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Weekoverzicht
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Zondag 6 september

• 6u30 De Maan in conjunctie met 
Mars. 

• Venus in ‘rechte lijn’ met Castor en 
Pollux

• 8u29 De Maan staat in zijn 
apogeum.

Maandag 7 september

• 0u14 De maan Io staat op 5,4” ten 
noorden van Europa

Dinsdag 8 september

Woensdag 9 september

• Mars is stationair 

• 21u De Maan staat 4° ten noorden 
van Aldebaran.

• 20u51 De maan Io schuift achter 
Jupiter gevolgd door een 
verduistering door de 
Jupiterschaduw, volledig waar te 
nemen.

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 2 september

• Volle Maan

• Op Mars begint de astronomische 
winter voor het noordelijk 
halfrond, winter solstitium.

Donderdag 3 september

Vrijdag 4 september

• 22u51 Overgang van Europa en 
zijn schaduw over Jupiter.

Zaterdag 5 september
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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 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 
planetoïden en dwergplaneten

ISS Internationaal Space Station, deze week alle dagen te zien!
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. Op 3 september 
helder en goed zichtbaar, op 2, 3 en 4 september ook maar minder goed 
zichtbaar. Bekijk de link want deze gegevens wijzigen heel vaak!

*

***

*

*

Zon Op-
komst

Onder-
gang

Burgerlijke schemering
Duur Begin Einde

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

03 09 07:00 20:23 34. 06:26 20:57

04 09 07:01 20:20 34. 06:27 20:54

05 09 07:03 20:18 34. 06:29 20:52

06 09 07:05 20:16 34. 06:31 20:50

07 09 07:06 20:14 34. 06:32 20:47

08 09 07:08 20:11 33. 06:34 20:45

09 09 07:09 20:09 33. 06:36 20:43

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan Op-
komst

Onder-
gang

Op-
komst

Verlicht 
deel (%)

02 09 06:46 21:02 100.

03 09 07:55 21:19 99.

04 09 09:02 21:35 97.

05 09 10:09 21:51 93.

06 09 11:15 22:07 87.

07 09 12:22 22:26 80.

08 09 13:29 22:48 72.

09 09 14:37 23:15 63.



wo 2 september
7.20 uur 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 vorige 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.

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis

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
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vr 4 september
22.51 uur Overgang van Europa en zijn schaduw over Jupiter. Het 
betreden van de schijf van Jupiter door Europa zien we niet, dat vindt 
plaats bij schemerlicht rond 20.40 uur. Om 22.51 uur betreedt de 
schaduw van Europa de schijf van Jupiter, ze staan 14° boven de horizon 
in het ZZO. Europa verlaat de schijf van Jupiter om 23.28 uur. Het 
verlaten van de schaduw van Europa van de schijf van Jupiter zien we 
niet, dat vindt plaats rond het moment van ondergaan van Jupiter, te 
laag om zichtbaar te zijn. Zoals gewoonlijk is het goed om alles scherp 
te stellen op voorhand en te volgen, zodat je de momenten dat het 
werkelijk gebeurt, die enkele minuten kunnen verschillen, niet mist.

schaduw

Afbeelding 1: Jupiter en Europa, bron Stellarium, 04 09 2020, 23u30

**
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zo 6 september
6.30 uur De Maan in conjunctie met Mars. 

Dit gebeurt in het sterrenbeeld Vissen. De dichtste samenstand gebeurt 
rond 8.11 uur, maar dan is de zon al op. De beste tijd om waar te nemen 
is rond 6.30 uur in het ZW. Als je op 4 en 5 september op hetzelfde uur 
kijkt, zie je hoe de Maan, dag na dag, Mars nadert. Op 7 september zie je 
hoe de Maan voorbij Mars reisde. Dit voor wie graag een paar dagen na 
elkaar vroeg opstaat.

Venus in ‘rechte lijn’ met Pollux en Castor. Venus staat op één 
grote cirkel aan de hemelbol met Pollux en Castor van de 
Tweelingen. Je kan dit, vandaag en ook morgen, bekijken vóór 
zonsopkomst, in het oosten. 

Afbeelding 2: Maan en Mars in Vissen , 
bron Stellarium, 06 09 2020, 06u30

Afbeelding 1: Maan en Mars in Vissen , 
bron Stellarium, 06 09 2020, 03u00

Afbeelding 3:Venus en sterren Castor en Pollux, 
bron Stellarium, 06 09 2020, 06u00

Castor 

Pollux

*

*
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zo 6 september
8.29 uur De Maan staat in zijn apogeum, dus de afstand Aarde Maan is 
nu het grootst, deze keer is dat 405607 km, maar dat is bij ieder 
apogeum (en ook perigeum) anders. In de tweede afbeelding kan je 
verschil zien in grootte van de Maan zoals wij haar zien. De werkelijke 
grootte wijzigt niet. Nu de Maan verst van de aarde staat lijkt ze iets 
kleiner.

Afbeelding 1: baan van de maan rond de aarde, 
bron: © Hvězdárna Valašské Meziříčí www.astrovm.cz

Afbeelding 2: vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan, 
bron: © Astronomische Foto's van Frans Kerren

*
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ma 7 september
00.14 uur De maan Io staat op 5,4” ten noorden van Europa

In de nacht van 6 naar 7 september kan je Io waarnemen net boven 
Europa. Je kan dit zien als je vrij zicht hebt op het ZZW, want dit gebeurt 
op 9° boven de horizon. 

Afbeelding 1: Jupiter met zijn manen Io en Europa, ,bron Stellarium, 07 09 2020, 00u0

***
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wo 9 september
21 uur De Maan staat 4° ten noorden van Aldebaran.

Vannacht staat de Maan heel dicht bij Aldebaran, de volgende dagen zal hij 
verder gereisd zijn. Het moment waarbij de Maan 4° ten noorden van 
Aldebaran staat, vindt plaats nog voor de Maan op is, dus kunnen we dat niet 
waarnemen. Wel mooi om te zien dag na dag hoe Maan en sterren reizen aan 
de nachtelijke hemel! 

20.51 uur De maan Io schuift achter Jupiter gevolgd door een verduistering 
door de Jupiterschaduw, volledig waar te nemen.

Om 20.51 uur begint de bedekking wanneer Io achter de schijf van Jupiter 
verdwijnt. Dit gebeurt in het zuiden, ongeveer 15° boven de horizon. De 
schaduw van Jupiter zorgt ervoor dat Io niet meteen zichtbaar wordt als de 
schijf van Jupiter voorbij geschoven is, we zien Io uit de schaduw komen om 
0.17 uur. (tijden te Utrecht, hemel.waarnemen.com) Alle hier gegeven tijden 
kunnen voor uw waarnemingsplaats wijzigen, een voorbereiding waarbij je 
volgt, scherp gesteld, vóór het begin van de overgang, zorgt ervoor dat je de 
exacte momenten van de overgang en verduistering niet mist.

Afbeelding 2: Jupiter en manen, bron Stellarium, 09 09 2020, 20u50

Afbeelding 1: Maan bij de ster Aldebaran, bron Stellarium, 09 09 2020, 04u00

*

**
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wo 9 september
Mars is stationair.

‘Stationair’ zijn, is een moment in de baan van een planeet aan de hemel 
waarbij het lijkt alsof de planeet stilstaat, daarna verandert hij zelfs van 
richting! De reis van Mars langsheen de sterren, kan je zelf waarnemen door 
gedurende de volgende maanden elke week eens een heldere donkere 
avond uit te kiezen. Het is goed om telkens op het zelfde tijdstip te kijken. Je 
kan ook op verschillende tijdstippen kijken, maar hou dan rekening met het 
feit dat de sterren en de planeten opkomen en ondergaan. Middernacht is 
een goed moment, omdat Mars deze week dan makkelijk te zien is boven de 
horizon, zoals in het begin gezegd komt hij elke dag eerder op, dus zal dit 
steeds makkelijker worden. 

Als je op een sterrenkaartje de plaats noteert waar Mars staat tussen de 
sterren, met een datum erbij, dan zie je na een enkele weken hoe de planeet 
‘reist’ ten opzichte van de sterren. Zo laat je de aardrotatie buiten 
beschouwing. Want elke nacht zie je door de aardrotatie, de sterren en 
planeten opkomen en ondergaan. Dit willen we niet op deze kaart.

Bij de figuur hieronder staat de baan van Mars in het geel. Bij de punten 
staan de datums. Er zijn vele waarnemingen nodig, en dus ook wat geduld. 
Maar het loont de moeite. Mars bewoog zich de vorige weken in oostelijke 
richting, deze nachten staat hij op dezelfde plaats, ‘stationair’ en vanaf nu zal 
hij in westelijke richting bewegen. Op 15 november is Mars opnieuw 
stationair (zie figuur XI13, dichtstbijzijnde punt) en hij zal opnieuw van 
richting veranderen en zijn reis in oostelijke richting verder zetten. 

De figuur toont de baan van Mars, telkens te middernacht, zo’n 20° boven de 
horizon, vanaf 2020/VII-juli/1 naar 2021/I-jan/27. De punten zijn aangeduid 
om de 15 dagen. Mars is op weg naar ‘oppositie’ op 13 oktober. Deze 
schijnbare wijziging in baan en oppositie hangen samen, waardoor dit ook 
oppositielus genoemd wordt, voor meer uitleg daarover, zie Weetje van de 
week.

Mars stationair 15 11

Mars stationair 9 09

Afbeelding 1: Beweging van Mars, efemeriden van 1 juli 
2020 t.e.m. 27 januari 2021, 00u00. Bron Stellarium. 



Sterrenbeeld van de week
Dolfijn (Delphinus, del)

De Dolfijn kan je vinden door aan de 
zuidelijke hemel op zo’n 35° boven de 
horizon, te zoeken naar een mooi groepje 
van sterretjes die samen staan. 

Zoek Altair van de Arend. Deze staat 
ongeveer 5° ten Westen van de Dolfijn.

De Dolfijn is een klein sterrenbeeld aan de 
zuidelijke sterrenhemel met magnitude 3,6. 
Het is ook een klein sterrenbeeld met een 
vijftal sterren, die minder opvallend zijn. Het 
is rond deze periode van het jaar het beste 
moment om de Dolfijn waar te nemen. Als je 
vanaf 21 uur kijkt, na de schemering, dan zie 
je hem in het ZO op ongeveer 40°. Hij klimt 
nog iets hoger, tot 55° rond middernacht in 
de zuidelijke richting. De Dolfijn gaat deze 
week rond 4.30 uur onder in het W, hem 
zolang volgen is moeilijk gezien de sterren 
niet zo helder zijn. a Alpha Delphini is de 
helderste en meervoudige ster, b Bèta en g
Gamma Delphini zijn elk dubbelsterren. d
Delta Delphini is een veranderlijke ster, haar 
helderheid schommelt. e Epsilon Delphini is 
een wit-blauwe ster, en vormt de staart van 
de Dolfijn.  Deepsky objecten zijn er maar 
zeer moeilijk zichtbaar.

Afbeelding 1: sterrenbeeld Dolfijn, 
bron: ©The International Astronomical Union

Stappenplan
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Afbeelding 3: Dolfijn, bron Stellarium, 05 09 2020, 23u00Afbeelding 2: Dolfijn en Arend, bron Stellarium, 
05 09 2020, 23u00



Weetje van de week 

Mars is ‘stationair’

Retrograde beweging

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

De beweging waarbij een planeet even stil lijkt te staan, ‘stationair’, daarna een 
andere richting inslaat, nog eens stationair lijkt, dus een lus maakt en daarna weer 
zijn weg vervolgt noemen we ‘Retrograde beweging’.

We spreken van ‘lijkt’ te bewegen, want uiteraard draaien planeten in een 
ellipsvormige baan rond de aarde, zonder deze lussen.

Hoe komt het dan dat wij dit zien? Juist, het komt dus doordat wij vanop Aarde 
waarnemen. Moesten we in een ruimtetuig zitten zouden we die lussen nooit zien, op
voorwaarde dat we ver genoeg zijn, als we het zonnestelsel met al zijn planeten 
tegelijk zouden kunnen zien. Bekijk even onderstaande figuur. De Aarde staat op haar 
baan rond de zon in punt A1. We kijken naar Mars (M1) ‘s nachts, en we zien hem aan
de hemel alsof hij in punt ‘1’ staat. Bovenaan de tekening zie je hoe het aan de 
nachtelijke hemel evolueert. Doe hetzelfde met de andere punten. A7 is een half jaar 
later. Zie je hoe de tijd en de baan hun rol spelen? Hoe de Aarde Mars lijkt in te halen? 
Dat is dus de oorzaak van de lus! Dit doet zich dus voor met alle buitenplaneten.

Oppositie is de stand waarbij de Zon, Aarde en de planeet, in dit geval Mars, op één 
lijn liggen. Dat gebeurt in de figuur bij nr. 4. De lussen vormen zich dus altijd bij 
oppositie! Dit hangt dus samen. Vandaar ‘Oppositielus’. Zie ook tekst bij ‘Mars is 
stationair’ 9 september.



FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke
• Mars met ijskap
• Te Koksijkde



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis.

www.astrolab.be

info@astrolab.be

www.facebook.com/astrolabiris   

www.astropolis.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astropolis.be   

Verschijnt ook via da kanalen van deze partners :

Een realisatie van :


