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Sterrenkundeclub Radboud Universiteit
Moak een top drie van onderwerpen die hoogbegaafde kinderen
buitengewoon boeien en de kans is groot dot astronomie erin stoat.
Helaas voor hen: verdieping op dit vak krijgen ze op z'n vroegst in de
vijfde klas van het vwo. Tenzij ze zich natuurlijk aanmelden voor de
Sterrenkundeclub van de Radboud Universiteit!
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PLANETARIUM TE HUUR (LEEN?)

'Vervolgens zijn we overa l in Nederland

Dr. Steven Bloemen houdt zich binnen de faculteit astronomie hoofdzakelijk

sterrenwachten _gaan bezoeken. lk was

bezig met instrumentatie, denk aan de ontwikkeling van telescopen. 'We

voortdurend op zoek naar uitdagingen

zijn van plan een grote telescoop te bouwen in Namibie. Het idee is om op

voor Dionique, want op school kreeg

diverse plaatsen op de wereld telescopen te hebben, zodat we de ruimte

ze die niet. Pas in de vijfde en zesde
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opblaasbare koepel. Daar ga je in staan. Een projector projecteert delen van
het heelal op de zwarte koepelwand boven je.'

HONGER NAAR KENNIS

NOVA, het samenwerkingsverband van sterrenkundige instituten waarvan

M et zijn toen nog achtjarige dochter

de Radboud Universiteit deel uitmaakt, beschikt over drie van deze mobiele

doorkruiste Alex het land om haar han-

planetaria. Scholen die ze w illen inzetten, kunnen contact met NOVA opne-

ger naar kennis te stillen. Bij toeval liep

men via nova@astronomie.n l. Kijk voor meer informatie en kosten op

hij Thomas Bronzwaervan de Radboud

www.astronomie.nl/mobiel-planetarium-20.
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steevast plaats op een zaterdag. Ze

STEVEN BLOEMEN

beginnen om 13.30 uur en duren twee

Steven Bloemen (36) is projectmanager astronomische instrumentatie

uur. Alex: 'Dat is nogal lang voor kinde-

bij het Radboud Radio Lab en de afdeling Astrofysica van de Radboud

ren van 8 tot 10 jaar. Daarom houden

Universiteit Nijmegen. Hij behaalde zijn Master of Science-diploma aan de
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jaren werkte hij aan diverse aansprekende projecten, zoals de BlackGEM-

passelijker dan een Mars?'

array van telescopen (La Silla, Chili), de MeerLICHT-telescoop in ZuidAfrika en de gloednieuwe Africa Millimeter Telescope in Namibie. Steven

GEEN COMMERCIEEL BELANG

is co-auteur van meer dan 250 publicaties in de astrofysica.

De Nederlandse overheid geeft universiteiten budget om aan publieksvoorl ichting te doen en kinderen en
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RIJK VOORSTELLINGSVERMOGEN
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niet het geval, dan kunnen ze vragen
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16

Talent 4 I september 2022

Op internet is veel over astronomie
LIVE EN STREAMEN

te vinden, veel kennis wordt vrijelij k

Het program ma voor het komend

gedeeld. De achttien on line col leges

schooljaar is nog niet ingevuld, aldus

die de Sterrenkundeclub verzorgde

Steven. Wei is al meer duidelijk over

in de afgelopen twee studiejaren, zijn

de vorm waarin de colleges warden

echter uitsluitend te bekijken door men-

aangeboden. 'De afgelopen twee

sen d ie zich voor het college hadden

jaar vonden de colleges on line plaats

aangemeld. Steven: 'Niet alle sprekers

in verband met het coronavirus. We

vi nden het prettig dat hun lezingen op

overwegen nu om alle colleges te

YouTube warden gezet. Bovendien vin-

streamen, ook de colleges die we live

den wij het live-aspect van de lezingen

aanbieden. De reden daarvoor is dat

waardevol. Vandaar dat we de lezingen

we door de on line webinars meer

hebben afgeschermd.' Alex vu lt aan dat

volgers van verder w eg hebben gekre-

de Sterrenkundeclub zich ook bezig-

gen. Ook de sprekers komen nu van

houdt met educatie. 'Op YouTube staan

verder weg. lemand vanuit Groningen

prachtige filmpjes over astronomie.

naar Nijmegen halen om een ver-

Sommigen hebben miljoenen views.

haal van twee uur te houden, dat lukt

Alleen, ze zijn meestal uitsluitend

niet. Maar via een webinar, en dus

beschikbaar met Engelse ondertiteling.

zonder reistijd: dat lukt wel. Wellicht

Wij vertalen die in het Nederlands. Zo

kunnen kinderen vanaf dit najaar dus
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RECYCLEN
Dat de kinderen (en hun ouders) de
colleges waarderen, staat voor Steven
buiten kijf. 'lk sluit niet uit dater kinderen zijn die ons nu al vijf jaar volgen.
Toch hoeven we niet steeds nieuwe
onderwerpen te bedenken. Sommige
onderwerpen kun je prima 'recyclen',
bijvoorbeeld zwarte gaten. Dat is
momenteel met afstand het populairste
onderwerp onder de kinderen die onze
colleges vol gen. Op dat onderwerp zijn
er voortdurend ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat het onderzoek in een volgende fase is beland of omdat er een
nieuwe satelliet of telescoop in gebruik
is genomen die nieuwe data verzamelt.
Daarnaast: de ene spreker behandelt
misschien een heel ander aspect van
de zwarte gaten dan zijn collega. Dus
nee, aan goede ideeen voor onderwer-

pen is geen gebrek. In feite doen we er
alles aan om jonge kind eren te interesseren voor de wetenschap en halen we
:o,eel mogelijk drempels weg. Maar
w
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Ga voor meer informatie naar
www.sterrenkundeclubradbaud.nl. Daa r
( _... :"= :<:: ook inschrijYen voor de nieuwsbrief. ,

