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Zondag 23 augustus

Maandag 24 augustus

• 22u46 - 1u58 (di) Jupiter bedekt 

zijn maan Io.

Dinsdag 25 augustus

• Maan Eerste Kwartier

• ISS 6u13, max hoogte 11°, 2 

minuten te zien, van ZZO naar 

OZO. 

• 21u28 De Maan bedekt ster SAO 

159683, alleen het einde is 

zichtbaar.

• 22u07 - 1u58 Jupiter bedekt zijn 

maan Ganymedes, en nadien is er 

een verduistering van Ganymedes

door Jupiter.

Woensdag 26 augustus

• De Maan staat 6° ten noorden van 

Antares. 

TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN

In ons hemeljournaal staan bij 

verschillende waarnemingen tijdstippen. 

Deze zijn weergegeven in lokale tijd. 

Het exacte tijdstip bij u thuis kan enkele 

minuten eerder of later zijn, want dit is 

afhankelijk van uw locatie.

TIP!

Meteoren zijn zeker elke nacht te zien deze week! Kijk bij helder weer op een 

zo donker mogelijke plaats een kwartier tot half uur naar de hemel. Probeer 

zo breed mogelijk te kijken, de kans is groot dat je er een aantal ziet!

Woensdag 19 augustus

• 21u44 - 02u16 (do) Jupiter bedekt 

zijn maan Europa.

Donderdag 20 augustus

• 04u42 Nieuwe Maan. Dunne 

maansikkel zeer moeilijk te zien 

om 21u29 laag aan de horizon, 

en gaat al onder om 21u59. 

Vrijdag 21 augustus

• De Maan in perigeum.

Zaterdag 22 augustus

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zon en Maan 
planeten, planetoïden en  
satellieten

Planeten
Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds in het zuidoosten te zien, laag 

aan de horizon. Jupiter is de helderste van de twee. Iets voor 

middernacht komt Mars op, je vindt hem in het zuiden, hij is zeer 

helder. Venus is ‘s ochtends te zien in het oosten. Mercurius is 

niet meer te zien, we zien hem pas terug 29 oktober. Volg deze 

link vannacht als je detailinfo wenst over de planeten. 

Planetoïden 
volg voor info de link planetoïden en dwergplaneten

ISS Internationaal Space Station, te zien 25 augustus!

https://spotthestation.nasa.gov/sightings/index.cfm

Satellieten volg voor info de link satellieten

Starlink-satellieten, verschillende nachten te zien! Het 

ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor opbouw van 

een wereldwijd netwerk voor internettoegang, Starlink genaamd. 

Het zou in totaal uit 42 000 satellieten bestaan. Volg de link 

Starlinks voor exacte uren en posities van deze voorbijkomende 

gelanceerde satellieten. Check steeds ook de dag zelf, dit kan 

wijzigen, daarom zetten we dit ook niet in het weekoverzicht.

*

***

*

*

Zon
Op-

komst

Onder-

gang

Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

19 08 06:37 20:54 36. 06:01 21:30

20 08 06:38 20:52 36. 06:02 21:28

21 08 06:40 20:50 36. 06:04 21:26

22 08 06:41 20:48 35. 06:06 21:24

23 08 06:43 20:46 35. 06:07 21:21

24 08 06:44 20:44 35. 06:09 21:19

25 08 06:46 20:42 35. 06:11 21:17

26 08 06:48 20:40 35. 06:13 21:15

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst

Onder-

gang

Op-

komst

Verlicht 

deel (%)

19 08 06:33 21:36 0

20 08 07:57 22:00 1

21 08 09:22 22:21 5

22 08 10:46 22:42 12

23 08 12:09 23:03 20

24 08 13:32 23:27 30

25 08 14:54 23:56 42

26 08 16:11 53

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://heavens-above.com/Asteroids.aspx?lat=50.8517&lng=2.8915&loc=Ieper&alt=0&tz=CET
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/index.cfm
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://findstarlink.com/
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Wo 19 augustus

Afbeeldingen uit Stellarium

21u44 - 02u16 (do) Jupiter bedekt zijn maan Europa. De 

bedekking start om 21.44 uur en om 02.16 uur komt 

Europa terug tevoorschijn uit de schaduw van Jupiter. Om 

begin en einde goed te kunnen volgen is het beste om 

Europa waar te nemen voor de bedekking. De tijden zijn 

overgenomen uit bron: hemel.waarnemen.com. Deze 

tijdstippen verschillen van plaats tot plaats met minuten, 

vandaar is het zeker goed om op voorhand te starten en 

Europa goed in de gaten te houden!

***

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Vr 21 augustus
De Maan staat in zijn perigeum. De Maan draait in een 

ellipsvorm rond de Aarde, waarbij de Aarde niet in het 

centrum staat, maar dichter bij één van de smalle kanten 

van de ellips. Het punt waarbij de Maan dichtst bij de 

Aarde staat noemt men het perigeum. 

Dit komt elke maand één keer voor. Omdat Aarde en 

Maan het dichtst bij elkaar staan zal de Maan groter 

lijken dan anders. 

De Maan beweegt zich deze dagen ook snelst door de 

ruimte! 

Deze keer valt dit bijna samen met Nieuwe Maan, 

waardoor zoals elke maand, één of twee dagen na 

Nieuwe Maan springtij is.

© Hvězdárna Valašské Meziříčí www.astrovm.cz

*

© Astronomische Foto's van Frans Kerren

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Ma 24 augustus
22u46 - 1u58 (di) Jupiter bedekt zijn maan Io.

Om 22.46 uur begint de bedekking, Io verdwijnt achter 

Jupiter. Om 1.58 uur verschijnt Io uit de schaduw van 

Jupiter. Dus eerst begint de bedekking, aansluitend is er de 

verduistering en ruim drie uur later zien we Io verschijnen!

Bij bedekkingen is het nodig om alles op voorhand klaar te 

zetten, vooraf scherp te stellen, om het moment niet te 

missen.

Afbeeldingen uit Stellarium

***

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Di 25 augustus

Afbeelding uit Stellarium
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Maan Eerste Kwartier

Het ISS is zichtbaar om 6u13, max hoogte 11°, het 

is 2 minuten te zien en reist van ZZO 10° naar OZO 

10°. Dit gebeurt in de schemering, de zon staat op 

om 6.41 uur, en ook door de lage hoogte zal het niet 

makkelijk te zien zijn. Goed zicht laag aan de horizon 

in het ZO zal nodig zijn. Kijk zeker op voorhand, laat 

je ogen wennen aan het licht dat er is.

**

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Di 25 augustus
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21u28 De Maan bedekt Graffias Acrab uit het 

sterrenbeeld Schorpioen, dubbelster, b 1 Scorpii SAO 

159682 (m=+2,6) en b 2 Scorpii SAO 159683 (m=+4,8). 

De intrede begint 20.16 uur, gezien de zon schijnt, is dit 

niet te zien. Vandaar dat alleen het einde om 21.28 uur 

zichtbaar is. Dan komt de dubbelster tevoorschijn! Dit 

gebeurt op een hoogte van 13°. Goed op voorhand alles 

klaarzetten, zoals steeds bij bedekkingen, gezien de 

tijden wel wat kunnen verschillen.

22u07 - 1u58 Jupiter bedekt zijn maan Ganymedes, 

nadien volgt de verduistering. De intrede is niet te 

zien, gezien de zon dan nog schijnt. Het schouwspel 

begint voor ons met het terug verschijnen van 

Ganymedes om 22.07 uur. Om 22.33 uur is te zien hoe 

Ganymedes in de schaduw van Jupiter verdwijnt, en er 

om 1.58 uur terug verschijnt. 

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Sterrenbeeld van de week

Waterman (Aquarius, Aqr )

Het sterrenbeeld Waterman, Aquarius is een sterrenbeeld dat zich bevindt 

op de ecliptica. Op onderstaand sterrenkaartje vind je de Waterman met 

witte achtergrond, en de ecliptica als blauwe lijn. De Waterman is één van 

de twaalf dierenriemtekens.

De zon staat in dit sterrenbeeld van 16 februari tot 12 maart, en is nu met 

een half jaar verschil te zien aan de nachtelijke hemel. Volgende week 

volgt wat meer uitleg hierover.

De meteorenzwerm Iota Aquariden is te zien tussen 15 juli en 25 

augustus. (maximum 6 augustus) Deze Aquariden danken hun naam aan 

het feit dat ze uit het sterrenbeeld Aquarius lijken te komen.

Er is in sterrenbeeld Waterman een mooi deepsky object te zien, M2 of 

ook NGC 7089, het is een mooie bolhoop. m=+6,5  Deze bolhoop is best 

waarneembaar in augustus, zijn maximale hoogte is 37,1°. Er is ook nog 

een Schroefnevel en Saturnusnevel te zien, ben je geïnteresseerd, laat 

het weten en mail ons. info@astrolab.be

©The International Astronomical Union
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• Zoek de zomerdriehoek aan de hemel 

met de sterren Deneb, Wega en Altair 

aan de zuidoostelijke tot zuidelijke 

hemel. Afb. 1

• Zoek in de Zwaan de ster, g (gamma)

Cygni, kruispunt van twee lijnen. Afb. 2 

• Zoek de rechtervleugel van de Zwaan. 

Verleng het eerste deel ervan, richting e 
(epsilon) Cygni, rode pijl.

• Op zo’n 45° van g Cygni staat de ster a
(alpha) Aquarii. De rode pijl staat 

toevallig recht naar beneden, dit is niet 

altijd het geval, zoek vooral naar de 

vormen aan de zuidoostelijke hemel.

Stappenplan

© 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Afbeelding 1, bron Stellarium, 21 08 2020, 00u00
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Sterrenbeeld van de week

Waterman (Aquarius, Aqr )

Deneb

e Cygni

a Aquarii

b Aquarii

• Tips bij de zoektocht naar 

sterrenbeelden:

• Ruimte is driedimensioneel. Het is 

alsof je ‘s nachts naar een koepel 

kijkt, waarbij de horizon de grootste 

cirkel is rondom je, en het hoogste 

punt recht boven je, het zenit.

• De vervorming die je bijna altijd 

hebt bij figuren op een blad is groot.

• De helderheid van de sterren is 

belangrijk. Begin te kijken bij een 

heldere nacht bij zonsondergang. 

Het voordeel is dat de helderste 

sterren het eerst zichtbaar worden.g Aquarii

Afbeelding 2, bron Stellarium, 21 08 2020, 00u00

Deneb

Vega

Altair

g Cygni

zenit

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Weetje van de week

Meteorenzwermen
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We hadden het al over meteorenzwermen. Je merkt het, in augustus zijn er veel 

meteoorzwermen die goed te zien zijn.

Kijken en genieten is de boodschap! ‘t Zijn prachtige verschijnselen die tot de 

verbeelding spreken. 

Stel dat we deze avond drie meteoren zien, hoe weten we dan waartoe die 

hoort, welke ‘naam’ die heeft? De volgende zijn in augustus te zien.

I-Aquariden noord met hun maximum op 20 augustus.

Perseïden te zien van 25 juli tot 22 augustus, met maximum op 12 augustus.

Omicron en Zêta Draconiden te zien van 20 tot 31 augustus.

Daarnaast zijn er ook Eridaniden, Cygniden, Doradiden te zien, maar die 

komen veel minder voor.

Aan de overlapping in tijd merk je dat het antwoord zeker niet eenvoudig is. 

Vorige week hebben we de ‘radiant’ uitgelegd, de plaats van waaruit ze lijken te 

komen, hun namen zijn gelinkt aan wat er in die richting in het verre heelal te 

zien is. Ze komen natuurlijk niet van zo ver. Om de naam te weten van wat je 

zag, ‘tot welke familie’ deze behoort, zouden we hun radiant met zekerheid 

moeten vinden, en dat is moeilijk.

Water, dat zo belangrijk is voor onze Aarde, is door meteorieten naar de Aarde 

gebracht!  Om eens aan te denken bij ons volgend glaasje water! Proeven we 

er nog de reis vanuit de ruimte in?

Perseid meteors over Luzern, Switzerland ©right; Orest Shvadchak

(Olympus Corp. E-M10 Mark III, 8mm, 1s, f/1.8, ISO1600)

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.facebook.com/orest.shvadchak


FOTO van de WEEK
• Brecht Vancouillie
• De Melkweg fotograferen op vakantie. 
• Te Beaufort, Frankrijk



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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