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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 na hun bijzondere conjunctie op 21 december, 

nog heel even in het zuidwesten te zien, heel laag aan de horizon, 

tijdens de avondschemering. Elke dag verwijderen ze zich een beetje 

van elkaar. 

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 2.45 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 3.40 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 17.30 uur tot het 

ondergaan in het westen rond 23 uur.

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

ochtends vroeg in maart 2021 terug te zien zijn. Dan zullen 

ze nog steeds dicht 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

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 exacte uren 

en posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

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

29 12 08:45 16:45 39. 08:06 17:24

30 12 08:45 16:46 39. 08:06 17:25

31 12 08:45 16:47 39. 08:06 17:26

01 01 08:45 16:48 39. 08:06 17:27

02 01 08:45 16:49 39. 08:06 17:28

03 01 08:44 16:50 39. 08:06 17:29

04 01 08:44 16:51 39. 08:05 17:30

Bron www.astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht en Hemelkalender 2021 van de VVS

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

28 12 07:11 15:23 96.

29 12 08:15 16:03 99.

30 12 09:14 16:56 100.

31 12 10:03 17:59 99.

1 12 10:44 19:11 96.

2 12 11:15 20:28 91.

3 12 11:39 21:47 83.

4 12 12:00 23:06 74.

***

*

*

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 1 januari

• Begin meteorenzwerm 

Quadrantiden (Boötiden). Jeugd!

Zaterdag 2 januari

• De Aarde in perihelium. Jeugd!

Zondag 3 januari

• De Maan 4° ten noorden van 

Regulus. Jeugd!

• Algol in waarneembaar minimum. 

• Maximum van de Quadrantiden

(Boötiden). Jeugd!

Maandag 4 januari

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 28 december

• Jupiter en Saturnus de laatste 

momenten aan de 

nachthemel.  

Dinsdag 29 december

• Mid-winter-Volle-Maan. Jeugd!

Woensdag 30 december

• De Maan bedekt 48 

Geminorum.

Donderdag 31 december

• De Maan 5° ten zuiden van 

Pollux. Jeugd!

• 17.18 u. Alle Gallileïsche

manen staan te westen van 

Jupiter. 

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

Kijk bij helder weer naar de nachtelijke hemel, opnieuw meteoren te zien!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zondag 3 januari: de Maan 4° ten noorden van Regulus.

*

App International Space Station Tour VR

Wil je zelf eens een astronaut zijn in het ruimtestation 

ISS? Download dan deze app en koop een VR-bril.  

Daarna kan je rondvliegen door het ISS en 

ondertussen leer je bij wat ze allemaal doen in het 

ISS. Via eenvoudige Engelstalige filmpjes geven echte 

astronauten uitleg over de verschillende ruimtes, 

toestellen aan boord, …  Ook zonder de filmpjes is het 

leuk om eens door het ruimtestation te zweven. Zorg 

er wel voor dat je neerzit en dat er geen breekbare 

voorwerpen in de buurt staan. Want je zit als het ware 

in een andere wereld.  (Er bestaan reeds VR-brillen 

met controller voor ongeveer € 20, zonder controller 

kan natuurlijk ook.)

Afbeelding 2. Hand en graden aan de hemel met gestrekte

arm, © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Afbeelding 4: Beeld uit de App International 
Space Station Tour VR, bron: google playstore

De Maan staat deze avond in het 

sterrenbeeld Leeuw. Het tijdstip 

waarop de maan exact 4° ten noorden 

van Regulus staat is voor jullie helaas 

veel te laat. Dit is Om 01.30 uur in 

zuidoostelijke richting op een hoogte 

van 40°. Regulus is de helderste ster 

van het sterrenbeeld Leeuw. Soms 

wordt hij zelf bedekt door de Maan.  

Het late uur wil niet zeggen dat jij niet 

‘s morgens kan kijken om de Maan in 

het sterrenbeeld Leeuw te zien. Kijk om 

7.00 uur in zuidwestelijke richting op 

ongeveer 40° hoogte zie je de Maan. 

Ga dan van de Maan 2° naar rechts en 

5° naar beneden daar staat Regulus. 
Afbeelding 1. 3 1 2020, 7.00 uur, Maan en Regulus, ZW , 
40° hoogte, bron Stellarium

Afbeelding 3. VR-bril met controller,

bron:Technology photo created by freepik

.

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

de ochtendhemel te kunnen spotten. 

*

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

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


© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

di 29 december

Mid-Winter-Volle-Maan. . Jeugd!

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag kunnen we de Volle Maan 

aan de hemel spotten. Dit is de langste nacht van het jaar 2020 

waarop we de Volle Maan kunnen waarnemen. De Maan komt op 

dinsdagavond op om 16.03 uur en gaat op woensdagochtend onder 

om 09.14 uur.  

Een ideaal moment om te kijken is rond 20.00 uur in oostelijke richting 

op een hoogte van ongeveer 30° boven de horizon. 

*

Afbeelding 1. 29 12 2020, 20.00 uur, Volle Maan , O , 30° hoogte, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 30 december

De Maan bedekt 48 Geminorum.

Deze ster van het sterrenbeeld Tweeling wordt bedekt in de 

avondschemering. Door het vroege tijdstip en de lage stand aan de 

horizon is het een uitdaging om deze bedekking te spotten. 

De bedekking van 48 Geminorum begint om 17.44 uur in 

noordoostelijke richting op een hoogte van 4 °. De ster komt terug 

tevoorschijn om 18.36 uur in oostnoordoostelijke richting op een 

hoogte van 11 °. 

***

Afbeelding 1. 30 12 2020, 17.44 uur, Maan en de ster  48 
Geminorum, NO , 4° hoogte, bron Stellarium

Afbeelding 2. 30 12 2020, 18.36 uur, Maan en de ster 48 
Geminorum, 0N0, 11° hoogte, bron Stellarium

38 Geminorum

38 Geminorum

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 31 december
De Maan 5° ten zuiden van Pollux. . Jeugd!

Gisteren was er een bedekking van de ster 48 Germinorum. Deze nachten 

staat de Maan in het sterrenbeeld Tweeling. Vandaag heeft de Maan een 

opmerkelijke positie tegenover de helderste ster van dit sterrenbeeld 

Beta (β) Gem, Pollux. Om 8.15 uur in westelijke richting staat de Maan 5°

ten zuiden van Pollux. De avond ervoor kan je nog steeds een mooie 

samenstand tussen de Maan en Pollux zien. 

*

*

Alle Galileïsche manen staan te westen van Jupiter. 

Jupiter is zichtbaar kort na 

zonsondergang om 16.47uur. Kijk 

vanaf een half uur later in 

zuidwestelijke richting op ongeveer 5°. 

Geleidelijk aan zal de planeet zakken 

om 18.45 uur verdwijnt hij onder de 

horizon.  Hierdoor is een vrij zicht op 

de zuidwestelijke horizon 

noodzakelijk.  Het zal vermoedelijk de 

laatste keer zijn dat we de 4 

Galileïsche manen van Jupiter kunnen 

spotten aan de westelijke kant van de 

planeet. 

Afbeelding 1. 31 12 2020, 8.15 uur, Maan en Pollux, WNW , bron Stellarium

Afbeelding 2. 31 12 2020, 18.00 uur, Jupiter en Galileïsche 
manen, ZW , 5° hoogte, bron Stellarium

Pollux

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 1 januari
Meteorenzwerm Quadrantiden (Boötiden). . Jeugd!

Deze meteorenzwerm vindt plaats van 1 januari tot en met 6 januari. De 

radiant van deze meteorenzwerm ligt in het sterrenbeeld Ossenhoeder, 

Boötes. Als de radiant in het zenit zou zitten bij zijn maximum (op zondag 

3 januari) dan kan je tot wel 120 meteoren per uur verwachten. 

Gedurende de nacht varieert de hoogte van de radiant van 19.00 uur op 

een hoogte van 5° in noordnoordwestelijke richting. Daarna zal hij nog 

eventjes dalen tot rond 21.00uur in het noorden, om dan terug te stijgen 

tot zijn maximum op 86° hoogte om 09.00uur en dan is het reeds dag.  

De zwerm heeft een zeer kort maximum op 3 januari tijdens de dag. Dus 

met het blote oog zullen we nooit honderd meteoren kunnen spotten. 

Om er zoveel mogelijk te spotten moet je dus best zo dicht mogelijk bij 

het maximum kijken. Dit zal op 3 januari na zonsondergang zijn, dus rond 

18u-19u. Kijk dan in omgekeerde richting van de radiant. Dus met je rug 

naar het noorden. Helaas is de Maan die grotendeels verlicht is nog een 

tweede spelbreker. Met wat geluk kun je zondagavond een tiental 

vallende sterren per uur zien. 

*

Afbeelding 1. 3 1 2021, 19.00 uur, Radiant van de Quadrantiden bij ideale moment om te kijken, NNW , bron Stellarium

radiant

Ossenhoeder

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 2 januari

De Aarde in perihelium. . Jeugd!

De Aarde draait rond de Zon. Deze baan is een ellipsvorm. Op een ellips 

heb je een punt dat dichtst bij de Zon staat, het perihelium en een punt 

dat het verst bij de zon staat. Klinkt misschien onlogisch maar in de winter 

staan we dus het dichtst bij de Zon op zo’n 147 100 000 km. Dit punt valt 

steeds rond de periode van 2, 3 of 4 januari. Waarom is het dan niet 

warmer als we dichter bij de zon staan? De hoogste hoek van de Zon op 

zijn dagboog en het aantal uren dat de zon boven de horizon is bepalen 

de temperatuur. Deze hoek is momenteel zeer laag en de dag is zeer kort 

dus bereikt er minder energie en dus warmte onze regio. 

Afbeelding 1. Baan van de Aarde rond de Zon, bron: Astropolis

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 3 januari

De Maan 4° ten noorden van Regulus. . Jeugd!

Ondertussen is de Maan opgeschoven richting het sterrenbeeld Leeuw. 

Deze nacht om 01.30 uur kan je de Maan zien in zuidoostelijke richting op 

een hoogte van 40°. Op dat moment staat de Maan 4° ten noorden van 

de ster α (Alfa) Leo, Regulus. Dit is de helderste ster van het sterrenbeeld 

Leeuw. Soms wordt deze ster bedekt door de Maan. Als dit gebeurt dan 

gebeurt dit in reeksen. Dan maak je elke siderische maand kans om deze 

bedekking te spotten. De laatste reeks was van december 2016 tot april 

2018. De volgende reeks begint pas in juli 2025. 

Maximum van de Quadrantiden (Boötiden). Jeugd!

Deze avond heb je de meeste kans om Quadrantiden te spotten omdat 

het korte maximum van de meteorenzwerm deze namiddag plaats vond. 

Meer info te vinden bij 1 januari. *

*

Afbeelding 1. 3 1 2021, 01.30 uur, Maan en Regulus, OZO, 
40° hoogte, bron Stellarium

Afbeelding 1. 3 1 2021, 01.30 uur, Maan en 
Regulus met raster om de noordelijke 
richting te verduidelijken,  OZO, 40°
hoogte, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 3 januari
Algol in zijn minimum. 

Algol is de Bèta (β) ster van Perseus. Het is een typisch voorbeeld van een 

bedekkingsveranderlijke ster. Het is een drievoudige ster waarvan de 

twee grootste componenten rond elkaar draaien en een derde kleinere 

ster draait nog eens rond deze twee. Vanaf de aarde zien we twee maal 

per omloop dat de twee grootste componenten elkaar bedekken. 

Hierdoor zal de helderheid van de “dubbelster” verminderen, want de 

ene ster schermt het licht van de andere ster af. Één omloop duurt 

ongeveer 69 uur. Dus om de 1 dag 10 uur en 30 minuten, de helft van de 

omloop tijd, zien we een daling van de helderheid. Afwisselend zal dit de 

ene keer een sterke vermindering zijn dan de andere, afhankelijk van welk 

component bedekt wordt. Hierdoor vallen veel van deze bedekking 

tijdens de dag. We moeten dus wachten tot zijn bedekking ‘s nachts 

gebeurt. Deze nacht is het dus wel mogelijk om de verandering in 

helderheid te zien. Als het deze nacht niet lukt dan heb je het komende 

jaar nog heel wat kansen om dit te spotten. Zelf nog deze maand. Hoe 

kan je dit nu zien. De maximale helderheid van ongeveer m=2,1 kan je 

vergelijken met Gamma (γ) Andromedae en zijn minimale helderheid van 

m = 3,3 kan je vergelijken met Alfa (α) Trianguli. Alle data en bijkomende 

uitleg kan je terugvinden in de Hemelkalender 2021 van de Vereniging 

voor Sterrenkunde (VVS).  https://hemelkalender.space/glossarium/algol/

(Online kan je enkel uitleg vinden en geen data, deze staan in de Hemelkalender zelf.) 

*

*

Afbeelding 1. 3 1 2021, 21.00 uur, 
Algol in sterrenbeeld Perseus, Z, 
80° hoogte, bron Stellarium

Algol

Alfa Trianguli

Gamma 
Andromedae

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://hemelkalender.space/glossarium/algol/


Sterrenbeeld van de week

Lynx (Lyn)

Stappenplan
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Deze week opnieuw een uitdaging om het 

sterrenbeeld van de week te zoeken. De 

Lynx is een vrij groot sterrenbeeld maar 

heeft weinig opvallende sterren. Zijn 

helderste ster is Alfa (α) Lyncis, een oranje 

reuzenster, met een helderheid van m = 

3,1.  In de loop van de geschiedenis 

werden de grenzen tussen de Grote Beer 

en het sterrenbeeld Lynx een aantal keer 

gewijzigd. Hierdoor hebben een sommige 

sterren van de Lynx een afkorting die 

gelinkt is aan deze van de Grote Beer en 

omgekeerd. 

Ga opzoek naar de sterrenbeelden Grote Beer, Tweeling en Voerman. 

Daartussen staat het onopvallend sterrenbeeld de Lynx. Als je in de buurt 

veel last hebt van lichtvervuiling zal je waarschijnlijk een leegte zien tussen 

deze drie sterrenbeelden. Ga dus op een donkere plaats opzoek naar sterren 

die deze leegte opvullen. 

Afbeelding 1. sterrenbeeld Lynx, bron: Astropolis. 

Afbeelding 2. 2 1 2021, 21.00 
uur, Lynx en omliggende 
sterrenbeelden, ONO, bron 
Stellarium

Het sterrenbeeld bevat weinig deepsky-objecten. Je vindt er een aantal 

dubbelsterren zoals 38 Lyn en 12 Lyn en het sterrenstelsel NGC 2683 of 

UFO-galaxie. Een sterrenstelsel waar we vanop de zijkant naar toe kijken. 

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


Weetje van de week 

Wat is een jaar? 
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© https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Astronomische gezien is een jaar de tijd dat een planeet nodig heeft om 

exact één baan rond zijn ster te maken, de omlooptijd. Voor de aarde 

noemen we dit een tropisch jaar en dit duurt 365 dagen 5 uur 48 minuten 

en 45,18 seconden. Als we nu elk jaar ongeveer 6 uur later met een 

nieuwe dag zouden starten dan loopt het al snel fout. Dus bedacht men in 

de middeleeuwen de volgende Gregoriaanse jaartelling, die grotendeels 

gebaseerd is op de Juliaanse kalender van de Romeinen. 

• Elk jaar duurt 365 dagen. 

• Om die 6 uur, één vierde van een dag op te vangen. Zorgen we ervoor 

dat er om de 4 jaar een schrikkeljaar is. Dan hebben we 366 dagen. 

Alle jaartallen die deelbaar zijn door vier zijn dus een schrikkeljaar. 

• Maar wat dan met die kleine fout die er nog is van die paar minuten. 

Wel als het jaartal deelbaar is door 100, maar niet door 400 dan is het 

geen schrikkeljaar. Voorbeeld 2100 is geen schrikkeljaar maar het jaar 

2000 was er wel één. 

De binnenplaneten: Mercurius en Venus, maken een kleinere baan rond 

de Zon. Hierdoor is hun omlooptijd dus korter dan 1 ‘aards’ jaar (tropisch 

jaar). De buitenplaneten: Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus 

maken een grotere baan rond de Zon. Hierdoor is hun omlooptijd langer 

dan 1 ‘aards’ jaar.  

Mercurius 88 dagen

Venus 225 dagen

Mars 687 dagen (1,88 tropisch jaar)

Jupiter 4332 dagen (11,86 jaar)

Saturnus 10 747  dagen (29,42 jaar)

Uranus 30 589 dagen (83,75 jaar)

Neptunus 59 800 dagen (163,72 jaar)

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/


FOTO van de Week 
• Bart Taillieu

• Jupiter en Saturnus één dag voor de conjunctie

• Te Ledegem
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