
25 jan TOT EN MET

WEEK 4

© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

1 februar i 
2021

Eveneens 

verkrijgbaar als 

videoclip, meer 

info op onze 

facebook en 

website.

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


© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Planeten
Mercurius blijft zichtbaar deze week. Hij gaat steeds 

vroeger onder en wordt moeilijker zichtbaar in de 

avondschemering in het zuidwesten.

Jupiter en Saturnus zien we enkele maanden niet meer, tot ze ‘s ochtends vroeg in maart 2021 

terug zichtbaar zijn. Ze zullen 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 

zuidzuidoosten na de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds 

vroeger onder in het westnoordwesten, deze week is dat rond 2.15 uur. 

Hij reist nu in het sterrenbeeld Ram. Mars en Uranus verwijderen zich 

deze week van elkaar!

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo 

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,8 is bijna de hele nacht te zien, van zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuidoosten, tot ondergaan in het 

westnoordwesten rond 1.53 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Mars en Uranus verwijderen zich deze week 

van 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 21.15 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 rond haar oppositie op 4 maart. We 

volgen het op in de komende hemeljournalen! Vesta heeft nu magnitude 6,9.

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
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

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

26 01 08:32 17:29 36. 07:56 18:05

27 01 08:31 17:31 36. 07:54 18:07

28 01 08:29 17:33 35. 07:53 18:09

29 01 08:28 17:34 35. 07:52 18:10

30 01 08:26 17:36 35. 07:51 18:12

31 01 08:25 17:38 35. 07:49 18:13

01 02 08:23 17:40 35. 07:48 18:15

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

25 01 06:07 14:03 85

26 01 07:08 14:50 92

27 01 08:02 15:49 96

28 01 08:45 17:00 99

29 01 09:19 18:17 100

30 01 09:47 19:37 98

31 01 10:10 20:58 94

01 02 10:29 22:19 88

*

*

***

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 29 januari

• Samenstand van de Maan en de 

ster Regulus. Jeugd!

Zaterdag 30 januari

• Mercurius is stationair.

Zondag 31 januari

• De planetoïde Vesta staat 4° ten 

noorden van de Maan.

Maandag 1 februari

• Bedekking van  Virginis door de 

Maan. 

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 25 januari

Dinsdag 26 januari

• Algol in zijn minimum

• De Maan bedekt ster 

Geminorum.

Woensdag 27 januari

• Bijna Volle Maan in rechte lijn 

met Castor en Pollux. Jeugd!

Donderdag 28 januari

• Volle Maan. Jeugd!

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

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Woensdag 27 januari: samenstand van de Maan en Pollux.

Boekenreeks van professor Astrokat

Deze boekenreeks zijn informatieve boeken 

om voor te lezen of voor kinderen vanaf 9 

jaar. Aan de hand van mooie tekeningen 

worden verschillende wetenschappelijke 

onderwerpen uitgelegd. Er is ook plaats hier 

en daar voor een grapje of een experiment. 

Een aantal boeken zijn gelinkt aan het 

heelal: professor Astrokat en het 

zonnestelsel en Het grote boek van de 

ruimte met professor Astrokat. 

Afbeelding 2: boekcover Professor Astrokat en 

het zonnestelsel. Uitgeverij: De Eenhoorn. 

.

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

*
Deze nacht staan de Maan, Castor en 

Pollux op één lijn. Deze sterren zijn 

de twee helderste sterren van het 

sterrenbeeld Tweelingen. Pollux de 

helderste van de twee staat dichtst 

bij de Maan. 

Vanaf ongeveer 19 uur kan je dit 

beginnen volgen, de Maan staat dan 

in het oosten, op zo’n 25° boven de 

horizon, Pollux op 30° hoogte en 

Castor op 34° hoogte. Lukt het je om 

deze twee sterren te vinden? Ga dan 

eens opzoek naar de andere sterren 

van de Tweeling, die hun armen en 

benen vormen. 

Afbeelding 1. 27 1 2021, 20.00 uur, Maan, Castor en Pollux, 
O, hoogte 35°, bron Stellarium

Castor

Pollux

Maan

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 26 januari
Minimum van Algol  

Algol, een ster in het sterrenbeeld Perseus, bereikt deze avond zijn 

minimale helderheid. 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 Alpha (α) Trianguli.  Om 22 uur kan je 

Perseus vinden in het westen op een hoogte van ongeveer 60 – 70°. 

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. 26 1 2021, 22.00 uur, Perseus met Algol en aangeduide sterren Gamma Andromedae en Afla Trianguli , 
W, hoogte 60-70°, bron Stellarium

***

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://hemelkalender.space/glossarium/algol/
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di 26 januari
De Maan bedekt de ster ω Geminorum

De ster ω (Omega) Geminorum, staat zoals zijn naam zegt, in het 

sterrenbeeld Gemini, Tweeling. De ster heeft een magnitude van + 5,3. 

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 

en is dus moeilijker. Steeds goed op voorhand voorbereiden, de 

opgegeven tijdstippen zijn anders voor elke waarnemingsplaats. Om 

22.55 uur begint het! Zie hieronder een afbeelding waarbij de ster op 

dat moment net niet bedekt wordt. Je vindt ze in het zuidzuidoosten, 

op een hoogte van 63°. De uittrede vindt plaats om 23.23 uur in het 

zuiden. 

Afbeelding 1. 26 1 2021, 
22.55 uur, Maan en ω
Geminorum, ZZO, hoogte 
63°, bron Stellarium

Afbeelding 1. 26 1 2021, 
23.23 uur, Maan en ω
Geminorum, Z, hoogte 63°, 
bron Stellarium

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 27 januari
Bijna Volle Maan in rechte lijn met Castor en Pollux

De Maan staat in rechte lijn met de sterren Castor en Pollux, twee 

heldere sterren van het sterrenbeeld Tweeling. Omstreeks 20.00 uur zal 

je de Maan ongeveer 5° onder de ster Pollux vinden. Hierdoor lijken 

deze drie objecten, Castor, Pollux en de Maan op één lijn te staan. 

Probeer ondertussen de andere sterren van de Tweeling en de 

omliggende sterrenbeelden te zoeken. 

Afbeelding 1. 27 1 2021, 20.00 uur, Maan op één lijn met Castor en Pollux, O, hoogte 35°, bron Stellarium

Castor

Pollux

Maan

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 28 januari
Volle Maan

Deze avond is de Maan volledig belicht. Dit kan enkel als de Maan aan de 

andere kant van de Aarde staat als de Zon. Of met andere woorden als de

Aarde tussen de Maan en de Zon staat. Bij Volle Maan ben je dan ook zeker 

dat je rond middernacht de Maan kan waarnemen. Door het winteruur staat 

de Maan het hoogst rond 1 uur ‘s nachts in plaats van middernacht.  Het 

gereflecteerde licht van de Maan zorgt er voor dat het ‘s nachts minder 

donker is. Dit is dus niet het ideale moment om deepsky of andere objecten 

te bekijken. 

Afbeelding 1. 28 1 2021, 20.00 uur, Volle Maan, O, hoogte 25°, bron Stellarium

Afbeelding 2. Maanfasen, bron Astropolis

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 29 januari
Samenstand van de Maan en de ster Regulus

De Maan is ondertussen opgeschoven van de Tweeling via de Kreeft naar 

de Leeuw. Deze avond kan je een mooie samenstand zien tussen de net 

niet meer Volle Maan en de ster Regulus. Dit is de helderste ster van het 

sterrenbeeld Leeuw. Rond 21.00 uur in oostelijke richting kan je de Maan 

op ongeveer 10° boven de ster Regulus zien. Deze ster staat op een 

hoogte van ongeveer 15°. Gedurende de nacht zullen ze dichter komen te 

staan.  Probeer zaterdagochtend rond 7.00 uur eens te vergelijken. Dan 

staan de ster Regulus en de Maan in het westen op een hoogte van 

ongeveer 20 à 25°. 

Afbeelding 1. 29 1 2021, 
21.00 uur, Maan en 
Regulus, O, hoogte 20 -25°, 
bron Stellarium

Afbeelding 2. 30 1 2021, 
7.00 uur, Maan en Regulus, 
O, hoogte 20 -25°, bron 
Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 30 januari
Mercurius is stationair.

De planeten bewegen tegenover de sterren aan de hemel. De afgelopen 

dagen bewoog Mercurius in oostelijke richting. Deze avond lijkt hij eventjes 

stil te staan om daarna te veranderen van bewegingsrichting en dus te 

bewegen naar het westen. Hierdoor zal de planeet terugkeren richting de 

Zon waardoor hij dus minder makkelijk te zien is. Door de lage stand van 

Mercurius is het moeilijk om de planeet te spotten. Het beste tijdstip om de 

planeet Mercurius aan de hemel te spotten is net na zonsondergang. Dan 

staat hij nog 10° boven de horizon en geleidelijk aan zakt hij eronder.

Afbeelding 1. 30 1 2021, 18.00 uur, detail van de beweging van Mercurius aan de hemel per dag zonder 
data, ZW, hoogte 0 - 10°, bron Stellarium

Afbeelding 2. 30 1 2021, 18.00 uur, beweging 
van Mercurius aan de hemel per dag met data, 
ZW, hoogte 0 - 10°, bron Stellarium

stationair

stationair

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 31 januari
De planetoïde Vesta staat 4° ten noorden van de Maan. 

Afbeelding 1. Vesta. Bron Wikipedia. 

Afbeelding 2. Vesta 31 01 2021, 23 uur, 22°, O 
Bron Stellarium.

De planetoïde Vesta heeft magnitude 6,5 en is dus als een stipje zichtbaar 

met een verrekijker in het sterrenbeeld Leeuw. De Maan is deze avond 

voor 94% verlicht, wat het waarnemen moeilijker maakt. De komende 

dagen neemt de Maan af, dus Vesta zal elke dag beter te zien zijn. 

Vesta is een grote planetoïde, derde grootste, zij 

heeft een diameter van ongeveer 500 km. Door haar 

grootte en haar heel helder oppervlak is ze de 

helderste planetoïde. Ze is de enige die in de meest 

gunstige omstandigheden met het blote oog 

zichtbaar is. Dat zijn nachten rond haar oppositie op 4 

maart 2021, dan bereikt ze haar hoogste helderheid, 

dus een laagste magnitude 5,9. Dan is er nog enkel 

een donkere hemel nodig!

Om een planetoïde te vinden vergelijk 

je best met de omliggende sterren, 

haal er dus een app of een 

sterrenkaartje bij. Je vindt Vesta in de 

vooravond in het oosten. De 

dichtstbijzijnde ster is Denebola 

(bèta) Leonis. Dit is de tweede 

helderste ster in de Leeuw, met 

magnitude 2,1. 

Vesta is sinds januari begonnen aan 

haar oppositielus, de gele lijn in 

afbeelding 2.

Als je Vesta eenmaal gevonden hebt, 

blijf haar dan de komende maanden 

volgen op haar reis tussen de sterren 

van sterrenbeeld Leeuw, en vanaf eind 

juni reist ze door het sterrenbeeld 

Maagd.

Vesta 
31 01

Denebola

Regulus

Vesta
Oppositie 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 1 februari
De Maan bedekt de ster ν (Nu) Virginis

De ster ν (Nu) Virginis, staat zoals zijn naam zegt, in het sterrenbeeld 

Virgo, Maagd. De ster heeft een magnitude van + 4,2. Deze ster is 

makkelijk zichtbaar met het blote oog. De bedekking neem je wel best 

waar met een verrekijker op statief of een kleine telescoop. De Maan is 

makkelijk te zien, een sterbedekking vraagt meer tijd en geduld en is 

moeilijker. Steeds goed op voorhand voorbereiden is een must, de 

opgegeven tijdstippen zijn anders voor elke waarnemingsplaats. Om 

01.30 uur begint de bedekking. Zie hieronder een afbeelding waarbij de 

ster op dat moment net niet bedekt wordt. Je vindt ze in het zuidoosten, 

op een hoogte van 37°. De uittrede vindt plaats om 02.41 uur in het 

zuidzuidoosten, op een hoogte van 43°.

Afbeelding 1. 1 2 2021, 1.30 uur, Maan en 
ν Virginis, ZO, hoogte 37°, bron Stellarium

Afbeelding 2. 1 2 2021, 2.41 uur, Maan en 
ν Virginis, ZZO, hoogte 43°, bron Stellarium

**

**

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


Sterrenbeeld van de week

Kleine Hond
Canis Minor (CMi,)

Stappenplan
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Dit kleine sterrenbeeld heeft slechts twee 

heldere sterren. Waarvan ééntje hoort tot 

de top 10 van helderste sterren, de ster 

Procyon staat op de 7de plaats.  Deze ster 

heeft een magnitude van m = + 0,4. Deze 

ster vormt samen met de ster Begelgeuze

van Orion en Sirius van de Grote Hond, een 

driehoek van zeer heldere sterren. Deze 

driehoek is duidelijk te herkennen tijdens 

de winter en noemen we dan ook de 

winterdriehoek. 

De Kleine Hond kan je vinden met 

behulp van Orion en de Tweeling. 

Zoek Betelgeuze, de heldere ster in 

de linkerbovenhoek van Orion en 

Pollux, de helderste ster van de 

tweeling. Teken een denkbeeldige lijn 

tussen deze twee sterren. Zoek het 

midden op deze lijn. Ga nu in een 

rechte hoek tegenover deze lijn naar 

beneden. (De andere kant van de 

Stier. Daar zou je de heldere ster 

Procyon moeten vinden. 

Of zoek de sterren Sirius en 

Betelgeuze van de winterdriehoek. 

Dan is Procyon de derde ster die de 

driehoek vervolledigd. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Kleine Hond, 
bron: Astropolis

Afbeelding 2. 30 1 2021, 22.00 uur, Kleine Hond en omliggende 
sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

Betelgeuze
Pollux

Sirius

Procyon

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


Weetje van de week 

Het Artemis 
programma, Nasa.
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Het doel van het Artemis programma van de Nasa is het landen van de eerste vrouw, en de 

volgende man op de Maan! Dit zou men willen realiseren in 2024. Daarna volgt het exploreren 

van de Maan. Met de bedoeling heel veel bij te leren en te ontwikkelen om in de toekomst 

astronauten naar Mars te zenden! 

In 2021 staan eerst onbemande vluchten gepland om materialen en allerlei middelen om te 

onderzoeken op de maanbodem te plaatsen.

Daarna volgt een Rover ‘Viper’. Met 

toestellen aan boord, bijvoorbeeld om gassen 

te analyseren, water te herkennen enz.

Een satelliet ‘Capstone’ van model ‘cubesat’ 

zal in baan rond de Maan gebracht worden 

voor navigatie en communicatie.

De Artemis I, raket van Orion type, zal een 

eerste onbemande testvlucht houden en 

daarbij vooral het hitteschild testen.

De PPE, Power Propulsion Element, en HALO, Habitation and Logistics Outpost, 

zullen gelanceerd worden, ze zijn de eerste belangrijke stukken van ‘the Gateway’.

‘The Gateway’ is een bemand toestel in een baan rond de Maan. The Gateway heeft 

als doel, de mens en wetenschappelijke exploratie van de deep space te 

ontwikkelen. Dit als voorbeeld om later naar Mars te reizen!

Artemis II wordt gelanceerd, een bemande vlucht van 10 dagen, verder dan enige 

astronaut ooit geweest is, om deep space communicatie en navigatie te testen!

Daarna zou in 2024 de bemande vlucht, Artemis III, na lange tijd voet op de Maan 

zetten!

We zullen hier in de nabije toekomst nog meer over horen. Nasa doet dit niet 

alleen, er zijn heel wat partners, ook de ESA werkt hier aan mee.

Meer lezen kan hier: link 1 en link 2

Afbeelding 1. Illustration of Artemis astronauts on the Moon, bron: Nasa

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf
https://www.nasa.gov/specials/artemis/


FOTO van de Week 

• Marcel V. 

• NGC 2683, het UFO galaxie
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