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In deze nieuwsbrief staat een interview met Maarten Breggeman die op 11 april in het Viscentrum 

een lezing geeft over sterrenstof. Daarnaast vindt u natuurlijk een overzicht van de activiteiten in april 

waarvoor u zich nog kunt inschrijven. 

Sterrenstof door Didi Garssen 
Maarten Breggeman is amateurastronoom. 
Hoe is dat zo gekomen? 
“In het tv-loze tijdperk luisterde ik graag naar 
het hoorspel op de radio Monus de man van 
de maan. Dat ging over een professor die naar 
de maan reisde en bevatte veel wetenswaar-
digheden in de ruimte, wat me erg aansprak. 
Als kind kreeg ik voor een verjaardag van mijn 
grootvader een Winkler Prins Atlas over de 
ruimte.” 
 
Wat is sterrenstof? 
“In het begin bestond het heelal uit zeer heet 
gas met twee soorten atomen: helium en wa-
terstof. Deze atomen klonterden samen en 
vormden zo de eerste sterren. Deze sterren 
waren enorm groot en ze leefden relatief kort. 
Dan ontploften ze met een enorme explosie 
en het materiaal vloog het heelal in. Zo ont-
stonden er gaswolken en nieuwe sterren die 
later ook weer explodeerden. De stof die bij 
zo’n explosie vrij komt, noem je sterrenstof. 
Alles bestaat uit die sterrenstof: moleculen en 
atomen.” 
 
Alles? Ook bomen, mensen en al wat leeft? 
“Ja, sterrenstof was voorhanden er is geen an-
der materiaal bijgekomen. Het is wel zo, dat er 
eerst planeten moesten ontstaan uit al die ex-
plosies en dan nog een planeet met water en 
op de juiste afstand van de zon. De stoffen op 
aarde zijn dus dezelfde als die in de sterren.  

 
Tijdens de explosies (supernova) worden ook 
zware metalen gevormd.” 
Maarten laat z'n ring zien van 9 miljoen jaar 
oud goud; dit goud is dus niet op aarde ge-
vormd. 
 
Hoe ontstaat een ster? 
“Door de zwaartekracht trekken grote stof-
deeltjes en gassen kleinere stofdeeltjes aan en 
als het geheel groot genoeg is, ontstaat er bin-
nenin een flinke druk en wordt het een soort 
kacheltje dat warmte en licht geeft: een ster! 
 
Iets nieuws is de ontdekking van de zwaarte-
kracht golven. Met deze ontdekking kunnen 
we nog beter uitrekenen hoe oud het heelal is 
en hoe het is ontstaan.” 
 
Leer meer op 11 april! 

http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1485945013/sterrenstof
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Activiteiten april 2017 

U kunt voor deze activiteiten inschrijven via de website: www.cursusproject-abcoude.nl  
 

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

de feestweektekeningen, 

het verhaal erachter 

 
door Willem Zwaard 

maandag 10 april 

20:00 uur – 22:00 uur 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € 7,50 

Didi Garssen 

(0294) 28 87 64 

sterrenstof 

door Maarten Breggeman 

dinsdag 11 april 

20:00 uur – 22:00 uur 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € 7,50 

Ans Poons 

(06) 29 46 82 40 

kasteel Loenersloot 

o.l.v. een gids van  

het Utrechts Landschap 

zaterdag 22 april 

11:30 uur – 13:00 uur 

Kasteel Loenersloot 

Rijksstraatweg 211 

cursuskosten € 8,50 

Inge van den Hoed 

(0294) 28 14 38 

 

 
jeu des boules 

met Gerard Peelen 

vrijdag 7, 14 en 21 april 

19:30 uur – 21:30 uur 

Boulodrôme 

Molenweg 19b 

cursuskosten € 22,50 

Josje Boeijink 

(0294) 28 32 85 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  

cursusproject@kpnmail.nl. Ook wensen en opmerkingen kunt u mailen naar dit adres. 

http://www.cursusproject-abcoude.nl/
http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1485945013/de-feestweektekeningen-%E2%80%A6-het-verhaal-er-achter
http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1485945013/sterrenstof
http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1485945013/veel-te-ontdekken-kasteel-loenersloot-0
http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1485945013/p%C3%A9tanque-jeu-de-boules
mailto:cursusproject@kpnmail.nl

