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WAT KAN JE OP WELKE DAG ZIEN?  

Aan de hemel 

 

 
Week 22/04/2020—28/04/2020 

Wo 29. apr  

03u28—05u33 De grote manen van Jupiter staan ten oosten 

van de planeetschijf. De volgorde van buiten naar binnen 

is Callisto, Ganymedes, Europe en dichtst bij Jupiter vin-

den we Io.  Jupiter kan je op de volgende manier aan de 

hemel vinden. Kijk op een hoogte van 10° boven de zuid-

oostelijke horizon. Door de beperkte hoogte, moet je een 

vrij blik hebben op de horizon zonder storende elementen 

zoals bomen of gebouwen. Te bekijken met een verrekij-

ker op statief of kleine telescoop. 

05u20—05u24: ISS passage  

 

06u20  21u01 

10u35 02u36 

 

Do 30. apr 2020 

04u33-04u36: ISS passage  

 

06u17  21u03 

11u42 03u22 maanfase: eerste kwartier 

 

Vr 1. mei 2020 

05u20—05u26: ISS passage  

 

06u04  21u04 

12u57 04u00 
 

Za 2. mei 2020 

Maan bij Regulus, de felste ster in het sterrebeeld Leeuw.** 

04u34—04u38: ISS passage  

 

06u14  21u06 

14u17  04u31 

Zo 3. mei 2020 

23u37 : Bedekking van de ster v Virginis. Deze ster heeft een 

magnitude van 4,0 en kan je vinden in het sterrenbeeld 

Maagd. Maandag om 00u17 zal ze terug te voorschijnko-

men aan de verlichte kant van de Maan.  

03u48—04u50: ISS passage  

05u21-05u28: ISS passage (beste zichtbare van de twee)  

 

06u12  21u07 

15u40 04u56 

 

Ma 4. mei 2020 

04u34—04u40: ISS passage  

 

06u11 21u09 

17u05 05u19 

 

Di 5. mei  2020 

Maan bij Spica, de hoofdster van het sterrenbeeld Maagd 

03u48-03u52: ISS passage 

 

06u09 21u11 

18u30 05u40 

* 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.  

• Wie nog meer wil weten over wat je exact deze avond kan bekijk, surf dan naar deze link voor een dagelijks overzicht van de 

nachthemel. http://hemel.waarnemen.com/vannacht/  

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?  

Deze week geven we jullie een nieuwe uitdaging om sterrenbeelden te 

spotten.  

• Orion  

• Stier 

• Tweeling 

• Voerman 

• Perseus  

• Leeuw  

 

Aangezien deze sterren draaien rond de poolster is het moeilijk om jullie 

een exacte positie te geven. Hieronder zie je een beeld van de hemel 

genomen rond 22u00 op 2 mei. Of je kan naar een bijhorend filmpje kij-

ken van een digitale voorstelling van de sterrenhemel met Stellarium.  

Daarnaast kan je tijdens het kijken de hulp van apps gebruiken om je te 

oriënteren aan de sterrenhemel zoals Stellarium, … Of je kan ook old-

school gebruik maken van een sterrenkaart.  

 



 3 

MEER UITLEG 

Aan de hemel 

 

 

Onze Maan deel 2: The darkside of the Moon?   

Wat Pink Floyd zingt over “The darkside of the Moon” is een grote leugen. Ei-

genlijk is er geen darkside of the moon. Tijdens één tocht van de Maan rond de 

Aarde wordt eigenlijk elk deel van de Maan belicht. Maar er is toch iets speci-

aal aan de Maan. Er is namelijk een deel van de Maan, ongeveer de helft, dat 

wij op Aarde nooit zien. Dit is de achterkant van de Maan. Er zijn slechts een 

handvol astronauten die dit deel gezien hebben, namelijk deze van de Apollo 

8, 10 en 11. Verder is er nog nooit iemand op de achterkant van de maan ge-

weest. De eerst landing op de achterkant is zelf nog vrij recent. Het nationaal-

ruimtevaarcentrum van de Volksrepubliek China heeft de sonde Chang’e 4 met 

maanlander en rover op de achterkant van de Maan gezet.  In de toekomst zou 

men graag radiotelescopen hier plaatsen omdat ze niet gestoord worden door 

de radiogolven vanop Aarde.  

Wat is nu de oorzaak dat wij nooit de achterkant van de Maan kunnen 

zien? Daarvoor moeten we kijken naar twee bewegingen die gelijktij-

dig plaatsvinden. Namelijk de Maan die rond de Aarde draait en de 

Maan die rond haar eigen as draait, dit noemen we de asomwenteling. 

De tijd waarin de maan 1 rondje rond de aarde doet is ongeveer 1 

maand of exacter 27 dagen, 7 uur, 43 minuten en 11,6 seconden. Dit is 

een siderische maand, dan heeft de Maan een exacte toer van 360° 

gemaakt. Om terug het zelfde schijngestalte te zien moet de Maan nog 

wat verder door draaien, dit duurt dan 29 dagen, 12 uren, 44 minuten 

en 2,8 seconden en noemen we een synodische maand. De asomwen-

teling van de Maan duurt 27 dagen, 7 uur, 43 minuten en 11,6 secon-

den. Inderdaad dit is dezelfde periode als 1 toer rond de Aarde en dit 

is geen toeval. Dit heeft te maken met getijdenkrachten. Wil je meer 

weten lees dan de volgende pagina : http://hemel.waarnemen.com/

FAQ/Maan/007.html  

y 
Toch zien we niet altijd de zelfde schijf van de Maan. Soms zijn er kleiner verschillen van wat we zien aan de randen ban 

de maan, dit noemen we libraties. Hier zal ik de twee belangrijkste types uitleggen.  

De eerste is de libratie in de lengte of met andere woorden het nee-schudden van de Maan. Dit komt omdat de bewe-

ging die de maan rond de aarde maakt geen perfecte cirkel is maar een ellips. Hierdoor verandert de hoeksnelheid waar-

mee de maan rond de aarde draait. De snelheid is trager als ze dichtbij staat en sneller als ze verder staat. Waardoor we 

dus soms iets meer zien van het westelijke of oostelijke deel van de Maan.  

De tweede is de libratie in de breedte of met andere woorden het ja-knikken van de Maan. De hoek van de rotatie-as 

van de Maan met het vlak van de beweging van de Maan rond de aarde is niet perfect 90°. Hierdoor kunnen we soms 

over de polen kijken van de Maan.  

In dit filmpje kan je duidelijk zien dat sommige kraters dichter of verder van de rand staan op bepaalde momenten. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fsxk6iZjXgc 

Foto van NASA/Goddard/Arizona State  

http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/007.html
http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/007.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fsxk6iZjXgc
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BEELDEN VAN VORIGE WEEK  

Aan de hemel 
 

Maansikkel foto by Jan Avau 

Maansikkel en Venus( = kleine zwarte foto)  

foto by Geert  Vandenbulcke 

Starlinks foto by Laura Houthoofd 


