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WAT KAN JE OP WELKE DAG ZIEN?  

Aan de hemel 

 

 
Week 06/05/2020—13/05/2020 

Planeten 

• Venus is nog steeds ’s avonds in het westnoordwesten te zien. Op het einde van de maand mei verdwijnt Venus in de 

zonnegloed.  

• Mars staat ’s morgens in het zuidoosten. Hij nadert de aarde waardoor hij steeds helderder wordt. 

• Jupiter en Saturnus zijn ook ’s morgens zichtbaar in het zuidoosten tot zuiden en staan niet ver uit elkaar. Jupiter is 

de helderste van de twee. 

 
 

ISS en Starlinks 
• Het ISS passeert elke ochtend tussen 03u00 en 05u30 aan de hemel in België. Een passage duurt ongeveer 5 minuten. 

Voor exacte tijdstippen en posities kan je klikken op de volgende website.  

https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?

satid=25544&lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET  

 

• Starlink 4 tussen 03u30 en 05u30  

• Starlink 0,1,2 en 3 tussen 22u tot 05u30 
Op deze link kan je de exacte uren en locaties van de verschillende starlink-satellieten. https://www.heavens-above.com/
StarlinkLaunchPasses.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET 

Foto van NASA/Goddard/Arizona State  

https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/StarlinkLaunchPasses.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/StarlinkLaunchPasses.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
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WAT KAN JE OP WELKE DAG ZIEN?  

Aan de hemel 

 

 

Wo 6 mei 2020 

05u03:  De maan staat in het perigeum, dat is het punt op zijn 
baan dat dichtst bij de aarde ligt. Hierdoor zal de maan 
groter lijken dan gemiddeld. Bij het opkomen en onder-
gaan van de maan wordt dit nog eens extra versterkt door 
de langere weg van de lichtstralen door onze atmosfeer.  
 
06u20  21u01 

10u35 02u36 

 

Do 7 mei 2020 

03u06:  De schaduw van de manen Europa en Ganymedes zijn 
gelijktijdig zichtbaar op Jupiters schijf. (**)  

 
09u00:  Het maximum van de meteorenzwerm η-

Aquariden vindt vandaag plaats. Helaas zal dit jaar de me-
teorenzwerm voor ons weinig zichtbare vallende sterren 
opleveren. Door het felle licht van de volle maan. Meer 
info op  
http://hemel.waarnemen.commeteoorzwermen/eta-
Aquariden_2020.html  

 
22u29:  De maan bedekt de ster 32 Librae in het sterrenbeeld 

Weegschaal. Om dit goed te kunnen waarnemen, richt je 
best de telescoop vóór de bedekking op de ster. Zo zie je 
deze verdwijnen achter de maan. Om 23u06 zal de ster 
terug tevoorschijn komen. (**) 

 
23u13:  De maan bedekt een tweede ster, in het sterrenbeeld 

Weegschaal namelijk de ster 34 Librae, en om 00u11 zal 
ze terug zichtbaar worden. Bekijk dit met een telescoop.  
 

06u17  21u03 

11u42 03u22 maanfase: eerste kwartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vr 8 mei  2020 

00.24:  De maan bedekt deze nacht een derde ster van het 
sterrenbeeld Weegschaal, namelijk de ster ζ Librae. Om 
01u24 komt ze terug tevoorschijn. Bekijk dit met een tele-
scoop.  

 
23u59: Rond middernacht is er een samenstand van de maan 

en de ster Antares, de helderste ster van het sterrenbeeld 
Schorpioen. De maan staat nu op haar hoogste punt en ga 
nu met een verrekijker opzoek naar de ster Antares (**) 

 

06u04  21u04 

12u57 04u00 
 

Za 9 mei  2020 

06u14  21u06 

14u17  04u31 

Zo 10 mei 2020 

06u12  21u07 

15u40 04u56 

Ma 11 mei 2020 

06u09:  Saturnus staat stationair aan de hemel. Een planeet 
zien we gedurende de nachtelijke uren bewegen ten op-
zichte van de sterren op de achtergrond. Stationair wil 
zeggen dat de planeet lijkt stil te staan. Dit lijkt alleen zo 
want in werkelijkheid beweegt ze wel verder op haar baan 
rond de zon. Na dit moment zal Saturnus zich in omge-
keerde bewegingsrichting als ervoor verplaatsen aan de 
sterrenhemel. Dit noemen we ook wel retrograde bewe-
ging.(**)  

 

06u11 21u09 

17u05 05u19 

Di 12 mei  2020 

Net voor zonsopkomst staat de maan in de buurt van de 
planeten Jupiter en Saturnus. Eerst staat ze rechts-
onder Jupiter, een etmaal later linksonder Saturnus. 

(**) 
06u09 21u11 

18u30 05u40 

Woe 13 mei  2020 

02u34 Alle grote Jupitermanen ten oosten van de planeet-
schijf waar. Van binnen naar buiten: Io, Europa, Callisto en 
Ganymedes.  

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

** Voor deze items kan je meer uitleg vinden op p. 3 of p. 4 

http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/eta-Aquariden_2020.html
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/eta-Aquariden_2020.html
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/eta-Aquariden_2020.html
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/eta-Aquariden_2020.html
http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html#stationair
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MEER UITLEG  

Aan de hemel 

 

 

Hebben andere planeten ook een maan? 

De aarde is niet de enige planeet met een maan. Er zijn plane-

ten zoals Mercurius en Venus die geen enkele maan hebben. 

Marsmannetjes kunnen dan weer twee manen zien. Dit moet 

een spectaculaire zicht zijn als je op Mars staat. Sommigen 

doen nog beter. De planeet Neptunus telt 14 manen en Ura-

nus telt er 27. Maar dan hebben we het nog niet gehad over 

Jupiter en Saturnus. Zij spannen de kroon met voorlopig een 

tweede plaats voor Jupiter met 79 manen en Saturnus met 

82. Er wordt dagelijks nog gezocht naar nieuwe manen rond 

deze twee planeten dus de strijd om de planeet met de mees-

te manen is nog niet ten einde. Van deze manen zijn er reeds 

een aantal bevestigd en sommige moeten dit nog een officiële 

goedkeuring krijgen. Wanneer is een object een maan? Vol-

gens de definitie is een maan een natuurlijk hemellichaam dat 

een baan om een planeet maakt. Er zijn grote verschillen tussen de manen. De ene is groter dan de andere. Dat kan variëren 

van een diameter van een aantal duizenden kilometer tot de grootte van een voetbalstadion. De beweging die ze maken kan 

ook variëren, sommige draaien in wijzerzin andere in tegenwijzerin, nog ander hebben dan weer een onregelmatige baan … 

Misschien zal er ooit een uitbreiding komen op de definitie van maan, zoals in 2006 voor de definitie van planeet. Hierdoor 

hadden we plots maar 8 planeten in plaats van 9, want Pluto werd een dwergplaneet.  

 
Eventjes terug naar de manen van Jupiter. Deze komen af en 

toe aan bod in onze wekelijkse waarnemen. Als amateur kan 

je nooit alle 79 manen van Jupiter waarnemen want de 

meeste zijn te klein. Wat je wel kan waarnemen zijn de 4 

grootste manen van Jupiter. Deze werden reeds in 1610 

ontdekt door Galileo Galilei en noemen we dan ook de Gali-

leïsche manen. Dit zijn Io, Europa, Ganymedes en Callisto.  

 
 

Samenstand Jupiter, Saturnus en Maan op 12 mei (links) en op 13 mei (rechts)  

 

Foto Astronomy Now 

HEMELOBJECT TYPE OBJECT DIAMETER VAN HET OBJECT 

Europa  Maan 3120km 

Io Maan 3640km  

Callisto Maan 4820 km 

Ganymedes Maan 5270km 

Mercurius  Planeet 4880 km  

Mars Planeet  6780 km 

Foto’s van Stellarium 
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MEER UITLEG 

Aan de hemel 

 

 

Hoe ziet de beweging van Saturnus er nu uit?  

Retrograde beweging van Mars in 2005. Astrofotograaf Tunc 
Tezel maakte deze compositie door foto’s van 35 verschillende 
data samen te voegen. Tussen de foto’s zit ongeveer een week.   

 

 

Op de schets hiernaast moet je de blauwe stippen zien als on-
ze planeet aarde. De rode stippen zijn een andere planeet. In 
de waarnemingen van deze week zal dit dus Saturnus zijn. Op 
het scherm zien we hoe Saturnus aan de hemel beweegt  voor 
waarnemers op aarde. Als we bovenop ons zonnestelsel zou-
den kijken dan zien we hem gewoon rond de zon draaien.  

Bedekking van een ster door de maan   Samenstand van Antares en de maan  

Foto’s van Stellarium 

Foto van earthsky.org 

Foto van https://kepler-science.nl/  

Antares 

https://www.twanight.org/newTWAN/photographers_about.asp?photographer=Tunc%20Tezel
https://www.twanight.org/newTWAN/photographers_about.asp?photographer=Tunc%20Tezel
https://earthsky.org/
https://kepler-science.nl/
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BEELDEN VAN VORIGE WEEK  

Aan de hemel 
 

Foto by Sam Decoster 

Protuberansen aan het oppervlak 

van de zon of uitbarstingen van 

de zon. Voor dergelijke foto’s heb 

je degelijk materiaal nodig.  

Foto door Geer Vandenbulcke 


