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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

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

22 10 08:18 18:35 34. 07:44 19:09

23 10 08:20 18:33 34. 07:46 19:07

24 10 08:21 18:31 34. 07:47 19:05

25 10 07:23 17:30 34. 06:49 18:03

26 10 07:25 17:28 34. 06:51 18:02

27 10 07:26 17:26 34. 06:52 18:00

28 10 07:28 17:24 34. 06:54 17:58

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

21 10 14:12 21:55 24.

22 10 15:11 22:56 34.

23 10 15:56 44.

24 10 00:03 16:30 55.

25 10 01:14 15:56 65.

26 10 01:25 16:17 74.

27 10 02:35 16:34 82.

28 10 03:43 16:50 88.

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 25 oktober

• Einde zomertijd.

• 17.59 Galileïsche manen ten westen 

van Jupiter.

• 18.05 u. Galileïsche maan 

Ganymedes staat op 15,1” ten 

noorden van Callisto.

• 19.11 u. Galileïsche maan Io staat 

8,8” ten zuiden van Ganymedes.

• 19.23 u. Mercurius in 

benedenconjunctie (niet zichtbaar 

maar toch bijzonder).

Maandag 26 oktober

• 18.48 u. De overgangen van de 

schaduw van Io en Io over de schijf 

van Jupiter.

Dinsdag 27 oktober

Woensdag 28 oktober

• Mirasterren R Cyg en U Her zijn 

maximaal helder.

• 20.17 u. Galileïsche maan Io staat 

7,0” ten noorden van Ganymedes.

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.

Donderdag 22 oktober

• 19 u. De Maan 3° ten zuiden van 

Jupiter.

Vrijdag 23 oktober

• 15.23 u. Eerste Kwartier EK 17 u. 

Zaterdag 24 oktober

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!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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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
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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wo 21 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
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do 22 oktober
19 u.  De Maan 3° ten zuiden van Jupiter 

Deze mooie samenstand kan je bewonderen vanaf 19 u. in het Z, op een 

hoogte van 14° vind je de Maan. Op dat moment is de stand loodrecht, de 

laatste zonnestralen zorgen nog voor schemer, en is dus moeilijker te zien.

Afbeelding 1.

Je vindt de samenstand in het sterrenbeeld Boogschutter.

De Maan, Jupiter en Saturnus zijn aan het ondergaan, dus nadien vindt 

een kleine verschuiving naar het westen plaats. Zie Afbeelding 2 en 3.

Rond 22.15 u. staat de Maan nog slechts 5° hoog, en Jupiter en Saturnus 

volgen. Om 23 u. is Saturnus als laatste van de drie nog te zien, op een 

hoogte van 5°. 

Afbeelding 1. 22 10 2020, 19.00 uur, 14°, Z, 
Maan 3° ten Z van Jupiter, bron: Stellarium

Afbeelding 2. 22 10 2020, 20.00 uur, 13°, Z, 
Maan 3° ten Z van Jupiter, bron: Stellarium

Afbeelding 3. 22 10 2020, 20.00 uur, 13°, Z, 
Maan 3° ten Z van Jupiter, bron: Stellarium

*

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


© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

vr 23 oktober
15.23 u. Eerste Kwartier EK 

De maan komt op en staat rond 17 u. op een hoogte van 5°. Op dat 

moment is er nog daglicht, en is dus niet makkelijk te vinden. Kijk je als 

het donkerder is, dan is dit één van de beste momenten om reliëf te zien 

op de Maan. Zie afbeelding 1 om 20 uur.

Het licht van de Zon dat op de Maan valt werpt lange schaduwen, vooral 

rond de terminator. Daardoor is er meer dieptezicht. Wil je de Maan wat 

beter leren kennen, en dus wat langer waarnemen om mares, kraters en 

gebergtes te herkennen, is het rond Eerste Kwartier ideaal. Ook al omdat 

dit iedere maand ‘s avonds kan, en je er niet midden in de nacht moet 

voor opstaan!

Afbeelding 1. 23 10 2020, 20 uur, 15°, Z, de Maan, bron Stellarium

*

Afbeelding 2. De Maan en terminator 

bron: © Geert Vandenbulcke

terminator

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 25 oktober
Einde zomertijd

Om 3.00 uur MEZT wordt de klok een uur teruggedraaid en wordt het 2.00 

uur MET. Deze wintertijd is onze standaardtijdzone. We kunnen een uur 

langer slapen. Kijk even vooraan dit Hemeljournaal, in de tabel met 

opkomst en ondergang van Zon en Maan. Daar zie je dat de Zon vandaag 

om 8.23 uur zou opkomen, maar door het terugdraaien van het uur is dit 

7.23 uur, waardoor het dus een uur eerder klaar is.

In het Weetje van de Week vind je meer over tijden, MEZT, MET, ...

19.23 u. Mercurius in benedenconjunctie.

Mercurius is niet zichtbaar, toch willen we dit moment hij is niet zomaar laten 

voorbij gaan. Er is iets speciaals aan de hand. Zie afbeelding 2. Mercurius staat 

tussen de Zon en de Aarde in, allen op 1 lijn. Dat heeft verschillende gevolgen. 

• Omdat hij zo dicht bij de Zon staat zien we hem niet. Vóór deze periode 

konden we hem ‘s avonds bewonderen.

• Mercurius schuift ongeveer op 1° onder de Zon voorbij. 

• Hierdoor vindt er geen overgang over de Zon plaats. Dat gebeurt zelden, 

de volgende zijn 13/11/2032 en 7/11/2039.

• Wanneer hij terug zichtbaar wordt, staat hij ‘s ochtends aan de hemel! 

• Hij staat op moment van benedenconjunctie in zijn baan het dichtst bij 

ons, op 100 miljoen km.

• Hij heeft op deze plaats op zijn baan zijn grootste schijnbare diameter, 

10,0”. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 25 oktober

18.05 u. Galileïsche maan Ganymedes staat op 15,1” ten noorden van Callisto

19.11 u. Galileïsche maan Io staat 8,8” ten zuiden van Ganymedes

17.59 u. De vier Galileïsche manen ten westen van Jupiter

Je kan deze waarnemen op een hoogte van 17° in het zuiden. Bekijk ze 

deze avond op een bepaald moment, we geven daarvoor een 

moeilijkheidsgraad 1 mee. Op de volgende pagina leggen we het 

slingerdiagram uit. Je kan met het slingerdiagram de avond volgen tot ze 

ondergaan, daarvoor geven we moeilijkheidsgraad 2 mee.

Je kan de samenstanden van de vier Galileïsche manen van Jupiter volgen tot rond 21.16 

uur, dan staan ze ongeveer 5° boven de horizon, en gaan ze nadien onder, je ziet dit al aan 

de stand van Jupiter t.o.v. zijn manen in de derde afbeelding, ze staan al wat gekanteld.

**

Afbeelding 1. 25 10 2020, 17.59 uur, 17°, Z, Jupiter en Ganymedes, Callisto, Io en Europa, bron Stellarium

Afbeelding 2. 25 10 2020, 18.05 uur, 17°, Z, Jupiter en Ganymedes, Callisto, Io en Europa, bron Stellarium

Afbeelding 2. 26 10 2020, 18.05 uur, 15°, ZZW, Jupiter en Ganymedes, Callisto, Io en Europa, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 25 oktober
Zoals beloofd even wat uitleg over een slingerdiagram van een planeet en zijn 

manen. Voor Jupiter kan je dit vinden op de website van hemelwaarnemen, 

volg daarvoor de link is http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php

Je kan met dit slingerdiagram de posities van de maantjes ten opzichte van 

de planeet per nacht volgen. 

Op het slingerdiagram staat niet aangeduid wanneer Jupiter en zijn manen 

ondergaan. Ze zijn dus niet altijd zichtbaar, ook al staan de lijnen steeds 

getekend! Het moet nacht zijn, en ze moeten zichtbaar zijn, dus niet te laag 

zitten, of onder de horizon staan.

De maantjes hebben elk hun kleur zodat je ze goed kan volgen.

Links, verticaal, staan de dagen van oktober 2020.

Onderaan staan de afstanden ten opzichte van Jupiter, links ten oosten van 

Jupiter, en rechts ten westen van Jupiter. Dit zoals je ze waarneemt met het 

blote oog of met een verrekijker. Bij een waarneming met omkerende 

telescoop is dit dus, je raadt het al, omgekeerd. De afstanden zijn uitgedrukt 

als Jupiterstralen, van 0 tot meer dan 20.

In het midden, de grijze kolom toont de diameter van de schijf van Jupiter.

Je ziet hun regelmatige baan rond Jupiter, waarbij Io het dichtst staat, 

gevolgd door Europa, Ganymedes, en het verst Callisto.

Trek een horizontale lijn bij de nacht dat je wenst te kijken, bijvoorbeeld 

vandaag, 25 oktober. De lijn die op het diagram bij 25 oktober staat is 00.00 

uur. Wil je zien waar ze staan rond 19 uur, trek dan een lijn in verhouding 

dichter naar het streepje van 26 oktober. Daar zie je dat alle vier de manen 

rechts, of ten westen van de planeet staan.

Ook de samenstanden of loodrechte standen kan je opzoeken.

Overgangen van de maantjes en/of hun schaduw, bewegingen vóór de schijf 

van Jupiter gebeuren door maantjes die van oost naar west bewegen.

Bedekkingen van de maantjes door Jupiter en/of zijn schaduw gebeuren op 

momenten van beweging van de maantjes van west naar oost.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php
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ma 26 oktober
18.48 uur De overgangen van de schaduw van Io en Io over de schijf van 

Jupiter

Het begin, waarbij Io de rand van Jupiter betreedt, start om 17.34 uur. Dit 

kunnen we niet zien omdat het nog te klaar is. Rond 18 uur is het donker 

genoeg en kan je Io op de schijf van Jupiter zien, mits een grote telescoop. 

Begin vroeg genoeg met kijken, zet alles op tijd klaar, de waarnemingstijden 

verschillen van plaats tot plaats.

Afbeelding 1. 26 10 2020, 18 uur, 
17°, Z, Jupiter en Io, bron 
Stellarium

Om 18.48 uur raakt de schaduw van Io de 

rand van Jupiter, en even later kan je de 

schaduw over de schijf van Jupiter volgen 

met een grote telescoop op een hoogte 

van 17° in het ZZW. De afbeelding toont de 

schaduw 12 minuten later.
Afbeelding 2. 26 10 2020, 19 uur, 15°, ZZW, 
Jupiter, Io en zijn schaduw, bron: Stellarium

Om 19.50 uur verlaat Io de schijf van 

Jupiter op een hoogte van 12° in het ZZW. 

Je ziet dat Jupiter aan het ondergaan is. 

Afbeelding 3. 26 10 2020, 19.50 uur, 12°, ZZW, 
Jupiter, Io en zijn schaduw, bron: Stellarium

Om 21.07 uur verlaat de schaduw van Io 

de schijf van Jupiter op een hoogte van 5°

in het ZZW.  De afbeelding toont de 

situatie enkele minuten ervoor, we zien 

nog net de schaduw vlak voor hij over de 

rand gaat en de schijf zal verlaten.

Afbeelding 4. 26 10 2020, 21.03 uur, 5°, ZW, 
Jupiter, Io en zijn schaduw, bron: Stellarium

***

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 28 oktober
Mirasterren R Cyg en U Her zijn maximaal helder

Ze hebben nu een magnitude van +7,5 en zijn dus te bewonderen in hun 

sterrenstelsel! Zie kaartje hieronder R Cyg in de Zwaan. R Cyg staat in het 

midden van het kaartje, op de plaats van het bolletje met de vier 

streepjes. Daarrond kan je het sterrenbeeld De Zwaan herkennen.

Afbeelding bron AAVSO

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 28 oktober
Mirasterren R Cyg en U Her zijn maximaal helder

Ze hebben nu een magnitude van +7,5 en zijn dus te bewonderen in hun 

sterrenstelsel! Zie kaartje hieronder U Her in Hercules. U Her staat in het 

midden van het kaartje, op de plaats van het bolletje met de vier 

streepjes. Daarrond kan je het sterrenbeeld Hercules herkennen.

Afbeelding bron AAVSO

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 28 oktober

20.17 u. Galileïsche maan Io staat 7,0” ten noorden van Ganymedes

Op het slingerdiagram bij 25 oktober kan je dit volgen. De loodrechte 

samenstand vindt plaats om 20.17 uur, op een hoogte van 9° in het ZW. 

Een goed zicht is dus aangeraden, want dit is laag.

Om 21.06 uur staan ze nog zo’n 5° hoog in het ZW, en gaan ze bijna onder. 

Veel langer om volgen is dan zeer moeilijk.

Wil je graag vooraf volgen, start dan vanaf begin van de duisternis, vanaf 

18.30 uur, op een hoogte van 17° in het Z. 

Afbeelding 2. 28 10 2020, 20.17 uur, 9°, ZW, Jupiter met manen Io, 
Ganymedes en Europa, bron Stellarium

**

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


Sterrenbeeld van de week 

Hagedis (Lacerta, Lac)

Zoek Cassiopeia met behulp van de Grote 
en de Kleine Beer.  (afb 2)                                    
Trek een horizontale lijn van de toppen 
van de W-vorm van Cassiopeia. (afb 3) 
Op deze lijn aan de rechterkant vind je het 
sterrenbeeld Hagedis. (afb 3) 
Als je reeds thuis bent in de 
sterrenbeelden kan je je oriënteren op de 
Zwaan, Pegasus en Andromeda. (afb 4) 

De Hagedis is een klein sterrenbeeld 

tussen de sterrenbeelden Cassiopeia, 

Andromeda en Zwaan.  Het sterrenbeeld 

heeft de vorm van een zigzaglijn. 

De helderste ster is α (Alpha) Lacertae

met een magnitude van 3,8. Aan de kant 

van de Zwaan langs de zigzaglijn staan 

twee open sterrenhopen NGC 7209 en 

NGC7243 en de planetaire nevel IC 5217. 

BL Lacertae is een verafgelegen 

sterrenstelsel of galaxy. Het is het 

voorbeeld van een actief sterrenstelsel 

rond een superzwaar zwart gat, dat in 

helderheid varieert. Vandaar dat men 

vroeger dacht dat het object een 

variabele ster was. Deze klasse van 

actieve sterrenstelsel werd naar dit object 

genoemd BL Lacertae object of BL Lac

object. 

Stappenplan

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
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Afbeelding 1. sterrenbeeld Hagedis, 
bron: ©The International Astronomical Union

Afbeelding 3. Cassiopeia en Hagedis, bron Stellarium

Afbeelding 2. van Grote Beer naar Kleine Beer naar 
Cassiopeia, bron Stellarium, 

Afbeelding 4. Hagedis en omliggende sterrenbeelden, 
bron Stellarium

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


Weetje van de week 

Tijdzones
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Zoals gezegd op zondag 25 oktober schakelen we over van zomeruur naar winteruur. Drie 

uur wordt twee uur, en we slapen een uurtje langer.

Een tijdzone is een gebied met gelijke tijd. De aarde wordt in 24 uur opgedeeld, dus elke 

tijdzone beslaat 360°/24 = 15°. Tijdzones bevatten daardoor een langgerekt gebied dat 

steeds de landen omvat van de Noordpool, over de evenaar tot de Zuidpool. 

Afbeelding 1. 

Bron 

Wikipedia

Alle landen in eenzelfde tijdzone kennen dus dezelfde tijd. Zo heeft onze tijdzone 

hetzelfde uur in vele landen in Europa, en het middenste deel (in lengtegraden) 

van Afrika. De uurzone ten westen van ons, Engeland, Ijsland, Portugal en het 

westelijk deel van Afrika kennen ook samen hetzelfde uur. Er zijn verschillende 

namen voor de uurzones in gebruik, hier de belangrijkste die wij vaak gebruiken. 

UTC, gecoördineerde wereldtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd 

met de rotatie van de aarde. Deze wordt in het leger aangeduid als Zulu time.

GMT, Greenwich Mean Time, is een astronomische tijd waarbij met 

schrikkelsecondes de vertraagde aardrotatie wordt gecompenseerd, dit komt bijna 

volledig overeen met UTC.

Winteruur, MET, Midden Europese Tijd, UTC +1, de tijdzone waar wij toe behoren. 

Zomeruur, MEZT, Midden Europese Zomer Tijd, UTC +2, is voor  ingevoerd om in 

de zomer ‘s avonds een uur langer gebruik te maken van het zonlicht. 

Even onze tijd vergelijken met Engeland. Zij staan het hele jaar door een uurtje 

later op dan wij, want zij kennen ook een winter (UTC +0) en zomeruur (UTC +1).

Er zijn wel uitzonderingen op deze zones, dat zie je op de wereldkaart, dat zijn 

afspraken die men maakte om met buurlanden meer dezelfde tijd te hanteren, 

verschuivingen naar het westen dienen ook om meer daglicht overdag te hebben.
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Items opgevolgd!
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Woensdag 14 oktober 

Lancering van Soyuz naar ISS met 3 bemanningsleden, geslaagd! Hieronder 

twee foto’s van opnieuw een reis naar het ISS.

Dit is een momentopname van de geslaagde 
lancering van drie astronauten. Ze blijven zes 
maanden aan boord. Dit is ‘Expeditie 64’.

The Soyuz MS-17 spacecraft carrying NASA astronaut Kate 
Rubins and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov and
Sergey Kud-Sverchkov launches at 1:45 a.m. EDT Wednesday, 
Oct. 14, 2020, from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan 
to begin a six-month mission aboard the International Space 
Station as part of the Expedition 64 crew.
Credits: NASA/GCTC/Andrey Shelepin

De koppeling aan het ISS is geslaagd, op een 
moment dat het ISS hoog boven de Middellandse 
Zee vloog. 

NASA astronaut Kate Rubins and Russian cosmonauts Sergey
Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov arrive at the International Space 
Station in the Soyuz MS-17 spacecraft at 4:48 a.m. EDT Wednesday, 
Oct. 14, 2020, as the space station passes over the Mediterranean
Sea.
Credits: NASA Television

Heb je een foto gemaakt van één van vorige items?
Dan is hier de volgende weken plaats voor!
Schrijf kort je verhaal, een goed verhaal met een misschien 
wel een ludieke inslag is welkom!
Het vindt dan hier een plek! 
Blijf ook je foto’s doorsturen voor de Foto van de Week op 
volgende pagina!

Drie astronauten, één vrouw en twee mannen, zijn goed toegekomen in het ISS. Zij zijn ontvangen door 

de drie astronauten die er al sinds april waren. Deze drie astronauten die hun missie afgerond hebben, 

komen met de Soyuz terug op woensdag 21 oktober, en landen in Kazachstan.

Alle ogen zijn daarna gericht op de lancering van Space X, waarbij vier astronauten, één vrouw en drie 

mannen, naar het ISS reizen, zodat een aantal maanden zeven astronauten het ISS bemannen!
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FOTO van de Week 
• Geert Vandenbulcke

• Maan en Venus

• Te Koksijde



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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