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Zondag 4 oktober

Maandag 5 oktober

Dinsdag 6 oktober

• 4 u. De Maan staat 7° ten zuiden 

van de Plejaden. 

• 16 u. Mars staat dichtst bij de 

Aarde. 

• 19.56 u. Overgang van de maan 

Europa en zijn schaduw over Jupiter

• 23.58 u. De Maan staat 3,7° ten 

noorden van Aldebaran

Woensdag 7 oktober

• 6.15 u. De Maan staat 4° ten 

noorden van Aldebaran

• 3.48 u. De Maan bedekt HU Tauri.

• 20.43 u. Bedekking van de maan 

Ganymedes door de schijf van 

Jupiter en de schaduw van Jupiter

• 22.23 u. De Maan bedekt de ster 

109 Tauri

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 30 september

• Planetoïde 68 Leto in oppositie

Donderdag 1 oktober

• 23.05 u. Volle Maan

• 19.55 u. De maan Io staat 5,4” ten 

noorden van de maan Europa

Vrijdag 2 oktober

• 7.15 u. Venus 0° 05’ 02” ten zuiden 

van Regulus

Zaterdag 3 oktober

• 5 u. De Maan in conjunctie met 

Mars

• 19.22 u. De Maan staat in 

apogeum

Er zijn binnenkort bemande vluchten naar het ISS, op 14 oktober met Soyuz
en op 23 oktober met Falcon 9, Crew Dragon.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zon en Maan
planeten, planetoïden, 
kometen 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 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 Planetoïde Leto 68 staat in 

oppositie op 30 september.

Kometen De Komeet 88P/Howell kan je deze week zien met een telescoop, 

magnitude + 8., volg de link: http://astro.vanbuitenen.nl/comet/88

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above Deze week 

kan je het ISS bijna dagelijks zien!

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. Kijk heel 

regelmatig naar de site voor eventuele wijzigingen!

*

***

*

*

Zon
Op-

komst
Onder-

gang

Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

30 09 07:42 19:22 33. 07:09 19:55

01 10 07:43 19:20 33. 07:11 19:52

02 10 07:45 19:18 33. 07:12 19:50

03 10 07:47 19:15 33. 07:14 19:48

04 10 07:48 19:13 33. 07:15 19:46

05 10 07:50 19:11 33. 07:17 19:44

06 10 07:51 19:09 33. 07:19 19:42

07 10 07:53 19:07 33. 07:20 19:39

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

30 09 05:44 19:26 97.

01 10 06:52 19:42 99.

02 10 07:59 19:57 100.

03 10 09:05 20:13 99.

04 10 10:12 20:30 96.

05 10 11:19 20:51 91.

06 10 12:27 21:16 85.

07 10 13:33 21:47 78.

***

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
http://astro.vanbuitenen.nl/comet/88
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 30 september
Planetoïde 68 Leto is in oppositie

Deze planetoïde is  vandaag in oppositie in het sterrenbeeld Walvis.  Ze is 

dan van magintude +9,5.  Er is dus een relatief grote telescoop nodig om 

deze te kunnen waarnemen. 

**

Afbeelding 1 Op 30 09 2020, 2.07 uur, planetoïde 68 Leto in Walvis (Cetus) zie groene vizier, 
bron https://in-the-sky.org © Dominic Ford 2011–2020

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://in-the-sky.org/
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do 1 oktober
23.05 uur Volle Maan

Deze Volle Maan heeft iets bijzonders, ze wordt niet helemaal ‘vol’. De 

Maan staat in oppositie of 180° ten opzichte van de Zon, en maakt een 

hoek van 5° ten zuiden van de ecliptica. Hierdoor is deze Volle Maan 

niet helemaal vol, een hele fijne rand ontbreekt op het noordelijk deel, 

dit is enkel met een telescoop te zien. Even blijven kijken is nodig om 

echt te zien dat ze niet volledig vol wordt. 

19.55 uur De Jupitermaan Io staat 5,4” ten noorden van de maan Europa

Verrekijker op statief *

Afbeelding 1: Op 01 10 2020, 23.05uur, Volle Maan, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 01 10 2020, 19.55uur Jupiter met manen Io en Europa, bron: Stellarium

**

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 2 oktober
7.15 uur Venus 0° 05’ 02” ten zuiden van Regulus

De dichtste samenstand vindt plaats om 1.06 uur, onder de horizon, 

vandaar het andere tijdstip en grotere onderlinge afstand. De 

samenstand is te zien in het OZO, op een hoogte van 30°, ongeveer 

op 52’ van elkaar. De samenstand is ook op 3 oktober te zien om 4.45 

uur. Regulus is de helderste ster van het sterrenbeeld Leeuw.

Ze zijn toch bijzonder de samenstanden van Venus en Regulus! Ze zijn 

zeldzaam, de vorige keer in 1959 en de volgende keer in 2044! 

Afbeelding 1: Op 02 10 2020, 7.15uur, Venus en Regulus, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 03 10 2020, 4.45uur, Regulus en Venus , bron: Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 3 oktober
5 uur De Maan in conjunctie met Mars

Bij ons is deze mooie dichtste samenstand voor zonsopkomst te zien in 

het ZZW. Voor Ukkel is de dichtste samenstand, 1° tussen beide in, om 

7.32 uur vlak voor zonsopkomst. Je kan wel de hele nacht volgen hoe ze 

elkaar naderen, een mooi schouwspel! Elders ter wereld, zoals in het 

zuiden van Zuid-Amerika, en het zuidwesten van Afrika wordt Mars 

bedekt door de Maan! 

19.22 uur De Maan staat in apogeum

De Maan staat in het punt op zijn baan dat het verst van de Aarde ligt. Op 

dit moment is de afstand tussen beide 406 321 km. De schijnbare 

diameter van de Maan is kleiner! De Maan is afnemend, en bijna de hele 

nacht zichtbaar, in een mooie samenstand met Mars!

Afbeelding 2: baan van de maan rond de aarde, 
bron: © Hvězdárna Valašské Meziříčí www.astrovm.cz

Afbeelding 1: Op 02 10 2020, 22.32uur, 
Mars en Maan, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 03 10 2020, 02.32uur, 
Mars en Maan, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 03 10 2020, 07.32uur, 
Mars en Maan, bron: Stellarium

*

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 6 oktober
4 uur De Maan staat 7° ten zuiden van de Plejaden.

Kijk rond 4 uur naar het zuiden, de Maan staat ongeveer 57° hoog, en de 

Plejaden staan 64° hoog. 

16 uur Mars staat dichtst bij de Aarde. 

De afstand tussen Mars en de Aarde zal dan 62 070 000 km bedragen. Het 

tijdstip van kortste afstand en oppositie valt niet samen omdat de banen 

van beide planeten ellipsen zijn. De oppositie volgt op 13 oktober. 

Mars staat maar eens in de 26 maanden dichtst bij de Aarde. Vandaar dat 

in juli drie ruimtetuigen naar Mars vertrokken om daar in februari 2021 

toe te komen. Volgende lente zullen we daar zeker meer over horen!

Afbeelding 1: Op 06 10 2020, 4.00uur, Maan en Plejaden, 
bron: Stellarium

Afbeelding 2: Positie van aardse planeten rond de Zon, 
bron: https://in-the-sky.org © Dominic Ford 2011–2020

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 6 oktober
19.56 u. Overgang van de maan Europa en zijn schaduw over Jupiter

De maan Europa komt voor de Jupiterschijf om 19.56 uur, en verlaat de 

Jupiterschijf om 22.45 uur. Ondertussen, om 22.34 uur betreedt de 

schaduw van Europa de Jupiterschijf. Na de uittrede van Europa is de 

schaduw wel nog zichtbaar op Jupiter. De schaduw kunnen we nog 

waarnemen tot de planeet onder de horizon verdwijnt, de uittrede van de 

schaduw vindt plaats na de ondergang van Jupiter. 

23.58 u. De Maan staat 3,7° ten noorden van Aldebaran, a (alfa) Tauri

Kijk rond middernacht naar het oosten in het sterrenbeeld de Stier, de 

Maan vind je op een hoogte van 22° en Aldebaran op 18°. Gedurende de 

nacht kan je deze samenstand blijven volgen. Voor de samenstand op 

woensdagochtend, zie morgen, 7 oktober.

Afbeelding 1: Op 06 10 2020, 19.56uur, 
Jupiter en Europa, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 06 10 2020, 22.38uur, 
Jupiter en Europa, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 06 10 2020, 22.45uur, 
Jupiter en Europa, bron: Stellarium

Afbeelding 4: Op 06 10 2020, 23.58uur, Maan en Aldebaran, bron: Stellarium

**

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 7 oktober
6.15 uur De Maan staat 4° ten noorden van Aldebaran, a (alfa) Tauri.

We zagen gisteren de samenstand, deze reist door de nacht. De Maan 

staat deze ochtend op een hoogte van 58°, pal boven Aldebaran, die je 

vindt op 54°. 

3.48 uur De Maan bedekt HU Tauri.

HU Tauri is een ster uit sterrenbeeld de Stier. Zijn helderheid is + 5,8 m. De 

ster verdwijnt om 3.48 uur achter de rand van de Maan, en komt om 5.09 

uur tevoorschijn. Zet alles op voorhand scherp en bekijk het reeds voor de 

bedekking, zo vind je makkelijker alle momenten, de opgegeven uren zijn 

voor elke waarnemingsplaats anders. 

Afbeelding 2: Op 07 10 2020, 3.48 uur, Maan 
en bedekking Hu Tauri, bron: Stellarium

Afbeelding 1: Op 07 10 2020, 6.15uur, Maan en Aldebaran, bron: 
Stellarium

Afbeelding 3: Op 07 10 2020, 5.09 uur, Maan 
en bedekking Hu Tauri, bron: Stellarium

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 7 oktober
20.43 uur Bedekking van de maan Ganymedes door de schijf van Jupiter 

en de schaduw van Jupiter

Het begin van de bedekking zien we niet, dit gebeurt bij daglicht. Om 

20.43 uur komt Ganymedes achter de planeet tevoorschijn, in het zuiden, 

in de Boogschutter, op 16°. Om 22.38 uur verdwijnt Ganymedes in de 

schaduw van Jupiter. Je vindt ze op dat moment in het zuidwesten, op 8°. 

Het is een goed idee om de apparatuur reeds scherp te stellen vooraf, de 

tijdstippen zijn afhankelijk van de plaats van waarnemen en dus verschil in 

tijdstippen is bijna zeker.

22.23 uur De Maan bedekt de ster 109 Tauri

De ster 109 Tauri heeft een helderheid van + 5,0 m en vinden we in de 

Stier. Deze ster wordt bedekt door de Maan op 22.23 uur op een hoogte 

van 3° (zeer laag, niet echt zichtbaar), en we zien de ster opnieuw om 

23.13 uur op een hoogte van 10° (iets beter haalbaar om te zien).

Afbeelding 1: Op 07 10 2020, 
20.43uur, Jupiter en Ganymedes, 
bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 07 10 2020, 22.31uur, 
Jupiter en Ganymedes, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 07 10 2020, 22.38uur, 
Jupiter en Ganymedes, bron: Stellarium

Afbeelding 4: Op 07 10 2020, 22.22uur, 
Maan en ster 109 Tauri, bron: Stellarium

Afbeelding 5: Op 07 10 2020, 23.13uur, 
Maan en ster 109 Tauri, bron: Stellarium

**

**

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


Sterrenbeeld van de week

Cepheus
(Cepheus, Cep)

Om Cepheus te vinden, zoek je 
eerst de Grote en Kleine Beer met 
de Poolster, om je te oriënteren 
aan de hemel. Een tip is dat de top 
van het huis in de richting van de 
Poolster ligt.

Als tweede zoek je Cassiopeia, 
deze heeft heel heldere sterren, 
en wordt door de opvallende W 
vorm rap gevonden.

Als derde zoek je de Zwaan met 
helderste ster Deneb.

Cepheus ligt tussen deze drie 
sterrenbeelden, Kleine Beer, 
Cassiopeia en de Zwaan in.

Cepheus is gelegen aan de noordelijke 

hemelkoepel. Cepheus gaat op onze 

breedteligging niet onder, hij is dus 

circumpolair. Hij lijkt op een eenvoudige 

tekening van een huis met een driehoekig 

dak. 

De top van het dak, Errai, g (Gamma) Cephei, 

zal binnen zo’n 2000 jaar ons het noorden 

aanwijzen, zoals de Poolster dat nu doet.

Hoe komt dit? Precessie is hier de oorzaak 

van, meer uitleg in het Weetje van de Week.

Het onderste deel van het huis, ligt in de 

galactische equator, je ziet op die plaats de 

Melkweg bij voldoende donkere nachten.

Dat is ook de reden dat er in dat deel van 

Cepheus heel veel open sterrenhopen zijn!

Stappenplan

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

Afbeelding 2: Op 03 10 2020, 22.00uur, Sterrenbeeld Cepheus tussen 
de Kleine Beer, Cassiopeia en de Zwaan bron: Stellarium

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


Weetje van de week 

Precessie
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Onze aarde is een bol, die rond zijn as draait. Ken je nog de tol die je met een touw doet 

draaien rond zijn as? Als je goed kijkt, dan zie je behalve het draaien rond de as, dat ook 

de bovenkant een cirkelvormige beweging maakt. Dat komt doordat er krachten op de 

tol werken, de belangrijkste kracht bij de tol is het schuin gooien.

Vergelijk even met onze aardbol, die draait rond zijn 

as, die wat schuin staat, net zoals de tol. Nu zijn er 

krachten die inwerken op deze draaibeweging rond 

de as, denk maar aan de massa van de zon en de 

maan. Door deze invloed beweegt de aardas in een 

cirkelvormige beweging, net als de tol. De tijd voor 

de Aarde, nodig om één zo’n cirkel te doorlopen is 25 

770 jaar. Dit is een verplaatsing van 50” per jaar 

(360°/25770) aan de hemel. Zie figuur 1. 

De as waar de aarde rond draait wijst precies naar 

het noorden, en juist die maakt een cirkelvormige 

beweging! Sterren die op deze cirkel liggen worden 

dus na vele jaren allemaal eens de ster die ons het 

noorden toont. De vorige was a (alfa) Draconis, en 

binnen 2000 jaar wordt dat Errai, de punt van het dak 

van Cepheus. Zie Sterrenbeeld van de Week.

Een ander gevolg. Gezien de 

hemelnoordpool de hemelevenaar 

volledig bepaalt en die dus meebeweegt, 

verschuiven ook het lentepunt en 

herfstpunt! Want zij zijn het snijpunt van 

de hemelevenaar met de ecliptica. Zie 

figuur 2. 

En dat is dan weer de reden dat 

hemelatlassen in de loop van de tijd 

aangepast worden, omdat ze anders niet 

precies genoeg zijn. Er is nog meer te 

vertellen hierover! Blijf nieuwsgierig en 

ga op zoek, en blijf vragen stellen, dat is 

de basis van wetenschap!

Afbeelding 1 : Precessie
© 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Afbeelding 2: lente- en herfstpunt ©Herve Tavvernier
vanop de site: http://hervetavernier.blogspot.com/

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


FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke
• Planeet Mars
• Te koksijde



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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