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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 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. Half 

december zijn ze mekaar tot op minder dan een graad genaderd! 

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.

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 

rond 3.15 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 oostzuidoosten tot ondergaan in het 

westnoordwesten rond 4.30 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien.

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 zuidzuidoosten rond 17.30 uur tot 

het ondergaan in het westzuidwesten rond 00 uur.

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

Deze week kan je bijna elke dag het ISS zien!

Satellieten volg voor info de link satellieten

Deze week zijn er ook heel wat satellieten te zien!

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 

tijdstippen en posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

07 12 08:31 16:37 39. 07:52 17:16

08 12 08:32 16:37 39. 07:53 17:16

09 12 08:33 16:37 39. 07:54 17:16

10 12 08:34 16:37 39. 07:55 17:16

11 12 08:35 16:37 39. 07:56 17:16

12 12 08:36 16:37 39. 07:57 17:16

13 12 08:37 16:37 39. 07:58 17:16

14 12 08:38 16:37 39. 07:58 17:16

Bron www.astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

07 12 13:32 23:56 61.

08 12 13:52 50.

09 12 01:16 14:11 39.

10 12 02:38 14:30 28.

11 12 04:02 14:50 18.

12 12 05:28 15:15 10.

13 12 06:55 15:45 4.

14 12 08:20 16:25 1.

***

*

*

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 11 december

• De Maan bedekt 95 Virginis.

Zaterdag 12 december 

• Meteorenzwem Geminiden, 

online bij AstroLAB* en kijk 

zeker eens buiten bij helder 

weer! Jeugd!

• Maan staat in het perigeum. 

Jeugd!

Zondag 13 december

• Laatste Maansikkel. Jeugd!

• Maximum Geminiden. Jeugd!

Maandag 14 december

• Nieuwe Maan. Jeugd!

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 7 december

• 03.48 u. De ster 46 Leonis (ES 

Leonis) wordt bedekt door de 

Maan. 

Dinsdag 8 december

• Maan in Laatste Kwartier. 

Jeugd!

Woensdag 9 december

• Samenstand Jupiter en 

Saturnus, deze week naderen 

ze mekaar tot op minder dan 

één graad! Jeugd!

Donderdag 10 december

• Samenstand van de Maan en 

Spica. Jeugd!

• Alle Galileïsche manen ten 

westen van Jupiter. 

*Dit is een link naar onze online 

uiteenzetting over vallende sterren 

en de Geminiden

https://youtu.be/Bfp7vI5PP4k

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

Van 7 tot 16 december zijn de Geminiden te zien met maximum op zondag 13 december!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://youtu.be/Bfp7vI5PP4k
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Woensdag 9 december: samenstand Jupiter en Saturnus, deze week 

naderen ze mekaar tot op minder dan één graad! 

* Jupiter en Saturnus zijn al enkele maanden samen 

goed zichtbaar aan de hemel. Ze staan op dit 

moment steeds bij elkaar in de buurt. Deze week 

naderen ze elkaar zo dicht aan de hemel dat ze op 

minder dan 1 graad van elkaar staan. Dit wil dus 

zeggen dat ze dichter bij elkaar staan dan de 

breedte van je pink. In werkelijk staan ze natuurlijk 

veel verder van elkaar. 

Experiment maanfasen

Vorige week was er  nog een Volle Maan en dinsdag staat 

de maan in het Laatste Kwartier. Hoe dit precies komt kan 

je leren aan de hand van een experiment.  Je hebt enkel 

een donkere kamer, een (zak)lamp en een bal nodig. 

• Jij houdt de bal vast. 

• Laat een (zak)lamp op de bal schijnen. 

• Draai nu in kwartjes rond je as en kijk welk deel van de 
bol verlicht is door de (zak)lamp. 

Wil je de namen van de maanfases eens inoefenen, 

bekijken eerst dit filmpje van Paxi. En probeer dan de 

maanfasen na te maken met Oreo-koekjes. 

Afbeelding 2,. 9 12 2020, 18.00 uur, Saturnus en Jupiter in het zuidwesten, bron Stellarium

Afbeelding 1. Hand en graden aan de hemel met gestrekte

arm, © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Afbeelding 4: Maanfasen met Oreo-koekje, 
bron: AstroLAB Iris 

Afbeelding 3: Maanfasen proefje, bron: AstroLAB Iris 

Kijk één van deze dagen rond 18 uur naar het zuidwesten.  Op ongeveer 10 graden boven de 

horizon zal je twee heldere punten zien aan de hemel. De rechtse is Jupiter, de helderste van 

de twee en hij staat iets lager. De linkse is Saturnus, iets minder fel en hij staat iets hoger.  

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.esa.int/kids/nl/Multimedia/Videos/Paxi-animaties/Onze_maan_fasen_en_verduisteringen
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ma 7 december
03.45 u. De ster 46 Leonis (ES Leonis) wordt bedekt door de Maan.

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

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. 

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 8 december
Maan in Laatste Kwartier. Jeugd!

De Maan zie je goed ‘s ochtends, in het zuidzuidoosten, in sterrenbeeld 

de Maagd. Venus zit wel laag, op zo’n 8° boven de horizon om 7.15 uur. 

De sterren Arcturus, Regulus en Spica zijn heldere herkenbare sterren!

Laatste Kwartier betekent ook dat het een goede periode is, toch enkele 

ochtenden voor- en nadien, om het oppervlak van de Maan te bekijken!

Kijk met een verrekijker, op statief heb je stabieler beeld, of met een 

telescoop. Je kane de kraters, rillen, toppen en dalen goed zien. De 

terminator, de scheidingslijn tussen licht en donker, is de plaats waar je 

deze het scherpst ziet.

Als je ook bij Eerste Kwartier waarneemt merk je dat de schaduwen nu, 

bij Laatste Kwartier, aan de andere kant vallen. Je kan dus om de twee 

weken waarnemen en een krater, rillen of top van twee kanten belicht 

zien! Eens proberen? Duimen voor helder weer! 

Afbeelding 1. 8 12 2020, 7.15  uur. Bron Stellarium

Spica

Regulus

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 9 december
Samenstand Jupiter en Saturnus. Jeugd!

Deze prachtige en toch wel uitzonderlijke samenstand kunnen we elke dag 

zien! Een warme uitnodiging om dat ook te doen. Zo zal je zien dat de 

samenstand die 30 november nog 2,3° was nu weer geminderd is! Nu staan 

ze 1,4° van elkaar. Op 14 december tot op iets minder dan één graad!

Ze staan tussen Steenbok, die we nog zien, en Boogschutter die bijna onder 

is, we zien nog net zijn staart.

Hun conjunctie valt op het wintersolstitium 21 december 2020, en we 

schrijven daar zeker nog meer over in de komende Hemeljournalen!

Afbeelding 1. 9 12 2020, 18.15 
uur, ZW, 10°. Bron Stellarium

Afbeelding 2. Idem afbeelding 
1 zonder de getekende 
sterrenbeelden. 
9 12 2020, 18.15 uur, ZW, 10°. 
Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 10 december
Samenstand van de Maan en Spica. Jeugd!

De Maan staat in het sterrenbeeld de Maagd. Spica is de helderste ster van het 

sterrenbeeld Maagd. Kijk in zuidzuidoostelijke richting. Rond 7.15 uur staat 

Spica 24° hoog. Een tip: kijk eens op 9 december om 7.15 uur en vergelijk met 

10 december op hetzelfde moment, zo kan je zien hoe de Maan verder aan de 

hemel reist per 24 uur!

Als je op hetzelfde moment kijkt op 10 en 11 december zie je opnieuw hoe de 

Maan verder reisde! Zou je kunnen schatten hoeveel graden ze verder staat 

per 24 uur? Kijk je of je kan voorspellen waar ze vrijdag 11 december om 7.15 

uur zal staan?

Afbeelding 1. 10 12 2020, 7.15  uur. 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. 11 12 2020, 7.15  uur. 
Bron Stellarium

Spica

Spica

Misschien is het op alle 

drie ochtenden helder, 

dan kan je het goed zien!  

De Maan is een halve 

graad groot. (Antwoord, 13°

per 24 uur)

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 10 december
Alle Galileïsche manen ten westen van Jupiter. 

Een mooi zicht dat we enkele maanden zullen missen! Binnenkort staat 

Jupiter zo laag dat we hem en zijn maantjes niet meer kunnen zien! 

Jupiter zal dan ondergaan tijdens de avondschemering.

Om 18.15 uur zie je Jupiter nog op een hoogte van 10° in het zuidwesten, 

wat al laag is om waar te nemen. Om 19 uur staan ze nog op 5° nadien 

gaan ze onder.

Zoals gezegd op woensdag 9 december, kijk ook naar de prachtige en toch 

uitzonderlijke nadering van Jupiter en Saturnus in het zuidwesten.

Afbeelding 1. 10 12 2020, 18.15  uur, ZW, 10°. Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 11 december
De Maan bedekt 95 Virginis.

De Maan bedekt om 6.15 uur de ster 95 Virginis! Deze heeft magnitude 

5,5 en staat in sterrenbeeld de Maagd. 

Kijk voor de intrede al rond 6 uur, in het zuidoosten, op een hoogte van 

14°. Zo kan je hem goed vinden en volgen tot zijn intrede om 6.16 uur, de 

afbeelding 1 hieronder toont dit één minuutje eerder. 

De uittrede kunnen we ook zien aan de onverlichte maanrand, om 7.19 

uur in het zuidoosten, weliswaar iets opgeschoven naar het zuiden. De 

hoogte is 23°. Afbeelding 2.

Afbeelding 1. Op 11 12 2020, 
6.15 uur, 16°, ZO, de Maan 
bedekt 95 Virginis. Bron 
Stellarium

Afbeelding 2. Op 11 12 2020, 7.19 
uur, 23°, ZO, de Maan bedekt 95 
Virginis. Bron Stellarium

Bekijk dit even op voorhand, 

zodat je de belangrijke 

momenten niet mist. De 

opgegeven tijdstippen 

gelden voor Ieper, en zijn 

verschillend voor ander 

waarnemingsplaatsen.

**

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


za 12 december
Maan staat in het perigeum. Jeugd!

De Maan staat in het punt van zijn baan dat dichtst bij de Aarde ligt, het 

perigeum. De Maan staat dichter bij ons, dus lijkt hij groter. 

De Maan is vandaag voor slechts 10 % verlicht, op een sikkel is het 

moeilijk om de grotere diameter van de Maan in te schatten! 

De Maan is ‘s ochtends voor de ochtendschemering te zien om 7.30 uur. 

Ze staat dan op een hoogte van 13° in de Weegschaal in het zuidoosten. 

Een mooie samenstand met Venus, die op 8° staat. Dit is laag, dus een 

goed zicht op het zuidoosten is nodig om ook Venus te kunnen zien.

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

Afbeelding 2. Vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan. 
Bron © Astronomische Foto's van Frans Kerren

Afbeelding 3. Baan van de maan rond de aarde. 

Bron eigen afbeelding gemaakt met iconen uit 
Microsoft Office.

Afbeelding 1. Op 12 12 2020, 7.30 uur, 13°, ZO, de Maan. Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 13 december
Laatste Maansikkel. Jeugd! 

Het is iets meer dan een dag voor Nieuwe Maan. Deze is enkel heel kort te 

zien tussen 7.30 -7.50 uur, vóór de ochtendschemering in het zuidoosten 

op een hoogte van 3°-6°. Dit is zeer laag! Ze staat in het sterrenbeeld 

Schorpioen, die voor het grootste deel onder de horizon staat, enkel de 

bovenste sterren van de scharen staan boven de horizon. Open zicht op 

het zuidoosten is noodzakelijk! Een verrekijker kan helpen de maansikkel 

te vinden. Een uitdaging bij helder weer! 

Afbeelding 1. 13 12 2020, 7.40  uur. 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. 
13 12 2020, 7.40  uur. 
Idem afbeelding 1, 
zonder de getekende 
sterrenbeelden. 
Bron Stellarium

Deze beide afbeeldingen tonen 

de laatste Maansikkel op 13 12 

om 7.40 uur. Kijk van 7.30 uur 

tot 7.50 uur.

Venus is ook te zien, zij staat in 

de Weegschaal.

**

Hoe kunnen we de smalle Maansikkel 

vinden? Tip is: de dag voordien kijken! 

Zaterdag 12 december tussen 7.15 en 

7.45 uur vind je de mooie maansikkel in 

het zuidoosten tussen de 5° en 10°

boven de horizon. Als je de Maan 

slechts nipt boven de horizon ziet, weet 

je dat je vanop die waarnemingsplek de 

laatste Maansikkel niet zal kunnen zien. 

Zoek dan een andere plek met beter 

zicht op het zuidoosten. Geniet alvast 

van het zicht op een smalle sikkel!

TIP Jeugd!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 13 december
Maximum Geminiden. Jeugd! 

Elke nacht kun je wel toevallig een vallende ster zien, maar op sommige 

nachten heb je (veel) meer kans dan op andere. Iedereen kent wel de 

Perseïden rond 12 augustus omdat het dan meestal mooi weer is en we 

veelal 's avonds buiten zitten en de vallende sterren gemakkelijker opmerken. 

Maar eigenlijk staan de Perseïden maar op de derde plaats gerekend volgens 

mogelijke aantallen. De Quadrantiden begin januari zijn in staat er het meest 

te produceren, maar ze zijn meestal niet heel helder. De Geminiden echter 

rond 13-14 december bekleden plaats 2 maar zijn ook helder en ALS het 

mooi weer is en er geen maan is, kunnen ze spectaculair zijn, vooral omdat in 

december we lange nachten hebben en dus meer kans dat het maximum 

zichtbaar is en liefst ook op een deftige hoogte. Dit jaar staat alles optimaal 

voor ons, behalve het weer dat we niet in de hand hebben.

Je kijkt best zondagnacht 13 december op maandag 14 december en liefst 

vanaf 23 uur en later. Laat je echter niet vastpinnen op dit uur en profiteer 

van open hemel eventueel vooraf ook. Het maximum is voorzien 23 uur, om 

2.30 uur staat de radiant het hoogst en er is geen maan. Nu nog het weer ...

Afbeelding 1. Op 13 12 2020, 23.00 uur, 45°, O, de Geminiden, Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 13 december

Afbeelding 1. Baan van Aarde rond de Zon en door brokstukken van planetoïde, 
bron: AstroLAB Iris eigen afbeelding gemaakt met iconen uit Microsoft Office.

*
Maximum Geminiden (deel 2). Jeugd! 

De Geminiden zijn brokstukjes van een planetoïde die in een baan rond de 

zon draaien en waar de aarde ieder jaar rond 14 december door suist. Als 

deze brokjes in onze atmosfeer komen met snelheden van 35 km/s, dan zien 

we het effect ervan dat ze gloeiend heet worden en uiteenvallen.

Op AstroLAB gaan we de zaterdagavond 12 december om 20 uur reeds een 

uiteenzetting geven over vallende sterren, zoals we ieder jaar overigens doen 

voor de Perseïden in augustus en voor de Geminiden in december, maar 

wegens corona nu online. Normaal volgt dan een kijkactiviteit samen als het 

weer het toelaat. We gaan dit jaar echter proberen live onze all-skycamera te 

streamen de nacht van zondag op maandag. Best ga je zelf buitenkijken als 

het weer ok is, anders kun je bij ons proberen als wij meer geluk zouden 

hebben met het weer, of achteraf op ons Youtubekanaal. We gaan echter 

niets beloven, ook voor ons is dit een poging.

Voor een voorbeeld van een meteoor kan je kijken bij de foto van de week. 

Hier staat een foto die we met onze eigen all-sky-camera maakten. 

Meer uitleg over vallende sterren en de meteorenzwerm Geminiden kan je 

zaterdag online volgen op onze Youtube pagina. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://youtu.be/Bfp7vI5PP4k
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ma 14 december
Nieuwe Maan. Jeugd!

Vandaag is het de maanfase van de Nieuwe maan. Dan kunnen wij helaas de 

Maan niet zien. De Maan staat tussen de Aarde en de Zon. Hierdoor wordt 

voor ons enkel de achterkant belicht. Op het onderstaande beeld zie je de 

Maan heel dicht bij de Zon staan, maar we zullen ze dus niet kunnen zien. 

De Nieuwe Maan is wel een belangrijk moment voor astronomen, één 

omdat de Maan ‘s nachts niet zorgt voor storing door haar fel licht. Het is 

dus ‘s nachts heel donker en dus ideaal om deep-sky objecten te bekijken. 

Ten tweede is er dan een kans dat de Maan voor de Zon passeert en er dus 

een zonsverduistering kan plaatsvinden. Dit is helaas voor ons vandaag niet 

het geval maar wel voor andere locaties. Meer hierover in het weetje van de 

week. 

Afbeelding 1. positie Zon en Maan, 14 12 2020, 12.00  uur. Bron Stellarium

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


Sterrenbeeld van de week

RAM, Aries, (Ari)

Stappenplan
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Afbeelding 1. Ram, bron : Astropolis

Om de Ram te herkennen aan de 

sterrenhemel heb je maar weinig 

heldere sterren. Zijn helderste sterren 

vormen een lijn van zijn rug naar zijn 

kop. Hiervan is α (Alfa) Ari, Hamal, de 

helderste (m = 2,0) en deze kan je 

vinden ter hoogte van zijn nek. 

Je kan het sterrenbeeld best vinden 

met behulp van zijn buren, de Stier, 

Perseus, de Walvis, de driehoek en de 

Vissen. In vorige hemeljournaals 

gaven we reeds meer uitleg over hen. 

Deze periode rond 21 uur kan je de 

Ram vinden in het zuidoosten op een 

hoogte van 60°. Misschien herken je 

wel de heldere ster Aldebaran van de 

Stier. Kijk dan ongeveer 25° graden 

naar rechts en naar boven om de 

Ram te vinden. 

De Ram is het eerste dier van de 

dierenriem. Mensen die geboren zijn 

tussen 21 maart en 21 april zijn van 

sterrenbeeld Ram. Maar op hun 

verjaardag kunnen ze het sterrenbeeld 

Ram niet spotten want dan staat de Zon 

rond de middag in dit sterrenbeeld. De 

beste periode om hun sterrenbeeld te 

spotten aan de hemel is 6 maanden later 

en dus van eind oktober tot begin 

november. Dan staat hij het hoogst aan de 

hemel. 

Om het helderste deepsky-object, NGC 

772 van dit sterrenbeeld te spotten heb je 

al een vrij grote telescoop nodig met een 

diameter van 15 cm of groter. Dit 

sterrenstelsel heeft slechts een 

magnitude van m = 11,5 en kan je vinden 

op 2° onder de ster β (Bèta) Ari, Sheratan. 

Afbeelding 1. . 11 12 2020, 21.00  uur, Ram en omliggende sterrenbeelden, 
bron : Astropolis

β
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Weetje van de week

Venus wordt bedekt door 
Maan. Zonsverduistering.  

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

Uitzonderlijke samenstanden deze week, die niet bij ons te zien zijn!

14 12 2020   15.33 u. Totale zonsverduistering.

Dit is zo speciaal dat er in normale ‘niet Coronatijden’ wordt gereisd naar plaatsen met 

zoveel mogelijk goed weer, om dit mee te maken, te fotograferen of te filmen. Het blijft een 

spektakel! Deze keer te zien in Zuid-Amerika en Antarctica. Ook vanop schepen of vliegtuigen

Zaterdag 12 12 2020   22 u. De Maan bedekt Venus, niet te zien bij ons, uitzonderlijk en 

vermeldenswaard!

Dit is te zien op Hawaï, het westen en noordwesten 

van Amerika en het noordelijk deel van de Stille 

Oceaan. Niet bij ons! Dit vindt plaats bij een 

bovenconjunctie waarbij de Maan tussen de Aarde 

en Venus schuift, en dit op één rechte lijn. Bij 

‘gewone’ bovenconjuncties komt dit niet voor gezien 

hun banen wat hoger of lager liggen, zodat ze niet op 

1 lijn staan. We hebben deze eeuw zo’n 13 keer de 

mogelijkheid om bij ons een Venusbedekking te zien! 

Het is wachten tot 4 juni 2024 voor de volgende.

Wat kunnen wij nu wel zien? Dat de Maan heel dicht 

bij Venus staat. ‘s Ochtends tussen 7.00 u. en 7.15 u., 

kijk op een hoogte tussen 5° en 10°. Hoe langer je ze 

kan volgen hoe hoger ze zullen staan, maar op een 

bepaald moment verdwijnen ze in de schemering.

Afbeelding 1. Venus en Maan net voor bedekking van 
19 juni 2020 zichtbaar in België. 
Bron Geert Vandenbulcke. 

te zien in de zuidelijke Atlantische Oceaan en 

de Stille Oceaan ten westen van Zuid-

Amerika. De Maan schuift tussen Aarde en 

Zon. Bij deze totale zonsverduistering 

past de volledige schijf van de

Maan vóór de Zon. Volgend jaar, 

10 juni 2021 is er bij ons een 

ringvormige eclips te zien.

Afbeelding 1. Zonsverduistering augustus 2017 in USA, 
Bron Geert Vandenbulcke. 
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FOTO van de Week 
• Franky Dubois

• Meteoor, vallende ster tijdens het maximum Leoniden

• All-sky camera, AstroLAB Iris te Zillebeke (Ieper) 



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

AstroLAB Iris en Astropolis.

www.astrolab.be

info@astrolab.be

www.facebook.com/astrolabiris   

www.astropolis.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astropolis.be   

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Een realisatie van :

http://www.astrolab.be/
http://www.facebook.com/astrolabiris
http://www.astropolis.be/
http://www.facebook.com/astropolis.be

