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Planeten
Mercurius verschijnt enkele dagen na zijn 

benedenconjunctie op 8 februari, tijdens de 

ochtendschemering in het oostzuidoosten, hij is moeilijk 

waar te nemen.

Jupiter en Saturnus zien we niet, 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 2.05 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Ram en nadert de Stier. Mars en Uranus verwijderen zich 

steeds verder 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 zuiden, tot ondergaan in het 

westnoordwesten rond 0.55 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 20.25 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, 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 6,4.

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

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

09 02 8:10 17:54 34 7:36 18:28

10 02 8:09 17:56 34 7:34 18:30

11 02 8:07 17:57 34 7:33 18:32

12 02 8:05 17:59 34 7:31 18:33

13 02 8:03 18:01 34 7:29 18:35

14 02 8:01 18:03 33 7:27 18:37

15 02 8:00 18:05 33 7:26 18:38

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

08 02 6:15 13:53 16

09 02 7:13 14:57 9

10 02 7:58 16:09 4

NM 8:32 17:25 1

12 02 8:57 18:41 0

13 02 9:18 19:54 2

14 02 9:35 21:05 5

15 02 9:50 22:14 11

*

*

***

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 12 februari

• Algol daalt in helderheid, te volgen 

van avondschemering tot ochtend. 

Zaterdag 13 februari

• Eerste smalle maansikkel. Jeugd!

Zondag 14 februari

• M35 of NGC 2168 en NGC2158, te

zien in Tweelingen. 

Maandag 15 februari

• Russische Progress 77 Cargo Craft 

Launch 5.45 a.m. MET, onze tijd. 

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 8 februari

• Mercurius in 

benedenconjunctie. Jeugd!

Dinsdag 9 februari

• Laatste maansikkel vóór 

Nieuwe Maan. Jeugd!

• Aankomst Al Amal Marsmissie 
van de VAE. Jeugd! 

Woensdag 10 februari

• Aankomst Tianwen-1 

Marsmissie  van China. Jeugd! 

Donderdag 11 februari

• Tijdsvereffening bereikt het 

minimum voor dit jaar.

• Nieuwe Maan. Jeugd!

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

Volgende week, 18 februari, landt de Perseverance Rover op Mars!  

https://www.nasa.gov/perseverance

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Magnitude van sterren 

Boekenreeks van Willewete

Deze boekenreeks zijn informatieve prentenboeken 

voor kinderen vanaf 5 jaar over wow-elementen in 

de wereld. Ze gaan over heel wat variërende 

onderwerpen en hebben onder andere boeken zoals: 

• Sterren en planeten

• De zon, aarde en maan

• Seizoenen

• …. 

De prijs voor deze boeken is € 16,95. 

Afbeelding 2: boekcover Willewete Sterren 

en planeten Uitgeverij: Clavis. 

.

De helderheid van een ster wordt uitgedrukt aan de hand van de magnitude. Wat 

wel speciaal is aan deze magnitude-waarden is dat hoe kleiner het getal, hoe 

helderder het object. Zelfs negatieve waarden zijn geen uitzondering. Dus een ster 

met magnitude 1 is helderder dan een ster met magnitude 2. Een sprong van 1 

magnitude lager is ongeveer gelijk aan een verdubbeling van de helderheid. Dus een 

ster van magnitude 1 is dubbel zo helder als van magnitude 2. Als we nog een stapje 

verder gaan, een ster van magnitude 2 is ook dubbel zo helder als een ster van 

magnitude 3. Dus een ster van magnitude 1 is vier keer zo helder als een ster van 

magnitude 3. De Zon heeft zelfs een magnitude van -26 en is dus superhelder. Zo 

helder dat we overdag enkel deze ster zien. Met het blote oog kunnen we sterren 

zien die een magnitude hebben van 6 of lager. Sterren die minder helder zijn kunnen 

we dan weer met een verrekijker of een telescoop waarnemen. Test zelf maar eens 

uit. Je zal zien dat je heel wat meer sterren kan waarnemen. Zelfs met een telescoop 

kunnen we niet alle sterren zien. Afhankelijk van het type en de grootte van je 

telescoop kan je minder heldere sterren zien en dus ook meer sterren. De Hubble 

telescoop die rond de aarde draait kan zelfs sterren zien met een magnitude van 

rond de 30. 

Afbeelding 1. magnitudeschaal, bron: Astropolis

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


© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

ma 8 februari
Mercurius in benedenconjunctie. Jeugd!

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/
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di 9 februari
Laatste maansikkel vóór Nieuwe Maan. Jeugd! 

De fijne maansikkel net voor de fase van de Nieuwe Maan is moeilijk om te 

spotten. Het verlichte deel is zodanig klein en de Maan staat steeds dichter 

bij de Zon. Dus een verrekijker kan helpen om toch nog de laatste 

maansikkel te spotten. De Maan komt op om 7.13  uur en de Zon om 8.10 

uur. De burgerlijke schemering start 7.36 uur. Rond 7.45 uur is er dus een 

kleine kans om de smalle maansikkel te vinden in het oostzuidoosten, laag 

aan de horizon, op 3° hoogte. Begin al eerder te kijken, zo zijn je ogen goed 

afgestemd, en een vrij zicht op het zuidoosten is noodzakelijk! 

Algol

Afbeelding 1. 9 2 2021, 7.45 uur, Laatste Maansikkel met raster per 
graad, ZO, hoogte 3° , bron Stellarium

**

Aankomst Al Amal Marsmissie van de VAE . Jeugd! 

In juli 2020 zijn er 3 missies vertrokken naar Mars. De eerste was Al Amal of Mars Hope 

van de Verenigde Arabische Emiraten, daarna volgde Tianwen-1 van China en als laatste 

van deze drie) vertrok Mars 2020 van NASA. Mars Hope zal 9 februari aankomen om 

langs de planeet te passeren en zich te plaatsen in een baan rond Mars. Deze satelliet zal 

de dynamiek in de atmosfeer van Mars observeren om zowel dagelijkse als 

seizoensgebonden veranderingen te traceren. Met andere woorden het is een soort 

weersatelliet. Zal het de Verenigde Arabische Emiraten lukken om hun eerste geslaagde 

Marsmissie te realiseren? De landing is vanaf 10.30 uur ET (16.30 uur MET) live te volgen 

op de website van de Mars Missie van de 

Emiraten. https://www.emiratesmarsmission.ae/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.emiratesmarsmission.ae/
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wo 10 februari
Aankomst Tianwen-1 van China. Jeugd!  

Een dag na de aankomst van de Marsmissie van de Verenigde Arabische 

Emiraten zal de Chinese missie aankomen. De Tianwen-1. Eerst zullen ze 

proberen om het ruimtetuig in een baan rond de planeten te krijgen. Deze 

orbiter heeft verschillende camera’s en meettoestellen aan boord om de 

atmosfeer te bestuderen. Daarnaast proberen ze ook om een Marslander en 

-rover naar het oppervlak te sturen. Dit zal vermoedelijk in april of mei 2021 

zijn. Als deze landing slaagt, dan zal een Marsrover de bodem van de planeet 

Mars chemisch analyseren en op zoek gaan naar tekenen van organisch 

materiaal. De aankomst van de orbiter is gepland op 10 februari rond 13 uur. 

Dit zijn berekeningen aan de hand van de trajectinfo. De CNSA, China 

National Space Adminstration, heeft officieel nog geen exact uur van 

aankomst aangekondigd.

Afbeelding 1. Selfie van de Tianwen-1, bron: CNSA

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 11 februari
Tijdsvereffening bereikt het minimum voor dit jaar.

Deze keer even wat uitleg over een ‘abstract’ begrip. Als je tijdsvereffening wil 

waarnemen, dan heb je veel geduld nodig om zoveel mogelijk elke dag, lange 

tijd, bijvoorbeeld een jaar lang, waar te nemen en te noteren, dat is een 

uitdaging! In de oudheid kende men dit al.

Tijdsvereffening is een verschil in tijd, tussen plaatselijke middelbare tijd (de tijd 

die we kennen op ons uurwerk) en de zonnetijd (gemeten met een zonnewijzer). 

Omdat beide niet gelijk zijn, heeft men het verschil tijdsvereffening genoemd. 

Het gaat over minuten en seconden, en is elke dag anders! Zie afbeelding 3 

volgende bladzijde. 

De tweede oorzaak vinden we in de helling van de 

aardas ten opzichte van de baan om de Zon, de 

ecliptica. Op de equinoxen en op de solstitia zijn er 

geen verschillen, op de andere dagen zijn er altijd 

verschillen, die een bijna-sinus curve vormen. Hoe deze 

curve gevormd wordt is wat ingewikkelder, stof voor 

een cursus. Zie afbeelding 3 op de volgende bladzijde.

Afbeelding 2. Bron Wikipedia

Er zijn twee oorzaken voor het verschil of dus de tijdsvereffening. De eerste is de 

elliptische baan van de Aarde rond de Zon. De snelheid van de Aarde rond de Zon is het 

grootst als de Aarde dichtst bij de Zon beweegt. De tweede wet van Kepler beschrijft dit 

in een formule. Dat zijn dus de maanden december en januari. In die maanden draait 

onze Aarde een stukje verder om zijn as zodat de Zon weer recht voor het 

waarnemingspunt staat. De maanden juni en juli staat de Aarde verst van de Zon, 

beweegt trager, en moet iets minder ver rond zijn as draaien vooraleer de Zon weer vlak 

voor het waarnemingspunt staat. Een zonnedag duurt dus in januari langer dan in juli. 

Heb je een aardbol thuis, zet deze eens voor een lamp alsof deze de Zon is, en 

onderzoek dit eens!

De zonnetijd is de ware tijd of plaatselijke tijd gemeten 

op de zonnewijzer. Precies 12 uur ‘s middags staat de 

Zon in het zuiden (of het noorden voor het zuidelijk 

halfrond) en passeert de Zon de plaatselijke meridiaan. 

De zonnedag is de tijd tussen het passeren van twee 

opeenvolgende passages op 12 uur ‘s middags, de 

meridiaan. 

De zonnedag is niet precies 24 uur!

Afbeelding1. Zonnewijzer op AstroLAB Iris

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 11 februari
Beide oorzaken tellen zich bij elkaar op. Volgende figuur uit Wikipedia toont 

hoe op 11 februari de zonnewijzers 14 minuten en 11 seconden achter 

blijven op de middelbare tijd. Rond 2 november loopt de zonnetijd zo’n 16 

minuten voor op de ‘uurwerktijd’ of ‘middelbare tijd’.

Dit is de reden waarom je bij het lezen van het uur op de meeste 

zonnewijzers, het uur nog moet aanpassen. Sommige, speciale 

zonnewijzers houden hier wel rekening mee, en kan je wel het juiste uur 

aflezen. 

Heb je zelf een zonnewijzer of één dicht in de buurt? Bij Astrolab Iris kan je 

komen aflezen aan onze gevel! 

Het is een idee om met deze tabel aan de slag te gaan!

Kijk eens wanneer in het jaar de zonnetijd en de middelbare tijd gelijk zijn! 

Je uurwerk en de zonnewijzer zouden hetzelfde uur moeten aanwijzen, 

zonder verschillen! Het eerstvolgende moment is 15 april. De drie andere 

momenten waarbij de tijdsvereffening 0 minuten bedraagt, vind je als 

snijpunten van de zwarte horizontale lijn, met de blauwe lijn.

Toch heel bijzonder dat we dan eigenlijk de invloed van de helling van de 

aardas en de baan van de aarde rond de zon merken!

Door PetitRobert - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8718946

Afbeelding 3. Bron Wikipedia

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 11 februari
Nieuwe 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 voor ons enkel de achterkant belicht. Op het 

onderstaande beeld zie je de Maan heel dicht bij de Zon staan, maar we 

zullen ze dus niet kunnen zien. De Nieuwe Maan is wel een belangrijk 

moment voor astronomen, één 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. Ten tweede is er dan een kans dat de 

Maan voor de Zon passeert en er dus een zonsverduistering kan 

plaatsvinden, maar dit is vandaag nergens ter wereld het geval. 

Afbeelding 1. 12 2 2021, 
13.00 uur, Nieuwe Maan, 
Z, bron Stellarium

Maan

Afbeelding 2. Maanfasen, 
bron: Astropolis

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 12 februari
Algol daalt in helderheid, te volgen van avondschemering tot ochtend.

De ster Algol,  Persei, is een dubbelster, een blauwreeksster en een gele 

reus. Een omloop duurt 69 uur, waarbij de sterren elkaar twee maal 

bedekken. Als de gele ster voor de blauwe komt dan is de afname duidelijk, 

dit is de primaire eclips. Als de blauwreeksster voor de gele ster komt is de 

afname in helderheid niet zo groot. Vanop Aarde kunnen we dit alles goed 

volgen. De primaire eclips kan je zelfs met het blote oog zien.

Algol vinden we 

vandaag om 19.00 u. 

in het zuidwesten op 

80° boven de 

horizon. Zijn 

magnitude is op dat 

moment aan het 

afnemen. Perseus 

staat op dat 

moment bijna in het 

zenit. Algol kunnen 

we gedurende de 

nacht volgen terwijl 

hij daalt en 

uiteindelijk 

ondergaat in het 

noordnoordwesten 

rond 5 u.

Algol,  Persei

Afbeelding 1. 12 02 2021, 
19.00 uur, Algol
Bron Stellarium

Bij het volgen van de baan aan de nachtelijke hemel zullen we de helderheid van Algol zien 

afnemen. Algol kent een minimum magnitude van 3,3 op 00.45 uur (woensdag). Daarna 

zullen we die helderheid opnieuw zien stijgen tot bijna de maximum magnitude 2,1. 

Om de magnitude te zien veranderen is de beste methode vergelijken met andere gekende 

sterren die niet veranderen en die dichtbij staan.  (Gamma) Andromedae heeft helderheid 

2,2 en  (Alfa) Trianguli heeft helderheid 3,4. 

 Andromedae

 Trianguli

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 13 februari
Eerste smalle maansikkel. Jeugd!

Twee dagen na Nieuwe Maan kunnen we de eerste maansikkel terug 

aan de hemel spotten. Er is slechts een heel smalle strook dat we 

kunnen zien. De Maan staat tevens dicht bij de Zon, waardoor we ze 

pas kort na zonsondergang kunnen bekijken. Zoek eens tussen 

zonsondergang en 19.00 uur naar deze smalle eerste maansikkel in het 

zuidwesten tot het westzuidwesten dit op een hoogte tussen 0° en 15°. 

Een verrekijker kan helpen om hem te spotten. 

Afbeelding 1. 13 2 2021, 18.45 uur, Eerste Maansikkel, ZW, hoogte 10° , bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 14 februari
M35 of NGC 2168 en NGC2158, te zien in Tweelingen. 

De nachtelijke hemel is tamelijk donker gezien het rond Nieuwe Maan is, de 

Maan is vandaag voor 5% verlicht. Enkele deepsky objecten zijn de moeite

om eens te bekijken. Deze staan in het sterrenbeeld Tweelingen dat we 

deze week bespreken. Vandaar onze keuze vandaag voor deze

sterrenhopen. Je kan ze uiteraard ook op andere momenten bekijken als

het sterrenbeeld Tweelingen goed te zien is.

Afbeelding 1. M35. 
Bron Wikipedia.
In het midden links 
M35.
Rechtsonder het 
kleinere NGC 2158.

M35 of NGC 2168 is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Tweelingen. 

Het is 3870 lichtjaar van ons verwijderd en heeft aan de nachtelijke hemel

de grootte van een volle maan. De magnitude is 5, dus deze sterrenhoop is 

zichtbaar met het blote oog, als de omstandigheden goed zijn, dus weinig

verlichting in de omgeving en dus een donkere nachtelijke hemel en met 

ogen die nog altijd scherp zien!

NGC 2158 is ook een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Tweelingen. Het 

ligt dichtbij M35 en zou 2 miljard jaar oud zijn. De twee clusters hebben

geen verband met elkaar. NGC 2158 ligt op 9000 lichtjaar van M35.

Bekijk deze in een sterrenwacht, want zijn magnitude is 9.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 15 februari
De Russische Progress 77 Cargo Craft lancering, 5.45 a.m. MET op 15 

februari. 

De live uitzending bij de NASA begint om 11.15 p.m. EST 14 februari, dus 

om 5.15 a.m. MET 15 februari, onze tijd. 

De lancering gebeurt vanop het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan.

Afbeelding 1  Progress 77 Cargo Craft. Bron NASA

Deze brengt voedsel, energie, en voorraad materialen naar het ISS. 

Progress 77 Cargo Craft komt toe bij het ISS op woensdag 17 februari, ook 

dat zal live te zien zijn op de Nasa TV.

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


Sterrenbeeld van de week

Tweeling, Gemini 
(Gem)

Stappenplan
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Dit sterrenbeeld bevat twee zeer heldere 

sterren. De helderste is Pollux, β (Bèta) 

Geminorum, met een magnitude van 

m = + 1,1. De andere  is Castor, α (Alfa) 

Geminorum, een drievoudige ster met 

magnitude m = + 1,6. Deze drievoudige ster 

kan je reeds met een telescoop waarnemen. 

Rond component Castor A, de helderste, 

draait een tweede component Castor B op 

een vrij kleine afstand. Rond deze twee 

samen draait dan nog een derde component 

Castor C die veel verder staat en nog minder 

helder is. Uniek is wel dat al deze drie sterren 

op zich ook nog eens een dubbelster zijn. Dit 

laatste kunnen we helaas niet zien door een 

telescoop en enkel waarnemen aan de hand 

van het spectrum.  Daarnaast bevat het 

sterrenbeeld nog een aantal sterrenhopen en 

nevel, zie uitleg op zondag. 

Het ecliptica loopt door het 

sterrenbeeld Tweeling, net zoals 

de andere sterrenbeelden van de 

dierenriem. Dit sterrenbeeld 

heeft 3 bekende buren: de 

Voerman, de Stier en Orion. Je 

kan de Tweeling vinden met 

behulp van zijn buren of met de 

winterdriehoek. Zoek deze 

driehoek en kijk dan 20° boven 

de zijde tussen Procyon van de 

Kleine Hond en Betelgeuze van 

Orion. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Kleine Hond, 
bron: Astropolis

Afbeelding 2. 13 2 2021, 20.00 uur, Tweeling en omliggende 
sterrenbeelden, Z, bron Stellarium
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http://www.astropolis.be/
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Op 8 februari zag je in het vorige hemeljournaal en ook in dit hemeljournaal dat 

Mercurius niet te zien is en dat is al een tijdje zo en zal wel nog even duren, omdat hij 

dan in benedenconjunctie is en dus te dicht bij de zon zit, om te kunnen zien. 

Maar is dat wel zo? Vanop de aarde kijken we door de atmosfeer en die verstrooit het 

licht enorm, vandaar de blauwe hemel, en de zon is te fel om er veilig dichtbij te 

kijken. 

Dat laatste kunnen we oplossen met een filter, maar dan zie je niets anders meer. We 

zouden de zon ook kunnen afdekken, maar dan nog heb je een speciaal instrument 

nodig, coronograaf genoemd, om te kunnen  kijken dichtbij de zon. Dat is niet 

ongevaarlijk, je moet de zon heel nauwkeurig volgen en meestal gebruiken we dan nog 

een infrarood- en uv-filter voor de veiligheid. Op die manier kunnen we de atmosfeer 

van de zon bekijken, de corona en de verschijnselen boven het zonsoppervlak die aan 

de rand afsteken zoals protuberansen. Voor deze laatste heb je dan wel een filter 

nodig die enkel het licht van waterstof doorlaat.  We zullen wellicht terug in AstroLAB, 

als Corona het toelaat, terug zo'n coronograaf monteren in de koepel. 

Op die manier zou het misschien mogelijk moeten zijn om Mercurius toch juist boven 

de zon te zien passeren, maar dan moet het beeldveld van onze kijker wel groot 

genoeg zijn.

Online hebben we andere 

mogelijkheden! Boven onze 

licht verstrooiende atmosfeer 

draaien er satellieten rond, 

waaronder ook satellieten die 

de zon in de gaten houden. Eén 

ervan is de SOHO-ruimtesonde, 

Solar and Heliospheric

Observatory, deze bezit onder 

andere een coronograaf! 

Daarmee kunnen we wel, op een voor ons gemakkelijker manier, sterren 

en planeten zien die kruisen met de zon. 

Afbeelding 1. SOHO-ruimtesonde, bron: Nasa
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Op onderstaand kaartje zie je alle gebeurtenissen van 2021, die van Mercurius is 

aangeduid. Reeds vanaf 4 februari zou je tot 12 februari Mercurius door het beeldveld 

moeten zien passeren van LASCO3. Je kunt Mercurius dus wel zien dezer dagen, maar 

niet zomaar met het blote oog buiten. Naar de zon kijken of een object in de buurt, is 

gevaarlijk voor de ogen! Niet doen dus!  Voor een grotere weergave kan je kijken op: 

https://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php?p=transits/2021-transits.jpg

afbeelding 1: Lasco C3 tansits in 2021, bron: 
https://sungrazer.nrl.navy.mil/index.php

Je ziet, zelfs op bewolkte dagen valt er wel wat te beleven aan de hemel via 

virtuele weg. Op desbetreffende website kun je nog heel wat meer 

ontdekken, zoals zonnevlekken, zonne-uitbarstingen, kometen die op de zon 

storten of er rakelings naast passeren. Maar natuurlijk enkel als die 

fenomenen zich voordoen en dat is niet iedere dag natuurlijk.

De beelden van Lasco 3 coronograaf vind je op

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/ . Deze worden regelmatig 

geüpdatet. In de kolom links vind je ook filmpjes! Bij het ter perse gaan van dit 

Hemeljournaal zie je nog juist Jupiter en Saturnus in het beeldveld van Lasco3. In 

maart komt Venus er ook aan, zie de gele curve in afbeelding 1.

afbeelding 2: Lasco C3 beelden van 01 02 2021, bron: 
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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