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Volgende week start het Hemeljournaal op maandag
9 november en eindigt op maandag 16 november
Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Planeten

*
***

*
*

Mercurius is terug zichtbaar in de ochtendschemering, in het oostzuidoosten.
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 zien
Mars in het zuidzuidoosten na de schemering, en hij gaat ‘s nachts steeds
vroeger onder in het westen, deze week is dat even na 4 u. Jupiter en
Saturnus zijn ‘s avonds in het zuidwesten te zien, laag aan de horizon. Jupiter
is de helderste van de twee. Ze gaan steeds vroeger onder, deze week is dat
vanaf 21 u. Hun zichtbaarheid neemt af. 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
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.
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Weekoverzicht
We schakelen over naar een weekoverzicht van maandag tot en met maandag.
Op dinsdag 3 november ontvangen jullie dit korter Hemeljournaal van

woensdag 4 tot en met maandag 9 november.
Op maandag 9 november ontvangen jullie het Hemeljournaal van
maandag 9 tot en met maandag 16 november.
In blauw tips voor de jonge jeugd, en tips op de volgende bladzijde.

Woensdag 4 november

Vrijdag 6 november

•

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

•

01.29 u. De ster w (omega)
Geminorum wordt bedekt door de
Maan.

•

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

•

Samenstand van de Maan en
Pollux.

•

De meteorenzwerm de Tauriden
hebben vandaag hun maximum.

Donderdag 5 november
•

In de nacht van donderdag op
vrijdag is er een sterbedekking
door de Maan, zie vrijdag 6
november.

Zaterdag 7 november Zondag 8 november
•

De Maan in Laatste Kwartier.

Maandag 9 november

TIP!
TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN
In ons hemeljournaal staan bij verschillende

•

De Maan staat 7° ten noorden
van Regulus.

•

19.21 u. De Galileïsche maan Io
staat 6” ten noorden van Europa.

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.
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Voor de jeugd
We kregen de vraag om iets voor de jeugd te doen, en dan doen we dat hé!
Voor wie geen sterrenkijker of een handje hulp heeft, begin alvast met de
onderwerpen die in het blauw aangeduid staan in het Weekoverzicht!
Eén ervan is hieronder uitgewerkt voor de jeugd.
Samenstand van de Maan en Pollux

Castor

Pollux
Maan
Afbeelding 1. 6 11 2020, 22.10 uur, Maan op 6°, Pollux op
10°, ONO, bron Stellarium

Deze nacht staan de Maan en Pollux op
zo’n 5° bij elkaar. Afbeelding 1. Je vindt de
afstand van 5° aan de hemel door je arm
en hand te strekken, je wijsvinger,
middelvinger en ringvinger samen te
houden. De breedte van deze drie vingers
zal wel ongeveer gelijk zijn aan 5°. Zie
Afbeelding 2.

Er zijn in het sterrenbeeld Tweelingen twee
heldere sterren, Castor en Pollux, waarbij
Pollux de helderste is van beide.
Vanaf ongeveer 22.10 uur kan je dit
beginnen volgen, de Maan staat dan in het
oostnoordoosten, op zo’n 6° boven de
horizon, Pollux op 10° hoogte, iets meer
richting het noordoosten. Afbeelding 1.
Misschien geen goed voorbeeld omdat het
zo laat op de avond is, maar het is ook

Afbeelding 2. Hand en graden aan de hemel,
© 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Herfstvakantie... Het andere onderwerp
valt heel vroeg ‘s ochtends, ook al niet
evident...

Een tip is de site van ESA, European Space
Agency, Europees Ruimtevaart Organisatie
Deze site is leuk en inhoudelijk zeer goed!
https://www.esa.int/kids/nl/home
Je vindt er nieuws, doe-dingen, spelletjes, en je
leert heel wat bij samen met Paxi, het
ruimtewezen dat ongelofelijk nieuwsgierig is!
Er bestaat ook een app van ESA.
https://play.google.com/store/apps/details?id
=intr.esa.paxigames&hl=nl
© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis

Items opgevolgd
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Wij geven jullie ook een verhaal mee uit de ruimte, ISS of ...
Donderdag 29 oktober Ruimtetuig OSIRIS-REx heeft het bodemmonster van Planetoïde Bennu
succesvol opgeborgen.
In de vorige editie van ons Hemeljournaal 31 kon je lezen, dat NASA meldde dat het bodemmonster in de
monsternamekop wat zou weglekken naar de ruimte. Men is er in geslaagd, het bodemmateriaal goed op
te bergen in het ruimtetuig OSIRIS-REx. Op de afbeelding hieronder links zie je de monsternamekop nog
boven de uiteindelijke container hangen. Op de afbeelding rechts staat de monsternamekop op de
container.

Afbeelding OSIRIS-REx, foto’s van het plaatsen van de monsternamekop in de container. bron NASA
Credits: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

Het hele proces van opslag heeft twee dagen geduurd. Signalen doen er 18 minuten over om ontvangen
te worden door OSIRIS-REx, en het duurt 18 minuten om de bevestiging van de uitgevoerde opdracht te
ontvangen in het controlecentrum, met bijvoorbeeld een foto. De arm werd nog van de kop losgemaakt.
Daarna kon het luik gesloten worden. Men heeft goed het bodemmateriaal in het oog gehouden, er is bij
deze procedure slechts een heel minieme hoeveelheid ontsnapt. Eenmaal afgesloten kan er uiteraard
geen bodemmateriaal meer ontsnappen. Men is ervan overtuigd dat er zeker voldoende bodemmateriaal
opgeslagen is, een 60-tal gram. Benieuwd om dit bodemmateriaal te zien op Aarde!
Nu begint men aan de reis terug. ‘Earth return cruise’. Die reis start in maart 2021, dan kan OSIRIS-REx op
een goed traject richting Aarde gebracht worden. Tot die tijd zal het ruimtetuig in een baan rond Bennu
blijven. OSIRIS-REx wordt op Aarde verwacht op 24 september 2023! Nog even geduld...
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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.

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

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 de horizon naderen bij het ondergaan.

**

Afbeelding 2. 4 11 2020, 19.39 uur, 11°, ZZW, Jupiter en manen, bron Stellarium
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vr 6 november
01.29 u. De ster w omega Geminorum wordt bedekt door de Maan.
De ster w omega Geminorum, staat zoals zijn naam zegt, in het
sterrenbeeld Tweelingen. De ster heeft een magnitude van +5,2. Deze
staat op 1500 lichtjaar van de Zon, haar straal is 72 keer groter dan die
van de Zon en haar massa is 6,3 keer zwaarder dan de Zon. Daarbij zou ze
1,8 keer feller stralen.
Voor scherpe ogen is deze ster nog net te zien met het blote oog. Je kan
waarnemen met een verrekijker op statief of een kleine telescoop. De
Maan is makkelijk te zien, de sterbedekking vraagt meer tijd en geduld, is
moeilijker. Steeds goed op voorhand voorbereiden, de opgegeven
tijdstippen zijn anders voor elke waarnemingsplaats.
Om 1.28 uur begint het! Zie hieronder een afbeelding waarbij de ster op
dat moment nog niet bedekt wordt, om 1.29 uur is de ster achter de

***

Maan geschoven. Je vindt ze in het oostzuidoosten, op een hoogte van
43°.
De uittrede vindt plaats om 2.34 uur in het oostzuidoosten, op een
hoogte van 53°.

Afbeelding 1. 6 11 2020, 01.28 uur, 43°, OZO, De
Maan bedekt de ster nog net niet, bron Stellarium
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Afbeelding 2. 6 11 2020, 02.34 uur, 53°, OZO,
uittrede, bron Stellarium

vr 6 november
Samenstand van de Maan en Pollux
Deze nacht staan de Maan en Pollux op zo’n 5° bij elkaar.
Er zijn in het sterrenbeeld Tweelingen twee heldere sterren, Castor en Pollux,
waarbij Pollux de helderste is van beide.
Pollux of b bèta Geminorum staat op 33,8 lichtjaar van ons, en is onze
dichtstbijzijnde Oranje Reus. Deze ster heeft een planeet! In de mythologie
heeft hij een tweelingbroer Castor.
Castor of a alfa Geminorum bestaat eigenlijk uit zes sterren! Deze staan op
50,9 lichtjaar van ons vandaan.
Vanaf ongeveer 22.10 uur kan je dit beginnen volgen, de Maan staat dan in
het oostnoordoosten, op zo’n 6° boven de horizon, Pollux op 10° hoogte, iets
meer richting het noordoosten. Afbeelding 1.
Gedurende de nacht reist de Maan met het sterrenbeeld Tweelingen mee,
dicht bij de ster Pollux.

*

Midden de nacht om 3.16 uur staat Pollux zo’n 6° ten noorden van de Maan,
en de Maan staat dan op 51° boven de horizon. Afbeelding 2.
Pollux staat het hoogst aan de nachtelijke hemel, 63° rond 5.40 uur. Ze staan
nog steeds hoog aan de hemel in het zuidwesten, als het daglicht
tevoorschijn komt.

Castor

Pollux

Afbeelding 1. 6 11 2020,
22.10 uur, Maan op 6°,
Pollux op 10°, ONO, bron
Stellarium

Afbeelding 2. 7 11 2020, 3.16 uur,
Maan op 51°, Pollux er recht boven
op 57°, OZO, bron Stellarium
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vr 6 november
De meteorenzwerm de Tauriden hebben vandaag hun maximum.
Deze avond rond 21 uur is voor de Tauriden een zeer goed moment om waar te
nemen. Je kan ze de hele nacht waarnemen, en ook de dagen voor- en nadien.
Die nachten is er wel geen maximum, maar ze zijn er wel. Dat geeft ons wat
speling mocht er bewolking zijn. Op de afbeelding hieronder zie je de radiant,
er zijn er eigenlijk twee, Noordelijke en Zuidelijke. Verwacht niet dat je ze alleen
daar zal zien, integendeel, kijk vooral de nachtelijke helft noord - oost - zuid, bij
voorkeur de volledige hemel! De Maan is voor 75 % verlicht, dus dat is wel een
nadeel. De volgende nachten is dit minder, dat is dan weer een voordeel.

Afbeelding
6 11 2020,
21 uur,
30°, O, De
Tauriden,
bron
Stellarium

Een meteorenzwerm zijn deeltjes uit de ruimte die bij het binnenkomen van de atmosfeer
verbranden en daarbij prachtige lichtflits tonen, wel eens ‘vallende ster’ genoemd, maar
dus geen ster, maar een stofje of brokje uit de ruimte. De Tauriden komen uit de richting
van het sterrenbeeld Stier, dus daar ligt hun radiant, en vandaar hun naam. De Tauriden
‘zouden’ stofjes en brokjes zijn van de komeet Encke.
Tauriden zijn traag, helder oranje en soms vuurbollen. Vuurbollen zijn meteoren met een
helderheid groter dan die van onze planeten, of ook nog een helderheid van -3 in het zenit.
Wie weet kunnen we vuurbollen zien! Er bestaan ook bolides en superbolides, maar die
verwachten we nu niet, deze zijn nog helderder!
ZHR 9 betekent dat wanneer de radiant in het zenit zou staan we gemiddeld 9 meteoren
zouden zien. De radiant staat lager, en dus verwachten we er gemiddeld 3, vandaar HR 3.
Er zouden ook meteoren van andere zwermen mogelijks te zien zijn, dat is moeilijk om ze
uit elkaar te houden.
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zo 8 november
De Maan in Laatste Kwartier

*

De Maan is de helft verlicht. Vergelijk met tweede helft van de ‘x’, dus de
linkerhelft is verlicht. In het Laatste Kwartier vind je de Maan altijd ‘s
ochtends. Omdat deze periode van de Maan zeer goed is om het oppervlak
te bekijken, is het dan ook vroeg opstaan.
Op de grens van het verlichte deel en schaduwdeel van de Maan vind je de
Terminator waarbij het oppervlak door de schaduwwerking veel dieptezicht
geeft.
Bekijk dit met een verrekijker of telescoop en je zal zeker verbaasd zijn over

*

de vele details!

Afbeelding 8 11 2020, 6.30 uur, 60°, Z, Maan Laatste Kwartier, bron Stellarium

Je vindt de Maan rond 6.30 uur in het zuiden, op een hoogte van 60° tussen het
sterrenbeeld de Leeuw en de Kreeft.
Dit is ook een goed moment even aandacht te schenken aan de terugkerende
sterrenbeelden! Als je dit bijvoorbeeld elke maand bij Laatste Kwartier ‘s ochtends
bekijkt, zal je een hele evolutie herkennen van terugkerende sterrenbeelden! Eigenlijk
is dat het hele jaar door het geval, of je nu ‘s avonds of ‘s nachts of ‘s ochtends kijkt.
Om het ‘in de vingers’ te krijgen zoals men dat zegt, is op herhaaldelijke momenten in
het jaar kijken, noteren en vergelijken met sterrenkaarten of apps zeer
verduidelijkend.
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ma 9 november
De Maan staat 7° ten noorden van Regulus

*

De Maan staat ‘s ochtends rond 5.30 uur zo’n 7° ten noorden van Regulus,
je vindt hen in het zuidoosten, de Maan staat dan 49° hoog en Regulus
43°. Zie afbeelding 1. Je kan deze samenstand al eerder bewonderen,
vanaf middernacht, dan staan ze beiden laag in het oostnoordoosten. ‘s
Ochtends voor de schemering, rond 7.15 uur, vind je ze in het zuiden, met
Regulus op een hoogte van 50°. Overdag staan ze nog even dichter bij
elkaar, maar dat is niet te zien.

*

Regulus
Afbeelding 1. 9 11 2020, 5.30 uur, Maan 49° Regulus 43°, ZO, bron Stellarium

19.21 u. De Galileïsche maan Io staat 6” ten noorden van Europa

Io

**

Europa

Afbeelding 2. 9 11 2020, 19.21 uur, 11°, ZW, Jupiter met manen Io 6” boven Europa, bron Stellarium
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Sterrenbeeld van de week
Andromeda (And)
Het sterrenbeeld Andromeda is een
groot sterrenbeeld en hangt vast aan
het sterrenbeeld Pegasus. Het is bij
ons gedeeltelijk circumpolair, dat wil
zeggen dat het bijna het hele jaar
door te zien is. Nu in de herfst is het
beste moment om het te
bewonderen.
Het bekendste object is de
Andromedanevel, ook M31 genoemd,
zie kaartje rechts. Meer over M31 in
het Weetje van de Week.
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De dubbelster Alpheratz, a alpha Andromedae of Sirrah, is de helderste ster en maakt
de verbinding met het sterrenbeeld van vorige week, Pegasus.
Mirach, b bèta Andromedae, Al Mizar, Mirak, vele namen voor dezelfde ster, is een
veranderlijke Rode Superreus, zo’n 200 lichtjaar verwijderd van ons.
Almach, g gamma Andromedae, Almaak, Almak, is een interessante dubbelster om
waar te nemen. De ene ster is goudgeel en de ander groenblauw. Van deze laatste werd
ontdekt dat deze uit drie sterren bestaat!

Stappenplan
Je vindt het Andromedasterrenstelsel als verlengde van
Pegasus en staat verder ook tussen
Cassiopeia, Perseus, Driehoek, Ram
en Vissen.
De Andromedanevel is aangeduid
tussen de vier blauwe hoeken.
Het azimutaal rooster in het groen
staat erbij om het gevoel van een
koepel weer te geven want
Andromeda staat hoog aan de hemel,
de vervorming op zo’n kleine kaart is
groot.
Afbeelding 2. 4 11 2020, 20 uur, 50° - 60°, pal in het oosten,
Sterrenbeeld Andromeda en de Andromedanevel, bron Stellarium
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Ook Mars staat op deze kaart, kijk
ook zeker eens naar alle objecten
samen, je zal zeker de vervorming
merken!

Weetje van de week

Andromedanevel, M31
De Andromedanevel, Andromedastelsel of M31
De Andromedanevel is een spiraalvormig sterrenstelsel met een balk
in het centrum. In dit balkvormige centrale deel worden sterren
geboren. Studies bevestigen dat deze balk voorkomt in een periode
van het leven van een sterrenstelsel. Namelijk de periode waarbij veel
sterren gevormd worden, en het sterrenstelsel zijn ‘volwassen’ vorm
krijgt. Ook ons eigen Melkwegstelsel behoort tot deze klasse van
sterrenstelsels. Boeiende studies, we horen er zeker nog meer over.

Afbeelding 1 Vooraanzicht
van een spiraalvormig
sterrenstelsel met balk,
NGC 1300, Hubble Space
Telescope, bron Wikipedia

Vroeger werd het woord ‘nevel’ gebruikt voor elk verafgelegen object, vandaar de naam
Andromedanevel. Nu betekent het woord ‘nevel’ interstellaire wolk van stof, gas, atoom,
geïoniseerd gas. Deze huidige betekenis wordt niet verbonden aan de Andromedanevel.
De naam M31 staat voor ‘Messier 31’.
Charles Messier maakte een cataloog
met nevels en sterrenhopen. Men
gebruikt deze nog altijd. Hij zocht
vooral kometen en maakte deze lijst
met objecten die zeker geen kometen
zijn.
Afbeelding 2. Andromedanevel, bron Wikipedia

De Andromedanevel staat op 2,54 miljoen lichtjaar van ons, en heeft een diameter van
220 000 lichtjaar. De Andromedanevel bevat 1000 miljard sterren, onze Melkweg zo’n
300 miljard. Beide sterrenstelsels zijn de grootste van ‘De Lokale Groep’, een 40-tal
sterrenstelsels samen. De meest recente studies, 2019, tonen aan dat de totale massa
van het Andromedastelsel ongeveer gelijk is aan ons Melkwegstelsel, of niet veel
zwaarder. Vroeger veronderstelde men dat het Andromedastelsel 20 tot 50 % zwaarder
was dan het Melkwegstelsel.
Straf is dat men aan de snelheden en richting van het Melkwegstelsel en de
Andromedanevel kan zien, dat zij binnen 4,5 miljard jaar zullen botsen! Wel is de
kans heel klein dat sterren onderling zullen botsen, gezien de immense afstanden
tussen sterren. Om een voorbeeld te geven, als onze Zon een pingpongbal zou
zijn, dan zou Proxima Centauri een erwtje zijn op 1100 km afstand, zou onze
Melkweg 30 miljoen km breed zijn en zou er een pingpongballetje gemiddeld op
elke 3,2 km van elkaar staan. Er is veel te onderzoeken en dus ook veel te lezen
over deze botsing! Zoals wat er met het zwart gat zal gebeuren dat zich in hun
centrum bevindt!
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FOTO van de Week
• Brecht Vancoillie
• De open sterrenhoop Plejaden in het sterrenbeeld
Stier.
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