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Planeten
Mercurius is niet meer te zien in december, we zien hem
terug vanaf de tweede helft van januari 2021.

Afbeelding 1a. Mercurius, bron: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory/Carnegie

Venus blijft zichtbaar aan de ochtendhemel in het
zuidoosten. Ze komt steeds later op en nadert de Zon.

*

Een uitdaging om haar zo lang mogelijk te zien,
waarschijnlijk tot de eerste helft van januari.

Afbeelding 2a. Venus, bron : NASA/JPL-Caltech

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. Mars zien we in het
zuidoosten na de avondschemering, en hij gaat ‘s nachts steeds vroeger
onder in het westen, deze week is dat rond 3.30 uur.
Afbeelding 3a. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

Jupiter en Saturnus zijn op weg naar een bijzondere conjunctie op 21
december! Jawel, precies de dag van het wintersolstitium! ‘s Avonds
zijn ze in het zuidwesten te zien, heel laag aan de horizon. Jupiter is de
helderste van de twee, en staat het laagst. Ze gaan steeds vroeger
onder. Waardoor hun zichtbaarheid sterk afneemt. Daarna zien we ze
enkele maanden niet meer, tot ze ‘s ochtends vroeg in maart 2021
terug te zien zijn. Ze zullen nog steeds dicht bij elkaar te vinden 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!
Afbeelding 5a. Saturnus, bron: NASA, ESA, A.
Simon (GSFC), M.H. Wong (University of
California, Berkeley) and the OPAL Team

Uranus met magnitude 5,7 is de hele nacht te zien, van na zijn opkomst
in de schemering in het oosten tot ondergaan in het noordwesten. Men
verrekijker op statief of telescoop kan je zijn kleur goed zien.
Afbeelding 6a. Uranus, bron:NASA/Space Telescope Science Institute

Neptunus met magnitude 7,8 is te zien met een telescoop vanaf zijn
verschijnen in het zuidzuidoosten rond 17.45 uur tot het ondergaan in
het westen rond 00.30 uur.
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo
wenst over de planeten.

Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL

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

Zon en Maan

planetoïden en satellieten
Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

***

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above
Het ISS kunnen we in onze streken deze week dagelijks zien, volg de linken
voor meer info!

*

Satellieten volg voor info de link satellieten
Deze week zijn er heel wat satellieten zichtbaar, volg de link voor meer info,
vul nog je waarnemingsdatum in.

Starlink-satellieten

*
Zon

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
tijdstippen en posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.
Deze week zijn er zeker enkele te zien!
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Weekoverzicht
In blauw tips voor de jonge jeugd, en tips op volgende bladzijde.

Maandag 30 november

Vrijdag 4 december

•

•

Volle Maan 5° ten noorden van
Aldebaran, a Tauri Jeugd!

•

18.56 u. Galileïsche maan Europa

Jeugd!

•

staat ten zuiden van Ganymedes.
•

17.23 u. Overgang van Io en
schaduw over Jupiter.

19.12 u. De schaduw van

Zaterdag 5 december

Ganymedes verlaat de schijf van

•

Jupiter

17.09 - 19.11 u. Alle Galileïsche
manen ten oosten van Jupiter.

Dinsdag 1 december
•

De Maan 4° ten zuiden van Pollux.

•

Begin van de weerkundige winter.

Jeugd!

18.50 u. MET Lancering SpaceX CRS21 Cargo Mission naar ISS Jeugd!

Zondag 6 december

Woensdag 2 december

•

Donderdag 3 december

23.15 u. De Maan 5° ten noorden
van Regulus Jeugd!

•

18.26 u. Callisto trekt over Jupiter.

Maandag 7 december
•

TIP!

03.45 u. De ster 46 Leonis (ES
Leonis) wordt bedekt door de
Maan.

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.
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Maandag 30 november mooie samenstand Volle Maan en Aldebaran, α Tauri

*

Vandaag kan je de Volle Maan spotten aan de
hemel. Dit in het sterrenbeeld Stier, bij zijn
helderste ster Aldebaran. Deze ster heeft nog een
tweede naam α (Alfa) Tauri. Tauri verwijst naar
de Latijnse naam van het sterrenbeeld Stier en
α (alfa) verwijst naar de eerste letter van het
Grieks alfabet. De alfa ster van een sterrenbeeld
is meestal de helderste, maar niet altijd.
Rond 20u moet je in oostelijke richting kijken om
de samenstand tussen de Maan en de ster
Aldebaran te vinden. Als je de Maan ziet dan
moet je 5° naar rechts opschuiven en daar staat
Aldebaran.

Afbeelding 1. 30 11 2020, 20.00 uur,
Maan 26°, Aldebaran 24°, bron Stellarium
Afbeelding 2. Hand en graden aan de hemel met
gestrekte arm, © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Wanneer is het Volle Maan?
Elke fase van de Maan komt één keer per
maand voor want de Maan maakt elke
maand één rondje rond de Aarde.
Afhankelijk van hoe de Maan tegenover de
aarde en de Zon staat zal je dus een andere
belicht deel zien van de Maan. Bij Volle
Maan staat de maan aan de andere kant
van de Zon tegenover de Aarde. Voor de
andere fasen van de maan kan je kijken op
de figuur hiernaast.
Afbeelding 3: Maanfasen bron: AstroLAB Iris met
iconen van freepik.com

App: NASA Selfie
Met deze app kan je een selfie maken die je plaatst in de helm
van een ruimtevaarder. De achtergrond van de ruimtevaarder kan
je zelf kiezen. Je kan jezelf plaatsen bij een sterrenstelsel of
nevel. Kies zelf maar het spectaculairste plaatje. Bij elke
achtergrond krijg je bijkomende informatie in het Engels. Maar
een foto maken is zeer eenvoudig en best wel cool.
Afbeelding 4. NASA Selfie
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Opgevolgd!
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Zaterdag 21 10 2020 18.17 u. Geslaagde lancering van Sentinel-6 Michael Freilich satelliet!
De lancering van de Sentinel-6 Michael Freilich satelliet met een SpaceX Falcon 9 raket
vanaf Vandenberg Air Force base in California is geslaagd! Sentinel 1 tot 5 satellieten en de
Jason reeks satellieten reizen al in een baan rond de Aarde als weersatellieten. Dit is een
eerste van de Sentinel-6 reeks, er volgen er nog.
De Sentinel-6 zal over de hele aarde de hoogte van het zeeniveau opmeten. Aan boord is
een ‘Poseidon-4 radar altimeter’ en ‘microwave radiometer’. Om de 10 dagen maakt deze
satelliet een kaart van 95% van de ijsvrije oceanen. Zeespiegel en kusten kunnen op een
nauwkeurigheid van minder dan een centimeter worden gemeten. De metingen geven info,
temperatuur en vochtigheid, over de volledige atmosferische kolom erboven. Dat zal
verbeteringen geven bij weersvoorspellingen, navigatie langs kusten, voorspellen van
intensiteit van orkanen, voorspellingen voor visserijen, en van belang zijn voor alle
kustgemeenschappen.

Afbeelding 1. De satelliet klaar voor transport van
Duitsland naar Vandenberg Air Force Base in
California, USA. Bron ESA.

Afbeelding 2. De container met satelliet wordt voorzichtig
uitgeladen in California. Overgevlogen op 24 09 2020.
Bron ESA.

Afbeelding 3. De satelliet rechts, de kop van de raket
links. Bron ESA
Afbeelding 4. De satelliet in
de raketkop. Bron ESA
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Opgevolgd
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Mooi is dat deze samenwerking tussen ESA, Europese Commissie, EUMETSAT, NASA, NOAA
en CNES, voor gezamenlijk begrip over zeespiegelstijging zorgt en dus een beter inzicht in
klimaatwijziging geeft! De data zijn voor iedereen volledig toegankelijk.
De satelliet is ook genoemd naar Michael Freilich, begon als oceanograaf, en daarna werd
hij directeur van NASA’s Earth Science Division. De satelliet kreeg nog zijn naam tijdens zijn
leven, hij overleed op 5 augustus 2020.

Afbeelding 1. Boven Michael Freilich. Bron ESA.

Afbeelding 2. Rechts Falcon 9 raket met satelliet in de top van de raket. Met
speciaal op maat gemaakt transport op weg naar de lanceerbasis. Bron ESA.

Lancering is geslaagd! Na veel technisch vernuft en na 58 minuten in de ruimte reist de satelliet
in een baan rond de aarde. Zijn snelheid is iets meer dan 4 mijl per seconde, dat is van Parijs tot
aan de lanceerbasis in 20 minuten. Na een paar baancorrecties reist hij op een baanhoogte van
1336 km.
De Sentinel-6 wordt zo bijgestuurd dat hij in dezelfde baan komt als satelliet Jason 3, hij volgt
deze op 30 seconden! Aan die snelheid! Dat is nodig om de data van de Jason-3 te kunnen ijken
met die van de Sentinel-6. Zo zal de nieuwe data volledig vergelijkbaar zijn met de vorige.
Wil je graag nog meer info,
je vindt nog meer inhoud
op beide links:
https://www.nasa.gov/pressrelease/nasa-us-andeuropean-partners-launchmission-to-monitor-globalocean

http://www.esa.int/Applicati
ons/Observing_the_Earth/Co
pernicus/Sentinel-6
Afbeelding 3. Geslaagde liftoff om 18.17 u. MET. Bron ESA.
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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

di 1 december
Begin van de weerkundige winter.
Deze omvat de maanden december, januari en februari. Voor weerkundigen en
statistieken is het nodig dat deze perioden op vaste dagen beginnen en
eindigen. Dan kunnen ze gemiddelde waarden van temperatuur, neerslag,
zonneschijnduur, … uitrekenen en vergelijken met vorige jaren. Zou het dit jaar
warmer of kouder zijn dan vorig jaar, hebben we meer sneeuwdagen?
Hieronder alvast de gegevens van de winter 2020 die dus startte in december
2019. De astronomische seizoenen hangen af van de stand van aarde t.o.v. de
zon. Meer daarover op 21 december bij de start van de winter!

Afbeelding 1: overzicht
seizoenen, ©IVN, www.ivn.nl,
Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid

Afbeelding 2: gemiddelde
meteorologische waarden
winter 2020 © KMI 2020,
www.meteo.be
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vr 4 december
De Maan 4° ten zuiden van Pollux Jeugd!
De dichtste samenstand van Pollux, de Bèta-ster (β Gem) van het
sterrenbeeld Tweeling kan je zien om 1.54 uur. Dan staan ze op ongeveer
4° van elkaar. Je kan de avond ervoor (3 december) reeds deze
samenstand zoeken. De avond van 4 december staat de Maan al in een
ander sterrenbeeld, de Kreeft. Op 3 december omstreeks 21 uur kijk je
in oostnoordoostelijke richting. Op ongeveer 10 à 15° boven de horizon
kan je de Maan zien. Schuif dan 3° op naar links en daar staat Pollux.

Pollux

Afbeelding 1. 3 12 2020, 21.00 uur, ONO, Maan en Pollux, bron Stellarium

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

za 5 december
17.09 - 19.11 u. Alle Galileïsche manen ten oosten van Jupiter.
Jupiter staat om 18.00 uur in het zuidzuidwesten, op een hoogte van 12°
als de schemering bijna verdwenen is. Vanaf dan kunnen we Jupiter en
zijn manen, Europa, Io, Ganymedes en Callisto waarnemen, allen ten
oosten van Jupiter. Zij blijven zichtbaar tot rond 19.11 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 1. 5 12 2020, 18.00 uur, ZZW, Jupiter en manen, bron Stellarium
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za 5 december
18.50 u. MET Lancering SpaceX CRS-21 Cargo Mission naar ISS
De lancering van de SpaceX CRS-21 Cargo Mission staat gepland om 11.39
a.m. EST, 17.39 MET. Deze wordt gelanceerd met de Falcon 9 raket vanaf
het Kennedy Space Center in Florida, Launch complex 39 A. Het gaat om
leveren van NASA wetenschappelijk onderzoeksmateriaal, voeding en
materialen naar het ISS.
Lanceerdatums worden soms uitgesteld, volg het mee op
https://www.nasa.gov/launchschedule/
Meer info over Cargo missies vind je via deze link:
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/launch/spacex.ht
ml

Afbeelding. Een vorige lancering van de Falcon 9 raket, onbemand, met cargo, wordt gelanceerd
op Lanceercomplex 40 te Cape Canaveral. Bron NASA

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

zo 6 december
23.15 u. De Maan 5° ten noorden van Regulus Jeugd!
Als de Sint zijn pakjes pas deze nacht zou rondbrengen dan zou hij een
mooie samenstand zien tussen de Maan en de ster Regulus. Dit is de
Alpha-ster (α Leo) van het sterrenbeeld Leeuw. Om 23.15 uur. bereiken
de Maan en Regulus hun dichtste samenstand. Maar dan staat de Maan
net 5° boven de horizon, waardoor je een vrij zicht moet hebben op het
oostnoordoosten om dit te kunnen zien. Gedurende de nacht kan je nog
steeds een mooie samenstand spotten, alleen wordt de afstand groter.

Afbeelding 1. 6 12 2020, 23.15 uur, ONO, Jupiter en manen, bron Stellarium
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ma 7 december
03.45 u. De ster 46 Leonis (ES Leonis) wordt bedekt door de Maan.

**

46 Leonis is een ster uit sterrenbeeld de Leeuw. Het is een veranderlijke
ster, dus zijn helderheid varieert. Deze avond is zijn helderheid m = + 5,4.
De ster verdwijnt om 3.45 uur achter de rand van de Maan en komt om
4.57 uur tevoorschijn. Zet alles op voorhand scherp en bekijk het reeds
voor de bedekking, zo vind je makkelijker alle belangrijke momenten.
De opgegeven uren zijn voor elke waarnemingsplaats anders.

Afbeelding 1. 7 12 2020, 03.45 uur, ZZO, ster 46 Leonis
en Maan. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 7 12 2020, 04.57 uur, ZZO, ster 46 Leonis
en Maan. Bron Stellarium

Afbeelding 1. 7 12 2020, 03.45 uur,
ZZO, sterrenbeeld Leeuw en Maan.
Bron Stellarium
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Sterrenbeeld van de week
Walvis, Cetus, (Cet)
Sterrenbeeld de Walvis is gelegen net
onder de ecliptica, blauw op de figuur
rechts. Dat heeft als gevolg dat de Maan
en de planeten af en toe in Cetus staan.
Dan kunnen zij ook de sterren van Cetus af
en toe bedekken.
De best gekende ster uit Cetus is Mira, o
omicron Ceti, betekenis ‘de
wonderbaarlijke’. Mira is een veranderlijke
ster. Een pulserende rode reus die op het
einde van zijn leven niet stabiel is en
inkrimpt en uitzet. De variaties in
helderheid zijn niet voorspelbaar en
variabel. Andere sterren die dezelfde
eigenschappen hebben worden ‘Mira

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Walvis
Bron: ©The International Astronomical Union

Stappenplan

variabelen’ genoemd.
M77 is een bijzonder balkspiraalvormig
sterrenstelsel op 47 miljoen lichtjaar van
ons, en is daarbij één van de verste
Messierobjecten. Er is een
indrukwekkende lichtkracht in het
centrum, met daar een superzwaar zwart
gat. M77 heeft magnitude 9,6 vandaar
enkel met grote telescopen goed zichtbaar.
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De Walvis is gelegen tussen de Vissen
en Eridanus. Kijk ‘s avonds in het
zuidoosten. Om 20.00 u. staat zijn kop
in het zuidoosten, zijn staart bijna in het
zuiden. Zijn poten (of vinnen?) op
ongeveer 15° en zijn kop op 40°. Je kan
hem de hele week de hele nacht volgen,
rond 23.00 u. staat hij het hoogst in het
zuiden, en rond 5.00 u. gaat hij onder.

Afbeelding 2 en 3. 30 11 2020, 20.00 uur. Walvis, of
andere naam, Zeemonster. Bron Stellarium

Weetje van de week

Callisto, JIV
maan van Jupiter
De maan Callisto is bijna even groot als Mercurius, en is de tweede grootste maan van
Jupiter, na Ganymedes. Het is de derde grootste maan, diameter van 4821 km, in het
zonnestelsel. Net zoals de drie andere ‘Galileïsche’ manen zijn ze ontdekt door Galileo
Galilei in 1610, en is de naam gegeven door Simon Marius.
Callisto heeft de meeste inslagkraters van het zonnestelsel! Grote vulkanen zijn er niet,
ook geen tektoniek. De buitenste laag is een korst van ijs en steen, tussen 80 en 150
km diep. Deze zou 4 miljard jaar oud zijn, de begintijd van ons zonnestelsel. Daaronder
is men niet zeker van de samenstelling. Het kan gaan om een 10 km diepe oceaan van
water, of een bijna 250 - 300 km diepe oceaan van water en ijs. Mogelijks is dit veel
dunner, en is de bovenliggende laag dikker. De kern zou uit silicaatgesteente bestaan.
Als men meer wil weten is verder onderzoek zeker nodig.

De maan Callisto ligt dicht genoeg
bij Jupiter om de invloed te voelen
van het uiterst sterk magnetisch
veld van Jupiter. Hij staat verder van
Jupiter dan Io, Europa en
Ganymedes die samen onder
invloed zijn van de getijdenwerking.
Callisto heeft die invloed niet.
Afbeelding. Callisto, foto genomen door Galileo
ruimtesonde mei 2001, enige volledige foto van
Callisto bron Wikipedia/NASA

De zeer dunne atmosfeer bevat koolstofdioxide en waarschijnlijk een heel
klein beetje moleculaire zuurstof, en een intense ionosfeer. Dit laatste is een
laag met geladen deeltjes.
Samen met vermoedelijke grote oceaan van water diep in deze maan, blijft
ook deze maan interessant voor onderzoek naar leven.
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FOTO van de Week
• Marcel Vanalderweireldt
• Maan
• 25 11 2020 te Bredene

Een realisatie van :
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Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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