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Planeten
Mercurius kunnen we terug zien eind deze week, bij 

de avondschemering rond 18 uur, zo’n 5° boven de 

horizon in het zuidwesten. 

Jupiter en Saturnus 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.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. 

Pas in oktober zullen we Venus terug goed kunnen 

bewonderen.

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

zuidoosten na de avondschemering. Deze week klimt hij 2° in het 

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

westnoordwesten, deze week is dat rond 2.25 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 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Hij volgt Mars op zo’n 2° op zijn nachtelijke 

reis!

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

Neptunus met magnitude 7,9  is te zien met een telescoop vanaf zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuidzuidwesten tot het ondergaan 

in het westen rond 22.20 uur.

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

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

Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL

*

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

Er zijn altijd wel enkele planetoïden te zien, volg deze link voor meer info.

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Deze week komt het ISS niet overgevlogen bij onze streken, meer info vind je 

bij deze links.

Satellieten volg voor info de link satellieten

Elke avond zijn er wel satellieten te zien, volg de link voor info!

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 satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

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

12 01 08:46 17:07 37. 08:08 17:45

13 01 08:45 17:08 37. 08:07 17:46

14 01 08:44 17:10 37. 08:07 17:47

15 01 08:44 17:11 37. 08:06 17:49

16 01 08:43 17:13 37. 08:05 17:50

17 01 08:42 17:14 37. 08:05 17:52

18 01 08:41 17:16 37. 08:04 17:53

https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

11 01 07:19 15:08 6

12 01 08:27 16:06 2

13 01 09:21 17:15 0

14 01 10:02 18.31 1

15 01 10:33 19:47 4

16 01 10:56 21:02 9

17 01 11:14 22:14 16

18 01 11:31 23:22 24

*

*

***

Deze tijdstippen gelden voor Ieper, stel in voor jouw waarnemingsplaats. Bron:

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/
https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/
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Vrijdag 15 januari

• Sterrenstelsels M81 en M82.

Zaterdag 16 januari

• De Uilnevel, M97, Planetaire 

nevel.

Zondag 17 januari

• Pinwheel sterrenstelsel, M 101.

Maandag 18 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 11 januari

• De smalle laatste maansikkel 

staat dicht bij Venus. Jeugd!

Dinsdag 12 januari

• De Grote Beer, Alcor en Mizar.

Woensdag 13 januari

• Nieuwe Maan. Jeugd!

Donderdag 14 januari

• Uranus is stationair.

• Smalle eerste maansikkel.

Jeugd!

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

Gezien er deze week minder waar te nemen is dan gewoonlijk bespreken we 
deze week enkele bijzondere objecten uit het sterrenbeeld ‘Grote Beer’. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Maandag 11 januari en donderdag 14 januari: smalle maansikkel. 

Maak een vliegende raket.  

Heb je thuis nog een lege keukenrol of wc-rol liggen. 

Tover die dan om tot een echte raket. Wees creatief: 

voeg vlammende motoren, een kijkraam, …. toe. 

• Maak een raket met de wc-rol. 

• Kleef het rietje aan de zijkant van het rolletje. 

• Kleef met twee stukjes tape een ballon met zijn 
zijkant aan de andere kant van het rolletje . 

• Steek een touwtje door het rietje. 

• Hang de uiteinden van het touw vast. 

• Blaas de ballon op en laat los. 

Afbeelding 1. Hand en graden aan de hemel met
gestrekte arm, © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

Deze week een uitdaging, waarbij het gebruik van een verrekijker handig kan zijn. We gaan 

maandag opzoek naar de laatste smalle maansikkel voor Nieuwe Maan en donderdag naar de 

eerste smalle maansikkel na Nieuwe Maan. De Maan is slechts voor een heel klein stukje 

verlicht en is enkel zichtbaar rond zonsopgang op maandag en rond zonsondergang op 

donderdag. 

Afbeelding 4. Vliegende raket, bron AstroLAB Iris.
.

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

Op maandagochtend rond 8.20 uur bij de laatste 

maansikkel voor Nieuwe Maan, kan je gebruik 

maken van Venus. Ze komen beide op rond 8 uur in 

zuidoostelijke richting. Zoek eerst Venus op een 

hoogte van 8°. Kijk dan zo’n 7° verder naar rechts 

om de zeer fijne maansikkel te zien. 

Op donderdagavond rond 17.30 uur, zal het iets 

moeilijker zijn. Kijk naar het zuidwesten op een 

hoogte van ongeveer 7°. Probeer ondertussen ook 

eens Mercurius en Jupiter te spotten. 

Afbeelding 3. 14 1 2021,17.30 uur, Maan, Mercurius 
en Jupiter, ZW, hoogte 7°, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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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 8 uur in het zuidoosten. De fijne maansikkel is vaak 

moeilijk om te spotten maar deze keer zal Venus ons helpen.  Om 8.20 

uur 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 2. 11 1 2021, 8.20 uur, laatste fijne 
maansikkel, ZO, hoogte 5°, bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 12 januari
Alcor en Mizar

Alcor en Mizar zijn dubbelsterren die je met het blote oog kan zien. Ze 

zijn het hele jaar zichtbaar en beschrijven aan de noordelijke hemel elke 

dag en nacht dezelfde cirkelvormige schijnbare baan rond de Poolster. 

Ze zijn circumpolair (gaan niet onder).  

Kijk deze avond rond 19.30 uur naar het noorden, op een hoogte van 

15°. Mizar is makkelijk te zien, laat je ogen wat wennen aan het donker 

om ook Alcor te zien, of gebruik een verrekijker. 

Ze reizen rond de Poolster in 24 uur, volg ze eens gedurende de nacht. 

Ideaal om de ronddraaiende Aarde aan de lijve te ondervinden!

*

Afbeelding 1. Alcor en Mizar 12 01 2021, 19.30 uur, 16°, N 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. Alcor en Mizar 12 01 2021, 19.30 uur, 16°, N 
Bron Stellarium

Alcor en Mizar

Alcor en Mizar

*

Mizar is een ster met magnitude 2, in het handvat van de steelpan. Zie figuur bij het 

sterrenbeeld en hieronder. Mizar is een dubbelster, waarvan elke ster opnieuw een 

dubbelster is, vier sterren dus. Mizar staat 86 lichtjaar van de Aarde af.

Alcor is met zijn magnitude 4 minder helder, zijn naam betekent, ‘die we vergeten zijn’. 

Hij is een dubbelster. Ze staan op 1,2 lichtjaar van het Mizar systeem.

Het gehele Mizar-Alcor systeem, zes sterren, behoort tot de Ursa Major Moving Group. 

Dat is een groep met sterren die samen ontstaan zijn en met dezelfde snelheden 

bewegen. Het is de dichtstbijzijnde sterrenhoop bij onze Aarde. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 13 januari
Nieuw Maan. Jeugd!

Vandaag is de Maan in 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 de Maan overdag verlicht. De kant die verlicht wordt is de 

achterkant. Op het onderstaande beeld zie je de Maan heel dicht bij de 

Zon staan. Door de helderheid van het zonlicht kunnen we de 

schaduwkant van de Maan niet zien. De Nieuwe Maan is wel een 

belangrijk moment voor astronomen, omdat de Maan ‘s nachts niet zorgt 

voor storing door haar fel licht. Het is dus ‘s nachts heel donker en dus 

ideaal om deepsky objecten te bekijken en te fotograferen. 

Afbeelding 1. 13 1 2021, 12.00 uur, Maan en Zon, ZZO, bron Stellarium

Afbeelding 2. Maanfasen, bron Astropolis

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 14 januari
Uranus is stationair 

De planeten bewegen ‘s nachts net 

zoals de sterren van oost naar west. 

Als je de positie van een planeet 

tegenover de sterren enkele dagen, 

weken of maanden na elkaar bekijkt, 

dan lijkt de planeet te bewegen 

tussen de sterren. Vandaar het 

woord planeet, afkomstig van het 

Griekse woord planan, dat zwerven 

of dwalen betekent. Deze week 

bereikt Uranus het keerpunt in zijn 

oppositielus, punt 5 op de figuur. Dan 

lijkt hij eventjes stil te staan en is hij 

dus stationair. Na dit punt beweegt 

Uranus terug in oostelijke richting 

tegenover de sterrenhemel.  

**

Afbeelding 3. 14 1 2021, 21.00 uur, beweging van Uranus, ZW, hoogte 7°, bron Stellarium.

Afbeelding 2. 14 1 2021, 21.00 0 uur, positie Mars 
en Uranus, ZZW, hoogte 47°, bron Stellarium.

Afbeelding 1. Oppositielus, bron: Astropolis

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 14 januari

Maandag konden we de laatste smalle maansikkel voor Nieuwe Maan 

zien. Dan was het woensdag effectief de maanfase van de Nieuwe 

Maan. Vandaag kan je terug te de Maan zien met een eerste smalle 

maansikkel. Zoek hem kort na zonsondergang in het zuidwesten laag 

boven de horizon. Gebruik eventueel een verrekijker om deze heel 

fijne maansikkel te kunnen zien. Ga ondertussen ook op zoek naar de 

planeten Mercurius en Jupiter.

Afbeelding 1. 14 1 2021,17.30uur, Maan, Mercurius en Jupiter, ZW, hoogte 7°, bron Stellarium

**

Eerste smalle maansikkel na Nieuw Maan. Jeugd!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 15 januari
Sterrenstelsel M81 en M82. 

Sterrenstelsel M81 of Bodestelsel, NGC 3031 is een spiraalvormig 

sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer en heeft magnitude 7. Het 

werd in 1774 ontdekt door J.E. Bode.

Het bevindt zich op een afstand van 12 miljoen lichtjaar van ons.

Dit is één van de helderste sterrenstelsels die er te zien zijn, doorheen 

een verrekijker zie je een lichtvlekje, met een kleine telescoop zie je zijn 

kern. 

In de spiraalarmen zie je eerder blauwe sterren, dat zijn eerder heel 

warme sterren, deze zijn gedurende de laatste miljoenen jaren ‘geboren’, 

voor een ster is dat ‘jong’! Je ziet ook enkele meer rode sterren, deze zijn 

gevormd in een periode die 600 miljoen jaar geleden begon. Ze zijn iets 

minder warm, en ook iets ‘ouder’. De donker gekleurde ‘slierten’ zijn stof 

en materie. Het zwarte gat in het centrum, heeft een massa 70 maal die 

van onze zon.

**

Afbeelding 1. M81, opname Hubble Space Telescoop. Bron Nasa.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 15 januari
Sterrenstelsel M82 of Sigaar sterrenstelsel, NGC 3034 is een starburst

sterrenstelsel. Ook hier een blauwe kleur, er worden zeer vele sterren in 

gevormd, vandaar de naam starburst. 

M82 bekijk je best met een telescoop en wil je structuren herkennen in 

beide sterrenstelsels, dat is best te zien in een sterrenwacht. De mooiste 

foto’s met meest detail komen van telescopen in de ruimte, zoals de 

Hubble telescoop. 

**

Afbeelding 1. 
M82, opname Hubble Space 
Telescoop. 
Bron Nasa.

Afbeelding 2. M81, NGC3031, Bodestelsel  en M82, NGC3034, 
Sigaarstelsel. Bron Geert Vandenbulcke.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 16 januari
De Uilnevel, M97, NGC 3587, Planetaire nevel in de Grote Beer.

De Uilnevel lijkt wel goed op de kop van een uil. Twee ogen lijken ons aan 

te kijken. 

Het is eerder een zwakke nevel, magnitude 10. Het is een planetaire nevel 

op zo’n 2030 lichtjaar van hier. Deze nevel heeft een diameter van 2 

lichtjaar, dat komt overeen met 2000 maal de diameter van de baan van 

Neptunus! 

Zo’n 8000 jaar geleden is deze planetaire nevel gevormd. De centrale ster 

stootte stof en materie uit, de sterrenwinden. Dit kunnen wij verwachten 

als onze Zon binnen zo’n 5 miljard jaar op een laag energiepitje komt te 

staan. Dat is nog lang natuurlijk! 

Om structuren in de nevel te zien, heb je zeker een grotere telescoop 

nodig. De figuren hieronder uit Wikipedia tonen waarom, wil je echt 

waarnemen dan kom je op de grens van de mogelijkheden van het toestel 

en vullen we aan uit onze fantasie.

Een uitnodiging om na de Coronapandemie op AstroLAB te komen 

waarnemen met de telescopen! En wie weet, te tekenen wat je zelf ziet!

**

Afbeelding 1. Uilnevel. Bron Wikipedia. Afbeelding 2. Uilnevel. Getekend door 
Lord Rosse. Bron Wikipedia.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 17 januari
Pinwheel sterrenstelsel M101

Dit sterrenstelsel is zeer, zeer groot. De spiraalvormige schijf is 170 000 

lichtjaar in diameter, bijna het dubbele van de Melkweg en bevat 1 

biljoen, 1 000 000 000 000 sterren (Engels trillion).

In de spiraalarmen vinden we jonge, zeer warme, blauwe sterren. Dat is 

mogelijk omdat er heel veel grote moleculaire wolken zijn. De nevels zijn 

gebieden met intens veel stervorming!

Pinwheel sterrenstelsel, M101 heeft magnitude 8, en ligt op 25 miljoen 

lichtjaar van ons.

Deze spectaculaire foto is tot stand gekomen door vele opnames samen 

te leggen, gedurende vele jaren van opnames, zowel in infrarood als in 

het zichtbare licht, als met foto’s van op Aarde.

**

Afbeelding 1. Pinwheel sterrenstelsel, opname Hubble Space Telescoop. Bron Nasa.

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


Sterrenbeeld van de week

De Grote Beer 
Ursa Major (UMa)

Stappenplan
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E

A

De Grote Beer, waarschijnlijk het 

bekendste sterrenbeeld aan de 

hemel. Wie is nog niet op zoek 

geweest naar de steelpan? Deze 

steelpan bestaat uit 7 heldere 

sterren met een magnitude kleiner 

dan m=3,3. De sterren β (Bèta) γ

(Gamma), δ (Delta), ε (Epsilon),         

ζ (Zeta) behoren tot dezelfde zeer 

open sterrenhoop, Collinder 285. 

Mizar of ζ (Zeta), is wel een speciaal 

geval. Meer over Mizar en een 

aantal deepsky objecten van de 

Grote Beer kan je vinden in dit 

hemeljournaal.

De Grote Beer heeft dus de 

vorm van een steelpan. Een 

rechthoek met een steel. Kijk in 

deze periode rond 21 uur in 

noordoostelijke richting. Op zo’n 

15° - 40° boven de horizon zal je 

de Grote Beer spotten. 

Kan je dit al? Ga dan eens 

opzoek naar zijn kop en zijn 

poten. 

Afbeelding 2. 15 1 2021, 21.00 uur, Grote Beer, 
NO, hoogte 30°, bron Stellarium.

Afbeelding 1. Grote Beer, bron: Astropolis

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


Weetje van de week

Hubble Deep Fields
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Hubble telescoop

Op Aarde de nachtelijke hemel waarnemen heeft één 

beperking die we niet kunnen vermijden, we kijken 

door een atmosfeer. De enige oplossing is een 

telescoop boven de atmosfeer. Eén van de 

opdrachten van de Hubble telescoop, gelanceerd in 

1990, was dieper dan ooit kijken in het heelal, met 

finesse nooit eerder gezien. Na enkele nodige 

aanpassingen in de beginjaren, hebben de opnames 

van Hubble ons begrip van het universum verdiept en 

uitgebreid!Afbeelding 1. Hubble Space Telescoop, HST
Bron Nasa.

Afbeelding 2. Hubble Space Telescoop, Deep Field, 
1996. Bron Nasa.

Hubble Deep Field. De Hubble telescoop 

werd gericht naar waar weinig sterren te zien 

waren, om verder te kunnen kijken.  

Hiernaast het eerste ‘Deep Field’, een heel 

klein stukje bij de Grote Beer, gaf verbluffend 

resultaat. Deze sterrenstelsels zijn een miljard 

keer zwakker dan het blote oog kan zien!

Hubble Ultra Deep Field. Dit is één van de 

diepste beelden van het universum in 

zichtbaar licht! De oudste sterrenstelsels 

op deze foto, zijn ontstaan toen het 

universum slechts 800 miljoen jaar oud 

was. Alle soorten sterrenstelsels en 

leeftijden zijn te zien, tot aan de ‘jonge’, 

die na 13 miljard jaar ontstaan zijn.  

Dit beeld is genomen in sterrenbeeld 

Oven. Hubble draaide 400 keer rond 

de Aarde voor deze opname.

Deze en nog veel meer opnames 

nadien gaven ons de laatste 15 jaar 

meer inzicht over evolutie in het 

universum!  

Afbeelding 3. Hubble Space Telescoop, Ultra Deep Field, 
2004. Bron Nasa.

De nieuwe toekomstige telescoop in de ruimte is de James Webb telescoop die 

wordt in 2021 gelanceerd. 

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


FOTO van de Week 
• Bart Taillieu

• Jupiter en Saturnus 

• Te Ledegem
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