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Zondag 20 september

• Mira-star R Aur in de Voerman in 

zijn maximum (m = + 7,7) 

• Bedekking van μ (mu) Libra door de 

Maan in het sterrenbeeld 

Weegschaal

Maandag 21 september

• Saturnusmaan Titan in oostelijke 

elongatie

Dinsdag 22 september

• Begin van de astronomische herfst 

Woensdag 23 september

• Ontdekking Neptunus in 1846

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 16 september

• 6u10 De laatste maansikkel in het 

oosten, voor de Nieuwe maan. 

Donderdag 17 september

• 13u00 Nieuwe Maan 

• De maan Io en zijn schaduw 

passeren voor de planeet Jupiter 

21u16 – 23u22 (Io zelf tot 22u19) 

Vrijdag 18 september

• Grote Beer op z’n buik

• 15u48 de Maan staat in zijn 

perigeum en eerste maansikkel na 

Nieuwe Maan

Zaterdag 19 september

• 03u05 De Maan staat 5° ten 

noorden van de planeet Mercurius

• 05u25 Mercurius staat in het 

aphelium van zijn baan rond de zon 

(Niet zichtbaar, wel extra uitleg.) 

• 22u51 – 0u21 De 4 grote manen van 

Jupiter staan aan het westen van de 

planeetschijf

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 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 zien we ze voor 

middernacht 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 link NASA, link Heavens Above

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

16 09 07:20 19:54 33. 06:47 20:26

17 09 07:22 19:51 33. 06:49 20:24

18 09 07:23 19:49 33. 06:50 20:22

19 09 07:25 19:47 33. 06:52 20:20

20 09 07:26 19:44 33. 06:53 20:17

21 09 07:28 19:42 33. 06:55 20:15

22 09 07:29 19:40 33. 06:56 20:13

23 09 07:31 19:38 33. 06:58 20:10

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

16 09 05:27 20:01 3.

17 09 06:53 20:23 1.

18 09 08:19 20:44 1.

19 09 09:46 21:05 4.

20 09 11:12 21:28 10.

21 09 12:38 21:56 18.

22 09 14:00 22:30 27.

23 09 15:15 23:12 38.

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://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8198&lng=2.9127&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
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 16 september
6u10 De laatste smalle maansikkel in het oosten, voor de Nieuwe Maan.

Bij de afbeeldingen zie je hoe de smalle maansikkel nog te zien is, vóór de 
Nieuwe Maan. Dit in het sterrenbeeld de Leeuw, in het ONO.  Het is niet zo 
makkelijk te vinden omdat de Maan aan het opkomen is en dus heel laag aan 
de horizon staat, ongeveer 5° boven de horizon terwijl de schemering begint. 

Een vrije blik op het oosten is nodig, een verrekijker kan zeker helpen de hele 
smalle sikkel te vinden. 

Afbeelding 1: Smalle Maansikkel, 16 09 2020, 6.10 uur. 
Bron Stellarium.

Afbeelding 2: Smalle Maansikkel, 16 09 2020, 6.10 uur. Bron Stellarium.

**

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


© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

do 17 september
13u00 Nieuwe Maan, dat betekent dat de Maan aan dezelfde kant als de 

zon staat tegenover de aarde. Hierdoor is de achterkant verlicht en zien 

wij dus geen verlichte maan. Aan de hemel staan de Maan en de Zon heel 

dicht bij elkaar. De Maan passeert 10° boven de Zon.

De maan Io passeert voor de planeet Jupiter. De schaduw van de maan 

zie je bewegen voor de planeet van 21.16 uur tot 23.22 uur. De maan zelf 

beweegt als een witte stip voor de planeet tot 22.19 uur. 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 niet 

mist.

Afbeelding 1: maan Io en zijn schaduw voor Jupiter, 17 09 2020, 22.19 uur, 

bron Stellarium

Afbeelding 1: Jupiter met maan Io en zijn schaduw, 17 09 2020, 22.19 uur (Ieper), 

bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 18 september
Grote Beer op z’n buik . We zijn altijd gewoon om de Grote Beer op 

figuren in deze positie te zien, maar dat is lang niet altijd zo aan de 

hemel. Dezer dagen echter wel tussen 22 uur en 01 uur. Aangezien de 

sterren  schijnbaar bewegen aan de hemel is hun positie afhankelijk van 

de datum en het uur dat je kijkt. De  schijnbare beweging van de sterren 

aan de hemel wordt veroorzaakt door de beweging van de aarde rond 

zijn as.  Als je enkele maanden later op hetzelfde tijdstip kijkt, zal hij zich 

verder verplaatst hebben op zijn reis rond de Poolster en niet meer op 

zijn buik liggen. 

Afbeelding 1: Grote Beer, 18 09 2020, 23.00 uur, bron Stellarium

Vandaag zien we ook terug de eerste fijne 

maansikkel na Nieuwe Maan. Deze sikkel 

zal geleidelijk aan groter en groter 

worden de komende dagen. Maar door de 

nabijheid van de zon is het moeilijk om 

deze fijne maansikkel te spotten. Dit doe 

je het best net voor zonsondergang. 

Om 15.48 uur staat de maan in haar 

perigeum, het dichtste punt bij de Aarde. 

Op dit moment is dat 359082 km. 

Hierdoor zal de schijnbare diameter (de 

diameter van de bol die we zien aan de 

hemel) groter zijn. Maar dit zullen we niet 

goed merken door de fijne maansikkel. Bij 

Volle Maan kan je duidelijk een verschil 

merken in grootte als de maan in zijn 

dichtste punt, perigeum of in zijn verste 

punt, apogeum, staat. Afbeelding 2: Maansikkel, 18 09 2020, 

20.00 uur, bron Stellarium

*

**

http://www.astrolab.be/
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za 19 september
05u25 Mercurius staat in het aphelium van zijn baan rond de zon. De 

planeet is helaas niet te zien, we geven jullie graag wat extra uitleg over 

deze opmerkelijke positie van de planeet. Op de vorige pagina spraken we 

over het dichtste punt van de Maan op zijn elliptische baan rond de Aarde, 

het perigeum en het verste punt, apogeum. Wanneer we over planeten en 

hun elliptisch baan rond de Zon spreken we van het aphelium, het dichtste 

punt bij de Zon en het perihelium, het verste punt van de Zon. Je merkt 

natuurlijk de gelijkenis tussen de verschillende termen die afgeleid zijn uit 

het Grieks. ‘Apo’ betekent weg van en ‘peri’ betekent rond of bij. ‘Helios’ 

betekent zon en ‘gaia’ of ‘gè’ betekent aarde. 

22u51 – 0u21 De 4 grote manen van Jupiter staan ten westen van de 

planeetschijf. 

Afbeelding 1: baan van de Maan rond de Aarde 
© Hvězdárna Valašské Meziříčí www.astrovm.cz

Afbeelding 2: baan van een planeet rond de Zon, 
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Apside#/media/
Bestand:Perihelium-aphelium.GIF

Afbeelding 3: 4 grote manen van Jupiter, 19 09 2020, 23.30 uur, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 20 september
Mira-star R Aur in de Voerman is in zijn maximum (m = + 7,7). Dat gebeurt 

om de 458 dagen. 

Concreet kun je die ster nu zien met een goede verrekijker met statief maar 

naargelang de weken en maanden verstrijken geleidelijk aan niet meer. 

Het is een ster van het Mira-type: heel rood, pulserend en op het einde van 

haar leven. 

Binnen een paar miljoen jaar stoot ze haar buitenste lagen af die dan een 

planetaire nevel vormen en wordt ze een witte dwerg.

Interesse om eens te proberen? Zoek “R Aur” in Stellarium en maak je 

eigen kaartje !

Afbeelding 1: grafiek van de verandering van magnitude van de ster R Aur

Bron: American Association of Variable Star Observers

Afbeelding 2: Maan en sterbedekking, 20 09 2020, 

20.40 uur, bron Stellarium

20u39 Bedekking van μ (mu)

Libra door de Maan in het 

sterrenbeeld Weegschaal. De 

start van de bedekking kunnen 

we niet volgen omdat de zon 

nog voor te veel lichthinder 

zorgt. Maar de uittrede aan de 

verlichte maanrand kunnen we 

spotten in de 

avondschemering. Zorg dat je 

tijdig klaar zit om dit te volgen. 

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 21 september
Saturnusmaan Titan in oostelijke elongatie. Dit is de grootste hoek die de 

maan Titan en Saturnus maken met de aarde als hoekpunt of kijkpunt. Met 

andere woorden de afstand tussen Titan en Saturnus die we vanop aarde 

zien lijkt op dit moment het grootst. Titan ligt ten oosten van de planeet 

Saturnus. De maan en de planeet zijn te zien met een niet al te kleine kijker. 

Let op een telescoop keert het beeld om: oostelijk betekent dus aan de 

rechterkant kijken van de planeet!!!

Dit is de grootste maan van Saturnus, ze is groter dan de planeet Mercurius 

en 3x groter dan onze eigen Maan. Ze heeft een atmosfeer. Het licht dat je 

ziet is daar 80 minuten geleden gereflecteerd en was reeds bijna 90 minuten 

onderweg van de zon, dus van zon tot jou in iets minder dan 3 uur!

Afbeelding 1: Titan (rode ster als aanduiding) en Saturnus, 21 09 2020, 22.30 uur, bron Stellarium

Afbeelding 2: Vergelijking groottes van planeten en manen, bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_satellite#mediaviewer/File:Relative_satellite_sizes.jpg

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 22 september
Vandaag begint de herfst of toch de astronomische herfst omdat de Aarde 

in het herfstpunt staat. De exacte datum van deze herfstequinox kan soms 

variëren.  De equinox is het snijpunt van de hemelequator en de ecliptica. 

Dit valt niet samen met de meteorologische herfst die op 1 september valt, 

want statistieken en variabele dagen gaan niet samen.  Meer info hierover 

kan je terugvinden in het weetje van de week. 

Afbeelding 1: baan van de Aarde rond de Zon,  bron: Astropolis

Afbeelding 2: overzicht seizoenen, ©IVN, www.ivn.nl, 
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://www.ivn.nl/
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wo 23 september
Ontdekking Neptunus in 1846 Johann Gottfried Galle ontdekt telescopisch 

de planeet Neptunus op 1° van de berekende positie gedaan door Urbain 

Le Verrier. De berekening volgde uit de storingen in de baan van Uranus.

Neptunus was al eerder gezien in 1612 , maar niet (h)erkend als planeet. 

Kijk zelf maar eens via kaartjes op 

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/ om Neptunus te spotten met 

een verrekijker of telescoop.

Op https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-5565-3_2 vind 

je de achtergronden achter de ontdekking van Neptunus, waaruit 

onderstaande figuur ook komt met twee aanduidingen : Neptun (Duits 

voor Neptunus) waargenomen en berekend.

Afbeelding 1: Originele Bremiker sterrenkaart waarmee Galle en D’Arres Neptunus 
vonden,  bron: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-5565-3_2

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-5565-3_2


Sterrenbeeld van de week

Zuidervis 
(Pisces Austrinius, PsA)

Kijk deze week rond middernacht laag in
het zuiden. Rond 22.30 uur zit het 
sterrenbeeld net boven de horizon en 
vanaf 01.30 uur verdwijnt het geleidelijk 
aan terug onder de horizon. Je moet 
vooral op zoek gaan naar zijn helderste 
ster Fomalhaut. 

Indien je ons Hemeljournaal al enkele 
weken volgt en ondertussen het 
sterrenbeeld Waterman en Steenbok aan 
de hemel kan vinden, kan je deze 
gebruiken om je te oriënteren. Net onder 
deze twee sterrenbeelden staat de 
Zuidervis. 

De Zuidervis is een klein onopvallend 

sterrenbeeld  met als bekendste buren de 

Waterman en de Steenbok. Het 

sterrenbeeld is een deel van de zuidelijke 

sterrenhemel. Het bevindt zich dus onder 

de hemelequator, waardoor het bij ons 

slechts enkele maanden in het jaar 

zichtbaar is en dit laag boven de horizon. 

Van september tot november staat het 

sterrenbeeld op onze breedteligging om 22 

uur boven de horizon. 

Het sterrenbeeld heeft weinig heldere 

sterren. Zijn helderste is de bekende 

Fomalhaut, zijn α (alpha) ster. Deze ster  

heeft een schijnbare magnitude van 1,2. 

Stappenplan

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
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Afbeelding 1 : Sterrenbeeld Zuidervis
©The International Astronomical Union

Afbeelding 2: Zuidervis onder Waterman en Steenbok, 19 09 2020, 
00.00 uur, bron Stellarium.

Afbeelding 3: Zuidervis en Fomalhaut, 
20 09 2020, 00.50 uur, bron Stellarium.

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


Weetje van de week 

start van de herfst
herfstequinox 
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Afbeelding 1: dagbogen van de Zon: bron Werkmap Aardrijkskunde 5Ta

22 September is een speciale dag. Slechts twee maal per jaar zijn de dag en 

nacht overal ter wereld even lang. Dit op het begin van de lente en de 

herfst. De oorzaak hiervan moet je zoeken bij de draaibeweging van de 

aarde rond de zon (aardrevolutie) en de schuine stand van de aardas 

tegenover het eclipticavlak (het vlak waarin we rond de zon bewegen). 

Naast de dag en nacht die even lang zijn, zijn het ook de enige twee dagen 

waarbij de zon exact in het oosten op komt en in het westen ondergaat. 

Geleidelijk aan zullen de nachten op het noordelijk halfrond langer worden 

en de dagen korter tot de winter begint op 21 december. Het omgekeerde 

gebeurt op het zuidelijk halfrond. Dit gaat gepaard met de volgende 

verandering: de plaats waar de zon opkomt en ondergaat, schuift 

geleidelijk aan op naar het zuiden. Beide gevolgen kan je op de 

onderstaande afbeelding van de verschuivingen van de dagbogen tijdens 

het jaar zien. Dit is hoe wij de verandering merken aan de hemel. Maar wat 

gebeurt er nu als we ons perspectief verruimen en vanuit de ruimte naar 

deze beweging kijken. 

NE

SE

NW

SW

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Bij het begin van de winter zie je 

dat de noordpoolcirkel volledig in 

het donkere, nachtelijk deel van de 

aardbol zit. Mensen die zich hier 

bevinden zullen de zon niet zien 

opkomen en ondergaan. 

Bij het begin van de zomer gebeurt 

net het omkeerde dan zien ze de 

zon niet ondergaan. Dan spreekt 

men van het fenomeen van de 

middernachtzon. 

Bij het begin van de lente of herfst 

(lente- of herfstequinox) zien we 

dat overal op de aarde de dag en 

nacht even lang zijn. 

Op de tweede en derde figuur zie je de invloed van de gekantelde aardas. Bij 

het begin van de zomer en winter vallen de zonnestralen loodrecht in op de  

evenaar. Bij het begin van de lente en de herfst vallen ze in op de 

keerkringen. Op deze figuur lijkt het of op dit momenten de aardas niet 

gekanteld is maar dat is ze wel. Ze is dan gekanteld naar je toe of van je weg.

PS: de exacte datum van het begin van de herfst kan variëren van 21 

september tot 24 september. Maar over de oorzaken hiervan zullen we niet 

verder uitweiden. 

Op figuur 1 kijk je vanuit de ruimte loodrecht op het ecliptavlak naar de noordpool. Het gele 

punt is de Noordpool en de rode cirkel is de noordpoolcirkel. 

Afbeelding 1: beweging van de Aarde rond de Zon

© 1999-2018 Michael Pidwirny

Afbeelding 2: invallende zonnestralen bij de seizoenen, bron: AstroLAB Iris

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


FOTO van de Week 

• Hugo Cappelle
• Maan en Mars 
• te Moorslede



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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