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Planeten
Mercurius is niet meer te zien in december, we zien hem 

terug vanaf de tweede helft van januari 2021.

Jupiter en Saturnus staan na hun conjunctie nog steeds dicht bij elkaar! 

‘s Avonds zijn ze na de schemering, nog net voor hun ondergaan in het 

zuidwesten te zien, heel laag aan de horizon. Deze week zullen ze elke 

dag ietsje verder van elkaar staan, tot een 30’. Het zijn de laatste dagen 

dat ze zichtbaar zijn, enkel in goede omstandigheden en met goed zicht 

op het zuidwesten.

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.

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. Zijn zichtbaarheid neemt deze 

maand af. Mars zien we in het zuidoosten na de avondschemering, en 

hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het westen, deze week is dat 

iets vóór 3 uur. 

De Galileïsche manen van Jupiter zijn nog mee te volgen, 

vanaf lente volgend jaar is het vroeg opstaan om ze te 

bekijken!

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo 

wenst over de planeten. 

*

Uranus met magnitude 5,7 is bijna de hele nacht te zien, van zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuidoosten, tot ondergaan in het 

westnoordwesten rond 4.00 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Hij volgt Mars op zo’n 10° op zijn nachtelijke 

reis!

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

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

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

Afbeelding 3a. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

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

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

Afbeelding 6a. Uranus, bron:NASA/Space Telescope Science Institute

Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL

Neptunus met magnitude 7,8  is te zien met een telescoop vanaf zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuiden rond 18 uur tot het 

ondergaan in het westzuidwesten rond 23.30 uur.

Daarna zien we ze enkele maanden niet meer, tot ze ‘s 

ochtends vroeg, in maart en april 2021 terug te zien zijn. Ze 

zullen nog steeds bij elkaar te vinden zijn.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
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

Het ISS zal deze week niet zichtbaar zijn voor ons. Het is wachten tot 7 januari 

voor een volgende reeks van zichtbare passages. 

Satellieten volg voor info de link satellieten

Dagelijks zijn er verschillende satellieten waar te nemen. Via de bovenstaand 

link of de bijhorende app kan je nagaan welke satelliet je zag. 

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 en posities 

van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

21 12 08:43 16:39 39. 08:03 17:19

22 12 08:43 16:40 39. 08:04 17:19

23 12 08:43 16:40 39. 08:04 17:20

24 12 08:44 16:41 39. 08:04 17:20

25 12 08:44 16:42 39. 08:05 17:21

26 12 08:44 16:42 39. 08:05 17:22

27 12 08:45 16:43 39. 08:05 17:23

28 12 08:45 16:44 39. 08:05 17:23

Bron www.astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

21 12 13:04 40.

22 12 00:25 13:20 50.

23 12 01:33 13:35 60.

24 12 02:39 13:50 69.

25 12 03:46 14:07 77.

26 12 04:54 14:27 84.

27 12 06:02 14:51 91.

28 12 07:11 15:23 96.

***

*

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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/
http://www.astro.oma.be/
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Vrijdag 25 december

Zaterdag 26 december 

• De Maan 6° ten zuiden van de 

Plejaden. Jeugd!

Zondag 27 december

• De Maan 4° ten noorden van 

Aldebaran. Jeugd!

• 22.24 u. De Maan bedekt HU 

Tauri. 

Maandag 28 december

• Jupiter en Saturnus de laatste 

momenten aan de nachthemel. 

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!

Maandag 21 december

• Winterstolstitium, Winterwende, 

Winterzonnewende. Jeugd!

• Nauwste conjunctie tussen 

Jupiter en Saturnus. Jeugd!

• 20.58 u. De ster 30 Piscium

wordt bedekt door de Maan.

• 23.05 u. De ster 33 Piscium

wordt bedekt door de Maan.

Dinsdag 22 december

• De Maan in Eerste Kwartier

Jeugd!

• Ursiden Jeugd!

Woensdag 23 december

• De Maan 6° ten zuiden van Mars.

Jeugd!

• 17.21u de Maan Io van de 

planeet Jupiter staat op 3” ten 

zuiden van de Maan Europa. 

Donderdag 24 december

• De Maan staat 5,5° ten 

zuidoosten van Mars. Jeugd!

• De Maan in apogeum. Jeugd!

• Alle Jupiter manen ten westen 

van de planeet. 

• De Ster 64 Ceti en  Ceti worden 

bedekt door de Maan.

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

Blijf kijken naar Jupiter en Saturnus zolang ze nog te zien zijn!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zaterdag 26 december: de Maan 6° ten 

zuiden van de Plejaden

*Vandaag kan je met behulp van de Maan 

opzoek gaan naar een deepsky-object. Dit 

zijn objecten die zich buiten ons 

zonnestelsel bevinden. Op  6° boven de 

Maan staat een open sterrenhoop, de 

Plejaden. Dit is een van de weinige deepsky-

objecten die je met het blote oog kan zien. 

Het is een groep sterren die bij elkaar staan 

en in dezelfde periode gevormd zijn. In 

vergelijking met andere sterrenhopen lijken 

ze vrij ver uit elkaar te staan, vandaar een 

open sterrenhoop.  

Ga rond 22u30  in zuidelijke richting op zoek 

naar de Maan. Kijk nu 6 ° hoger en daar zal 

je een groepje sterren vinden die zeer dicht 

bij elkaar staan. Dit zijn de Plejaden. Door de 

helderheid van de Maan kijk je best met een 

verrekijker. Met een telescoop zal je nog 

meer sterren zien in deze open sterrenhoop 

dan met het blote oog. 

Boek: Het Heelal

“Een spannend informatief boek over het heelal. Een 

unieke mix tussen fictie en non-fictie, voor nieuwsgierige 

lezers vanaf 10 jaar. “ Geciteerd van uitgeverij Clavis. 

In dit boek kan je het verhaal van Luuk en Maya lezen die 

op tocht gaan door de ruimte. Naast een verhalend boek 

zijn er ook heel wat weetjes te ontdekken over het heelal. 

Het is een leuk boek om zowel voor te lezen of om de 

kinderen zelf te laten lezen. 

ISBN: 9789044831993

Prijs: €22,95

Afbeelding 1. 26 12 2020, 22.30 uur, Maan en 
Plejaden, Z , 60° hoogte, bron Stellarium

Afbeelding 2. Cover Het Heelal

© Clavis Uitgeverij

Je kan ook vroeger kijken maar dan zal de Maan niet exact onder de Pejaden staan. 

Als je de Plejaden later nog eens wil zien. Doen moet je opzoek gaan naar het 

sterrenbeeld Stier. 

Plejaden

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 21 december
Winterstolstitium, Winterwende, Winterzonnewende. Jeugd!

De astronomische winter begint vandaag. Dit is het moment waarop de 

Zon op zijn dagboog aan de hemel door het winterpunt gaat op de  

ecliptica. Hiermee gaan nog een aantal opmerkelijke gebeurtenissen 

gepaard. Op dat moment staat de zon ‘s middags loodrecht boven de 

Steenbokskeerkring. Hierdoor staat de Zon voor ons (het noordelijk 

halfrond) op zijn laagste punt aan de hemel op de middag. Dit is ook de 

kortste dag van het jaar en logischer wijs de langste nacht. Vanaf nu 

zullen de dagen terug lengen.  Op het zuidelijk halfrond gebeurt het 

omgekeerde. De Zon staat ‘s middag op zijn hoogste punt, de dag is het 

langst en de nacht het kortst en de dagen verkorten terug. 

Afbeelding 2.  dagbogen van de Zon, 

bron: AstroLAB Iris

NE

NW

SWAfbeelding 3. invallende

zonnestralen bij de seizoenen, 

bron: AstroLAB Iris

22 december 22 september 

Afbeelding 1. Baan van 

de Aarde rond de Zon, 

bron: Astropolis

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 21 december
Nauwste conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Jeugd!

Vandaag gebeurt de uiteindelijke conjunctie en staan de planeten Jupiter 

en Saturnus het dicht bij elkaar aan de hemel. Ze staan zo dicht bijeen dat 

ze op 00°06’06” van elkaar naderen. Dit gebeurt maar zelden. In 

werkelijkheid staan ze miljoenen kilometers uit elkaar. Een gewone 

conjunctie op enkele graden gebeurt om de 20 jaar. Maar een conjunctie 

op minder dan 9 boogminuten is uiterst zeldzaam.  De vorige dateert van 

16 juli 1623. Voor de volgende moeten we iets minder lang wachten tot 

15 maart 2080. Wie weet maak je wel een tweede nauwe conjunctie 

tussen Jupiter en Saturnus mee. 

Waar en wanneer moet je kijken? Kijk net na zonsondergang in 

zuidwestelijke richting op ongeveer 5° à 10° graden boven de horizon. 

Tegen 18.30 uur staan ze slechts op 5° graden hoogte en tegen 19.10 

gaan ze onder de horizon. Dus een vrij zicht op de zuidwestelijke horizon 

is noodzakelijk. 

Wat kan je nu zien? Met het blote oog zou het kunnen dat we Saturnus 

en Jupiter niet meer van elkaar kunnen onderscheiden, maar zeker zijn 

we niet. Met een verrekijker of telescoop kan je de twee planeten 

waarnemen in hetzelfde gezichtsveld. Mis deze unieke kans dus niet. 

*

Afbeelding 1. Jupiter en Saturnus, 21 12 2020, 18.00  uur. Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 21 december
20.55u. De ster 30 Piscium wordt bedekt door de Maan. 

23.04 u. De ster 33 Piscium wordt bedekt door de Maan.

Deze twee sterren van het sterrenbeeld Vissen, Pisces worden deze avond 

bedekt door de Maan, die zich vanuit het zuidwesten verplaatst naar het 

westen. De maan staat bij de eerste bedekking op een hoogte van 

ongeveer 27°. 

De eerste bedekking is deze van ster 30 Piscium en start om 20.55 uur en 

komt terug tevoorschijn om 22.08uur. 

De tweede ster, 33 Piscium wordt bedekt om 23.04 uur dan staat de 

Maan op een hoogte van ongeveer 12°. Om 00.02 uur zal ze terug te 

voorschijnkomen, maar dit is net boven de horizon op 4°. 

Zet alles op voorhand scherp en bekijk de Maan reeds voor de bedekking, 

zo vind je makkelijker alle belangrijke momenten. 

**

Afbeelding 1. 30 Piscium en de Maan, 
21 12 2020, 20.55  uur. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 30 Piscium en de Maan 
21 12 2020, 22.08  uur. Bron Stellarium

Afbeelding 3. 33 Piscium en de Maan, 
21 12 2020, 23.04  uur. Bron Stellarium

Afbeelding 4. 33 Piscium en de Maan 
22 12 2020, 00.02  uur. Bron Stellarium

30 Piscium

33 Piscium

30 Piscium

33 Piscium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 22 december
De Maan in Eerste Kwartier Jeugd!

Sinds 14 december bij Nieuwe 

Maan is de Maan terug 

begonnen aan een nieuw rondje 

rond de Aarde. Deze week is ze 

een kwart ver op deze tocht en 

zien wij de Maan in het Eerste 

Kwartier. Als je de komende 

dagen naar de Maan kijkt, zal je 

ook Mars in de buurt vinden. 

Bekijk hoe ze tegenover elkaar 

bewegen door telkens op 

hetzelfde uur Mars en Maan te 

bekijken. 

Ursiden Jeugd!

Deze meteorenzwerm vindt plaats tussen 

17 en 24 december. Dit is eerder een 

kleine meteorenzwerm waardoor het 

moeilijker is een meteoor te spotten. Zijn 

maximum is dinsdagnamiddag. 

Dinsdagochtend staat het sterrenbeeld 

Ursa Minor, hierin bevindt zich de radiant 

van de meteorenzwerm, het hoogst aan de 

hemel waardoor dit het beste moment is 

om er te spotten. Om een vallende ster te 

spotten kijk je dan best in omgekeerde 

richting. Dus je staat met je rug richting de 

Kleine Beer.  

Er bestaat een ezelbruggetje om Eerste Kwartier en Laatste Kwartier uit elkaar te 

halen. Zet een stokje aan de rechte kant van de halve Maan. Kan je nu de letter p of 

de letter d vormen. Kan je de p vormen van het Franse woord voor eerste, premier 

dan zie je het Eerste Kwartier. Kan je de letter d vormen van het Franse woord voor 

laatste, dernier dan zie je het Laatste Kwartier.  

*

*

Afbeelding 1. 22 12 2020, 18.00 uur, ZZO, hoogte 35°
Maan en Mars, bron Stellarium

Afbeelding 2. 22 12 2020, 6.30 uur, NNO, hoogte 60°
Kleine Beer en Ursiden, bron Stellarium

radiant Ursiden

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 23 december
De Maan 6° ten zuiden van Mars. Jeugd!

17.21u de Maan Io van de planeet Jupiter staat op 3” ten zuiden van de Maan 

Europa. 

De maan Io staat 3 boogseconden ten zuiden van de maan Europa om 17.21uur. 

De planeet Jupiter kan je dan vinden in het zuidwesten op ongeveer een hoogte 

van 12°. Dus een vrij zicht op de horizon is noodzakelijk. Ook de Zon die net 

onder is zorgt nog voor verstoring. Dus zeker een uitdaging om deze positie te 

zien. Iets later zorgt de zon voor minder hinder om deze samenstand te zien 

maar dan staat de planeet nog lager boven de horizon wat dan een andere 

moeilijkheid is. 

Vandaag kunnen we weer 

genieten van een mooie 

samenstand tussen de 

Maan en Mars. Om 18.00ur 

kijk je in zuidoostelijke 

richting, dan staat de Maan 

6° ten zuiden van Mars. 

Afbeelding 1. 23 12 2020, 18.00 uur, ZO, hoogte 35°
Maan en Mars, bron Stellarium

Afbeelding 2. 23 12 2020, 17.21 uur, 
ZW, hoogte 12°, Jupiter en manen Io 
en Europa, bron Stellarium

Io
Europa

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 24 december
De Maan staat 5,5° ten zuidoosten van Mars. Jeugd!

Vandaag kunnen we voor de derde keer genieten van een mooie 

samenstand tussen de Maan en Mars. Om 18.00 uur kijk je in 

zuidoostelijke richting, dan staat de Maan 5,5° ten zuidenoosten van 

Mars. Als je sinds dinsdag de samenstand tussen Mars en de Maan volgt  

op het zelfde uur, zal je zien dat de Maan steeds meer naar het oosten zal 

opschuiven. 

Afbeelding 1. 22 12 2020, 18.00 uur, 
ZZO, hoogte 35°, Maan en Mars, 
bron Stellarium

Afbeelding 2. 23 12 2020, 18.00 uur, 
ZO, hoogte 35° , Maan en Mars, 
bron Stellarium

Afbeelding 3. 24 12 2020, 18.00 uur, 
ZO, hoogte 35° , Maan en Mars, 
bron Stellarium

Afbeelding 4.  vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan, 
bron: © Astronomische Foto's van Frans Kerren

Afbeelding 5. baan van de maan rond de aarde 

bron: eigen afbeelding gemaakt met iconen 
uit Microsoft Office

De Maan in apogeum. Jeugd!

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 de 

Maan kleiner. De afstand tussen Aarde en Maan is in het apogeum 405 012 km 

(hemelwaarnemen.com). De Maan is wassend, binnen drie dagen is het Volle Maan. De 

Maan is dus heel helder, voor 69% verlicht en de volledige nacht te zien. 

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 24 december

De Ster 64 Ceti en ξCeti worden bedekt door de Maan.

Deze twee sterren van het sterrenbeeld Walvis, Cetus worden deze avond bedekt 

door de Maan, die in het zuidoosten staat op een hoogte van ongeveer 45°. 

De eerste bedekking is deze van ster 64 Ceti en start om 19.15 uur en komt terug 

tevoorschijn om 20.36 uur. 

Dit is het ook het moment waarop de andere ster, ξ (Xi) Ceti, bedekt wordt. Om 

21.57 uur zal ze terug te voorschijnkomen. 

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.

Alle grote manen van Jupiter staan ten westen van de planeet.

Tussen zonsondergang en de ondergang van Jupiter kan je alle Galileïsche 
manen van Jupiter ten westen van de planeet. Net na zonsondergang staat 
de planeet op een hoogte van ongeveer 12° en zal dus geleidelijk aan zakken. 
Hierdoor is dit een extra uitdaging om de vier manen te spotten. 

Afbeelding 1. 24 12 2020, 18.00 uur, 
ZW, hoogte 7°, Jupiter en manen, 
bron Stellarium

**

**

Afbeelding 2. 24 12 2020, 19.15 
uur, ZO, hoogte 45°, Maan en 
64 Ceti, bron Stellarium

Afbeelding 3. 24 12 2020, 20.36 
uur, Z, hoogte 48°, Maan en 64 Ceti
en ξ Ceti, bron Stellarium

Afbeelding 4. 24 12 2020, 21.57 uur, 
ZZW, hoogte 45°, Maan en ξ Ceti, 
bron Stellarium

64 Ceti

64 Ceti ξ Ceti

ξ Ceti

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 26 december
De Maan 6° ten zuiden van de Plejaden. Jeugd!

Deze sterrenhoop staat in het sterrenbeeld Stier. Het is één van de 

weinige deepsky-objecten dat je met het blote oog kan zien. Vandaag is 

het makkelijk om hem te zoeken aan de hemel want de Plejaden staan 

op  6° boven de Maan. Kijk in zuidelijke richting om 22.30 uur op een 

hoogte van ongeveer 60°. 

De Plejaden, Zevengesternte, is een open sterrenhoop of open cluster. 

Het is een groep sterren dit uit dezelfde gaswolk ontstaan zijn en dus 

ongeveer even oud zijn. Het aantal kan sterk variëren van een paar 

tientallen tot duizend. Met het blote oog kan je reeds een aantal sterren 

zien maar met een verrekijker of telescoop zie je er tientallen.  

Afbeelding 1. 26 12 2020, 22.30 uur, Maan en Plejaden, Z , 
60° hoogte, bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 27 december
De Maan 4° ten noorden van Aldebaran. Jeugd!

Als je het sterrenbeeld Stier nog niet goed kan vinden aan de hemel dan 

kan de Maan je vandaag helpen. De Maan staat vandaag in de buurt van 

de helderste ster van het sterrenbeeld stier, Aldebaran, alfa Tauri. Dit zo’n 

4° hoger dan de ster. Kijk rond 18u in oostelijke richting. Zoek dus eerst de 

Maan, zoek dan Aldebaran en probeer erna de andere sterren van de 

Stier te zoeken

*

**

22.24 u. De Maan bedekt HU Tauri. 

De ster HU Tauri van het sterrenbeeld Stier wordt om 22.19 uur bedekt 

door de Maan en zal om 23.25 uur terug tevoorschijn komen. Kijk bij de 

start in zuidoostelijke richting op een hoogte van ongeveer 60°. 

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. 27 12 2020, 18.00 uur, 
Maan bij Aldebaran, O , 25° hoogte, 
bron Stellarium

Afbeelding 2. 27 12 2020, 22.19 uur, Maan 
en HU Tauri, ZO, bron Stellarium

Afbeelding 3. 27 12 2020, 23.25 uur, Maan 
en HU Tauri, ZO, bron Stellarium

HU Tauri
HU Tauri

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

ma 28 december

*
Jupiter en Saturnus de laatste momenten aan de nachthemel. 

Laatste dagen om deze planeten te spotten. Vandaag om 18u00 kan je 

Jupiter en Saturnus spotten als je vrij zicht hebt op de zuidwestelijke 

horizon. Ze staan iets meer dan 5° boven de horizon. Sinds hun nauwste 

samenstand van 21 december zien we ze steeds verder van elkaar 

verwijderen. Probeer ze zo lang mogelijk nog te zien aan de hemel kort na 

zonsondergang. Want beiden zullen in de loop van januari niet meer 

zichtbaar zijn voor onze regio. Het is wachten dan tot in Maart om ze terug 

aan de ochtendhemel te kunnen spotten. 

Afbeelding 1. 28 12 2020, 18.00 uur, Jupiter en Saturnus, ZW , 5 ° hoogte, bron Stellarium
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Sterrenbeeld van de week

Eridanus, (Eri)

Stappenplan
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Eridanus is het best te zien aan 

de zuidelijke hemel. Maar tijdens 

de wintermaanden komt een 

deel van dit sterrenbeeld bij ons 

boven de horizon.  Zijn helderste 

ster α(Alfa) Eri blijft voor ons 

altijd onder de horizon.

Omicron² Eridani of Keid is het 

bezichtigen waard door een 

telescoop want het is een 

drievoudige ster. 

NGC 1535 is een planetaire nevel 

4° ten oosten van γ (Gamma) Eri

(Zaurak). Door een telescoop 

merk je een blauwachtige schijf. 

Om dit sterrenbeeld te vinden zoek je eerst Orion aan de hemel. Voor tips over Orion kan 

jij kijken in ons vorig hemeljournaal. 

Eridanus, een kronkelende rivier, 

start aan de rechtervoet van Orion. 

Dus vlak bij de ster Rigel (Bèta Ori). 

Vlak bij deze ster vindt je β (Bèta) Eri, 

op zo’n 5° er boven. Vanaf Rigel 

schuiven we verder 25° naar rechts 

en 5° naar beneden om bij γ

(Gamma) Eri uit te komen. Tussen 

deze twee sterren zit de eerste 

kronkel van de rivier. Daarna volgt 

een tweede kronkel richting Cetus, 

het zeemonster. 

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

γ Eri

β Eri

Afbeelding 2. 24 12 2020, 23.00 uur, Eridanus, Z, bron Stellarium
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Weetje van de week 

Een ster van 
Bethlehem in 2020 ?
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De ster van Bethlehem is alom tegenwoordig 

in de Kerstperiode en reeds vele mogelijke 

historische verklaringen zijn geprobeerd 

eraan te geven. Van kometen, (super)nova 

tot samenstanden van planeten met sterren, 

of planeten onderling. Hoe wetenschappelijk 

een en ander is laten we hier in het midden. 

Maar met de nauwe samenstand van Jupiter 

en Saturnus op 21 december in ons 

achterhoofd, die toch uitzonderlijk is, gaan 

we even met behulp van het gratis 

programma Stellarium uitvissen of zo'n 

planetensamenstand aan het begin van onze 

tijdrekening niet een kandidaat zou kunnen 

zijn voor de ster van Bethlehem, door het 

te proberen te simuleren.

Terug naar de geboorte van Christus echter. 

Eerst valt op te merken dat je een en ander niet te letterlijk moet nemen 

met de exacte jaartallen en datums van de geboorte van Christus. Ook 

daarover bestaan de nodige hypotheses, maar de meeste belanden een 

paar jaar voor onze huidige jaarrekening tot een paar erna.

Uit de literatuur en artikelen online, vinden we volgende merkwaardige 

data en verschijnselen in die periode. En inderdaad in die periode waren 

toch een paar uitzonderlijke samenstanden te zien aan de hemel, wat 

veel meer opviel toen dan nu, met onze oververlichte omgeving en weinig 

kennis van de nachthemel bij de doorsnee burger.

• Kerstperiode van het jaar 3BC (before Christ) dus het jaar -2. 

• Augustus van het jaar 3BC of het jaar  -2 

• Of was het eerder 17 juni van het jaar -1 of 2BC. 

De driekoningen volgen de Kerstster.
© vector created by freepik - www.freepik.com
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Weetje van de week

Een ster van 
Bethlehem in 2020 ?
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Enkele simulaties 

In 3BC (before Christ), dus het jaar -2, was er een drievoudige samenstand van de planeet 

Jupiter en de hoofdster van sterrenbeeld de Leeuw, Regulus. Dit zijn drie samenstanden 

kort na elkaar door de retrograde beweging van de planeet. Op zich al speciaal, maar 

wellicht niet speciaal genoeg.

Maar in augustus van dat jaar, de 12°, was er een nauwe samenstand van Jupiter 

en Venus, de twee helderste planeten, dat geeft altijd iets opvallends. Ze stonden 

op zo'n 9' boogminuten van elkaar, de rode cirkel stelt een halve graad voor of 30' 

(boogminuten), dat is de diameter van schijf van de maan en de zon gezien van op 

aarde !

Het jaar volgend op -2 of 3BC, dus -1 of 2BC was het ook weer prijs met die 

twee. Op 17 juni, nu een toch wel heel nauwe samenstand. Hier een 

bijhorende afbeelding van op het moment van de kleinste afstand !! Hou er 

rekening mee dat de diameter van Jupiter varieert tussen de 30 en de 40", 

boogseconden !!

Dat is 10x kleiner dan de rode cirkel van een 30' boogminuten op de andere 

figuren. Veel nauwer kan het niet ? Jawel, op bepaalde plaatsen op aarde 

werd Jupiter zelfs bedekt door Venus, ook dat kun je uitzoeken met 

Stellarium, maar is wat moeilijker...

Afbeelding 1 en 2: nabootsten Kerstster met Stellarium
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FOTO van de Week 

• Bruno Nolf
• Samenstand tussen Jupiter en Saturnus. 



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay © 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
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