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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 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

14 10 08:04 18:52 33. 07:31 19:25

15 10 08:06 18:50 33. 07:33 19:23

16 10 08:08 18:47 33. 07:35 19:21

17 10 08:09 18:45 33. 07:36 19:19

18 10 08:11 18:43 33. 07:38 19:17

19 10 08:13 18:41 33. 07:39 19:15

20 10 08:14 18:39 33. 07:41 19:13

21 10 08:16 18:37 34. 07:43 19:11

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

14 10 04:19 18:24 12.

15 10 05:45 18:44 5.

16 10 07:12 19:05 1.

17 10 08:40 19:27 0.

18 10 10:09 19:53 2.

19 10 11:37 20:24 7.

20 10 12:59 21:04 14.

21 10 14:12 21:55 24.

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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Zondag 18 oktober

• 19.03 u. De eerste maansikkel na 

Nieuwe Maan.

Maandag 19 oktober

Dinsdag 20 oktober

• Meteorenzwerm Orioniden in hun 

maximum.

• Ruimtetuig ‘OSIRIS-REx’ zal op 

Planetoïde Bennu een bodemstaal 

nemen.

• 20.11 u. De Jupitermaan Io staat op 5,9” 

ten zuiden van Europa.

Woensdag 21 oktober

• Tussen 19.04 u. en 22.27 u. staan de 

Gallileïsche manen ten westen van 

Jupiter.

• 20.26 u. De Maan bedekt Kaus Borealis

of ook l (lambda) Sagittarii genoemd.

• Het maximum van de meteorenzwerm 

Orioniden.

• Landing van de Soyuz capsule in 

Kazachtstan, met drie terugkerende 

bemanningsleden van het ISS.

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 14 oktober

• 1.26 u. Mars in oppositie

• 3.05 u. Mercurius is stationair

• 6 - 7 u. De smalle maansikkel staat 

4° ten noorden van Venus

• Lancering van Soyuz naar ISS met 3 

bemanningsleden

Donderdag 15 oktober

• Kijk vanaf deze avond of je 

meteoren ziet, het maximum van 

de Orioniden, zie 20 - 21 oktober

• 8.58 u. Smalle maansikkel 

anderhalve dag vóór Volle Maan

• Saturnusmaan Titan is met kleine 

telescoop te zien.

Vrijdag 16 oktober

• 21.31 u. Nieuwe Maan.

Zaterdag 17 oktober

• 01.46 u. De Maan staat in zijn 

perigeum.

• 22.06 tot 22.40 uur Io en de 

schaduw van Callisto zijn gelijktijdig 

te zien op de schijf van Jupiter.

Te onthouden voor binnenkort: 

op 31 oktober is een lancering 

gepland van Space X Crew dragon 

met 4 astronauten aan boord.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 14 oktober
1.26 u. Mars in oppositie

Zon, Aarde en Mars staan op 1 lijn. Mars staat de hele nacht aan de hemel, 

komt op als de Zon ondergaat, culmineert (zijn hoogste punt bereiken) te 

middernacht, en gaat onder als de Zon opkomt. Mars staat dichtbij, lijkt 

dus feller en groter dan anders. Omdat Aarde en Mars beiden 

ellipsvormige banen hebben, en omdat de oppositie steeds plaatsvindt op 

een andere plaats op de baan, zijn de kortste afstanden tussen de 

planeten steeds anders. Deze keer is dat 62 miljoen km.

Afbeelding 1. Posities van planeten, bron Astropolis

3.05 u. Mercurius is stationair

De planeet keert nu zijn bewegingsrichting om, en beweegt vanaf nu 

retrograad. Gezien Mercurius nu niet zichtbaar is, kan je hem nu niet 

volgen. We willen het graag even vermelden omdat hij op 3 11 zichtbaar 

is, opnieuw stationair zal zijn en schijnbaar zijn normale weg vervolgt.

Afbeelding 2. Beweging van Mercurius aan de hemel van 29 september 2020 (2020/IX/29) tot en met 
13 november 2020, bron Stellarium

Mercurius 
op 14 oktober

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 14 oktober
6 - 7 u. De smalle maansikkel staat 4° ten noorden van Venus 

De smalle maansikkel heeft een mooie samenstand met Venus die je op 

zijn best kan zien tussen 6 uur, 15° hoogte en 7 uur, 22° hoogte. Voor 6 uur 

kan, maar is nogal laag aan de horizon, en na 7 uur kan je blijven volgen 

tot de zon opkomt. De speciale loodrechte stand is niet te zien.

Lancering van Soyuz naar ISS met 3 bemanningsleden

Wil je meer weten over deze expeditie 64, volg de link:

https://www.nasa.gov/launchschedule/

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-assigns-astronaut-kate-rubins-to-

expedition-6364-space-station-crew

Afbeelding 1. 14 10 2020, 6.00 uur, Maan en Venus, bron Stellarium

Er zullen vele experimenten 

uitgevoerd worden, waaronder 

het gebruik van het ‘Cold Atom 

Lab’ waarbij het gebruik wordt 

bestudeerd van laser gekoelde 

atomen voor toekomstige 

quantum sensors. Geleerde en 

bijzondere toepassingen! 

Afbeelding 2. Soyuz benadert het ISS, bron NASA

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/launchschedule/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-assigns-astronaut-kate-rubins-to-expedition-6364-space-station-crew
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do 15 oktober

8.58 u. Smalle maansikkel anderhalve dag vóór Volle Maan

Saturnusmaan Titan is met kleine telescoop te zien.

Saturnus bevindt zich in het sterrenbeeld Boogschutter, in het zuiden. Om 

Titan te vinden kijk je best rond 20.30 uur op een hoogte van 18°. Titan heeft 

nu een magnitude van 8 en heeft een geeloranje egale kleur. Titan is groter 

dan de planeet Mercurius, en groter dan onze aardse maan, hij is ook de 

grootste maan van Saturnus, is de tweede grootste maan in het zonnestelsel 

na Ganymedes van de planeet Jupiter. Hij bestaat uit ijs en rotsachtige 

materialen. Bijzonder aan Titan is dat hij een zeer dikke atmosfeer heeft die 

koolwaterstoffen bevatten en stikstof. Deze is zo dik dat we er niet door 

kunnen kijken vanop Aarde. Na de Cassini-Huygens missie zijn er aan de 

polen vloeibare koolwaterstoffen gevonden. Aan het oppervlak zijn er 

vloeistoffen die bestaan uit ammoniak-rijk water. 

Kijk vanaf nu eens elke avond of je meteoren ziet, het maximum van de 

Orioniden vindt plaats op 20 en 21 oktober.

Afbeelding 1. 15 10 2020, 7.00 uur, Maan op 10° hoogte, O 
bron Stellarium

Gebruik een verrekijker om de 

smalle sikkel te vinden. Je kan 

beginnen kijken in het oosten 

rond 6.20 uur, op een hoogte 

van 5°. Gezien dit zeer laag is, 

is de kans groter dat je de 

maansikkel wat later en hoger 

vindt. De zon staat vandaag op 

om 8.06 uur, waardoor de 

sikkel vanaf de schemer nog 

moeilijker te zien is. Het 

sterrenbeeld De Maagd waar 

je de Maan in ziet zit 

grotendeels onder de horizon. 

**

*

Afbeelding 2. 15 10 2020, 20.30 uur, 18°, Z, Saturnus en manen, bron Stellarium

Titan 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 17 oktober
01.46 u. De Maan staat in zijn perigeum.

De afstand tussen de Aarde en de Maan bedraagt 356912 km. Door de 

kortere afstand lijkt de Maan groter dan gewoonlijk, al is dat nu moeilijker 

waar te nemen, gezien we enkel een smalle sikkel zien. 

22.06 tot 22.40 uur Io en de schaduw van Callisto zijn gelijktijdig te zien op de 

schijf van Jupiter.

Jupiter staat in het zuidwesten op een hoogte van 8° boven de horizon, een vrij 

zicht op het zuidwesten is noodzakelijk. Jupiter, Io en de schaduw van Callisto 

zijn met een grote telescoop zichtbaar. Io schuift over de Jupiterschijf om 22.06 

uur, de schaduw van Callisto is op dat moment al te zien. Jupiter is aan het 

ondergaan en rond 22.40 uur staat hij nog slechts op een hoogte van 5°. Alles 

een tijdje op voorhand scherp stellen en beginnen volgen is zeker nodig want 

waarnemingstijden verschillen van plaats tot plaats.  

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

*

Afbeelding 2. 17 10 2020, 22.06 uur, 8°, ZW, Jupiter en manen, bron Stellarium

Schaduw van 
Callisto

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 18 oktober
19.03 u. De eerste maansikkel na Nieuwe Maan.

De maan is wassend na Nieuwe Maan, en er is een eerste dunne 

maansikkel te zien. Begin te kijken rond 18.50 uur zodat je ogen 

wennen aan het licht, in het zuidwesten op een hoogte van 8°. Om 

19.03 uur staat de maansikkel op een hoogte van 7°. 

Eerste maansikkels zijn moeilijk te zien omdat de zon bijna tegelijk 

ondergaat. Vandaag gaat de zon onder om 18.43 uur en de 

burgerlijke schemering duurt 33 minuten. Voor meer info rond 

schemering, zie Weetje van de Week. 

De Maan gaat onder om 19.53 uur (Ukkel) en staat onder het 

sterrenbeeld Slangendrager, terwijl het ook nog steeds niet helemaal 

donker is. 

De tijd waarin je deze smalle maansikkel kan waarnemen is dus kort. 

Afbeelding 1. 18 10 2020, 19.03 uur, 7°, ZW, maansikkel net boven horizon, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 20 oktober
Meteorenzwerm Orioniden

De Orioniden is een meteorenzwerm die van 16 tot 26 oktober verschijnt. 

Soms wordt ook aangegeven van 5 10 tot 7 11. Het maximum, dit is de 

periode waarbij per uur de meeste meteoren kunnen waargenomen 

worden, duurt van woensdag 21 oktober van 6 uur tot 22 uur. Overdag zijn 

ze niet te zien. Hoe verder van het maximum, hoe minder meteoren je kan 

zien. De Maan stoort helemaal niet, dus duimen voor helder weer!

Meteoren van de Orioniden kunnen over de gehele hemel gezien worden. 

We kijken best in het tweede deel van de nacht en de ochtend van 

woensdag 21 oktober. 

De radiant ligt in het sterrenbeeld Orion. Tekenen we ze op een heel 

precieze manier op een sterrenkaart, en verlengen we de meteoren in de 

richting vanwaar ze vandaan lijken te komen, dan komen we uit bij het 

sterrenbeeld Orion.

De Orioniden worden veroorzaakt door stofdeeltjes van de komeet Halley. 

Deze komt elke 76 jaar in de buurt van de zon en de aarde, de laatste keer 

was dat in 1986. 

Tijdens het maximum van 21 oktober heeft de zwerm per uur ongeveer 30 

zichtbare meteoren in ideale omstandigheden. Als we er 12 tot 15 zouden 

zien per uur bij het maximum dan is het een geslaagde waarneming! 

**

Afbeelding 1. 20 10 2020, 03.00 uur, ZO, sterrenbeeld Orion en Orioniden, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 20 oktober

20.11 u. De Jupitermaan Io staat op 5,9” ten zuiden van Europa.

Jupiter vinden we in het ZZW op een hoogte van 15°, in het sterrenbeeld 

Boogschutter. Vooraf en nadien kan je bij helder weer, goed volgen hoe ze 

schijnbaar ten opzichte van elkaar bewegen. Om 20.11 uur kan je deze mooie 

loodrechte samenstand bewonderen. De smalle maansikkel is aan het ondergaan 

in het ZW.

Ruimtetuig ‘OSIRIS-REx’ zal op Planetoïde Bennu een bodemstaal nemen.

Een ruimtetuig dat vanop Aarde wordt bestuurd, zal vandaag een staal 

nemen op planetoïde Bennu. Eigenlijk onvoorstelbaar toch? Een staal nemen 

met een robotarm in de ruimte op een ‘brokje’ met diameter van 490 m op 

334 miljoen km van ons vandaan! Een ‘touch down’ op een plek die ze 

‘Nightingale’ genoemd hebben, een vlak stukje met een diameter van 16 m, 

met een ruimtetuig de grootte van een container, omringd door huizengrote 

gesteentebrokken. Daar zal de armrobot een oppervlaktemateriaal opnemen, 

minstens 60 gram, opbergen en terug meenemen naar de aarde, 

waarschijnlijk op 24 september 2023! Het is de eerste keer dat de NASA 

planetoïdegesteente en -stof meebrengt naar de Aarde! Uiteraard zoekt men 

ook naar water.

OSIRIS-REx is gelanceerd in 2016, is al ter 

plaatse en heeft al geoefend. Men is tot 

op 40 m boven de landingsplek afgedaald 

en daarna weer opgestegen tot op een 

veilige baan van ongeveer een km rond 

de planetoïde. Vandaag komt een eerste 

‘touch down’ en men heeft voldoende 

reserve om nog twee pogingen te 

ondernemen. Je kan volgen op 

onderstaande link van de NASA. 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2

020/osiris-rex-begins-its-countdown-to-

tag

Afbeelding 1. OSIRIS-REx neemt een staal, bron NASA

Afbeelding 2. 20 10 2020, 20.11 uur, 
15°, ZZW, Jupiter met manen Europa en 
Io, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-begins-its-countdown-to-tag
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wo 21 oktober
Tussen 19.04 u. en 22.27 u. staan de Gallileïsche manen ten westen van Jupiter 

Bekijk deze speciale stand vanaf 19.04 uur. Voordien is nog veel daglicht, bekijk dit 

bij de ondergaande zon en laat je ogen wennen aan het schemerlicht en de nacht. 

Jupiter is aan het ondergaan. Rond 19 u. staat hij nog op een hoogte van 16°, in het 

Z, om 22.27 uur op 5° in het ZW. We zien de maantjes dus niet meer in een andere 

stand overgaan, gezien Jupiter en zijn maantjes nu ondergaan.

20.26 uur De Maan bedekt Kaus Borealis, ook l (lambda) Sagittarii genoemd.

Kaus Borealis is een ster met magnitude +2,8 in het sterrenbeeld Boogschutter. 

Je vindt de Maan en Kaus Borealis rond 20 uur op een hoogte van 10° in het 

ZZW. Vanaf dit moment kan je het goed volgen. Om 20.26 uur wordt de ster 

bedekt door de onverlichte rand van de Maan, op een hoogte van 8,5° in het 

ZZW. Bij de uittrede om 21.29 uur staan ze op 2° in het ZZW. Dit is te laag om 

goed waar te nemen, tenzij in de meest ideale omstandigheden.

Afbeelding 1. 21 10 2020, 19.04 uur, 16°, Z, Jupiter en manen, bron Stellarium

Afbeelding 2. 21 10 2020, 
22.27 uur, 5°, ZW, Jupiter en 
manen, bron: Stellarium

Afbeelding 3 en 4. Op 21 10 2020, 20.26 uur, 8,5°, ZZW, de Maan bedekt Kaus Borealis, bron Stellarium

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 21 oktober
Het maximum van de meteorenzwerm Orioniden. Zie uitleg bij dinsdag 

20 oktober.

Landing van de Soyuz capsule in Kazachtstan, met drie terugkerende 

bemanninsgleden van het ISS.

In onderstaande link vind je meer info over de ruimtemissie, de astronauten 

en waaraan ze gewerkt hebben. 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/exp-63-summary.pdf

Het gaat vooral over hoe we kunnen leven in de ruimte, hoe we niets laten 

verloren gaan en hergebruiken, zoals vernieuwingen aan het toiletsysteem. 

Wetenschappelijk werk is hoogstaand. Men bestudeert materialen zoals 

colloïden, en hoe zij reageren en werken in een ruimte zonder zwaartekracht. 

Dit geeft 3D print mogelijkheden en is nodig bij lange ruimtereizen, dit alles 

moet nog uitvoerig onderzocht worden. Ook cellen worden bestudeerd, en 

vooral hoe zij in de ruimte zonder zwaartekracht, misschien vlotter een 3D 

structuur zouden vormen dan op aarde. Men onderzoekt op deze manier om 

kunstmatig organen te laten groeien, dit heeft bijzondere mogelijkheden op 

medisch vlak.

In onderstaande link vind je meer info over de volgende lanceringen en 

landingen.

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition63/ind

ex.html

Afbeelding 1. Soyuz MS-16 Crew ship, bron: NASA editor Mark Garcia

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/exp-63-summary.pdf
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition63/index.html


Lente-, zomer-, herfst- en  

wintersterrenbeelden

Deze sterrenbeelden zie je in het begin van hun seizoen naar hun hoogste punt 

reizen rond middernacht.

Circumpolaire sterrenbeelden staan voldoende dicht bij de Poolster om het hele jaar, 

elke nacht, deels of volledig zichtbaar te zijn. Volledig zichtbaar zijn Grote Beer, 

Kleine Beer, Andromeda, Cassiopeia, Cepheus, Voerman, Draak, Giraffe. Gedeeltelijk 

circumpolair zijn Jachthonden, Perseus, Lier. Aan de noord- en zuidpool zijn alle 

sterren circumpolair, aan de evenaar is geen enkele ster circumpolair.

Dit zijn samen 42 van de 88 sterrenbeelden.

De nachtelijke reis van sterrenbeelden kan kort of lang zijn, afhankelijk van hun 

grootte, er zijn hele kleine sterrenbeelden en hele grote. Ook van invloed is waar 

zo’n sterrenbeeld staat ten opzichte van de hemelequator. Verder maakt het ook 

verschil op welke breedtegraad de waarnemer staat. 
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Afbeelding 1. 13 10 2020, 20 
uur, 0° - 30°, ZO, opkomst 
Waterman, bron Stellarium

Afbeelding 3. 13 05 2021, 5 uur, 
0° - 30°, ZO, opkomst Waterman, 
bron Stellarium

Afbeelding 4. 13 08 2021, 23 
uur, 0° - 30°, ZO, opkomst 
Waterman, bron Stellarium

In de maanden juli 

en augustus staat 

de Waterman 

steeds vroeger op, 

al in de eerste 

helft van de nacht. 

Zoals altijd is het 

jaar weer 

omgevlogen.

De Waterman, 
herfststerrenbeeld, zien 
we nu ‘s avonds in 
september, oktober en 
november aan de 
avondhemel in het ZO. 
Afbeelding 1. Hij reist 
naar zijn hoogste punt 
rond middernacht en 
gaat rond 5 u. onder.

In de maanden april staat 
hij op in het O, vlak voor 
zonsopkomst. Hij staat in 
mei en juni steeds 
vroeger op, zodat we 
hem steeds vroeger zien 
opkomen in het tweede 
deel van de nacht. Je kan 
hem ‘s ochtends steeds 
beter zien.

Lentesterren-

beelden zijn 

Leeuw, 

Centaur, 

Ossenhoeder 

(en zomer), 

Sextant, 

Waterslang. 

Zomersterren-

beelden zijn de 

Zwaan, de Lier, 

de Arend, 

Hercules, 

Noorderkroon, 

Weegschaal, 

Boogschutter, 

Schorpioen.

Herfststerrenbeelden 

zijn Driehoek, 

Waterman, Hagedis, 

Hoofdhaar, Pegasus, 

Steenbok, Veulen, 

Ram (en winter), 

Vissen (en winter), 

Walvis (en winter),

Zuidervis.

Wintersterren-

beelden zijn 

Orion, Stier, 

Tweelingen, 

Grote Hond, 

Haas, Lynx, 

Eenhoorn.

Afbeelding 2. 13 01 2021, 
18 uur, 0° - 25°, ZW, 
ondergang Waterman, 
bron Stellarium

De Waterman 
staat in de winter 
bij zonsondergang 
reeds aan de 
hemel, en gaat ‘s 
avonds steeds 
vroeger onder. In 
de lente zien we 
hem niet.

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


FOTO van de Week 
• Edwin De Ceuninck

• Regenboog: gewone regenboog met ROGGBIV kleuren die overgaat

in een witte regenboog.  Meer info zie onze website of Facebook. 

• Te Ieper 



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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