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Planeten
Mercurius bereikt deze week zijn grootste oostelijke 

elongatie en is dus zichtbaar bij de avondschemering 

tussen 18 en 18.30 uur, zo’n 5° boven de horizon in het 

zuidwesten. Mercurius blijft zichtbaar tot begin februari. 

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 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. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger 

onder in het westnoordwesten, deze week is dat rond 2.20 uur. Hij is op 

weg van het sterrenbeeld Vissen naar Ram. 

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 2.15 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Mars en Uranus staan deze week heel dicht bij 

elkaar!

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 zuidwesten tot het ondergaan in 

het westen rond 21.50 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

Vesta is een planetoïde die de moeite waard om te volgen de komende 

maanden, haar helderheid stijgt, tot we haar als enige planetoïde met het 

blote oog zullen kunnen waarnemen. We volgen het op in de komende 

hemeljournalen! Vesta heeft nu magnitude 7.

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Het ISS is deze week elke dag zichtbaar!

Satellieten volg voor info de link satellieten

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien!

Starlink-satellieten
Deze week zijn er Starlink-satellieten te zien, volg de link voor meer info!

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

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

19 01 08:40 17:18 37. 08:03 17:55

20 01 08:39 17:19 36. 08:02 17:56

21 01 08:38 17:21 36. 08:01 17:58

22 01 08:37 17:22 36. 08:00 17:59

23 01 08:36 17:24 36. 07:59 18:01

24 01 08:34 17:26 36. 07:58 18:02

25 01 08:33 17:27 36. 07:57 18:04

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

18 01 11:31 23:22 24

19 01 11:46 32

20 01 00:30 12:01 42

21 01 01:37 12:17 51

22 01 02:45 12:36 60

23 01 03:53 12:58 69

24 01 05:01 13:26 78

25 01 06:07 14:03 85

*

***

**

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

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

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 22 januari

• Minimum van 

bedekkingsveranderlijke X Trianguli.

Zaterdag 23 januari

• Bergketen op rand wordt verlicht in 

de vorm van een halve cirkel.

Jeugd!

• Minimum van Algol.

Zondag 24 januari

• Mercurius bereikt grootste 

oostelijke elongatie. Jeugd!

• Saturnus in conjunctie met de zon. 

Dus niet zichtbaar. Jeugd!

Maandag 25 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 18 januari

Dinsdag 19 januari

Woensdag 20 januari

• Samenstand van de Maan, 

Mars en Uranus. Jeugd!

Donderdag 21 januari

• De Maan bedekt ster 38 Arietis.

• Samenstand Mars, Uranus en 

de Maan. Dichtste samenstand 

tussen de twee planeten. 

Jeugd!

• De Maan staat in zijn apogeum.

Jeugd!

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

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zondag 24 januari: Mercurius bereikt grootste oostelijke elongatie.

Maak je eigen 3D-bril

Op AstroLAB hebben we een speciale beamer 

en brilletjes om in 3D door de ruimte te vliegen. 

Wil je thuis zelf eens 3D beelden zien door een 

brilletje? Dit kan heel eenvoudig aan de hand 

van het stappen plan op deze website: 3D-bril

Klaar? Zoek dan eens een aantal 3D-

afbeeldingen of filmpjes. De afbeeldingen 

moeten precies een rode en een blauwe laag 

hebben zodat je ene oog enkel de blauwe 

beelden ziet en het andere de rode. Je hersenen 

maken daar dan samen een 3D-beeld van. Dit 

soort 3D noemen we anaglyf. 

De planeet Mercurius bereikt 

voor ons een ideale positie om 

hem aan de hemel te spotten. De 

grootste oostelijke elongatie is 

het punt op zijn baan rond de 

Zon, waarop we vanaf de aarde 

de grootste hoek zien tussen de 

Zon en de planeet. Deze hoek is 

19° en zal hij dus het best 

zichtbaar zijn aan de hemel. Dit 

aan de linkerkant van de Zon. Aan 

de andere kant spreken we van 

westelijke elongatie. Je kan de 

planeet nog enkele dagen spotten 

aan de hemel net na 

zonsondergang. 

Afbeelding 3. zelfgemaakte 3D-bril, bron:AstroLAB Iris

Geleidelijk aan beweegt de planeet terug richting de zon waardoor hij niet meer zichtbaar wordt. 

Wil je de planeet zien. Kijk dan na zonsondergang in zuidwestelijke richting. Om 18.00 uur staat 

de planeet op ongeveer 10° hoogte. Dat is, met een gestrekte arm, een vuist boven de horizon.  

Afbeelding 2. 24 1 2020,18.00 
uur, Mercurius, ZW, 10° hoogte, 
bron: Stellarium

Afbeelding 1. posities van de planeten, bron: Astropolis

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/maak-je-eigen-3d-bril/
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wo 20 januari
Samenstand tussen de Maan, Mars en Uranus.  Jeugd!

Deze avond en morgenavond kan je een mooie samenstand zien tussen 

de Maan en de planeten Mars en Uranus. De planeten Mars en Uranus 

staan reeds enige tijd in elkaars buurt. Ze benaderen deze week hun 

nauwste samenstand. Mars is een opvallend helder object met rode 

schijn en een magnitude van m=0,2. Dezer dagen kan je de planeten 

vinden tussen de Sterrenbeelden Zeemonster (Cetus), Vissen en Ram. 

De planeet Uranus is voor sommigen nog net te zien met het blote oog 

door zijn magnitude van m=5,8. Met een verrekijker kan je hem zeker 

spotten. Op woensdag staat de maan zo’n 10° onder de planeten Mars 

en Uranus. Op donderdag staat de maan op zo’n 7° links van de 

planeten. Kijk rond 22.00 uur in zuidwestelijke richting op een hoogte 

van ongeveer 30-40°. 

Afbeelding 1. 20 1 2021, 
22.00 uur, Mars, Uranus en 
Maan , ZW, 30--40° hoogte, 
bron Stellarium

Afbeelding 2. 21 1 2021, 
22.00 uur, Mars, Uranus en 
Maan , ZW, 30--40° hoogte, 
bron Stellarium

Uranus

Maan

Mars

Uranus

Maan

Mars

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 21 januari
De Maan bedekt de ster 38 Arietis.

De ster 38 Arietis, staat zoals zijn naam zegt, in het sterrenbeeld Aries, 

Ram. De ster heeft een magnitude van +5,2. Voor scherpe ogen is deze 

ster nog net te zien met het blote oog. Je kan waarnemen met een 

verrekijker op statief of een kleine telescoop. De Maan is makkelijk te 

zien, de sterbedekking vraagt meer tijd en geduld, is moeilijker. Steeds 

goed op voorhand voorbereiden, de opgegeven tijdstippen zijn anders 

voor elke waarnemingsplaats. Om 23.01 uur begint het! Zie hieronder 

een afbeelding waarbij de ster op dat moment net niet bedekt wordt. Je 

vindt ze in het westzuidwesten, op een hoogte van ongeveer 30°. De 

uittrede vindt plaats om 0.05 uur in het westen, op een hoogte van 

ongeveer 20°.

Afbeelding 1. 21 1 2021, 
23.01 uur, Maan en 38 
Arietis,   WZW, 30° hoogte, 
bron Stellarium

Afbeelding 2. 22 1 2021, 
00.05 uur, Maan en 38 
Arietis,   WZW, 20° hoogte, 
bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 21 januari

Samenstand Mars, Uranus en de Maan. 

Dichtste samenstand tussen de twee planeten. Jeugd!

Afbeelding 1.  vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan, 
bron: © Astronomische Foto's van Frans Kerren

Afbeelding 2. 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 404 360 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. 

Ook vandaag kunnen we terug 

een mooie samenstand zien 

tussen de Maan en de planeten 

Mars en Uranus. Vandaag staan 

de twee planeten op 1,7° van 

elkaar. Dit is de dichtste 

samenstand dat ze in deze 

periode zullen bereiken. Meer 

info zie woensdag 20 januari.

Afbeelding 3. 21 1 2021, 22.00 uur, 
Mars en Uranus, ZW, 30--40°
hoogte, bron Stellarium

*

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 22 januari
Minimum van bedekkingsveranderlijke ster X Trianguli.

De ster X Trianguli van het sterrenbeeld Triangulum, driehoek, is een 

dubbelster waarvan de helderheid kan variëren doordat de twee 

componenten elkaar bedekken. Deze bedekking is moeilijker 

zichtbaar dan deze van Algol, die je morgen kan bekijken. Algol lukt 

met het blote oog maar voor X Trianguli heb je een telescoop nodig. 

Gedurende twee uur zakt de helderheid van de ster, om daarna in 

dezelfde tijd terug feller te worden. Zijn maximale helderheid is m = 

8,8 en zijn minimum is m = 11,3. Deze helderheid wordt bereikt om 

20u29. Je kan ook op dinsdagavond om 22u.32, op woensdagavond 

om 21u51 en op donderdagavond om 21u10 kijken, dan staat hij ook 

in zijn minimum. Het is wachten tot in september om nog een reeks 

van minima te zien van deze ster. 

Afbeelding 1. 21 1 2021, 22.00 uur, X Trianguli, ZW, 
45° hoogte, bron Stellarium

X Trianguli

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 23 januari
Bergketen op rand wordt verlicht in de vorm van een halve cirkel. Jeugd!

Kijk deze avond met een verrekijker naar de terminator op de Maan. De 

terminator is de grens tussen het schaduwdeel en het verlichte deel. Op 

deze grens kunnen we makkelijker een 3D-beeld vormen van de Maan, door 

de schaduwen van kraterranden en bergen. Aan de bovenkant van de 

terminator zien we een merkwaardig fenomeen. Dat we telkens 2 dagen na 

het Eerste Kwartier kunnen waarnemen. Door de aanwezigheid van een 

bergketen net na een baai. Het vlakke, lager gelegen deel langs de verlichte 

kant ligt nog in donker. De hogere gelegen bergketen, die eerder in het 

schaduwgedeelte ligt, wordt reeds verlicht door de Zon. Hierdoor zijn we 

een verlichte halve cirkel op de rand van het schaduwgedeelte van de Maan, 

the Golden Handle, de Gouden Hendel. 

Minimum van Algol 

Is het je niet gelukt om op 3 januari de vermindering van lichtintensiteit van de 

ster Algol te spotten. Dan krijg je vandaag een nieuwe kans. 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 Alpa (α) Trianguli. 

Afbeelding 2. 23 1 2021, 22.00 uur, 
Algol in sterrenbeeld Perseus, ZW, 
65° hoogte, bron Stellarium

Algol

Alfa Trianguli

Gamma 
Andromedae

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. de Gouden Hendel, 
© Peter M. Oden bron 
https://skyandtelescope.org/onlin
e-gallery/jewelled-handle/

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://hemelkalender.space/glossarium/algol/
https://skyandtelescope.org/online-gallery/jewelled-handle/
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zo 24 januari
Mercurius bereikt grootste oostelijke elongatie. Jeugd!

Saturnus in conjunctie met de Zon. Jeugd!

Saturnus staat tegenover de Aarde aan de andere kant van de Zon. Dit punt noemen we de 

conjunctie. Op deze positie kunnen we de planeet niet waarnemen aan de hemel. 

De planeet Mercurius bereikt zijn grootste oostelijke elongatie. Dit is het 

punt op zijn baan rond de Zon, waarop we vanaf de aarde de grootste 

hoek zien tussen de Zon en de planeet. Deze hoek is 19° en zal hij dus het

Afbeelding 1. 24 1 2021, 18.00 uur, Mercurius, ZW, 
8° hoogte, bron Stellarium

Afbeelding 2. positie van planeten, 
bron: Astropolis

**
best zichtbaar zijn aan de hemel. Je kan de 

planeet nog enkele dagen spotten aan de 

hemel net na zonsondergang in 

zuidwestelijke richting. Geleidelijk aan 

beweegt de planeet terug richting de zon 

waardoor hij niet meer zichtbaar wordt. 

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


Sterrenbeeld van de week

Eenhoorn, 
Monoceros (Mon)

Stappenplan
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E

A

De Eenhoorn is een sterrenbeeld met 
weinig heldere sterren. De sterren worden 
overklast door hun opvallende buren van 
Orion, de Tweeling en de Grote Hond. De 
ster β (Bèta) en ε (Epsilon) Monocerotis
zijn beide drievoudige sterren die je reeds 
met een kleine telescoop kan 
bewonderen.  

Ga opzoek naar de 

sterrenbeelden Orion en 

de Tweeling. Links van 

Orion en onder de 

Tweeling staat het 

sterrenbeeld Eenhoorn.  

Zijn kop is gericht naar 

de ster Betelgeuze van 

Orion. 

Afbeelding 2. 23 1 2021, 22.00 uur, De Eenhoorn en omliggende sterrenbeelden, ZO, 
20-40° hoogte, bron Stellarium

De bekendste deepsky objecten zijn NGC 2264, de 
Kerstboomnevel en NGC 2237 de Rosette-nevel met daarin 
de sterrenhoop NGC 2244. 

Afbeelding 1. Eenhoorn, 
bron: Astropolis

Afbeelding 2. Kerstboomnevel, 
bron: © ESO https://www.eso.org/public/images/eso0848a/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.eso.org/public/images/eso0848a/


Weetje van de week 

Beweging aan de 
hemel 
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De dagen beginnen weeral te verlengen, schoorvoetend maar toch. Als het helder is én 
niet te koud is dit een interessante periode om de sterrenhemel beter te leren kennen 
omdat het zo lang donker is. Op die manier kun je in 1 winternacht meer dan 75% van 
de sterrenhemel zien en ook beter het spel van de seizoenen snappen. Je moet daarom 
geen hele nacht opblijven, maar op verschillende keren 's avonds, dan eens midden in 
de nacht en een andere keer 's morgensvroeg proberen te kijken. Gewoon met het 
blote oog en misschien wat aanpassen aan school, werk, weekend of zo.

's Avonds na zonsondergang kun je in het westen al snel de heldere ster, Wega
opmerken die eigenlijk hoort bij de zomersterrenbeelden. Een eindje later ook de twee 
andere sterren van de zomerdriehoek Deneb van de Zwaan en Altair van de Arend.

In het zuiden, van laag boven de horizon Fomalhaut, tot veel hoger, rechts van de 
oranje Mars, het Herfstvierkant, met linksboven Andromeda, met z'n beroemd 
Melkwegstelsel 31, die je, als het ietwat donker is, met het blote oog kunt zien.

In het Oosten is Orion bezig met opkomen en staat Capella al redelijk hoog te 
fonkelen, met rechts ervan de Plejaden. Hoeveel sterren ontwaar jij ?
Capella gaat eigenlijk nooit onder, die kun je in de zomer nog boven de 
noordelijke horizon zien scheren voor onze breedtegraad.
Voor de helderste ster aan onze hemel, Sirius ga je misschien wat moeten 
wachten.
Niets speciaals, buiten dat je in de winter zomersterrenbeelden kunt zien.

Afbeelding 1. 18 1 2021, 18.30 uur, sterrenhemel van het oosten tot westen, bron Stellarium

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


Weetje van de week 
Als je veel later op de avond, rond middernacht buiten kijkt, zie je een verschuiving van 

seizoen : in het westen staat nu het Herfstvierkant, in het zuiden de Winterzeshoek, met Sirius 
duidelijk flonkerend boven de horizon, maar in het oosten komt de Leeuw al op, het 
Lentetrapezium. Dit is de winterhemel, maar daarmee bedoelt men wel dat je rond 
middernacht moet kijken.

Als je in de heel vroege morgen je buiten waagt, zie je terug een verdere doorschuiving
van de seizoenen. In het westen is Orion bezig met ondergaan, Capella pronkt nog 
redelijk hoog en Sirius is er wellicht al niet meer. Maar in het zuiden pronkt de Leeuw 
heel hoog, met nog hoger de Grote Beer zowat op z'n hoogste punt. De Leeuw wordt 
links gevolgd door de heldere oranje Arcturus en nog verder links en boven de horizon 
kun je misschien al terug Wega van de zomersterrenbeelden zien opkomen!!! Wega is 
net zoals Capella, het hele jaar zichtbaar en gaat voor onze breedtegraad onder en 
komt op. Deneb wel, maar die is niet zo helder.

Afbeelding 1. 18 1 2021, 23.00 uur, sterrenhemel van het oosten tot westen ,bron Stellarium

Afbeelding 2. 19 1 2021, 4.30 uur, sterrenhemel van het oosten tot westen ,bron Stellarium



Weetje van de week 

De cirkel is rond, het effect dat wij zien in 1 periode komt door het draaien van de 
Aarde om z'n as en zo kunnen wij op verschillenden tijdstippen sterrenbeelden 
zien van verschillende seizoenen. Een sterrenbeeld van een seizoen betekent dat 
die in het zuiden staan middernacht. Als je echter vroeger of later kijkt zie je 
sterrenbeelden die in een eerder of later seizoen in het zuiden staan natuurlijk.

Een kosmisch uurwerk inderdaad, de Aarde die rond de zon draait in 1 jaar en in 1 
dag rond z'n as. En dan hebben we hier de maandelijkse Maan nog weggelaten. En 
nu maar het weer in de gaten houden en eens proberen.

Probeer eens Sirius en Wega op hetzelfde moment te zien, dat kan gedurende 2 
periodes in de lange nacht.
Rond middernacht kun je ook de kop van de Draak met een mooie dubbelster 
ontwaren vlak boven de noordelijke horizon.

Er is wel altijd iets te zien aan de hemel. Maar deze periode van het jaar moet je 
wel profiteren van iedere opklaring die je kunt krijgen.

We konden geen kaartjes van elk uur toevoegen. We willen je aanzetten, digitaal 
een planetarium programma of app te leren gebruiken en als het bewolkt is je 
waarnemingen voor te bereiden zodat je paraat bent als het uitklaart. Een bezigheid 
soms op zich. Veel plezier met je ontdekkingstocht. Lukt het niet zo goed, geen 
nood, alle begin is moeilijk en als Corona het weer toelaat, kom eens af naar 
AstroLAB op een waarnemingsavond.

Het programma Stellarium kan je vinden op de volgende link: 
https://stellarium.org/nl/. Waar je voor verschillende computersystemen het 
programma kan downloaden. 
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