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Zondag 30 augustus

• 22u05 De Galileïsche maan Io staat 

5,3” ten noorden van Europa.

Maandag 31 augustus

Dinsdag 1 september

• De weerkundige herfst begint, deze 

omvat de maanden september, 

oktober en november.

• 21u53 Overgang van Io en haar 

schaduw over Jupiter. Volledig te 

zien.

Woensdag 2 september

• Volle Maan

• Op Mars begint de astronomische 

winter voor het noordelijk halfrond, 

wintersolstitium

.

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!

Woensdag 26 augustus

• De Maan staat 6° ten noorden 

van Antares. 

Donderdag 27 augustus

• 6u12 ISS 4 min. zichtbaar, max 

hoogte 23°, van ZZW naar OZO.  

Vrijdag 28 augustus

• 22u16 - 5u55 Ceres in oppositie.

• 23u06 De Galileïsche maan Io 

staat 7,8” ten zuiden van 

Ganymedes

• 5u25 ISS 4 min. zichtbaar, max 

hoogte 16°, van Z naar O.

Zaterdag 29 augustus

• 4u De Maan staat 1° ten zuiden 

van Jupiter.

• 19u De Maan staat 2° ten zuiden 

van Saturnus.

• 21u08 De Galileïsche maan Io 

staat 8,0” ten zuiden van 

Ganymedes.

• 21u08 - 1u45 (zo) De vier 

Galileïsche manen staan ten 

westen van Jupiter.

Deze week zijn we op weg naar Volle Maan op 2 september. Waarnemen 
wordt moeilijker, zie ‘weetje van de week’.

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

Planeten
Venus is ‘s ochtends te zien in het oosten, komt steeds wat later op, 

maar blijft ‘s ochtend te zien in 2020. Mars vind je stralend oker oranje 

in het zuiden. Hij komt steeds vroeger op, en staat dan de hele nacht 

aan de hemel, dat blijft zo tot begin november. Jupiter en Saturnus zijn 

‘s avonds in het zuiden te zien, laag aan de horizon. Jupiter is de 

helderste van de twee. Ze komen steeds vroeger op en gaan vroeger 

onder. Vanaf september zullen we ze voor middernacht zien ondergaan. 

De maanden daarna gaan ze steeds vroeger op de avond onder. 

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 27 en 28 augustus, volg de link 

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

Satellieten volg voor info de link satellieten

Starlink-satellieten
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. 

*

***

*

*

Zon
Op-

komst
Onder-

gang

Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

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

27 08 06:49 20:38 35. 06:14 21:12

28 08 06:51 20:36 35. 06:16 21:10

29 08 06:52 20:33 34. 06:18 21:08

30 08 06:54 20:31 34. 06:19 21:06

31 08 06:55 20:29 34. 06:21 21:03

01 09 06:57 20:27 34. 06:23 21:01

02 09 06:58 20:25 34. 06:24 20:59

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

26 08 16:11 53.

27 08 00:32 17:22 64.

28 08 01:17 18:23 74.

29 08 02:12 19:12 83.

30 08 03:16 19:50 90.

31 08 04:25 20:19 95.

01 09 05:36 20:43 98.

02 09 06:46 21:02 100.

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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vr 28 augustus
22u16 - 5u55 Ceres in oppositie. De dwergplaneet staat in de 
Waterman, en komt op in het zuidoosten om 22.16 uur. In haar 
doorgang om 2.08 uur (halverwege en hoogste stand) (zat) staat ze 
laag aan de horizon, op 14°. Ze gaat onder om 5.55 uur. Ceres bevindt 
zich op haar baan in het aphelium en heeft magnitude +7,7. De tijden 
gelden voor een waarnemer in Utrecht. Ceres is planetoïde nr. 1, en 
sinds 2006 dwergplaneet. Ceres werd ontdekt in 1801 en werd toen 
zelfs een korte tijd achtste planeet genoemd. Ceres draait rond de zon 
tussen Mars en Jupiter, het is een mooie bol van waterijs en gesteente 
met een diameter van ongeveer 950 km. (Ceres = rode kruisje) 

23u06 De Galileïsche maan Io staat 7,8” ten zuiden van Ganymedes. 
Jupiter staat in het zuiden, 15° boven de horizon.

Afbeelding 1: Ceres, bron Stellarium, 28 08 2020, 02u00

**

Afbeelding 2: Jupiter en manen , bron Stellarium, 28 08 2020, 23u00

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 29 augustus
21u08 De Galileïsche maan Io staat 8,0” ten zuiden van Ganymedes
Jupiter staat 14° boven de horizon in het zuidzuidoosten tijdens de 
schemering. 

21u08 - 1u45 (zo) De vier Galileïsche manen staan ten westen van 
Jupiter. Jupiter staat 14° boven de horizon in het zuidzuidoosten. Het 
begint tijdens de schemering en het wordt steeds donkerder en beter 
zichtbaar, de volle maan maakt het dan weer moeilijker. Dichtst bij Jupiter 
aan Westelijke kant staan Io ‘ten zuiden van’ Ganymedes, dan volgt Europa 
en Callisto staat meest westelijk. Gedurende de avond zal Callisto verder 
westelijk opschuiven. Europa en Ganymedes schuiven schijnbaar naar 
elkaar toe, terwijl Io richting Jupiter schuift.

*

*

Afbeelding 1: Jupiter en manen, bron Stellarium, 29 08 2020, 21u08

Afbeelding 2: Jupiter en manen, bron Stellarium, 29 08 2020, 22u30

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 30 augustus

22u05 De Galileïsche maan Io staat 5,3” ten noorden van 

Europa 

Jupiter staat 15° boven de horizon in het zuiden. Het is donker, 

dus we kunnen dit goed waarnemen bij open zicht op het 

zuiden. 

*

Afbeelding 1: Jupiter en manen, bron Stellarium, 30 08 2020, 22u05

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 1 september
De weerkundige herfst begint

Deze omvat de maanden september, oktober en november. Voor 

weerkundigen en statistieken is het nodig dat deze perioden op vaste dagen 

beginnen en eindigen. Astronomische seizoenen hangen af van de stand van 

aarde t.o.v. de zon. Meer daarover op 22 september bij de start van de herfst!

21u53 Overgang van Io en haar schaduw over Jupiter. 

Deze overgang is volledig te zien. Om 21.53 uur schuift Io over de schijf van 

Jupiter. Om 22.56 uur verschijnt de schaduw van Io op Jupiter. Io verlaat 

Jupiter om 00.10 uur, terwijl we de schaduw van Io naar de rand van de schijf 

zien trekken, en om 1.13 uur verlaat ook de schaduw de schijf van Jupiter. Het 

is een aanrader om alles op te stellen en scherp te stellen vooraf, zodat de 

tijdstippen die van plaatst tot plaats kunnen wijzigen geen spelbreker zijn!

Afbeelding1: overzicht seizoenen, ©IVN, www.ivn.nl, 
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

**

Afbeelding 2: Jupiter en maan Io, bron Stellarium, 01 09 2020, 23u00

schaduw

Maan: Io

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


wo 2 september
Volle Maan

De Zon, Aarde en Maan staan op één lijn. Mensen aan de nachtzijde, 

zien de Maan dan volledig verlicht. Er is weinig detail zichtbaar op de 

Maan omdat het licht er grotendeels loodrecht op valt en dus hebben de 

kraters, hoogtes en rillen, weinig schaduw.  Meer uitleg over het 

waarnemen vind je bij het Weetje van de week. 

Op Mars begint de astronomische winter voor het noordelijk halfrond.

Ook al merken we er niets van en kunnen we dit niet waarnemen, toch 

even laten weten dat Mars gelijkenissen heeft met onze Aarde. 

Mars draait net als de Aarde rond zijn rotatie-as. Daardoor ontstaat dag 

en nacht. Een ‘synodische’ dag, de tijd die nodig is voor de zon om aan 

de zelfde plaats aan de hemel te komen, is op Aarde 24 uur en op Mars 

24 uur, 39 minuten en 35,244 seconden en wordt ‘sol’ genoemd.
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De rotatie-as van de Aarde maakt een 

hoek van 23,5° met het vlak van haar baan 

van, bij Mars is dit 25,19°. Daardoor 

ontstaan de seizoenen. Dus bestaan er 

ook seizoenen op Mars! Mars is vandaag 

begonnen aan zijn ‘Winter’, dus is het 

vandaag op Mars wintersolstitium, de 

kortste dag en langste nacht aan het 

noordelijk halfrond.

*

Afbeelding 1: Maanfasen, bron van de aarde: © Freepik

Afbeelding 2: beweging van Mars rond de Zon, 
©www.universitytoday.com

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


Sterrenbeeld van de week

Boogschutter 
(Sagittarius, Sgr)

De Boogschutter is een sterrenbeeld dat zich op de ecliptica bevindt, en is een 

teken van de dierenriem. We vinden hem in het zuiden, staat laag aan de hemel 

omdat in deze tijd van het jaar de ecliptica laag aan de hemel staat. Hij staat in de 

richting van het centrum van de Melkweg.

De zon staat in de Boogschutter van ca. 18 december tot 19 januari. Voor de 

astrologie is dit een maand eerder. De reden daarvoor is, dat toen men vroeger 

met astrologie bezig was, de zon inderdaad een maand eerder in het sterrenbeeld 

stond. Als de zon in een sterrenbeeld staat, zien we dat niet omdat natuurlijk 

overdag gebeurt. Een half jaar ervoor of erna, zien we ze rond middernacht aan 

de nachtelijke hemel. Sterrenbeelden komen op en gaan gedurende de nacht 

onder, door ‘s avonds te kijken of vroeg in de ochtend kan je ze gedurende enkele 

maanden volgen. Het ene sterrenbeeld is ook veel groter of kleiner dan het 

andere, en dat bepaalt ook hoeveel maanden we ze kunnen zien. 
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Afbeelding 1: Boogschutter, 
bron ©The International Astronomical Union

De dierenriemtekens die we 

nu in de zomer zien komen 

niet hoog aan de hemel, de 

ecliptica komt niet zo hoog in 

de zomer, dus deze 

sterrenbeelden zijn moeilijker 

te zien dan gedurende de 

winter, dan komt de ecliptica 

veel hoger en zie je de 

dierenriemtekens veel beter. 

Als we op evoluties gedurende 

het jaar letten bij het 

waarnemen, dan zien we dat 

veel jaarlijks terugkeert!

De Boogschutter is nu ‘s 

avonds laag aan de hemel te 

zien. De twaalf sterrenbeelden 

van de dierenriem komen aan 

bod in volgorde van 

zichtbaarheid aan de 

nachtelijke hemel. 

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


Sterrenbeeld van de week

Boogschutter 
(Sagittarius, Sgr)

Zoek de Boogschutter vlak na zonsondergang in het zuiden onder de Arend. 

Stappenplan
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Afbeelding 1: Boogschutter en Arend, 

bron Stellarium, 30 08 2020, 22u00

Afbeelding 2: Boogschutter, bron Stellarium, 30 08 2020, 22u00

Op dit moment staat de planeet 
Jupiter net naast het sterrenbeeld 
Boogschutter. Deze heldere stip aan 
de hemel is het ideale 
oriëntatiepunt om de Boogschutter 
te vinden. Dit lukt nog tot en met de 
eerste week van september. Daarna 
zit de Boogschutter gedeeltelijk of 
helemaal onder de horizon. Tegen 
dat hij terug zichtbaar is boven de 
horizon (vanaf de maand mei)  zal 
Jupiter zich ondertussen verplaatst 
hebben richting het oosten 
waardoor je hem niet meer als 
referentiepunt kan gebruiken om de 
Boogschutter te vinden. 

Vind je een hoge en heel donkere plaats dan kan je ook de Melkweg 
zien. Die door dit sterrenbeeld richting de Arend loopt. 

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


Weetje van de week 

Tips voor waarnemen

© Geert Vandenbulcke

Deze week evolueert de maan van Eerste Kwartier naar Volle Maan. De 
nachten worden helderder en we kunnen minder goed waarnemen. De week 
na Volle Maan zal het eerst nog te helder zijn. Daarna worden de nachten 
terug donkerder, en zien we meer aan de nachtelijke hemel. Dat is niet 
alleen zo voor de sterren, maar ook voor de planeten, hun manen, onze 
Maan, de planetoïden, deepsky-objecten en alle verschijnselen zoals 
overgangen, bedekkingen e.a.  De beste periode in de maand om de 
nachtelijke hemel te verkennen loopt van Laatste Kwartier, Nieuwe Maan tot 
Eerste Kwartier. Niet rond Volle Maan.

Voor het waarnemen van de Maan kijk je best verschillende dagen na elkaar.
Je merkt dat de schaduwrand, de grens van dag en nacht, het meest contrast 
geeft en het reliëf scherpst toont. Deze rand zien we opschuiven van het 
oostelijk deel van de maan naar het westelijk deel, twee maal per maand, en 
wordt ‘Terminator‘ genoemd. Na een maand kijken naar de Maan heb je het 
hele oppervlak twee maal scherp gezien. Voor de Maanwaarnemers onder 
ons, let op de schaduw, deze helpt ons, want de ene keer valt de schaduw 
aan de oostelijke kant, veertien dagen later valt die aan de westelijke kant.
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De beste tijd om het reliëf op de 
Maan te zien is rond Eerste 
Kwartier, in die periode staat de 
Maan ‘s avonds aan de hemel. 
Bij Laatste Kwartier is het ook 
goed waarnemen, maar het valt 
in de tweede helft van de nacht, 
daarvoor moet je heel lang 
opblijven of vroeg opstaan.

Bij Volle Maan valt licht 
grotendeels loodrecht op haar 
oppervlak. Daardoor zijn er bijna 
geen schaduwen en als er zijn, 
zijn ze kort. Zo is er dan weinig 
contrast tussen laag en hoog en 
zien we weinig op de Maan. 
Zie ook woensdag 2 september, 
Volle Maan.

terminator

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


FOTO van de WEEK
• Geert Vandenbulcke 

• Deepsky-object M31, Andromedanevel, Andromedasterrenstelsel

• Te Koksijde
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