WEEK VAN

23 TOT EN MET
30 novem ber
2020
Eveneens
verkrijgbaar als
videoclip, meer
info op onze
facebook en
website.
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Planeten
Mercurius is nog net te zien in de ochtendschemering,
heel laag in het zuidoosten. Na 27 november is hij niet
meer te zien, hij nadert de Zon. Hij staat op 20 december
in bovenconjunctie met de Zon.
Afbeelding 1a. Mercurius, bron: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory/Carnegie

Venus is ‘s ochtends te zien in het zuidoosten, komt
steeds later op, staat steeds lager aan de horizon, nadert

*

de Zon, maar blijft in 2020 ‘s ochtends goed te zien.
Afbeelding 2a. Venus, bron : NASA/JPL-Caltech

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. We zien Mars in het
oostzuidoosten na de avondschemering, en hij gaat ‘s nachts steeds
vroeger onder in het westen, deze week is dat even vóór 4 uur.
Afbeelding 3a. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

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. Begin deze week is dat vanaf 20.15 uur voor Jupiter en
voor Saturnus rond 20.30 u. Hun zichtbaarheid neemt sterk af. We
zullen nog net hun prachtige conjunctie kunnen zien op 21 december!
Daarna zien we ze enkele maanden niet meer, tot ze ‘s ochtends vroeg
terug te zien zijn.

Afbeelding 4a. Jupiter,
bron: NASA, ESA, A. Simon (GSFC),
and M.H. Wong (Univ. of
California, Berkeley)

De Galileïsche manen van Jupiter zijn nog mee te volgen,
vanaf lente volgend jaar is het vroeg opstaan om ze te
bekijken!
Van nu tot eind december bij hun conjunctie, neemt de
afstand tussen de beide planeten verder af, 30 november
is dit nog 2,3°.

Afbeelding 5a. Saturnus, bron: NASA, ESA, A.
Simon (GSFC), M.H. Wong (University of
California, Berkeley) and the OPAL Team

Uranus en Neptunus zijn ook te zien, weliswaar door een
telescoop. Uranus is bijna de hele nacht te zien, Neptunus is ‘s
avonds te zien tot rond 1 u.
Afbeelding 6a. Uranus, bron:NASA/Space Telescope Science Institute

Volg deze link vannacht , van hemelwaarnemen.com, als je
detailinfo wenst over de planeten.
Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL
De tweede (b) afbeelding van elke planeet is een foto genomen met een Celestron 11-inch Schmidt Cassegrain met een Barlow
op f/29 en bewerkt met Lucky Imaging. Door de bewerking geven ze niet het beeld dat je ziet door een telescoop, maar een iets
betere versie. Bron: © 1997 - 2017 Jerry Lodriguss Website: https://www.astropix.com
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Zon en Maan

planetoïden en satellieten
Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

***

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above
Deze week is het ISS elke dag goed te zien, volg de links!

Satellieten volg voor info de link satellieten

*

Deze week zijn er ook veel satellieten goed te zien, volg de link van
satellieten, Heavens Above.

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
In blauw tips voor de jonge jeugd, en volgende bladzijde.

Maandag 23 november

Vrijdag 27 november
•

De Maan in apogeum.

Dinsdag 24 november
•

De Maan bedekt ster SAO
128621, uittrede 17.18 u.

Zaterdag 28 november
•

17.20 u. - 19.32 u. De vier
Galileïsche manen ten oosten van
Jupiter.

•

19.15 u. Callisto verdwijnt in de
schaduw van Jupiter.

Woensdag 25 november
•

21.00 u. 25 11 De Maan 5° ten
zuiden van Mars.

Donderdag 26 november
•

Maan en Mars, de mooie
samenstand kan je zien op
woensdag 25 en vandaag!

TIP!
TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN
In ons hemeljournaal staan bij verschillende
waarnemingen tijdstippen. Deze zijn

Zondag 29 november
•

8 u. Neptunus is stationair.

Maandag 30 november
•

Volle Maan 5° ten noorden van
Aldebaran, a Tauri

•

18.56 u. Galileïsche maan Europa
staat ten zuiden van Ganymedes.

•

19.12 u. De schaduw van
Ganymedes verlaat de schijf van
Jupiter

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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Jeugd!

Gezocht!
Een korte toffe naam voor deze
rubriek. Zend je idee en naam door
vóór 1 december naar
info@astrolab.be!

Mooie samenstand van de Maan en Mars
op woensdag 25 11 en donderdag 26 11.
Samenstanden worden dikwijls beschreven
op momenten dat ze dichtst staan, of pal
ten noorden of ten zuiden van. Wij
beschrijven graag wat we kunnen zien van
de reis die zij ‘s nachts maken. Bij minder
goed weer zijn er dan ook meer momenten
om de samenstand te zien. Deze keer ook
op donderdag!

Afbeelding 1. 25 11 2020, 18.00 uur, OZO,
Maan en Mars, bron Stellarium

Samenstand van Maan en Mars op
woensdagavond 25 11.

*

Woensdagavond rond 18.00 u. staan de
Maan en Mars samen in sterrenbeeld de
Vissen, in het oostzuidoosten, zie
afbeelding 1.
Om 21 uur staat de Maan onder Mars (ten
zuiden van). Je kan dit zien in het
sterrenbeeld Vissen, in het zuiden, zie
afbeelding 2.
Ze reizen samen verder aan de hemel en
gaan ongeveer samen onder rond 4 uur.

Afbeelding 2. 25 11 2020, 21.00 uur, Z,
Maan en Mars, bron Stellarium

Boekentip: Sterren kijken voor kinderen
In dit boek vind je verschillende stappenplannen om
sterrenbeelden te vinden aan de nachthemel. Daarnaast geven
ze extra informatie over het mythologisch verhaal rond de
sterrenbeelden, uitleg over sterrenstelsel, planeten en zwarte
gaten, ….
EAN code: 9789401452410 Prijs: €15,99 te verkrijgen in
verschillende boekhandels, online webshops of bij de uitgever
zelf.
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Opgevolgd
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Wij geven jullie ook een verhaal mee uit de ruimte, ISS of ... Bennu, lancering SpaceX.
16 november 2020 1.27 u. Geslaagde Liftoff van de SpaceX Falcon 9 raket en de Crew Dragon.
Bij de lancering verliep alles goed. De
astronauten werden in hun
ruimtepakken gehesen, er was
volgens een strak plan tijd voor de
media, tijd voor de familie, tijd voor
een handtekening van de
astronauten op een muur in de
‘white room’. De vier astronauten
gingen iets meer dan twee uur op
voorhand aan boord.
Afbeelding 1. Liftoff van de SpaceX Falcon 9 raket en de Crew Dragon ruimtetuig met aan boord de astronauten Mike Hopkins, Victor
Glover, Shannon Walker en Soichi Noguchi. Credits Nasa TV

Het luik werd gesloten, en goed dat er tijd is om op veiligheid te letten, er was een klein lek dat in enkele
minuten opgespoord was, het luik werd voor een tweede keer gesloten, zonder verdere problemen.
Op het laatst werd de brandstof getankt, en alles verliep zoals gepland met een succesvolle lancering, op
tijd. Na twee minuten was er ‘MaxQ’, een maximumpiek in mechanische stress, die werd goed doorstaan.
De supersonische snelheid werd gehaald. Trap 1 werd afgestoten en kwam na 10 minuten goed neer op het
platform in de Atlantische oceaan. Na 11 minuten werd trap 2 afgestoten. Na 19 minuten waren ze in een
baan rond de Aarde, en werd het neusdeel geopend.
Vanaf dan was het meest spannende deel reeds voorbij. Na minder dan een uur konden de astronauten
zich omkleden en daarna genieten van hun eerste maaltijd aan boord. Er zullen nog 11 maaltijden of snacks
volgen vooraleer ze aan boord zijn van het ISS.
17 november 2020 11.01 EST, 5.01 u.
MET. Docking van Crew Dragon is
geslaagd!
Het naderen van het ISS, het docken
en het openen van het luik liepen
vlot. Crew-1 is ontvangen aan boord
van het ISS! Afbeelding rechts toont
links commander Mike Hopkins en
rechts piloot Victor Glover, het
moment vlak voor docking.
Afbeelding 2. Bron NASA
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Opgevolgd

Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
18 november 2020 Meteoren!
Om meteoren te zien deze dagen is het opklaringen afwachten! Bij AstroLAB zijn er al enkele mooie
meteoren waargenomen! Medewerker Franky Dubois zorgt voor de spectaculaire beelden. Hieronder twee
opnames bij AstroLAB van 18 11 2020, met indrukwekkende radioreflectie. Een lang nalichtend spoor van
16,5 minuten bij de opname van 3.24 UT (links) en bij de opname 3.43 UT (rechts) ongeveer 10 minuten.

Rechts
Het nalichtend spoor
van meteoor 18 11
2020 3.43 UT.

Onder
Meteoor 19 11 2020
4.24 UT. De inzet rechts
onderaan is de radio
reflectie op het VVSbaken met dank aan
Willy Camps.

Al deze meteoren werden gezien in de periode van de
Leoniden. Of het al dan niet Leoniden zijn is niet gekend.
Daarvoor zijn meerdere waarnemingen en berekeningen
nodig van dezelfde meteoor.
Vooral genieten van het schouwspel, als het even helder
is.
© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis

di 24 november
De Maan bedekt ster SAO 128621, uittrede 17.18 u.

***

Vandaag bedekt de Maan de ster SAO 128621, magnitude 5,8. De intrede
vindt plaats bij daglicht en is dus niet te zien. De uittrede om 17.18 u.
kunnen we wel zien. Kijk daarvoor naar het zuidoosten in het
sterrenbeeld Vissen, op een hoogte van 18°. De witte pijl duidt de
relatieve verplaatsing van de ster aan achter de Maan.
De tijdstippen gelden voor Ieper, zet alles goed op voorhand klaar zodat je
het moment van uittrede kan waarnemen!

Afbeelding 24 11 2020, 17.18 uur, 18°, ZO, uittrede SAO 128621, bron Stellarium
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wo 25 november
21.00 u. De Maan 5° ten zuiden van Mars.

*

Woensdagavond kunnen we de
Maan en Mars samen volgen na
de schemering. Dit in het zuiden,
tussen 20° en 30° hoog.
Om 21 uur staat de Maan 5° ten
zuiden van Mars. Je kan dit zien in
het sterrenbeeld Vissen, in het
zuiden. De Maan staat op een
hoogte van 40, Mars op een
hoogte van 45°.
Ze reizen samen verder aan de
hemel en gaan ongeveer samen
onder rond 4 uur.

Afbeelding 1. 25 11 2020, 21.00 uur, Z, Maan 40° en
Mars 45°, bron Stellarium

do 26 november
De hele mooie samenstand van
Maan en Mars.

*

Donderdagavond kunnen we
opnieuw de Maan en Mars volgen
na de schemering, ze staan in het
sterrenbeeld de Vissen, in het
zuiden.
Op de afbeelding 2 zie je hoe ze om
21 uur ten opzichte van elkaar
staan, zo kan je makkelijk
vergelijken met woensdagavond.
Ze blijven gedurende de nacht bij
elkaar staan, Mars gaat onder rond
4 uur.
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Afbeelding 2. 26 11 2020, 21.00 uur, Z, Maan 42° en
Mars 45°, bron Stellarium

vr 27 november
De Maan in apogeum.

*

De Maan maakt een ellipsvormige baan rond de Aarde. Het apogeum is
het punt op deze baan dat verst van de Aarde ligt. Gezien de Maan verder
staat dan gewoonlijk, zien we ze alsof ze kleiner is. De afstand tussen
Aarde en Maan is in het apogeum 405 894 km (hemelwaarnemen.com).
De Maan is wassend, binnen drie dagen is het Volle Maan. De Maan is
dus heel helder, voor 90% verlicht en de volledige nacht te zien.

Afbeelding 1. De Maan, 27 11 2020, 18.00 uur, O, 20°. Bron Stellarium

Afbeelding 2: vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan,
bron: © Astronomische Foto's van Frans Kerren
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Afbeelding 3: baan van de maan rond de aarde
bron: eigen afbeelding gemaakt met iconen uit Microsoft Office

za 28 november
17.20 u. - 19.32 u. De vier Galileïsche manen ten oosten van Jupiter.

*

Vandaag zien we de vier Galileïsche manen ten oosten van Jupiter. We kunnen
ze volgen na de schemering, van zodra het voldoende donker is. De burgerlijke
schemering eindigt om 17.20 uur. Het kan zijn dat het dan nog te helder is,
maar lang zal het niet meer duren vooraleer we de vier maantjes kunnen
bewonderen. Dat kan met een verrekijker op statief of een kleine telescoop. De
afbeelding 1 toont wat je kan zien om 18.00 uur.
In het beeldveld van afbeelding 1 linksonder staat ster SAO 188610 HIP 97588,
deze heeft een magnitude 9,6 en kan enkel door grotere telescopen gezien
worden.
We kunnen dit schouwspel van de maantjes bewonderen totdat Jupiter om
19.32 uur in het zuidwesten staat, op een hoogte van 5°, en daarna ondergaat.

Afbeelding 1. 28 11 2020, 18.00 uur, 14°, ZZW, Jupiter en manen.
Linksonder in beeld ster SAO 188610. Bron Stellarium

19.15 u. Callisto verdwijnt in de
schaduw van Jupiter.

**

Om 19.15 uur verdwijnt Callisto in de
schaduw van Jupiter, dit gebeurt op
een hoogte van 7°, dus heel laag, en
vrij zicht op het zuidwesten is zeker
nodig.

Afbeelding 2. 28 11 2020, 19.14 uur, 7°, ZZW, Jupiter, Io, en
Callisto, één minuutje voor verdwijnen in de schaduw van
Jupiter. Linksonder in beeld ster HIP 97588 SAO 188610.
Bron Stellarium
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Io

Callisto

zo 29 november
8 u. Neptunus is stationair.
Neptunus heeft magnitude 7,8 en kan je zien in het sterrenbeeld
Waterman, met een telescoop of verrekijker op statief. Het maanden na
elkaar opvolgen van zijn oppositielus of retrograde beweging is wat
moeilijker, vandaar drie sterretjes.

Neptunus stationair 23 juni

Neptunus stationair 29 nov

Afbeelding 1. 29 11 2020, 20.00 uur, 33°, Z, Retrograde beweging van Neptunus, bron Stellarium

Neptunus reist sinds 1 01 2020 oostwaarts. Zie afbeelding 1
rechtsonder in het beeld. De datums zijn per 15 dagen aangeduid. Op
23 juni was Neptunus stationair, linksboven in de afbeelding. Hij begint
aan de westwaartse beweging. Op 11 september stond Neptunus in
oppositie. De westwaartse beweging eindigt vandaag. Daarna zie je op
de afbeelding in een kort lijntje hoe Neptunus in december zijn weg
verder zal zetten op een baan in de normale richting.
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ma 30 november
Mooie samenstand Volle Maan en Aldebaran, a Tauri
De Volle Maan staat op 30 november
om 20.00 uur in het zuiden in de
Stier, op zo’n 6 graden ten oosten van
Aldebaran, a Tauri. Aan de horizon
zien we ook het sterrenbeeld Orion
opkomen.
Wil je al eerder deze avond naar de
Volle Maan kijken, dan kan dat. Rond
18 uur vind je de Volle Maan en
Aldebaran in het oostnoordoosten op
een hoogte van 5°, daarvoor is een
heel open zicht nodig om dit te zien!
Orion is dan nog niet opgekomen.
Je kan de Volle Maan en Aldebaran
de hele nacht volgen in de Stier, tot
ze ‘s ochtends voor de schemering
ondergaan.

Afbeelding 1. 30 11 2020, 20.00 uur,
Maan 26°, Aldebaran 24°, bron Stellarium

18.56 u. Galileïsche maan Europa staat ten zuiden van Ganymedes.
19.12 u. De schaduw van Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter.
Deze mooie samenstand is te zien om 18.56 uur, op een hoogte van 8°, in het zuidwesten.
Je kan ze uiteraard volgen van schemering, rond 17.30 uur, tot ondergaan, dat is het
mooist, dan zie je ze bewegen ten opzichte van elkaar. Je kan de schaduw van Ganymedes
ook de hele tijd volgen, tot hij van de schijf van Jupiter verdwijnt om 19.12 uur. Om 19.25
uur staan ze nog op een hoogte van 5° in het zuidwesten, daarna gaan ze onder.
Callisto

schaduw van
Ganymedes
Io
Ganymedes
Europa
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Ganymedes
Europa
Afbeeldingen 2 en 3. 30 11 2020, 18.56 uur, 8°, ZW, Jupiter, Io, Europa,
Ganymedes en zijn schaduw, Callisto. Bron Stellarium

Sterrenbeeld van de week
Giraffe, Camelopardalis
(Cam )
De Giraffe is een groot maar onopvallend
sterrenbeeld. Het is het hele jaar zichtbaar aan
de noordelijke sterrenhemel omdat het nabij de
Poolster staat. Dergelijke sterrenbeelden en
sterren noemen we circumpolair. De Giraffe is
moeilijk te vinden omdat het geen heldere
sterren heeft. Je moet dus op een donkere

γ

CS

β

plaats staan om het sterrenbeeld te zoeken.
Zijn helderste ster is Beta β Cam, een ster met
m = 4,0 dan volgt CS Cam, een veranderlijke
dubbelster met een gemiddelde magnitude van
4,2 . De andere hoofdsterren zijn: Alfa α Cam
met m = 4,3 en Gamma γ Cam met m = 4,6.

Afbeelding 1: sterrenbeeld Giraffe,
bron: © Astropolis

Tussen Beta Cam en CS Cam ligt een open sterrenhoop NGC 1502. Ten westen van Alfa α Cam,
bijna in de Grote Beer vind je NGC 2403, een spiraalvormig sterrenstelsel
Wist-je-dat-je: de Vlaamse astronoom Petrus Plancius (1552-1622), Pieter Platevoet afkomstig
van Dranouter, introduceerde voor het eerst dit sterrenbeeld op zijn hemelglobe in 1612.

Stappenplan
Poolster

CS

γ
α
β

Capella

De Giraffe ligt tussen de Poolster en
de ster Capella. De Poolster is de
staart van de Kleine Beer. Die je kan
vinden met behulp van de Grote
Beer. Capella is de helderster van de
Voerman, die je kan herkennen aan
zijn vijfhoekige vorm.
De voorste benen van de Giraffe
worden gevormd door Alfa α en
Beta β Cam en lopen richting het
sterrenbeeld Voerman. Zijn

Afbeelding 2 en 3. 27 11 2020, 19.00 uur. Giraffe met Poolster
en Capella in noorden tot noordoosten. Bron Stellarium
© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis

achterpoten worden gevormd vanaf
CS Cam en lopen langs Perseus. Zijn
hoofd vertrekt van Gamma γ Cam
richting de Poolster.

Weetje van de week

Ganymedes, JIII
Ganimedes, JIII, de derde Galileïsche maan van Jupiter, is de grootste maan in ons
zonnestelsel, anderhalf keer onze Aardse ‘Maan’. Hij werd ontdekt door Galileo Galilei
op 7 januari 1610. De naam Ganymedes werd gegeven door astronoom Simon
Marius, naar de Griekse verhalen.
Het is het negende grootste object in het zonnestelsel, en de grootste zonder echte
atmosfeer. Hij heeft een diameter van 5268 km.
Ganymedes is opgebouwd in drie delen, de buitenste laag bevat silicaatgesteentes en
ijs. Daaronder is misschien ook een gigantische interne oceaan van water. Zijn kern
bestaat uit vloeibaar metaal, sterk ijzer- en zwavelhoudend.
Het oppervlak kent twee soorten terreinen.
Donkere gebieden beslaan 1/3 van het
oppervlak met impact kraters en zijn zo’n
vier miljard jaar oud. De lichtere gebieden
zijn bedekt met groeven en ribbels die net
iets minder oud zijn, maar toch ook zeer
oud. Waarschijnlijk is de oorzaak van de
groeven en ribbels tektonisch of
getijdenwerking, dit wordt verder
onderzocht.
Afbeelding Ganymedes, bron Wikipedia.

Ganymedes is de enige maan in ons zonnestelsel met een eigen magnetisch
veld. Dat ontstaat waarschijnlijk in de vloeibare ijzerhoudende kern. Het
eventuele bestaan van de enorme ondergrondse oceaan van water kan daar
ook een grote rol in spelen.

De ijle atmosfeer bevat zuurstof in verschillende vormen, atomisch,
gasvormig en ozon.
Gezien deze maan zoveel water zou kunnen bevatten is het heel interessant
deze maan te exploreren. Het project JUICE ‘JUpiter ICy moons Explorer’
wordt vanuit de ESA ontwikkeld. Jupiter, Ganymedes, Callisto en Europa
zullen bezocht worden. Lancering is gepland in 2022 en aankomst bij Jupiter
zal 2029 zijn! Jaren van werk, jaren van geduld en jaren reizen! Meer info:
https://sci.esa.int/web/juice/
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Film van de Week
• Mars in kaart gebracht door de astronomen van Pic du Midi
• Op een berg van 2 877 meter in de Hautes-Pyrénées staat een observatorium met
verschillende telescopen, museum en restaurant. De astronomen maakten verschillende
afbeeldingen van Mars tijdens de oppositie en voegden deze samen om jullie dit filmpje van
Mars te kunnen tonen. Dit deden ze met hun telescoop met diameter van 1 m.

• De volledige film kan je bekijken op:
https://www.youtube.com/watch?v=In5Km9LGPE0&feature=youtu.be
• Frankrijk, Pic du Midi Bigorre

Een realisatie van :

www.astrolab.be

www.astropolis.be

info@astrolab.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astrolabiris

www.facebook.com/astropolis.be

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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