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WAT KAN JE OP WELKE DAG ZIEN?  

Aan de hemel 

 

 
Week 22/04/2020—28/04/2020 

Wo 22. apr  

 06u33     20u50 

06u49      20u08 

 

Do 23. apr 2020 

06u31  20u52 

07u06  21u14 maanfase: nieuwe maan** 

 

vr 24. apr 2020 

 06u29  20u53 

 07u26 22u22 
 

Za 25. apr 2020 

 06u27  20u55 

 07u48   23u31 

 

zo 26. apr 2020 

Avondhemel: in het zuidwesten staan de Maan en Ve-

nus in conjunctie. Dit wil praktisch gezien zeggen 

dat het lijkt alsof ze zeer dicht bij elkaar staan van-

af de aarde gezien.  

 

 06u25  20u56 

 08u17  -- 

ma 27. apr 2020 

 06u23   20u58 

 08u52  00u38 

 

di 28. apr 2020 

Avondhemel: in het zuidwesten staat de planeet Venus. 

Deze planeet lijkt de helderste ster aan de hemel. 

De helderheid van Venus kan echter variëren. Op 

dit moment is Venus op haar helderste met een 

magnitude van -4,5.  

 

 06u22  21u00 

 09u38  01u40 

 

wo 29. apr 2020 (ochtend)  

5u25 – 5u30: passage van het ISS net boven de horizon 

van het zuiden naar het oosten.  

 

 06u20  21u01 

 10u35  02u36 

* De exacte uren kunnen enkele minuten verschillen want dit 
is afhankelijk van de locatie 

** Voor deze items kan je meer uitleg vinden op p. 2 of p. 3 

Deze objecten kan je de hele maand waarnemen      

• ‘s Morgens Mars, Saturnus en Jupiter 

• ‘s Avonds Venus  

• Starlink passages : https://www.heavens-above.com  op deze website kan je verschillende passage van satellieten volgen 

voor een exacte locatie.  

• Kometen: de komeet C/2019 Y4 (ATLAS) is ondertussen uiteen aan het vallen, maar gelukkig is er reeds een nieuwe ko-
meet C/2020 F8 (SWAN) onderweg. Deze is nu nog niet zichtbaar voor ons. We houden dit de komende weken in het oog 
om jullie up-to-date te houden als je hem zou kunnen waarnemen.  
 

• Enkele deepsky-objecten die je ideaal kan waarnemen als het nieuwe maan is. Dit kan reeds met een verrekijker of een 

kleine telescoop want ze hebben een helderheid tussen magnitude 5 en 6. Voor de exacte locatie om deze objecten waar 

te nemen kan je kijken op de volgende link. http://hemel.waarnemen.com/vannacht/  

M22 in het sterrenbeeld Boogschutter   M5 in het sterrenbeeld Slang  

Lagoonnevel in het sterrenbeeld Boogschutter  Herculescluster in het sterrenbeeld Hercules 

Omega-nevel in het sterrenbeeld Boogschutter 

https://www.heavens-above.com
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
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MEER UITLEG  

Aan de hemel 

 

 

Heb jij deze sterrenbeelden al gespot?  

• Cassiopeia 
• Cepheus (uitdaging)  

• Giraffe (uitdaging)  

• Kleine Beer met de Poolster 
 

Deze sterrenbeelden zijn circumpolaire sterrenbeelden. Dit zijn sterrenbeelden die we het hele jaar door kunnen waarnemen 
op ieder tijdstip van de nacht. Dit komt omdat ze zeer dicht bij de Poolster staan, die je in het noorden kan vinden. Deze 
staat in het verlengde van de aardas, waardoor hij altijd het Noorden aanwijst en niet beweegt aan de sterrenhemel. Ander 
sterren lijken in 1 dag een volledige cirkel te maken aan de hemel net als de Zon. De sterren zelf bewegen niet maar het is de 
Aarde die rond zijn eigen as draait.   

Een trucje om de Kleine Beer te vinden.  

Velen hebben al gehoord van de “steelpan” die je kan vinden aan de sterrenhemel. Dit is het sterrenbeeld de Grote Beer. Dit 
sterrenbeeld is gedeeltelijk circumpolaire, waardoor we het heel soms niet volledig kunnen waarnemen.  Ga dus op zoek 
naar deze steelpan aan de sterrenhemel. Zelf met veel lichtpollutie kan 
je dit sterrenbeeld vinden.  Volg dan het stappenplan.  

1. Plaats de twee sterren van de buitenste wand van de steelpan 
tussen je duim en wijsvinger. Doe dit met een gestrekte arm 

2. Neem nu deze afstand (tussen duim en wijsvinger) en ga 5 keer 
omhoog. Zoals je op de figuur kan  zien.  

3. Dan kom je uit bij een ster. Deze ster is de Poolster. De Poolster 
is dus niet de helderste ster aan de  hemel.  

4. De Poolster is het begin van de staart van de kleine beer of het 
begin van de kleine steelpan.  

Hier een afbeelding om je te oriënteren om de andere sterrenbeelden 
te zoeken die in de buurt van onze Poolster staan. Het gebruik van een 
app kan ook helpen om de juiste sterren waar te nemen.  
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MEER UITLEG 

Aan de hemel 

 

 

Onze Maan deel 1: Hoe komt het dat het verlichte deel van de Maan verandert?   

We zien elke dag of nacht de Maan iets groter of iets kleiner worden. Soms zien we een volle maan en soms een halfvol-

le maan of soms een niet belichte maan, de vakterm hiervoor is maanfasen. Dit komt door de positie van de Zon, de 

Maan en de aarde en de draaibeweging van de Maan rond de Aarde.  

We beginnen bij de nieuwe maan. De 

Maan staat dan tussen de Zon en de 

aarde. Ze lijkt voor ons niet te schijnen, 

maar er is altijd 1 helft van de Maan 

belicht. Dit is het deel dat naar de zon 

gericht is. Hierdoor zien wij dus het be-

licht deel niet.  

De Maan beweegt gedurende de rond 

de Aarde in 1 maand. Dus geleidelijk 

aan beweegt maan in tegenwijzerzin 

rond de Aarde. Hierdoor kunnen we 

steeds een groter deel van het belicht 

deel zien. Het groeien van de Maan 

noemen we wassende maan.  

Wanneer de Maan, de Aarde en de Zon 

in een hoek van 90° staan, zien we een 

halve maan. Nu is er ongeveer 1 week 

voorbij van de maand. De eerste halve 

maan die we zien is het Eerste kwartier. Dit kan je onthouden met een trucje. Als je een van de halve cirkel een p kan 

maken dan is dit de p van premier. Premier is het Franse woord voor Eerste. En omgekeerd als je d kan maken dan is dit 

de d van dernier of het Franse woord door laatste. 

Als we een halve maand ver zijn en de Maan dus een 

halve cirkel rond de aarde maakte dan zien we een 

volle maan. Dit omdat de Aarde tussen de Zon en de 

Maan staat waardoor we het volledig belichte deel 

zien. Meestal is dit niet perfect op 1 lijn omdat je van-

uit een zijaanzicht kan zien dat de beweging van de 

Maan niet in hetzelfde vlak ligt als de beweging van de 

Aarde die rond de zon draait. Dit kan wel soms het 

geval zijn en dan is er een maansverduistering.  

Voor de tweede helft van de maand zal de grootte van 

het verlichte deel kleiner worden en spreken we dus 

van een afnemende maan. Na 3 weken zie we dan het 

Laatste kwartier. En na 4 weken zien we terug de 

Nieuwe maan.  
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BEELDEN VAN VORIGE WEEK  

Aan de hemel 
 

Halo rond de zon by familie Riem 

Satelliet met flits by Allsky camera @AstroLAB 

Mars, Jupiter, Venus en de Maan by Geert Vandenbulcke 


