-
nomiedag. In 2015 heb ik nog de maansverduistering gezien en deze 
vastgelegd door mijn telefoonlens boven het oculair te houden en zo 
foto’s te maken. Het resultaat viel me alleszins mee.

Wat is je grootste blunder of gemiste kans?
Echte blunders (op dit vakgebied dan...) heb ik gelukkig nog niet ge-
had. Gemiste kansen heb ik gehad in de tijd dat ik de sterrenkunde 
even geen aandacht gaf. Zo heeft astronaut André Kuipers op het 
Lowlands Festival gestaan. Ik ga daar al twaalf jaar heen, maar miste 
het festival net die keer. Wellicht had ik de sterrenkunde weer eerder 
opgepakt als ik toen wel was gegaan. Doordat mijn aandacht verslapt 
was, heb ik de beide missies van André Kuipers ook niet gevolgd. Daar 
baal ik toch nog steeds van. Ik had ook eerder met mijn video’s willen 
beginnen (zie de website van Lisa, red.). Nu ik een kind heb, maak ik 
niet meer zo vaak video’s. De huidige video’s worden goed bekeken en 
als ik daar een paar jaar eerder mee was begonnen, had ik er wellicht 
al meer gehad dan nu.

In hoeverre heeft je gezin (of partner) te lijden onder je hobby?
Mijn man vindt mijn hobby alleen maar tof. Hij vond het niet erg om 
tijdens onze huwelijksreis mee naar NASA te gaan. Als ik om 3 uur 
’s nachts mijn wekker zet voor een maansverduistering doet hij niet 
mee, maar verder vindt hij het erg interessant. Ik denk dat zijn voor-
keur ligt bij de ruimtevaart, dus van echt lijden is bij hem geen sprake. 
Ik ben onlangs moeder geworden van een zoon. Die moet er in die zin 
onder lijden doordat ik veel kleren koop met planeten, raketten etc. 
erop. Als hij dat later niet leuk vindt is dat ook prima, maar nu merkt 
hij er toch nog niks van, haha!

Pas je je vakantiebestemming aan aan de hobby?
Deels. Toen wij in Amerika waren, was er een SpaceX-lancering en wij 
zouden die vanaf enige afstand kunnen zien. Daar hebben we de no-
dige wekkers voor gezet en wat afstanden voor gereden. Helaas werd 
deze missie zo vaak uitgesteld (vier keer) dat de lancering plaatsvond 

op de dag dat we weer naar huis gingen… We willen nog wel graag 
een keer het noorderlicht gaan opzoeken.

Zijn er zaken waarin je je verder zou willen verdiepen?
Wat meer in de ruimtevaart. Ik volg veel van wat ESA, NASA en 
SpaceX doen, maar mis ook een groot deel. Deels omdat mijn 
dagen er nu anders uitzien maar ook omdat ik niet mijn volle 
aandacht eraan geef. Ooit wil ik terug naar Florida om deze keer 
wél een raketlancering in het echt te zien.

Heb je wel eens een astrodip gehad?
In mijn studietijd. Toen ik naar de middelbare school ging en daarna 
het MBO ging doen, heb ik er weinig tot geen aandacht aan gegeven. 
Misschien was het niet stoer of heb ik het gewoon even op pauze ge-
zet. Het is altijd wel een deel van mijn leven geweest maar niet zoals 
nu. Ongeveer acht jaar geleden kwam de interesse weer terug. Ik ging 
samenwonen en heb toen een telescoop voor mijn verjaardag gekre-
gen van mijn man. Hierna ben ik cursussen gaan volgen bij de ster-
renwacht en the rest is history…

Wat zijn je wensen of ambities op astrogebied?
Dat het ‘stoffige’ imago wegvalt en dat iedereen ziet hoe ontzettend 
mooi en tof het is wat er allemaal in het heelal gebeurd. Ik merk dat 
steeds meer mensen dat interessant gaan vinden en ik hoop dat ik 
daar een steentje aan bijgedragen heb. Qua ambities wil ik graag nog 
meer bekende mensen uit het vakgebied interviewen of ontmoeten. 
Ik heb wetenschapsjournalist Govert Schilling al eens mogen inter-
viewen, dat was erg tof. 

Heb je nog andere interesses?
Ik sport al mijn hele leven en een aantal jaar geleden heb ik mijn di-
ploma als fitnesstrainer behaald. Daar heb ik uiteindelijk niet mijn be-
roep van gemaakt maar vind het nog steeds interessant. Sinds de ba-
sisschool zit ik al op handbal, met wat tussenpauzes heb ik dit constant 
gedaan en doe dit nog steeds. Als alles na de corona-uitbraak weer 
opengaat, wil ik weer gaan kickboksen en fitnessen bij de sportschool 
waar ik voor mijn zwangerschap heen ging. 

Wat is jouw tip voor de beginnende astrohobbyist?
Gewoon beginnen. Het klinkt heel simpel maar met het ongewapende 
oog kun je al heel veel zien. Ik vertel iedereen altijd dat je niet de duurste 
en nieuwste apparatuur nodig hebt om het heelal te bekijken. Tegen-
woordig kun je al heel veel met je telefoon fotograferen en bijvoorbeeld 
een maansverduistering is met het blote oog ook te zien. Begin daar en 
breidt het langzaam verder uit. Spaar voor een goede telescoop en laat 
je hiervoor informeren bij de speciaalzaken (Ganymedes of Robtics). 
Hierdoor voorkom je een miskoop en kun je direct aan de slag!  

Fotocollage van de ‘bloedmaan’ van 28 september 2015, gemaakt door Lisa 
Kraakman met de mobiele telefoon.

Lisa Kraakman, samen met sterrenkunde-
journalist Govert Schilling.


