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Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Planeten

*
***

*
*

Mercurius is zichtbaar ‘s ochtends 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. Ze is veel helderder dan Mercurius.
Mars blijft zichtbaar, helder oranje, te zien in het zuidzuidoosten na de
schemering. Mars gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het westen, deze
week is dat 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 rond 21 u. Hun zichtbaarheid neemt af. We zien hen enkel
laag aan de hemel. Van nu tot hun conjunctie op 21 december neemt de
afstand tussen de beide planeten af, eind november is dit nog 2,3°. Deze
speciale samenstand is uitzonderlijk en heel boeiend om te volgen.
Volg de link vannacht, van 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
De lancering van de NASA Space Crew-1 is gepland op 14 11 2020!
In blauw tips voor de jeugd, en tips op de volgende bladzijde.

Maandag 9 november

Vrijdag 13 november

•

De Maan staat 7° ten noorden
van Regulus.

•

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

Dinsdag 10 november
•
•

Mercurius bereikt zijn grootste
westelijke elongatie.
Lancering van een satelliet die
hoogte van zeeniveau zal
meten.

Woensdag 11 november
•

6.31 u. De Maan bedekt n
Virginis.

TIP!
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

•

6.00 u. - 7.15 u. De Maan in mooie
samenstand met Venus, Mercurius
en Spica. Tip. Kijk ook even de
dagen voordien en nadien!

Zaterdag 14 november
•

7.00 u. Smalle maansikkel

•

Maan in perigeum.

•

13.49 u. Lancering NASA Space X
Crew-1 naar ISS.

•

17.30 u. Alle Galileïsche manen
ten oosten van Jupiter.

Zondag 15 november
•

Het is Nieuwe Maan.

•

21 u. Het maximum van de
meteorenzwerm I-Aurigiden.

•

Mars is stationair.

De meteorenzwerm de Leoniden
heeft zijn maximum op dinsdag 17
november, we kunnen de dagen
voordien deze ook al waarnemen!
Blijf ook alle planeten volgen, ook
Jupiter en Saturnus, zoals aangegeven
in het planetenoverzicht!

van uw locatie.
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Voor de jeugd
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, Venus, Mercurius en Spica in het sterrenbeeld Maagd.
Een uitdaging om ‘s ochtends vroeg eens naar de hemel te kijken! Je kan kijken vanaf
6.45 uur, in het oostzuidoosten. De Maan vind je het eerst. Niet ver er vandaan,
rechtsboven, vind je Venus. Zou je ook het sterrenbeeld Maagd zien met de ster
Spica? Mercurius is de moeilijkste om te zien omdat hij zo laag staat! Deze is best te
zien rond 7.15 uur, Kijk ook even de dagen voordien en nadien!
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Afbeelding 1. Op 13 11 2020, 7.15 uur, 9 - 19°, van OZO tot ZO,
Maan, Venus, Mercurius, Spica, bron Stellarium
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Afbeelding 2. Windroos
Bron Wikipedia
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Om te weten in welke richting je moet kijken, bestaat er de ‘windroos’. Je hebt vier
hoofdrichtingen. De Zon komt op in het oosten, staat ‘s middags in het zuiden en gaat onder
in het westen. De windroos lijkt op een taart in vier gedeeld. Nu kan je elk stuk van de taart
nog eens in twee verdelen, er komen vier nieuwe richtingen bij: noordoost, noordwest,
zuidoost en zuidwest. Zo hebben we acht stukken, die je nog eens in twee kan verdelen.
Oostzuidoost hebben we vandaag nodig en ligt tussen oosten en zuidoosten. Verder wordt er
niet verdeeld, tenzij in graden. Iets extra nog, de zon staat ‘s middags in het noordelijk
halfrond in het zuiden, maar in het zuidelijk halfrond staat ze in het noorden!
Experiment: Hoe ontstaan er kraters?
Via dit experiment kan je zelf een meteoor laten inslaan.
Hierdoor ontstaan er dus kraters. Met onder andere
knikkers, cacaopoeder en bloem kan je het oppervlak van
de maan namaken.
Het stappenplan van dit proefje kan je vinden op
http://proefjesmetboefjes.nl/kraters-maken/
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Afbeelding 3. experiment kraterinslag

Items opgevolgd
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Wij geven jullie ook een verhaal mee uit de ruimte, ISS of ...
Het ISS vierde op 2 november 2020, 20 jaar aanwezigheid van astronauten!
Het eerste team, William Shepherd (NASA),
Yuri Gidzenko en Sergei Krikalev, beide
Russische kosmonauten van Expedition 1,
begonnen hun taak op 2 november 2000 in
het ISS. Het doel was en blijft,
wetenschappelijk onderzoek, technologieën
testen, en ontwikkelen wat nodig is voor
langere ruimtereizen.
Afbeelding 1. Expeditie 1. Midden Nasa astronaut William Sheperd, Roscosmos
kosmonauten: rechts Yuri Gidzenko en links Sergey K.Krikalev. Credits Nasa

Op 2 november 2000 was het
zover, 20 jaar continu leven en
werken astronauten in het ISS!
Afbeelding 2. Expeditie 64. Links Nasa astronaut Kate
Rubins, Roscosmos kosmonauten: midden Sergey
Ryzhikov en rechts Sergey Kud-Sverchkov, zijn de
astronauten aan boord van het ISS op het moment
van dit feestelijk moment! Credits Nasa

Ben je nieuwsgierig hoe men stemt in de ruimte, hier de
link met uitleg van Nasa:
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hownasa-transmits-votes-from-the-space-station
Afbeelding 3. Nasa astronaut Kate Rubins staat bij het stemhokje van het
ISS. Zij stemde al eens vanuit het ISS in 2016 en zal er nu opnieuw
stemmen. Credits Nasa
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ma 9 november
De Maan staat 7° ten noorden van Regulus

Jeugd!

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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di 10 november
18 u. Mercurius bereikt zijn grootste westelijke elongatie Voor de jeugd,
bekijk Mercurius, Venus en sterrenbeeld Maagd.
Mercurius staat vandaag op de grootst mogelijke afstand ten westen van de
Zon. Daarom is Mercurius nu ‘s ochtends het best te zien, in het

*

oostzuidoosten op een hoogte van 8°. Mercurius heeft een magnitude van -0,3
en is zichtbaar met het blote oog, een verrekijker kan zeker helpen. Het
schijfje van Mercurius is niet volledig verlicht. Voor waarnemen met een
telescoop, kijk eens hoeveel je van het schijfje kan zien, zo’n 60 %? Kijk vanaf 7

*

uur of iets vroeger naar het oostzuidoosten, in het sterrenbeeld Maagd.
Hogerop, op zo’n 18° zie je Venus, eveneens in het sterrenbeeld Maagd. Na
vandaag zal hij dag na dag lager staan aan de horizon en minder zichtbaar
worden, gezien hij terug de Zon nadert.

Afbeelding 1.
10 11 2020,
7.00 uur, 8°,
OZO,
Mercurius,
bron Stellarium

Lancering van een satelliet die hoogte van zeeniveau zal meten. Jeugd
Toegegeven, er is ineens veel nieuws over de ruimte in dit Hemeljournaal. Deze wilden we
er toch nog graag bij. De zeespiegel stijgt, de waarnemingen en metingen van deze satelliet
zullen zeker van groot belang zijn voor onze aanpak voor het klimaatherstel!
Deze Sentinel-6 Michael Freilich Satelliet is één van de twee identieke satellieten die
continu de zeespiegel zullen waarnemen en meten voor minstens de volgende 10 jaren en
langer. Lancering is gepland om 2.31 p.m. EST (UTC-5), dus 20.31 uur MET, onze tijd, op de
Vandenberg Air Force Base in California.

Afbeelding 2.
De Sentinel-6 Michael
Freilich Satellite,
bron NASA
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wo 11 november
6.31 u. De Maan bedekt n Virginis.
De ster n Virginis, variabele ster met magnitude +4,0, een rode reus, wordt
om 6.31 u. bedekt door de voor 21% verlichte kant van de Maan. Je vindt

**

beide in het zuidoosten, op 34° hoogte. De uittrede vindt plaats om 7.34 uur
aan de schaduwzijde van de Maan, dat is tijdens de schemering, en dus niet
meer zichtbaar.

Afbeelding 1. 11 11 2020, 6.31
uur, 34°, ZO, Maan bedekt n
Virginis, bron Stellarium

Afbeelding 2. Op 11 11 2020, 6.31 uur,
34°, ZO, de Maan bedekt n Virginis,
bron Stellarium
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vr 13 november
6.00 u. - 7.15 u. De Maan in mooie samenstand met Venus, Mercurius en Spica.

*

Deze samenstand is ook besproken in rubriek ‘Jeugd’.
De Maan zien we ‘s ochtends, gezien hij in fase is van het laatste Kwartier. Je kan
kijken vanaf 6.00 uur, in het oostzuidoosten, je vindt de Maan op een hoogte van
6° en Venus op een hoogte van 9°, (Spica staat op slechts 3°, dus niet goed te

*

zien) alle in sterrenbeeld Maagd. Kijk ook even de dagen voordien en nadien!

Spica
Afbeelding 1. Op 13 11 2020, 6.00 uur, 6 - 9°, OZO,Maan, Venus, (Spica 3°), bron Stellarium

Rond 6.45 uur staat Mercurius zo’n 5° boven de horizon in het oostzuidoosten.
Rond 7.15 uur staan
Maan (op 19°), Venus,
Mercurius (op 9°) en Spica
heel mooi samen. Zoals je
in de tabellen van

Spica

Afbeelding 2. Op 13 11 2020, 7.15 uur, 9 - 19°, van OZO tot ZO,
Maan, Venus, Mercurius, Spica, bron Stellarium
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zonsopkomst kan zien,
staat de zon op om 7.55
uur en begint de
schemering rond 7.19 uur
(tijdstippen voor Brussel).
Met sterker wordend
daglicht is het langer
volgen niet meer
mogelijk. Zie afbeelding 2.

za 14 november
7.00 u. Smalle maansikkel Jeugd

*

De Maan komt te Ieper op om 6.40
uur, de Zon om 8.04 uur. De
burgerlijke schemering start 7.28
uur. Rond 7.15 uur is er dus een
kleine kans om de smalle

*

Spica

maansikkel te vinden in het
oostzuidoosten, laag aan de
horizon, 5°. Begin al eerder te
kijken, zo zijn je ogen goed
afgestemd, en een heel goed zicht
op het oosten tot het zuidoosten is
noodzakelijk!

Afbeelding 1. 14 11 2020, 7.15
uur, 5°, OZO, smalle maansikkel,
bron Stellarium

Maan in perigeum
De Maan staat in zijn baan in het perigeum. Dit is het punt op zijn baan dat dichtst bij
de Aarde ligt. Dit is dan ook de reden dat we de Maan op dit punt in haar baan iets
groter lijkt dan anders, al is dit moeilijk te zien bij een smalle maansikkel, die slechts
1% verlicht is!

Afbeelding 2. Perigeum en
apogeum van de Maan op zijn
baan rond de Aarde.

Afbeelding 3. Grootte van de maan in perigeum
en apogeum. Bij volle maan en niet zichtbaar bij
dunne maansikkel.
© Astronomische Foto's van Frans Kerren
http://franskerren.jalbum.net
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za 14 november
1.49 u. In de nacht van zaterdag op zondag, Lancering NASA Space X Crew-1 naar ISS.
Jeugd De lancering is gepland om 7.49 p.m. EST, dat is 1.49 uur MET, zondagochtend,
onze wintertijd, vanaf het Kennedy lanceerplatform 39A. Zij zullen de drie astronauten
vervoegen van Expeditie 64, zie rubriek ‘opgevolgd’ van deze editie. Vaak worden
lanceringen uitgesteld, we volgen dit mee op! Alle info over lanceringen vind je op
https://www.nasa.gov/launchschedule/

Afbeelding 1. Crew-1.
Nasa astronauten
Shannon Walker,
Victor Glover, Mike
Hopkins en astronaut
‘Japan Aerospace
Exploration Agency’
Soichi Noguchi
Credits SpaceX

17.30 u. Alle Galileïsche manen ten oosten van Jupiter.
Jupiter staat om 17.30 uur in het zuiden, op een hoogte van 16° als de schemering
bijna verdwenen is. Vanaf dan kunnen we Jupiter en zijn manen, Europa, Io,

**
**

Ganymedes en Callisto waarnemen, alle ten oosten van Jupiter. Zij blijven zichtbaar
tot rond 20.15 uur, dan staan ze nog op een hoogte van 5°, daarna staan ze te laag
en gaan ze onder in het zuidwesten. Kijk nu nog even naar deze maantjes zolang het
kan, zoals vermeld bij het overzicht van de planeten zal het wachten zijn tot Jupiter
binnen enkele maanden in 2021, terug ‘s ochtends zichtbaar is.

Afbeelding 2. 14 11 2020, uur, 16°, Z, Jupiter en manen, bron Stellarium
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zo 15 november
Het is Nieuwe Maan. Een goede periode om meteoren waar te nemen! Jeugd

*

21 u. Het maximum van de meteorenzwerm I-Aurigiden. Jeugd
Het is een goede periode om meteoren te kijken! Tip is goed warm kleden dat
je een tijd buiten kan waarnemen. Zorg dat je een zo groot mogelijk deel van
de heldere nachtelijke hemel ziet!
De meteorenzwerm I-Aurigiden (Iota Aurigiden) bereikt zijn maximum rond 21
uur. HZR is 8, dit wil zeggen dat we gemiddeld 8 meteoren per uur zouden zien
moest de radiant in het zenit liggen. ZR is 7, dit betekent dat we toch
gemiddeld 7 meteoren per uur zien, omdat de radiant tamelijk hoog staat. De
radiant is in de Voerman (Auriga, Aur) gelegen, bij de ster I, iota Aurigae of
Hassaleh. Zie afbeelding.
Er zijn nog andere meteorenzwermen in deze periode! We kunnen we in totaal
zo’n 25 meteoren per uur zien! Eén van die meteorenzwermen zijn de
Leoniden, die hun maximum hebben op dinsdag 17 november, dus voor het
volgende Hemeljournaal. Zoals we al eerder in een Hemeljournaal zegden, het
is niet makkelijk om van een waargenomen meteoor te kunnen zeggen tot
welke zwerm die behoort, het mooiste is in elk geval de meteoren te zien!

I-Aurigae, Hassaleh
I-Aurigiden

Afbeelding 1. 15 11 2020, 20.30 uur, 30°, ONO, I-Aurigiden, bron Stellarium
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zo 15 november
Mars is stationair
Mars reist door de ruimte in een
elliptische baan rond de Zon.

*

Mars zien we nu zeer goed en
makkelijk. De Aarde reist ook in
een elliptische baan rond de Zon.
Wij, vanop Aarde zien toch iets
speciaal.
Op 9 september leek het alsof
Mars stil stond, en begon in de

***

andere richting te bewegen. We
noemen dit de retrograde
beweging. Vandaag, 14
november lijkt Mars opnieuw stil
te staan, hij is opnieuw stationair.
Daarna reist hij terug in de
‘normale’ richting. Dit kan je best
volgen door ‘s avonds op
hetzelfde tijdstip te kijken, en je
waarneming te noteren, dat alles
is wat moeilijker.

Afbeelding 1. Schema van retograde beweging.

Mars

Afbeelding 2. 15 11 2020,
20.00 uur, 42°, ZZO, Mars,
bron Stellarium
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Sterrenbeeld van de week X

Vissen, Pisces, Psc
Het sterrenbeeld de Vissen behoort
tot de dierenriem, deze ligt op en
rond de ecliptica, en wordt in de
afbeelding rechts, als een blauwe lijn
weergegeven. De Vissen zijn het best
waar te nemen in begin van de
maand november. Het sterrenbeeld
valt niet meteen op, omdat de
sterren niet zo helder zijn.
De meest heldere ster is Eta 
Piscium. Zijn magnitude is 3,6 en is
een gele reus.

Afbeelding 1. sterrenbeeld Vissen
bron: ©The International Astronomical Union

In de buurt van deze ster staat het spiraalvormig sterrenstelsel M74. Dit ligt op 35
miljoen lichtjaar afstand, en er zou veel stervorming in plaatsvinden.

Afbeelding 2.
9 11 2020,
19.00 uur,
Mars 27°, OZO,
Vissen 16-48°,
bron Stellarium

Stappenplan
Het sterrenbeeld Vissen staat tussen Pegasus, Waterman, Ram, Driehoek en
Andromeda. Volg Mars in het sterrenbeeld Vissen vanaf 19 u., tussen het oosten en
zuidoosten. Rond 23 u. staan ze op hun hoogst in het zuiden. Daarna maken ze een
grote dalende boog waarbij ze ondergaan rond 4 u. in het westen.
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Weetje van de week

Io, maan van Jupiter
Io is één van de vier Galileïsche manen, en is de maan dichtst bij Jupiter.
Io is gekend voor haar sterk vulkanisme,
in ons zonnestelsel is zij het meest
vulkanisch actieve hemellichaam. Na de
Zon en Venus is Io de warmste plek op
ons zonnestelsel. De vulkanen op Io
spuwen zwavel of mogelijks
zwaveldioxide uit, daarom heeft Io een
gele kleur.

Io heeft een
diameter van 3642
km.
Afbeelding 1. Io,
bron Stellarium
(Nasa, met
kleurbewerking)

De ruimtesonde ‘New Horizons’ had als hoofddoel
Pluto en Charon te bezoeken. Onderweg kwam hij
voorbij Jupiter, die hij nodig had voor een
zwaartekrachtslinger. Bij deze passage heeft hij foto’s
genomen van o.a. Io. De vulkaan Tvashtar spuwt de
lava tot 330 km hoog. Zie afbeelding 2.
Afbeelding 2. Io, vulkaan Tvashtar actief, bron Stellarium

De vulkaan Loki Patera produceert de meeste warmte van alle vulkanen in ons
zonnestelsel en de oppervlakte van de caldera, dat is de krater, is 10 000 km2.
Io kijkt altijd met dezelfde zijde naar Jupiter. Er staan nog twee manen, Europa en
Ganymedes dichtbij Io en Jupiter. Zo dichtbij dat Io hun ‘zwaartekracht’ voelt in
wat wij ‘getijdenwerking’ noemen. Io ‘wiebelt’ dus in de ruimte. Dat is zo sterk,
dat het oppervlak van Io ongeveer 100 m buigt en strekt. Dit geeft interne
wrijving, en er wordt warmte binnenin Io gegenereerd. Een tweede reden voor
ontstaan van de warmte is de reis van Io rond Jupiter, Io reist door de sterke
magneetvelden van Jupiter. Dit geeft niet zo veel energie als de getijdenwerking,
maar is toch van belang, er zou hierdoor ook 1000 kg stof per seconde verdwijnen
van Io.
Zoveel vulkanisme zorgt ervoor dat er op Io niet veel inslagkraters zijn!
Recente gegevens tonen aan dat Io een eigen magnetisch veld zou kunnen
hebben, gegevens van de Galileo ruimtesonde.
Zeker een interessante maan om eens iets verder over op te zoeken!
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FOTO van de Week
• Sander Clemmens
• De planeet Mars
• Camera CMOS QHY5-II op C6 NexStar Evolution 6
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