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Zon en Maan
planeten, planetoïden en  
satellieten

Planeten
Mercurius is terug zichtbaar vanaf 29 oktober in de ochtendschemering, in 

het OZO. Venus is ‘s ochtends te zien in het oosten, komt steeds wat later op, 

maar blijft ‘s ochtend te zien in 2020. Mars blijft zichtbaar, helder oranje. We 

blijven hem ‘s avonds zien terwijl hij opstaat in het oosten, en hij gaat ‘s 

nachts steeds vroeger onder in het westen. Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds 

in het zuidwesten te zien, laag aan de horizon. Hun zichtbaarheid neemt af. 

Jupiter is de helderste van de twee. Ze gaan steeds vroeger onder. De afstand 

tussen de beide planeten neemt af, eind november is dit nog 2,3°. Volg deze 

link vannacht (hemelwaarnemen.com) als je detailinfo wenst over de 

planeten. 

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten (heavens-above.com)

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Satellieten volg voor info de link satellieten (heavens-above.com)

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

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

29 10 07:30 17:22 34. 06:55 17:56

30 10 07:31 17:20 34. 06:57 17:55

31 10 07:33 17:18 35. 06:59 17:53

01 11 07:35 17:17 35. 07:00 17:51

02 11 07:37 17:15 35. 07:02 17:50

03 11 07:38 17:13 35. 07:03 17:48

04 11 07:40 17:12 35. 07:05 17:47

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

28 10 03:43 16:50 88.

29 10 04:49 17:05 94.

30 10 05:56 17:20 98.

31 10 07:03 17:37 100.

01 11 08:10 17:56 100.

02 11 09:18 18:19 98.

03 11 10:26 18:48 95.

04 11 11:31 19:25 90.

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 1 november

Maandag 2 november

• Mercurius in het perihelium van zijn 

baan.

• 18.40 u. De Jupitermaan Europa staat 

op 10,5” ten zuiden van Callisto.  

• 20 u. Jupiter heliocentrisch in 

conjunctie met Saturnus.

Dinsdag 3 november

• 6.45 u. Samenstand van de Maan en 

Aldebaran.

• Mercurius is stationair in ecliptische 

lengte.

• 19.46 u. De Maan bedekt ster I Tauri

Woensdag 4 november

• 17.47 u. tot 20.58 u. staan de vier 

Galileïsche manen ten westen van 

Jupiter

• 19.39 u. De Jupitermaan Europa staat 

op 6,3” ten noorden van Ganymedes.

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 28 oktober

• Mirasterren R Cyg en U Her zijn 

maximaal helder.

• 20.17 u. Galileïsche maan Io staat 7,0” 

ten noorden van Ganymedes.

Donderdag 29 oktober

• 20.19 u. De Maan 3° ten zuiden van 

Mars

Vrijdag 30 oktober

• 19.45 u. Maan in apogeum

Zaterdag 31 oktober

• Volle Maan, blauwe maan, het is de 

tweede Volle Maan deze maand.

• Uranus in oppositie

• 18.44 u. Overgang van Jupitermaan 

Europa en van Europa’s schaduw over 

de planeetschijf van Jupiter

• De geplande lancering van SpaceX

Crew 1 is vooruitgeschoven naar begin 

tot half november.

Vanaf volgende week schakelen we over naar een weekoverzicht van maandag 
tot en met maandag. Jullie zullen op dinsdag 3 november het overzicht van 

woensdag 4 november tot en met maandag 9 november ontvangen.

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 Weetje van deze Week kan je dit bekijken. De 

loodrechte samenstand vindt plaats om 20.17 uur, op een hoogte van 9°

in het zuidwesten. Een goed zicht is dus aangeraden, want dit is laag.

Om 21.06 uur staan ze nog zo’n 5° hoog in het zuidwesten, 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 zuiden. 

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/
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do 29 oktober

20.19 u. De Maan staat 3° ten zuiden van Mars 

In het sterrenbeeld Vissen staat de Maan 3° ten zuiden van Mars, 

magnitude -2,0. Mars staat op dit moment op een hoogte van 31° in het 

zuidoosten. De Maan is wassend en dus bijna volledig verlicht.  

De Maan en Mars zijn goed te volgen vanaf 18 uur, in de schemering, in 

het O, op een hoogte van 10°. 

Ze culmineren, bereiken hun hoogste punt, rond middernacht in het 

zuiden op zo’n 45°.  Donderdag ochtend om 5.30 uur ongeveer gaat eerst 

Mars onder, even later de Maan.

Afbeelding 1. 29 10 2020, 20.19 uur, Maan 28°, Mars 31°, ZO bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 30 oktober
19.45 u. Maan in apogeum

De Maan staat in het punt op zijn baan waarbij hij het verst van de Aarde 

verwijderd is. De Maan is wassend, bijna vol, en lijkt toch ietsje kleiner dan 

anders omdat hij verder staat. Je kan de Maan de hele nacht zien, de 

opkomst ‘s avonds in het oosten en de ondergang ‘s ochtends in het 

westen. 

Afbeelding 1. 30 10 2020, 20.19 uur, Maan 25° en  Mars 31°, OZO, bron Stellarium

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

Afbeelding 3. Baan van de maan rond de aarde, 
bron: © Hvězdárna Valašské Meziříčí www.astrovm.cz

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 31 oktober
Volle Maan

Deze maand was er al een Volle Maan, omdat dit de tweede maal is wordt 

deze ‘blauwe maan’ genoemd, er is geen blauwe kleur te zien. Een 

sterrenkundige betekenis heeft dit ook niet, de oorzaak ligt bij de kalender. 

Een blauwe maan komt enkel voor op de 30e of 31e dag van de maand. 

Blauwe manen komen deze eeuw zo’n 40 keer voor, om de twee à 3 jaar.

Uranus in oppositie met de Zon

Een planeet in oppositie komt op in het oosten als de zon ondergaat, en 

gaat onder in het westen als de zon opkomt, en is dus de hele nacht 

zichtbaar! Uranus staat relatief dicht bij de Aarde, hij lijkt helder en groot. 

Duimen voor een goede zichtbaarheid, want het is nu ideaal om Uranus 

waar te nemen met een verrekijker of kleine telescoop. Eenmaal je weet 

waar hij zich bevindt, probeer hem ook te zien met het blote oog, zijn 

magnitude is +6,0 en zijn schijnbare diameter is 3,8”.

Kijk vanaf 18.30 uur, op een hoogte van 6° vind je de Maan, en op 10°

Uranus, een lichtblauw schijfje. Zie afbeelding 1. Hij culmineert, bereikt 

zijn hoogste punt, rond 00.31 uur op een hoogte van 53°. In het tweede 

deel van de nacht reist hij in een prachtige boog van 53° naar 0°, bij zijn 

ondergang rond 7 uur.

*

*

Afbeelding 1. 31 10 2020, 18.30 uur, Maan 6° en  Uranus 10°, O, bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 31 oktober
18.44 u. Overgang van Jupitermaan Europa en van Europa’s schaduw 

over de planeetschijf van Jupiter

Wil je dit waarnemen, begin tijdig te kijken, gezien de opgegeven uren 

afhankelijk zijn van de waarnemingsplaats. Jupiter en zijn manen zijn goed 

zichtbaar met verrekijker en telescoop. De overgang van de manen en hun 

schaduw zijn moeilijker te zien!

De Jupitermaan Europa bevindt zich tijdens het daglicht al op de schijf van 

Jupiter. Om 18.44 uur verschijnt Europa’s schaduw op de schijf van Jupiter. 

De afbeelding toont de plaats van de schaduw om 18.50 uur. 

Om 19.05 uur verlaat Europa de schijf van Jupiter. De schaduw verlaat de 

schijf pas nadat Jupiter is ondergegaan.

*

*

**

Afbeelding 1. 31 10 2020, 18.50 uur, 15°, ZZW, Jupiter en Europa, bron Stellarium

Afbeelding 2. 31 10 2020, 19.05 uur, 14°, ZZW, Jupiter en Europa, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 2 november
Mercurius in het perihelium van zijn baan.

Mercurius is terug zichtbaar heel kort voor zonsopgang rond 6.40 uur, 

laag aan de hemel, op 5° in het OZO. Hij staat deze nacht in het 

perihelium van zijn baan rond de Zon. De afstand tot de Zon is klein, 

zo’n 46 miljoen km of 0,3 AE (hemel.waarnemen.com) Mercurius vliegt 

in deze periode rond perihelium sneller door de ruimte. Onthoud dit 

voor zijn grootste elongatie op 10 november.

18.40 u. De Jupitermaan Europa staat op 10,5” ten zuiden van Callisto.

20 u. Jupiter heliocentrisch in conjunctie met Saturnus.

Afbeelding 2.  2 11 
2020, 18.40 uur, 15°, 
ZZW, Jupiter , Europa 
ten Z van Callisto, 
bron Stellarium

Zie ook Weetje 
van de Week. Je 
kan deze 
samenstand in 
het diagram 
terugvinden!

**

Afbeelding 1.  Ellipsbaan van 
planeet rond de Zon , 
bron: auteur Maniago via 
nl.wikipedia.org

Jupiter en Saturnus stonden de laatste 

maanden steeds dichter bij elkaar, ze naderden 

hun conjunctie. De geocentrische conjunctie 

van beide planeten gebeurt dit jaar op 21 

december.

Heliocentrisch betekent dat dit vanuit de Zon 

gezien is, dus niet vanop Aarde! Vanuit de Zon 

staan Jupiter en Saturnus nu op 1 lijn. Wat hun 

banen betreft haalt Jupiter nu Saturnus in. Dit 

gebeurt eens in de 19 jaar en 10 maanden. 

Afbeelding 3.  heliocentrische conjunctie, 
bron: iconen uit Office PowerPoint 

*

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 3 november
6.45 u. Samenstand van de Maan en 

Aldebaran.

We kunnen de samenstand niet volledig 

zien. Kijken we om 6.45 uur op een hoogte 

van 30° in het westen, in het sterrenbeeld 

de Stier, dan staan ze op iets meer dan 4°

van elkaar. Vanaf de avond op 2 november 

kan je de hele nacht beide volgen! 

Aldebaran vind je dan om 20.30 uur op een 

hoogte van 13° in het oosten. Ze reizen tot 

een hoogte van 55° à 60° en dalen daarna 

terug, tot ze samen ondergaan.

Er is ook sprake van een loodrechte stand 

op 3 november rond 10 u., die we niet 

kunnen zien.

Mercurius is stationair in ecliptische lengte.

We zien hem ‘s ochtends vlak voor de Zon opkomt. Dit is zeer moeilijk te volgen, 

omdat hij nog heel dicht bij de Zon staat. Mercurius staat vandaag en morgen als 

het ware stil, dus op dezelfde plaats op hetzelfde moment als de dag voordien, 

voor dezelfde waarnemingsplaats. Ervoor bewoog hij retrograad, vanaf nu zal hij 

terug in de gangbare richting bewegen. De gele lijn in afbeelding 2. verbindt de 

Mercuriusstanden op de opeenvolgende dagen om 6.45 uur

Afbeelding 1. 3 11 2020, 
6.45 uur, 5°, W, Aldebaran
en Maan, bron Stellarium

*

***

Afbeelding 2. 3 11 2020, 
6.45 uur, 4°, OZO, bron 
Stellarium

Mercurius zal de 

komende tijd 

beter zichtbaar 

worden, tot aan 

zijn grootste 

elongatie op 10 

november 2020.

Retrograad

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 3 november
19.46 u. De Maan bedekt I Tauri

De Maan bedekt de ster I Tauri om 19.46 uur, in het sterrenbeeld Stier, 

laag aan de horizon op een hoogte van 6° in het ONO. De uittrede vindt 

plaats om 20.35 uur.

Afbeelding 1. 3 11 2020, 19.46 uur, 6°, ONO, 
Maan bedekt I Tauri, bron Stellarium

Afbeelding 2. 3 11 2020, 20.35 uur, 13°, ONO, 
Uittrede I Tauri, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 4 november

17.47 u. tot 20.58 u. staan de vier Galileïsche manen ten westen van 

Jupiter

Na de schemering tot aan hun ondergang rond 20.58 uur, is te zien hoe de 

vier Galileïsche maantjes ten westen staan van Jupiter. Je vindt ze om 18.00 

uur in het zuiden op een hoogte van 16°. Om 20.44 uur staan ze in het 

zuidwesten op een hoogte van 5°, vanaf dit moment tot aan hun ondergang 

is dit zeer laag om goed te kunnen zien.

19.39 u. De Jupitermaan Europa staat op 6,3” ten noorden van Ganymedes.

Kijk in het zuidzuidwesten, op een hoogte van 11°. Bemerk ook hoe Jupiter 

en zijn maantjes kantelen terwijl ze hun ondergang naderen.

Afbeelding 1. 4 11 2020, 18.00 uur, 16°, Z, Jupiter en manen, bron Stellarium

In het Weetje van deze week herhalen we het slingerdiagram van de planeet 

Jupiter. Beide waarnemingen van vandaag kan je daarop terugvinden!

Afbeelding 2. 4 11 2020, 19.39 uur, 11°, ZZW, Jupiter en manen, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Heb je een foto en verhaal van één van vorige items, stuur ze ons door!
Hier is de volgende weken plaats voor!

De Orioniden, met maximum op 21 10 2020 bleken niet makkelijk te zien! 

Bedankt aan Edwin De Ceuninck voor zijn radiobeelden en uitleg hoe deze beelden tot stand komen!

In Oktober 2020 was de meteorenzwerm Orioniden te zien met maximum op 21 oktober 2020 en in een 

periode 16 oktober tot 26 oktober een Zenithal Hourly Rate ZHR van 30 meteoren per uur .

De Orionidenzwerm die in een baan rond de zon beweegt is een restant van puin uit de staart van de 

Komeet Halley en waar de Aarde nu door vliegt.

Een meteorenzwerm heeft een radiant van waaruit de meteoren of ook vallende sterren genoemd uit te 

voorschijn komen en met de Orioniden was dat het wintersterrenbeeld  Orion dat nu ‘s morgens in het 

zuidwesten te zien is.

De radiant is een puntvormig gebied waar de meteoren in perspectief vorm uit die radiant te voorschijn 

komen als precies lichtgevende lijnen .

Naargelang  hun grote en samenstelling  zijn ze dan zelfs  in kleur duidelijker en langer te zien en zelfs 

zodanig dat ze schaduwen kunnen afwerpen in de nachtelijke donkere omgeving.

Oplichten doen ze door hun snelheid  waarmee ze in contact komen met de bovenste lagen van de 

atmosfeer op een hoogte van ongeveer 250 km, en dan verder als de atmosfeer dikker wordt en ze meer 

en meer beginnen te gloeien en uit elkaar vallen en ioniseren en licht geven.

De snelheid Vo is voor de Orioniden rond de 66 km/seconde of 237 600 km/uur.

Visueel ‘s nachts heb ik er echter maar een paar van gezien gedurende enkele uren waarnemen omdat de 

atmosferische omstandigheden ook  niet ideaal waren trouwens.

Met radiometeoren is het echter anders en zijn die meteoren dag en nacht en ongeacht de 

weersomstandigheden te detecteren en dat met een radarsysteem.

Afbeelding 1. Bron DOI:10.1109/ICEAA.2015.7297336 Corpus ID: 36000197
Instrumentation of the Belgian RAdio Meteor Stations (BRAMS)

Dat radarsysteem bestaat uit een zender die te Astrolab Ieper staat en die rondom rond straalt in een 

diameter van  ongeveer 100 km en 200 km hoog, en straalt radiogolven uit met een frequentie van 49,99 

MHz en 60 Watt out. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://doi.org/10.1109/ICEAA.2015.7297336
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Vervolg De Orioniden, Edwin De Ceuninck.

Als nu een meteoor de dampkring binnendringt hebt ge wrijving met de atmosfeer en verwarmt zowel de 

meteoor en de atmosfeer en verdampt de meteoor en ontstaat een ionisatiespoor van elektrisch geladen 

deeltjes die als een soort antenne de radiogolven terugkaatst naar de ontvangers die  opgesteld  staan op 

verschillende plaatsen. Op de foto’s zie je in functie van de tijd de verticale lijnen van meteoren radar 

reflecties die verschillende vormen hebben naargelang de grote van de meteoren.

Praktisch alle meteoren verdampen helemaal en valt er omzeggens niets op aarde, en alleen als hun   

grootte enkele tientallen meters in diameter bedraagt kan er een meteoriet op aarde vallen en is 

doorgaans een spectaculaire gebeurtenis die dan in het nieuws  terecht komen ...

De beste manier om meteoren ’s nachts waar te nemen is een donkere plaats in open veld  in een ligstoel 

met hoofd naar de radiant en het een paar uur vol te houden en pen en papier om op te schrijven.  

Waarnemen kunt ge met het blote oog en hoef je dus geen verrekijker of telescoop te gebruiken.

Je kunt ook een fotoapparaat met breed hoek lens automatisch foto’s laten nemen, en met wat geluk staat 

er dan een meteoor op.

Op 7 november is er dan de Tauriden zwerm en kunnen we weer waarnemingen doen.

Bedankt Edwin De Ceuninck voor waarnemingen en artikel voor AstroLAB IRIS en het Hemeljournaal.

Op die manier zijn er 

nu honderden 

meteoren per uur te 

zien op het 

computerscherm.

Doorgaans doe ik de 

radiometeoren 

waarnemingen 3 

dagen voor maximum 

tot 3  dagen na 

maximum.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Vervolg waarnemingen De Orioniden, Edwin De Ceuninck.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Dinsdag 20 oktober  Ruimtetuig OSIRIS-REx heeft een bodemmonster genomen van Planetoïde Bennu!

De OSIRIS-REx missie, Touch And Go (TAG), is geslaagd. Op een 

321 miljoen km van hier, is om 6.08 EDT (min de 18 minuten 

om het signaal te ontvangen), het ruimtetuig erin geslaagd om 

met een TAG te landen op planetoïde Bennu met als 

landingsplaats ‘Nightingale’. Het contact duurde 6 s, en vond 

dus, volgens onze tijd, plaats op maandag 19 oktober, om 

23.50 uur MEZT. Verschillende foto’s en filmmateriaal is te 

vinden op de site van de NASA, de film en foto’s zijn boeiend!

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/osiris-rex-tags-

surface-of-asteroid-bennu/

De OSIRIS-REx heeft met een soort slurf, een monstername-arm en kop, op het oppervlak contact 

gemaakt.  De eerste seconde maakte de kop contact met het regoliet, dit is het losse gesteente aan 

het oppervlak, en dringt al onder het oppervlak. De tweede seconde werd er een kleine fles stikstofgas 

afgevuurd, zodat het gesteente loskwam. De eerste gegevens en film en foto’s tonen dat er ongeveer 5 

à 6 seconden materiaal verzameld werd. De arm is zo geconstrueerd dat het rondvliegend materiaal 

deels kan opgevangen worden. Voorlopig zou het ruimtetuig en arm geen hinder van rondvliegend 

gesteente ervaren hebben. 

Het naderen van Bennu gebeurde aan een snelheid van 10 cm/s, het terug weggaan aan 40 cm/s.

Doel is het meegebracht gesteente te onderzoeken dat rond 2023 op Aarde landt, en zo meer te 

weten over het ontstaan van ons zonnestelsel. Toch ongelofelijk wat technisch allemaal kan!

Afbeelding 1. OSIRIS-REx neemt een staal, de 
opname van het moment zelf, bron NASA

Jouw foto en verhaal kan hier terecht!

De OSIRIS-REx heeft al foto’s van de kop 

doorgestuurd, en daaruit bleek dat er licht 

materiaal verlies is. Normaal gezien is er een 

procedure om dit materiaal van deze kop over te 

brengen naar een container. Men is nu procedures 

en handelingen aan het opstellen waarbij het 

materiaalverlies beperkt blijft en het materiaal zo 

snel als mogelijk in die container raakt. Zo is een 

geplande boost in snelheid is afgelast om het 

verlies te beperken.

Afbeelding 2. OSIRIS-REx de kop van de monsterarm, beelden 
van OSIRIS-REx zelf, na de monstername, bron NASA
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Sterrenbeeld van de week

Pegasus (Peg)
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Het sterrenbeeld Pegasus verwijst 

naar het vliegende paard uit de 

Griekse mythologie. De meest 

herkenbare vorm aan de hemel is 

een vierkant. Op één hoekpunt 

beginnen de benen van het paard 

en op een ander hoekpunt staat 

zijn hoofd. (Zie afbeelding 2.) 

Het vierkant bestaat uit 3 sterren 

van het sterrenbeeld Pegasus, Alfa 

α, Beta β en Gamma γ Pegasi. Een 

vierde ster behoort tot het 

sterrenbeeld Andromeda Alfa α 

Andromedae. Vroeger behoorde 

deze ster wel tot Pegasus en had ze 

de naam Delta δ Pegasi. 

Alfa α Pegasi wordt ook Markab genoemd en is een blauwwitte reus met een 

magnitude van 2,5. Beta β Pegasi of Scheat (Schede)  is een rode reuzenster met 

variërende helderheid van 2,3 tot 2,7. Zie je een blauwe-witte ster dan is deze 

jonger dan een ster met een rode kleur.  

Voor de ervaren astronoom zijn er ook een aantal deepsky-objecten te vinden in 

het sterrenbeeld. Zoals M15 een bolvormige sterrenhoop die je kan vinden met 

behulp van Theta θ en Epsilon ε Pegasi. Daarnaast kan je ook opzoek gaan naar 

NGC 7331 een sterrenstelsel met de zelfde vorm als onze Melkweg, namelijk een 

spiraalvormig sterrenstelsel. Dit kan je vinden boven het onderste been van het 

paard. (Zie afbeelding 2).  

Afbeelding 1. 31 10 2020, 
21.00 uur, sterrenbeeld Pegasus, 
bron Stellarium

Afbeelding 1 : Sterrenbeeld Pegasus 
bron: ©The International Astronomical Union

M15

NGC 7331

ε Pegasi

θ Pegasi
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Sterrenbeeld van de week

Pegasus (Peg)

Stappenplan

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

De eerste methode om het sterrenbeeld te vinden is met behulp van de Grote en de 

Kleine Beer.  (Zie afbeelding 1.) 

• Volg het stappenplan om via de Grote Beer naar de Poolster van de kleine Beer te 

gaan. Dit is 5 maal de afstand van de zijkant van de steelpan omhoog. 

• Daarna schuif je tweemaal zo ver door naar de andere kant van de Poolster. 

• Dan kom je midden in het vierkant van Pegasus terecht. 

Een tweede methode is aan de hand van de zomerdriehoek. (Zie afbeelding 2.)

• Zoek de zomerdriehoek met de 

heldere sterren Deneb, Altair en 

Vega. (volle rode driehoek)

• Spiegel het hoekpunt Vega ten 

opzicht van de lijn tussen Deneb en 

Altair.(gespiegelde driehoek = 

stippenlijn) 

• Als je nog iets verder opschuift dan 

merk je het vierkant van Pegasus. 

Afbeelding 1. 31 10 2020, 21.00 uur, stappenplan Grote Beer, Poolster en  vierkant van Pegasus, bron Stellarium

Afbeelding 2. 31 10 2020, 21.00 uur, 
Zomerdriehoek en Pegasus, bron Stellarium
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Weetje van de week 

Slingerdiagram Jupiter

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

We ontvingen toestemming van hemel.waarnemen.com om hun berekend 

slingerdiagram van Jupiter en zijn manen te gebruiken in dit Hemeljournaal. 

Waarvoor dank! Zie afbeelding volgende bladzijde. 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. 

De maantjes hebben elk hun kleur zodat je ze goed kan volgen. Ze zijn niet altijd 

zichtbaar, ook al staan de lijnen steeds getekend. Houd rekening met dag en nacht, 

onder de horizon zien we ze niet, en ook niet als ze laag staan.

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 de regelmatige baan van vier maantjes rond Jupiter, waarbij Io het dichtst bij 

de planeet staat, gevolgd door Europa, Ganymedes, en het verst Callisto.

Trek een horizontale lijn op het moment dat je wenst te kijken, bij de datum is een 

lijn, het vakje eronder bevat de dag, dus 24 uren tot aan de volgende datum.

Bekijk dit voor deze week drie keer, op 2 november, Callisto ten noorden van Europa. 

Op 4 november als eerste, de vier Galileïsche maantjes ten westen van Jupiter, en als 

tweede Europa die ten noorden staat van Ganymedes. Vind je deze samenstanden in 

het slingerdiagram?

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.
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Slingerdiagram Jupiter

Bron Hemelwaarnemen.com, link 

http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php
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FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke 

• Zonnevlek



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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