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Planeten
Mercurius zien we terug vanaf de tweede helft van 

januari 2021.

Jupiter en Saturnus zien we  

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.

Venus is heel laag aan de ochtendhemel te zien in het 

zuidoosten. Ze nadert de Zon, en komt op tijdens de 

schemering. Het wordt een uitdaging om haar zo lang 

mogelijk te zien.

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. Mars zien we in het 

zuidoosten na de avondschemering. Deze week klimt hij 3° in het 

sterrenbeeld Vissen. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het 

westnoordwesten, deze week is dat rond 2.30 uur. 

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 3.20 uur. Met verrekijker op statief of 

telescoop kan je zijn kleur goed zien. Hij volgt Mars op zo’n 8° 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 7,9  is te zien met een telescoop vanaf zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuiden tot het ondergaan in het 

westen rond 22.45 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

Satellieten volg voor info de link satellieten

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor de 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

04 01 08:50 16:56 38. 08:11 17:35

05 01 08:49 16:58 38. 08:11 17:36

06 01 08:49 16:59 38. 08:10 17:37

07 01 08:49 17:00 38. 08:10 17:38

08 01 08:48 17:01 38. 08:10 17:40

09 01 08:48 17:03 38. 08:09 17:41

10 01 08:47 17:04 38. 08:09 17:42

11 01 08:47 17:05 38. 08:08 17:43

Bron: https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

04 01 12:05 23:10 76%

05 01 12:23 66%

06 01 00:30 12:42 55%

07 01 01:50 13:00 44%

08 01 03:12 13:22 33%

09 01 04:37 13:49 22%

10 01 06:00 14:23 13%

11 01 07:19 15:08 6%

*

*

***
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https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/
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Vrijdag 8 januari

Zaterdag 9 januari

• De Maan staat in perigeum. Jeugd!

Zondag 10 januari

• De Maan staat dicht bij Antares.

Jeugd!

Maandag 11 januari

• De smalle laatste maansikkel staat 

dicht bij Venus. 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 4 januari

Dinsdag 5 januari

• De Stier en de Hyaden. Jeugd!

Woensdag 6 januari

• Maan in Laatste Kwartier. Jeugd!

Donderdag 7 januari

• De Stier en één van zijn deepsky-

objecten, de Krabnevel. 

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

Er zijn deze week weinig speciale gebeurtenissen aan de hemel. We geven 

daarom wat extra tips in verband met het sterrenbeeld Stier. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Maandag 11 januari: de Maan staat bij Venus.  

Boekje: De natuur is veel spannender in het donker …

Deze leuke avond(t)urenboekjes zijn gratis te 

verkrijgen. Het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum 

voor Natuur en Milieu, De Helix in Geraardsbergen 

ontwikkelde een ‘avond(t)urenboekje’ voor gezinnen 

en jongeren tussen 6 en 15 jaar. Dit boekje staat vol 

leuke ideeën, weetjes, spelletjes en opdrachten om de 

natuur en de sterrenhemel in het donker te ontdekken. 

Zo kom je meer te weten over de maanfasen, 

vleermuizen, nachtvlinder, de Grote Beer, …

Het boekje kan je downloaden vinden via deze link
https://omgeving.vlaanderen.be/de-natuur-is-veel-
spannender-in-het-donker of ophalen bij de Vlaamse 
Sterrenwachten. Bij ons kan afhalen enkel na afspraak. 

Afbeelding 1. Hand en graden aan de hemel met

gestrekte arm, © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Deze ochtend zal je net voor het opkomen van de Zon, de Maan en Venus kunnen spotten 

aan de hemel. Ze komen beide op rond 8 uur in zuidoostelijke richting. De Maan is slechts 

voor een klein deel verlicht. Maar door de samenstand met Venus is het zeker mogelijk om 

de fijne verlichte maansikkel te zien. Lukt het jouw om Venus te zien? Kijk dan zo’n 7° verder 

naar rechts om de zeer fijne maansikkel te zien. Neem er eventueel een verrekijker bij.

Afbeelding 3. De natuur is veel spannender in het donker … , 

bron:AstroLAB Iris

.

Afbeelding 2. 11 1 2021, 8.20 uur, Maan en Venus, 
ZO, hoogte 5°, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/de-natuur-is-veel-spannender-in-het-donker
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di 5 januari
De Hyaden in het sterrenbeeld Stier. Jeugd!

We bespreken deze week een aantal objecten in het sterrenbeeld Stier. 

Om het sterrenbeeld Stier te vinden kan je het stappenplan nalezen bij 

het sterrenbeeld van de week. 

De Hyaden is een open sterrenhoop in de kop van de Stier. Het is een 

groep sterren op ongeveer 150 lichtjaar. Wat zeer dicht is voor een 

sterrenhoop. Deze open sterrenhoop bevat enkele honderden sterren 

waarvan je er een negental met het blote oog kan waarnemen. Het 

gebied van de Hyaden is iets groter dan de kop van de Stier en heeft een 

diameter van ongeveer 6°. Let wel op de ster Aldebaran bevindt zich ook 

in dit gebied maar behoort niet tot de sterrenhoop. Deze ster staat veel 

dichterbij ons dan de sterren van de Hyaden. 

Afbeelding 1: de Hyaden  bron: wikipedia, 

gemaakt door Thuvan Dihn

De met blauw (hoofdreekssterren) en rood 

(reuzensterren) aangegeven sterren behoren tot 

de Hyaden. De andere sterren zijn voor- of 

achtergrondsterren.

Afbeelding 2. 10 1 2021, 22.20 uur, Stier en 
Hyaden, bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 6 januari
Maan in laatste kwartier. Jeugd!

Om 10.38 uur is exact 50% van de Maan verlicht tijdens de maanfase van 

het Laatste Kwartier. Vanaf 00.30 uur tot 12.42 uur staat de Maan boven de 

horizon. Het ideale moment om te kijken is ‘s morgens vroeg rond 6 -7 uur 

in zuidelijke richting. Dan staat de Maan op een hoogte van 37° boven de 

horizon. Deze maanfase is het ideale moment voor maanfotografie. Op de 

Maan zien we een grens tussen het verlichte deel en het donkere deel. Op 

deze grens, de terminator, zorgen kraters en bergen voor langere 

schaduwen, hierdoor krijg je een 3D-effect met een verrekijker of 

telescoop.

Afbeelding 1. 6 1 2021, 7.00 uur, Maan in sterrenbeeld Maagd, Z, 37°hoogte, bron Stellarium

*

terminator 

Afbeelding 2. 6 1 2021, 7.00 uur, 
detail van de Maan, Z, 37° hoogte, 
bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 7 januari
De Krabnevel in het sterrenbeeld Stier. 

Dit deepsky-object kreeg de nummering M1, Messier 1. De Messierobjecten 

zijn nevels en sterrenhopen die door de astronoom Charles Messier 

gecatalogiseerd zijn in 1774. Hij keek graag naar kometen, maar zag 

voortdurend objecten die op kometen leken en dit niet waren. Hij lijstte deze 

objecten op. De eerste in de lijst is dus de Krabnevel in het sterrenbeeld Stier. 

Daarnaast heeft de Krabnevel nog de nummering NGC 1952. De New General 

Catalogue is een veel uitgebreidere catalogus met 7840 deepsky-objecten. Ze 

zijn gesorteerd volgens hun rechte klimming en is opgesteld door J.L.E Dreyer

in 1880 - 1890. Er zaten wel wat fouten in deze catalogus, waardoor een 

revisie nodig was. 

Afbeelding 1: Krabnevel, bron: Walter Nowotny (U. 

Wien, Nordic Optical Telescope)

De Krabnevel, M1, NGC 1952, is de restant van 

een supernova. In het jaar 1054 ontplofte een 

ster, die vermoedelijk tien keer zo zwaar was 

als onze Zon. De buitenkant van deze ster werd 

de ruimte in geslingerd. Deze uitdijing zien we 

nu als de Krabnevel. De binnenkant van de ster 

stortte in elkaar en er werd een neutronenster 

gevormd. Een veel kleinere en compactere ster. 

Ze draait meerder malen per seconde rond 

haar eigen as. Zo’n neutronenster noemen we 

een pulsar. 

Hoe kan je het object zien? 

De Krabnevels is een ellipsvormige vlek met een helderheid van m= 8,4. Je hebt een 

verrekijker of telescoop nodig om het vlekje met een doorsnede van ongeveer 4 

boogminuten te spotten. Met een grotere telescoop kan je de structuren in de nevel 

zoeken. 

Afbeelding 2. 7 1 2021, 
21.20 uur, Stier en 
Krabenevel, bron Stellarium

Krabnevel

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://www.astro.univie.ac.at/~agb/WN/
http://www.astro.univie.ac.at/
http://www.not.iac.es/
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za 9 januari

De maan staat in het perigeum. Jeugd!

Het perigeum is een uniek punt op de ellipsvormige baan van de Maan 

rond de Aarde. Het is het punt waarop de Maan het dichtst bij de Aarde 

staat. Op dit moment staat de Maan op 367 387km van ons. Hierdoor lijkt 

de Maan groter dan gemiddeld. Aangezien de Maan nog maar voor een 

klein gedeelte verlicht is, is deze vergroting minder makkelijk om waar te 

nemen. Je kan de Maan waarnemen van 04.37 uur tot 13.49 uur. Probeer 

vandaag ook eens een aantal kraters te spotten op de terminator. 

Afbeelding 1. 9 1 2021, 7.00 uur, Maan, ZZO, 15° hoogte, bron Stellarium

terminator 

Afbeelding 2. 9 1 2021, 7.00 uur, Detail van 
de Maan, ZZO, 15° hoogte, bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
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zo 10 januari

De Maan staat dicht bij de ster Antares. Jeugd!

Om 5.51 uur komt de Maan tevoorschijn in het zuidoosten. Samen met 

de Maan verschijnt het sterrenbeeld Schorpioen steeds hoger aan de 

hemel. Dit sterrenbeeld klimt voor ons nooit volledig boven de horizon. 

Iets voor 7 uur verschijnt ook de helderste ster van de Schorpioen, 

Antares, alfa (α) Sco, boven de horizon.  Dit rechts van de Maan op 

ongeveer 5° ernaast. 

Afbeelding 1. 10 1 2021, 7.30 uur, Maan en Antares, ZO, hoogte 10°, bron Stellarium

Antares

*

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


© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

ma 11 januari

De fijne laatste maansikkel bij de planeet Venus. Jeugd!

Deze ochtend kunnen we de Maan en Venus samen aan de horizon 

spotten. Vanaf 8u in het zuidoosten. De fijne maansikkel is vaak moeilijk 

om te spotten maar deze keer zal Venus ons helpen.  Om 8u20 staan ze 

op ongeveer 5° hoogte. Zie je Venus in de ochtendschemering? Kijk dan 

7° naar rechts om de fijne maansikkel te spotten. Neem er eventueel een 

verrekijker bij. 

Afbeelding 1. 11 1 2021, 8.20 uur, Maan en Venus, ZO, hoogte 5°, bron Stellarium

Afbeelding 1. 11 1 2021, 8.20 uur, laatste fijne 
maansikkel, ZO, hoogte 5°, bron Stellarium

**

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


Sterrenbeeld van de week

De Stier Taurus (Tau)

Stappenplan
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De Stier is een sterrenbeeld 

dat reeds in de eerst oude 

omschrijvingen voorkomt. Hij 

valt als het ware zijn 

nevenstaand sterrenbeeld, de 

jager Orion, aan. Zijn 

helderste ster is Aldebaran, 

alfa (α) Tauri. Deze wordt 

regelmatig bedekt door de 

Maan.  In het sterrenbeeld 

kan je je ogen testen met de 

dubbelster Theta (θ) Tauri. 

Deze ster staat op 3° graden 

van Aldebaran. 

De Stier is makkelijk te herkennen 

aan de hemel. Zoek eerst Orion. In 

de rechter bovenhoek van dit 

sterrenbeeld, zal je de heldere ster 

Aldebaran vinden. Deze is een 

hoekpunt van een kleine driehoek 

die het hoofd van de Stier vormt. 

Hierin bevinden zich ook de Hyaden. 

De horens van de Stier vertrekken 

vanaf de hoekpunten richting het 

sterrenbeeld Voerman. Verder kan 

je ook nog makkelijk de Plejaden 

herkennen. Deze vormen precies 

een mini-steelpan zoals van de 

Grote Beer. 

Lukt het niet met het blote oog, bekijk dan de twee componenten met een verrekijker. 

Het sterrenbeeld Stier bezit ook een aantal mooie deepsky-objecten. Zo bespraken we 

reeds in een vorig hemeljournaal de Plejaden, M45, die zichtbaar zijn met het blote 

oog. In dit hemeljournaal lees je meer over de Hyaden en de Krabnevel M1.

Afbeelding 2. 9 1 2021, 21.00 uur, Stier en 
omliggende sterrenbeelden, bron Stellarium

Θ Tau

Plejaden

Afbeelding 1. sterrenbeeld Stier, bron Astropolis

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


Weetje van de week 

Data voor dit jaar
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Bron: Hemelkalender 2021 ©2020 Vereniging voor Sterrenkunde

In het weetje van de week overlopen we enkele aan te kruisen data voor 

het jaar 2021. Hopelijk zijn de weergoden ons dan goed gezind. 

DE ZON EN MAAN 

• 10 juni is er een zonsverduistering. In het noorden van Canada en 

vanop de Noordpool is een eclipsvormige zonsverduistering te zien. Bij 

ons gaat het enkel over een gedeeltelijke zonsverduistering. Probeer 

dus bij mooi weer in de voormiddag even naar buiten te glippen rond 

10u. Dan zien we bij ons het maximum van de gedeeltelijke bedekking. 

Kijk nooit rechtstreeks naar de zon, maar kijk met een eclipsbril of via 

een projectie. 

• 19 november is een gedeeltelijke maansverduistering. In België zal 

deze moeilijk te spotten zijn, de beste kans is aan de kust. Hier kunnen 

we de Maan zien passeren in de bijschaduw van de Aarde. Waardoor 

ze minder fel zal verlicht zijn. Voor een net niet volledige 

maansverduistering moet je in Noord- of Zuid-Amerika zijn of in 

Australië en het Oosten van Azië. 

DE PLANETEN 

• 20 – 22 januari zal er een samenstand zijn tussen de Maan en de 

planeten Mars en Uranus.

• In februari zal het nieuws steevast rond de planeet Mars draaien want 

in deze periode zullen de Marsmissies die vertrokken zijn in juli 2020 

aankomen op of bij de planeet. 

• 12- 14 juni zal er een samenstand zijn tussen de Maan en Venus, Mars 

en Regulus en de planeten onderling. 

• 14 november er is een zeer nauwe samenstand tussen de planeet 

Jupiter en een heldere ster van het sterrenbeeld Steenbok. 

METEORENZWERMEN

• Vergeet ook deze meteorenzwermen niet: de Perseïden rond 12 

augustus en de Geminiden rond 14 december.

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


FOTO van de Week 

• Bertrand Thooris
• Dubbele regenboog



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