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Planeten
Mercurius is de eerste dagen van deze week nog te zien. 

Daarna verdwijnt hij in de avondschemering. Op 8 

februari staat hij in benedenconjunctie met de zon.

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 zuiden na 

de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het 

westnoordwesten, deze week is dat rond 2.10 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Ram. Mars en Uranus verwijderen zich 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 1.25 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Mars en Uranus verwijderen zich 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 20.55 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 6,5.

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
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

01 02 8:23 17:40 35 7:48 18:15

02 02 8:22 17:41 35 7:47 18:17

03 02 8:20 17:43 35 7:45 18:18

04 02 8:19 17:45 35 7:44 18:20

05 02 8:17 17:47 34 7:42 18:22

06 02 8:16 17:49 34 7:41 18:23

07 02 8:14 17:50 34 7:39 18:25

08 02 8:12 17:52 34 7:38 18:27

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

01 02 10:29 22:19 88

02 02 10:48 23:39 80

03 02 11:06 70

LK 1:01 11:26 59

05 02 2:24 11:51 47

06 02 3:45 12:22 36

07 02 5:04 13:01 26

08 02 6:15 13:53 16

*

*

***

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 5 februari

Zaterdag 6 februari

• De Maan staat 4° ten noorden van 

Antares. Jeugd!

Zondag 7 februari

• Op Mars begint de lente, de 

noordelijke poolkap krimpt. 

Maandag 8 februari

• Mercurius in benedenconjunctie.

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 1 februari

• Bedekking van  Virginis door 

de Maan. 

Dinsdag 2 februari

Woensdag 3 februari

• De Maan staat in perigeum. 

Jeugd! 

Donderdag 4 februari

• De Maan in fase van Laatste 

Kwartier. Jeugd! 

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

Maandag 1 februari Ruimtewandeling ISS !

om 7.05 a.m. EST, dat is 13.05 u. MET, onze wintertijd! Bekijk Nasa Live via 

https://www.nasa.gov/nasalive

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/nasalive
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Vrijdag 5 februari: de Maan staat 4° ten noorden van Antares. 

Knutselidee: naar carnaval als astronaut. 

Heb je nog geen outfit voor carnaval? Maak 

dan je eigen astronautenpak en voeg er leuke 

gadgets aan toe. Maak je eigen helm, je eigen 

jetpack, … Zoek maar eens online voor leuke 

ideeën. Met een wit schilderspak, kan je het 

kostuum maken. Gebruik twee PET-flessen 

om een jetpack te maken en versier die zelf 

met vlammen, stickers en buisjes. Ik vond een 

handig Engelstalig stappenplan op deze link of 

link 2

Veel succes astronaut-in-wording. Je mag 

steeds jouw realisatie doorsturen. 
Afbeelding 2 en 3: zelfgemaakt jetpack: bron:  
https://www.fun365.orientaltrading.com/en https://www.petit-
fernand.co.uk/

**
Antares, de helderste ster van het sterrenbeeld Schorpioen, kan je niet elk moment zien. 

Dit komt omdat het sterrenbeeld Schorpioen voor ons nooit volledig boven de horizon 

staat. De Maan kan ons deze keer helpen om de ster Antares te zoeken. Kijk ‘s morgens 

rond 7.00 uur in zuidzuidoostelijke richting. Op een hoogte van ongeveer 15° staat de 

Maan. Ga nu 5° naar beneden en op ongeveer 10° hoogte staat de ster Antares.  Kijk je 

vroeger, dan zal ze meer naar het zuidoosten staan en lager. De ster staat pas om 5.00 

uur net boven de horizon. Kijk je later dan zal de ster meer naar het zuiden zitten en iets 

hoger. Maar veel later dan 7 uur kan je niet kijken want de Zon komt op. 

Afbeelding 1. 6 2 2021, 7.00 uur, Maan en Antares, ZZO, hoogte 10-15°, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.fun365.orientaltrading.com/project/diy-rocket-jet-packs?cm_mmc=social-_-pinterest-_-diy%2Bcraft%2Bideas&crlt.pid=camp.oHo2Zq6qWaHE&epik=dj0yJnU9aUVUNE50b0VGYWtyQWhELTl2YUtraG5KcFBCV3BMenEmcD0wJm49OVUwbzVvYy0wd3RUcldvQzBueTc1ZyZ0PUFBQUFBRl8tOEQ0
https://www.petit-fernand.co.uk/blog/diy-kids-jetpack/
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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/
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wo 3 februari
De Maan staat in perigeum. Jeugd!

De Maan staat rond 20 uur in het punt van zijn baan dat dichtst bij de Aarde 

ligt, het perigeum. De afstand vandaag is 370 116 km. Hierdoor is de 

schijnbare diameter van de Maan groter.  Om 20 uur staat de Maan nog 

onder de horizon, dus wij kijken best deze ochtend naar de Maan. 

De Maan is deze keer voor 70 % verlicht, waardoor we de schijnbare 

diameter makkelijker kunnen inschatten dan bij een sikkel. Het is wachten tot 

een perigeum valt bij Volle Maan om een duidelijke vergroting waar te 

nemen. 

De Maan komt op dinsdagnacht om 23.39 uur op en gaat op 

woensdagmiddag om 11.30 uur onder.  Daarna komt ze pas na middernacht 

terug op. 

‘s Morgens is dus het ideale moment om de Maan te bekijken. Om 7.00 uur 

staat de maan in het zuidzuidwesten op een hoogte van 30°. Ze bevindt zich 

één dezer nachten in het sterrenbeeld Maagd. 

Afbeelding 1. 3 2 2021, 7.00 uur, Maan in sterrenbeeld maagd, ZZW, hoogte 30°, bron Stellarium

Afbeelding 2. Vergelijking van de schijnbare groottes van de Maan. 
Bron © Astronomische Foto's van Frans Kerren

Afbeelding 3. Baan van de maan rond de aarde. 

Bron eigen afbeelding gemaakt met iconen uit 
Microsoft Office.

Afbeelding 1. Op 3 2 2021, 7.00 uur, 30°, ZZW, de Maan. Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 4 februari
Maan in Laatste Kwartier. Jeugd! 

De Maan staat rond 18.30 uur in de fase van het Laatste Kwartier waarbij 

we 50% van de Maan verlicht zien. Op dat moment is de Maan niet 

zichtbaar. Kijk dus ‘s ochtends, in het zuidzuidwestelijke richting, tussen 

sterrenbeelden Weegschaal en Maagd. 

Laatste Kwartier betekent ook dat het een goede periode is, toch enkele 

ochtenden voor- en nadien, om het oppervlak van de Maan te bekijken!

Kijk met een verrekijker, op statief heb je stabieler beeld, of met een 

telescoop. Je kan de kraters, rillen, toppen en dalen goed zien. De 

terminator, de scheidingslijn tussen licht en donker, is de plaats waar je 

deze het scherpst ziet. Door de schaduw van het reliëf wordt er als het 

ware een 3D-effect gecreëerd. 

Afbeelding 1. Op 4  2 2021, 7.00 uur, 25°, ZWO, de Maan. Bron Stellarium

Afbeelding 2. Op 4  2 2021, 7.00 uur, 
25°, ZZW, de Maan. Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 6 februari
De Maan staat 4° ten noorden van Antares. Jeugd!

De ster Antares,  (Alfa) Scorpii, is een pulserende veranderlijke ster, 

en ook dubbelster. Zijn magnitude is ongeveer 1 en dus goed 

zichtbaar. Hij is een rode reus, met een straal tot 800 keer die van 

onze Zon!

Deze nacht komt de Maan op om 3.45 uur. Vanaf 5.30 uur staan 

beide hoog genoeg om samen te zien! Antares staat dan op 5° en de 

maan ten noorden ervan, op 11° boven de horizon in het zuidoosten.

Je kan beide samen zien tot de Zon opkomt, dan staan ze in het 

zuiden.

Afbeelding 1. 6 02 2021, 5.30 uur, ZO, Maan en Antares. Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 7 februari
Op Mars begint de lente, de noordelijke poolkap krimpt. 

Afbeelding 1. Mars gefotografeerd door Rosetta
2007. Bron Wikipedia 

Mars is kleiner dan de Aarde, en staat de helft verder weg van de Zon. De as staat 25,2°

ten opzichte van het evenaarsvlak, bij de Aarde is dat 23,4°. Daarom heeft Mars ook 

seizoenen, net als de Aarde. Een Marsjaar duurt 687 Marsdagen, zowat het dubbele van 

een Aardjaar, we verwachten dat een seizoen dus ook langer duurt. 

Dat is niet helemaal zo, de excentriciteit van de elliptische baan van Mars speelt ook een 

grote rol. De winters in de zuidelijke hemisfeer zijn koud en lang, terwijl winters in de 

noordelijke hemisfeer iets warmer zijn, en korter duren. Omdat er geen oceaan met 

water is zoals op Aarde is het weer op Mars goed te voorspellen, dat is gebleken door de 

langdurige waarnemingen van de Mars Global Surveyor.

Mars heeft een zuidelijke en noordelijke ijskap. De ijskappen bestaan uit waterijs en 

droogijs (koolstofdioxide). 

De noordelijke ijskap wordt gedurende de zomer kleiner, dan sublimeert het droogijs 

(koolstofdioxide) volledig en groeit terug aan in de winter. De zuidelijke ijskap is hoger 

gelegen, en daar krimpt de ijskap niet in de zomer.

Op dit moment kijken we naar de zuidelijke ijskap op Mars. Gezien de lente begint, krimpt 

de noordelijke kap. De komende weken zal Mars naar ons kantelen en zullen we 

geleidelijk aan meer van de noordelijke kap zien, terwijl deze aan het krimpen is.

Dit waarnemen door een telescoop is de komende weken niet evident, maar bij helder 

weer toch eens de moeite om te kijken!

Mars is een planeet die 

goed lijkt op de aarde. 

Vandaar dat de interesse 

om er naar toe te reizen 

groot is.

Het is ook de enige 

terrestrische planeet 

(gelijkend op de Aarde en 

bestaand uit gesteente) 

waar we vanop Aarde met 

telescopen het oppervlak 

kunnen waarnemen!

*

***

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 8 februari
Mercurius in benedenconjunctie. 

Mercurius is in benedenconjunctie en beweegt, vanop Aarde gezien, 

tussen Zon en Aarde. Mercurius schuift niet vóór de Zon, in dat geval was 

er een ‘overgang’.  Mercurius beweegt 3,6° boven de Zon, vandaar is 

Mercurius niet te zien in deze periode. 

Vóór deze conjunctie was Mercurius aan de avondhemel te zien, hierna 

zal hij aan de ochtendhemel te zien zijn.

Mercurius staat op minimale afstand van de Aarde, 98 miljoen km, en 

heeft een schijnbare diameter van 10”.  Bron cijfers 

hemel.waarnemen.com.

Afbeelding 1. posities van planeten bron: Astropolis

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


Sterrenbeeld van de week

Grote Hond
Canis Major (CMa,)

Sirius
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De Grote Hond, de grote broer van de Kleine 

Hond, ze vormen samen de Jachthonden van 

Orion. Canis Major wordt gekenmerkt door de 

helderste ster van het noordelijk halfrond na 

onze Zon, Sirius, Alfa (α) Canis Majoris. 

Canis Major bevat ook M41, dat is een open 

cluster van een honderdtal sterren, niet zo 

gemakkelijk te zien, want komt nooit veel hoger 

dan 20° boven de horizon. De cluster heeft 

ongeveer de grootte van een volle maan, een 

diameter van zo’n 25 à 26 lichtjaar en is zo’n 190 

miljoen jaar oud. Wel een mooie uitdaging om te 

zoeken. M41 ligt zo’n 4° ten zuiden van Sirius.

Sirius is een dubbelster. De afstand tussen beide sterren varieert 

tussen 8 en 32 AE, en ze draaien om de 50 jaar rond elkaar.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Grote Hond, 
bron: Astropolis

Afbeelding 2. M41 
Bron Wikipedia

Met een magnitude van m = -1,5 is 

hij ‘s nachts de helderste ster. Dit 

wil niet zeggen dat hij het helderst 

object is aan de hemel, de Maan is 

helderder. Sommige planeten 

kunnen op bepaalde momenten 

ook helderder zijn.  Zijn sterke 

helderheid heeft hij te danken aan 

zijn nabijheid. Sirius staat op slechts 

8,6 lichtjaar van ons. Daarnaast is 

zijn helderheid 25 maal sterker dan 

die van de Zon. Sirius A heeft een 

massa twee maal zo zwaar als onze 

Zon.
Afbeelding 3. Beweging van de componenten van Sirius, bron: Leo Aerts

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


Sterrenbeeld van de week

Grote Hond
Canis Major (CMa,)

Stappenplan
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Je kan het sterrenbeeld vinden aan de hand van de winterdriehoek, want de ster 

Sirius is één van de hoekpunten. Kan je de winterdriehoek nog niet vinden. Maak dan 

gebruik van Orion.  De Grote Hond staat links onder het sterrenbeeld Orion. 

Afbeelding 2. 7 2 2021, 21.00 uur, Grote Hond en omliggende sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

Afbeelding 2. 7 2 2021, 21.00 uur, Grote Hond en 
omliggende sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

Afbeelding 1. Sirius, onderaan, Betelgeuze rechtsboven, 
Procyon linksboven. Bron Wikipedia - Hubble ESA

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


Weetje van de week 

De wiskunde achter 
Maria Lichtmis
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Vooraf paar dingen

• Blijkbaar ligt Maria Lichtmis, op 2 februari, min 

of meer halverwege de winterzonnewende en 

de lente-equinox.

• Maria Lichtmis, is blijkbaar een beetje de 

tegenpool van 11 november met Sint-Maarten. 

• We spreken ook over de 6 donkere weken, maar 

Lichtmis en St.-Maarten zijn ongeveer 6 weken 

of bijna anderhalve maand voor én na de 

winterzonnewende, dat is dus iets anders, 

eigenlijk het dubbele van de donkere weken.

• Maria Lichtmis, zou het begin zijn van zichtbaar 

korten van de dagen en omgekeerd begin van 

zichtbaar lengen van de dagen.

Hoe kunnen we dat wetenschappelijk verklaren?

Beetje afhankelijk van hoe je het bekijkt blijkbaar.

Heel interessant om door te nemen is : http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-

of-change-of-day-length-with-latitude/ en ook sommige van de comments eronder.

Er zijn 2 methodes die daar naar voor komen. We proberen er in dit hemeljournaal één 

uit. Voor een uitgebreidere uitleg kan je kijken op onze website. Maar beginnen eerst bij 

het begin. Hoeveel de daglengte verandert is redelijk simpel, dat is het minst in juni en 

december en het meest in maart en september, zij het wel tegengesteld.

Maar in maart en september is het een lange tijd rond de equinox dat het evenveel veel 

verandert. Zie de grafiek op de volgende pagina, die start van 21 december tot de 

volgende 21 december.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/


© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

De lengte van de dag kun je versimpeld voorstellen door een golf, een sinus genaamd 

in wiskunde. Alles wat draait en golfmatig verandert is voor te stellen met 

sinusachtige toestanden. Afhankelijk van welke effecten je nog laat meespelen zoals 

de grootte van de zon en refractie van de atmosfeer, ellipsvormige baan van de aarde 

met veranderlijke snelheid enzo meer, krijg je nog kleinere afwijkingen, maar dan 

wordt het wat moeilijk redeneren.

Dus de lengte van de dagen? Simpel, deze benadert een sinus, maar in deze grafiek is 

wel rekening gehouden met die kleinere invloeden en heb je dus geen zuivere sinus.

Kijk maar eens naar de grafiek op de volgende pagina, dat zijn echte sinussen. 

Subtiele afwijkingen inderdaad, maar minder subtiel hoe hoger je breedtegraad.

Voor verschillende breedtegraden merk je hoe de lengte van de dagen verschillend 

is. Wij ongeveer in het donkerblauw op de eerste grafiek. 

Het illustreert al wat ik daarstraks zei. De maanden februari, maart en april, mei zie 

je niet veel verschil in de snelheid waarmee de dagen veranderen en idem in de 

herfst, het benadert een rechte lijn: dezelfde verandering. Ik heb er gele 

rechthoekjes opgezet. Deze gele uiteindes van die rechte stukken zitten ook 

ongeveer telkens halverwege de zonnewende en de equinox en komen inderdaad 

overeen met begin februari 2 februari, Lichtmis en begin november, 11 november 

Sint-Maarten.

Visueel al een indicatie, maar dat is wel wat heel grof.

Figuur 1 : De lengte van de dagen (uren tussen zonsopgang en zonsondergang) op verschillende breedteliggingen op Aarde. 

Voor België en Nederland is dit ongeveer de donkerblauwe lijn met aanduidingen in het geel. 
Bron: http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/ met wat aanvullingen.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://wordpress.mrreid.org/2014/10/19/rate-of-change-of-day-length-with-latitude/
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Figuur 2: Voorbeeld van een sinusfunctie (blauwe) en zijn afgeleide (rode), 

bron:http://info.math4all.nl/MathAdoreOpgaven/hb-b35-print.html

De mate waarin iets verandert is een heel belangrijk hulpmiddel in wetenschappen. In 

wetenschappen proberen we wetmatigheden vast te grijpen met wiskunde om er 

ondubbelzinnige patronen in te ontdekken en correct te communiceren. De mate van 

verandering noemt daar de afgeleide, het omgekeerde van integreren, mocht je dat nog 

iets zeggen van op school, als je ooit zo'n wiskunde kreeg. Als we dus de afgeleide 

bepalen van bovenstaande grafiek dan bekom je dezelfde vorm alleen 1/4de van de 

golflengte verschoven. Van blauw naar rood in bijgaande grafiek.

De afgeleide van de blauwe grafiek is dus de rode.

Waar de blauwe grafiek het snelst verandert, lees het snelst daalt of klimt, halverwege 

top en dal, daar zie je toppen van de rode grafiek en vice versa.

Waar we in de blauwe grafiek op een top of in een dal zitten, met het minst verandering, 

is de rode grafiek nul.

Je ziet, wiskunde kan nuttig en heel duidelijk zijn. We hebben veel woorden nodig om te 

beschrijven wat er enkel met een paar lijntjes zichtbaar is.

Achter die lijntjes en kronkeltjes zit een wiskundig recept, voorschrift, formule of hoe je 

het ook noemt : y=sin(x). De grafiek is enkel de voorstelling van dit simpel formuletje. De 

rode grafiek, de afgeleide dus van de blauwe, de sinus is de co-sinus, cosinus : y =cos(x).

Dit alles om enkel te bevestigen wat we al wisten dat de lengte van de dagen omzeggens 

niet veranderen topje zomer en putje winter en het meest in maart en september.

Een uitgebreidere eigen poging om met zulke wiskundige ook Maria Lichtmis te verklaren 

kan je op onze website nalezen. Uitgebreide versie. 
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