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Planeten
Mercurius staat aan de ochtendhemel in het 

oostzuidoosten, hij staat laag en is moeilijk waar te 

nemen.

Jupiter en Saturnus kunnen we misschien ‘s ochtends vroeg in het zuidoosten zien, het blijft 

moeilijk. Ze zijn heel kort, en vlak voor de ochtendschemering rond 6 uur, te zien, beiden heel 

laag, op ongeveer 10° van elkaar.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas 

in oktober zullen we Venus terug goed kunnen 

bewonderen.

Mars blijft zichtbaar, oranje van kleur. Mars zien we in het zuiden na de 

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

noordwesten, deze week is dat rond 1.41 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Stier, dichtbij Aldebaran en de Plejaden. Zijn helderheid 

neemt langzaam af.

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

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,8 is ‘s avonds te zien, van zijn verschijnen uit de 

schemering in het zuiden, tot ondergaan in het westnoordwesten rond 

22.45 uur. Met verrekijker op statief of telescoop kan je zijn kleur goed 

zien. 

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 is vanaf nu niet meer zichtbaar, tot we hem terugzien eind 

mei vóór de ochtendschemering.

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

Planetoïde of protoplaneet Vesta kan je nog deze week met het blote oog 

zien, als enige planetoïde! De komende weken zal haar helderheid minderen 

en kunnen we haar enkel met verrekijker of telescoop zien. Vesta heeft nu 

magnitude 6,0.

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Het ISS is deze week van 18 tot 22 maart 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

15 03 7.04 18.56 32 6.32 19.28

16 03 7.02 18.58 32 6.30 19.30

17 03 7.00 19.00 32 6.28 19.32

18 03 6.58 19.01 32 6.26 19.33

19 03 6.56 19.03 32 6.23 19.35

20 03 6.53 19.04 32 6.21 19.37

21 03 6.51 19.06 32 6.19 19.38

22 03 6.49 19.08 32 6.17 19.40

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

15 03 8.15 21.11 3

16 03 8.31 22.18 6

17 03 8.48 23.25 12

18 03 9.07 19

19 03 0.33 9.30 27

20 03 1.39 10.00 35

2.43 10.37 45

22 03 3.41 11.25 54

*

*

***

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 19 maart

• Samenstand van Maan, Mars en 

Plejaden nabij Aldebaran in 

sterrenbeeld de Stier. Jeugd!

Zaterdag 20 maart

• Lente equinox.

Zondag 21 maart

• De Maan in Eerste Kwartier. Jeugd!

Maandag 22 maart

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 15 maart

• M3, M51, M63, M94, M106, 

Deepsky objecten in de 

Jachthonden.  

Dinsdag 16 maart

Woensdag 17 maart

Donderdag 18 maart

• De Maan staat in het 

apogeum. Jeugd!

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

Elke dag is te zien hoe Mars reist in de Stier, nabij Aldebaran en de Plejaden. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zaterdag 20 maart: begin van de astronomische lente.

App: Gratis Fases van de maan

Met deze app kan je steeds controleren in 

welke fase de Maan is, hoeveel % ze verlicht 

is en hoe ver ze van de aarde verwijderd is. 

Daarnaast kan je ook nog inzoomen op de 

Maan. Dan kan je namen zien van de 

verschillende locaties op de Maan. Zo kan je 

opzoek gaan naar welke maankraters je kan 

zien door je telescoop. 

Afbeelding 3: Voorbeeldafbeelding van de app 

Gratis Fase van de Maan. Bron: Google Play

• Rond deze dag zijn dagen ongeveer even lang als de nacht. Dus 12 uur licht en 12 uur donker. 

Vanaf dit moment zal de dag langer worden dan de nacht. 

• Op deze dag komt de zon exact op in het oosten en gaat hij exact in het westen onder. Vanaf 

nu zal zonsopgang meer opschuiven naar het noordoosten en zonsondergang naar het 

noordwesten. 

Afbeelding 2. Beweging van de Zon aan de hemel bij het 
begin van elk seizoen. Bron: AstroLAB Iris 

Vandaag begint de astronomische lente. Op deze dag staat de zon loodrecht 

boven de evenaar. Dit zorgt voor nog een aantal opmerkelijke feiten.  

Afbeelding 1: Invallende zonnestralen. Bron: AstroLAB Iris

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 15 maart
M3, M51, M63, M94, M106. Deepsky objecten in de Jachthonden.

Voor het vinden van deze objecten, zie kaartje bij sterrenbeeld de 

Jachthonden. Kan je ze vinden, en wie weet zelfs fotograferen? De foto’s 

die we hier toevoegen zijn meestal gemaakt door de Hubble telescoop, dit 

is op aarde niet te evenaren natuurlijk. Deze zijn echt wel de moeite om 

zelf te bekijken, M3 is al zichtbaar met een verrekijker! Heb je geen 

telescoop ter beschikking thuis? Van zodra het terug kan, staan de 

sterrenwachten terug te popelen om jullie dit te tonen en te fotograferen!

M3 of NGC 5272 Bolvormige sterrenhoop

magnitude: 6

afstand van ons: 33900 lichtjaar

10 miljard jaar oud

Helder, en al zichtbaar met een verrekijker! 

M3 Bron: By ESA/Hubble, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=77858805

M51 of NGC 5194 Draaikolkstelsel

magnitude: 8

afstand van ons: tussen 23 - 31 miljoen 

lichtjaar

Zichtbaar met een kleine telescoop! 

Met een 10 cm telescoop kan je bij 

goede omstandigheden de spiraalarmen 

zien.

M51 Door S. Beckwith (STScI), Hubble Heritage Team,, 
ESA, NASA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93
76426

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 15 maart
M3, M51, M63, M94, M106. Deepsky objecten in de Jachthonden. Vervolg.

M63 of NGC 5055 

Zonnebloemstelsel

magnitude: 9

afstand van ons: 29 miljoen lichtjaar

Te vinden met een telescoop, en met 

een 20 cm zijn de spiraalarmen 

zichtbaar. 

M63 Bron By NASA/ESA - Hubble Space 
Telescope, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=54553490

M94 of NGC 4763 Krokodillen-oog 

stelsel.

magnitude: 9

afstand van ons: 14 - 16 miljoen 

lichtjaar

Zichtbaar met een kleine telescoop 

als een wazige vlek. Met een 20 cm 

telescoop kan je de spiraalarmen zien.

M106 Bron By NASA, ESA 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=24510083

M94 Bron By R Jay Gabany (Blackbird Obs.) -
original: 
http://www.cosmotography.com/images/small
_new_m94.html enhanced: http://jean-
baptiste-faure.blogspot.com/2012/01/m94-
outer-disk-actively-engaged-in-star.html, CC BY-
SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=28029444

M106 of NGC 4258 Spiraalvormig 

sterrenstelsel.

magnitude: 8

afstand van ons: 24 miljoen lichtjaar

Zichtbaar met een kleine telescoop 

als een wazige vlek. Met een 20 cm 

telescoop kan je de spiraalarmen zien.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 18 maart
De Maan staat in het 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 ze alsof ze kleiner is. De afstand 

tussen Aarde en Maan is in het apogeum 405 253 km 

(hemelwaarnemen.com). De Maan is binnen 3 dagen in de fase van 

het Eerste Kwartier. De Maan is dus slechts voor 26% verlicht. 

Waardoor de schijnbare afname in grootte moeilijk waar te nemen. 

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: Astrolab Iris

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 19 maart
Samenstand van Maan, Mars en Plejaden nabij Aldebaran in 

sterrenbeeld de Stier. Jeugd!

Elke dag van deze week kan je zien hoe Mars reist door het sterrenbeeld Stier, dichtbij 

Aldebaran en de Plejaden. Bovenstaande afbeelding toont hoe dicht de Maan, Mars, 

Aldebaran en de Plejaden bij elkaar staan! Je ziet deze samenstand tot ze samen te 

laag staan en ondergaan rond 1.00 uur. 

Afbeelding 1. 19 03 2021, 20.30 uur, 40 - 45° in het westen. Bron Stellarium

De afbeelding links toont hoe de 

Maan, Mars, Aldebaran en de Plejaden 

staan ten opzichte van Orion, met 

twee heel herkenbare sterren 

Betelgeuze (oranjerood) en Rigel 

(blauw), Tweelingen met Castor en 

Pollux, en Voerman met Capella. 

Mars heeft een roodachtige kleur. Dit is afkomstig van ijzerhoudend gesteente waarbij het 

ijzer oxideerde, vergelijk dit met roest bij ons op aarde. Het regoliet, het rode losse, 

verweerde en ijzeroxide-houdende gesteente aan de oppervlakte zorgt ook voor rood stof in 

de atmosfeer. 

Betelgeuze is een rode reus, een ster in zijn ‘levensfase’ waarin hij zijn maximale grootte 

bereikt en zijn oppervlakte een lagere temperatuur heeft, net boven de 3000 °C. De ster 

Aldebaran is ook een rode reus, zijn oppervlak heeft ook een lage temperatuur voor een ster, 

rond 3600 °C, vandaar ook zijn roodachtige kleur.

Afbeelding 2. 19 03 2021, 
20.30 uur, 40 - 45° in het 
westen. Bron Stellarium

Plejaden

Plejaden

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 20 maart
Lente equinox

De lente equinox vindt dit jaar plaats op 20 maart om 10.37 uur, dit is het 

begin van de astronomische lente. In het zuidelijk halfrond begint nu de 

herfst. Over heel de wereld zijn er gebouwen zo ontworpen dat het licht 

op dat moment, op een speciale manier in of langs het gebouw schijnt, 

zoals Stonehenge en El Castillo. 

De Zon staat loodrecht op de 

evenaar. De dag duurt 

vandaag, op alle plaatsen op 

aarde, even lang als de 

nacht. 

Afbeelding 2. 20 03 2021, 10.37 uur, begin van de astronomische lente. In het blauw de hemelequator, dat is de evenaar 
die aan de hemel geprojecteerd wordt. In het geel de ecliptica, de baan van de Zon om de Aarde, waar de 
dierenriemtekens te vinden zijn. Bron Stellarium

Vandaag begint de lente om 10.37 u., vandaar dat het bovenstaande beeld overdag staat, 

en dat we de sterren niet kunnen zien. We zien op de afbeelding de Zon precies op het 

lentepunt staan, precies op het moment dat de astronomische lente begint. De 

hemelequator in het blauw snijdt de ecliptica in het geel in het sterrenbeeld Vissen.

Afbeelding 1: Invallende zonnestralen. 
Bron: AstroLAB Iris

lentepunt

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 20 maart

Afbeelding 2. 25 03 2021, 10.37 uur, vijf dagen na het begin van de lente. 
In het blauw de hemelequator, de evenaar aan de hemel geprojecteerd.
In het geel de ecliptica, de baan van de Zon om de Aarde. Bron Stellarium

De lente-equinox valt, op onze kalender, elk jaar ongeveer 

zes uur later. Behalve bij schrikkeljaren, dan vindt het 

gebeuren ongeveer 18 uur eerder plaats dan het jaar ervoor. 

Hetzelfde ritme zien we zowel bij equinoxen als solstitia. De 

oorzaak hiervan? Een jaar duurt tussen twee 

lentepuntdoorgangen 365d 5u 48m 45s. Vandaar het 

verspringen in de kalender met bijna 6 uur! Er zijn nog hele 

kleine verschillen hierop. Een uitdaging om eens uit te 

zoeken!

Er is nog iets bijzonder aan de hand, dit lentepunt verschuift 

elk jaar een klein beetje! Dat komt omdat de aardas in een 

periode van 25 770 jaar een cirkelbeweging maakt, dit is 

‘precessie’. Op al deze punten komen we zeker nog terug, 

met nog meer info, want het is boeiend om te weten hoe we 

de bewegingen in het heelal omzetten in een kalender!

Vijf dagen na de lente-

equinox is de Zon 

ongeveer 5 graden 

opgeschoven op de 

ecliptica. Ongeveer, want 

een cirkel omvat 360° en 

een jaar 365,24 dagen.

We komen uit de winter, 

waarbij de Zon onder de 

evenaar stond. In de lente 

zal de Zon elke dag 

opschuiven en steeds 

hoger boven de evenaar 

komen te staan.

De volgende stap zal de 

zomer zonnewende zijn, 

waarbij de Zon haar 

hoogste punt bereikt.

lente: zon 
boven de 
evenaar

winter: zon 
onder de 
evenaar

Afbeelding 3. Precessie. Bron cursus 
Volkssterrenwacht Urania 
https://www.urania.be/astronomie/sterre
nkunde/hemelmechanica/bewegingen .

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/bewegingen
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zo 21 maart
De Maan in Eerste Kwartier. Jeugd! 

Sinds 13 maart bij Nieuwe Maan is de Maan terug begonnen aan een 

nieuw rondje rond de Aarde. Deze week is ze een kwart ver op deze 

tocht en zien wij de Maan in het Eerste Kwartier.  De Maan en de Zon 

staan nu in een hoek van 90° tegenover de aarde. Hierdoor zien we dus 

slechts de helft van het verlichte deel van de Maan. 

Afbeelding 1. 21 3 2021, 21.00 uur, ZW, hoogte 55°, Maan tussen Voerman, Tweeling en Orion. Bron Stellarium

Afbeelding 2. Maanfasen. Bron: Astropolis

1
Nieuwe 
Maan

2
Eerste 

kwartier

3
Volle 
Maan

4
Laatste  
kwartier

*

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


Sterrenbeeld van de week

Jachthonden
Canes Venatici (CVn)

Stappenplan
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Dit sterrenbeeld heeft geen opvallende 

vorm omdat het slechts twee heldere 

sterren bezit. Alfa Canum Venaticorum met 

een magnitude van m=2,8 en Beta Canum

Venaticorum met m=4,3. De andere sterren 

zijn bijna niet zichtbaar met het blote oog. 

De alfa-ster is een dubbelster met twee 

componenten die je reeds met een kleine 

telescoop kan onderscheiden. 

De deepsky objecten M3, M51, M63, M94, 

M106 vind je beschreven bij maandag 15 

maart.

Het sterrenbeeld de 

Jachthonden is moeilijk 

om als figuur te vinden. Je 

kan slechtss zijn alfa en 

bèta sterren duidelijk zien. 

Je kan je oriënteren op zijn 

bekende buren: de Grote 

Beer en de Ossenhoeder. 

Ga van de heldere ster 

Arcturus van de 

Ossenhoeder, naar het 

onderste hoekpunt van de 

steelpan. Net naast deze 

lijn staan de Jachthonden. 

In deze periode staan ze 

rond 21.00 uur in het 

oostnoordoosten op  

ongeveer 40° hoogte. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Kleine Hond. 
Bron: Astropolis

Afbeelding 2. 20 3 2021, 22.00 uur, Jachthonden en omliggende 
sterrenbeelden, 0. Bron Stellarium

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


Weetje van de week 

Het kiezen 
van een 
telescoop !
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1. Begin met een verrekijker, niet te groot, anders te zwaar. Oefen eerst 

overdag. Statief is nuttig, maar ook een vensterbank, leuning stoel of 

houten lat kan dienst doen.

2. Voor planeten en Maan heb je een grotere vergroting nodig, dus best 

telescoop(je).

3. Bezoek een sterrenwacht om een idee te krijgen wat je van een telescoop 

mag verwachten!

4. Laat je begeleiden bij een aankoop en ook achteraf kun je bij een 

sterrenwacht te rade gaan bij problemen!

5. Het is niet de grootte van de vergroting die telt!

6. Iedere telescoop heeft z’n hemel, niet te groot en te ingewikkeld voor 

beginners. De beste telescoop is dewelke die je regelmatig gebruikt.

7. D = diameter van de lens of spiegel, F = brandpuntsafstand. 

F/D = brandpuntsverhouding

bv. f/5 = 80mm/400mm of f/10 = 70mm/700mm

8. Een “korte” telescoop, bv. f/5 is gemakkelijkst om mee te beginnen, want 

groot beeldveld dus gemakkelijk te richten en te volgen. Een “lange” 

telescoop, bv. f/10 geeft een grotere vergroting, maar kleiner beeldveld.

9. Het oculair of oogstuk, bv. een 20mm zou moeten standaard zijn. Plössl is 

de beste verhouding prijs/kwaliteit. Hoe hoger het getal, hoe kleiner de 

vergroting. Beginnen met zo klein mogelijke vergroting. 

F telescoop/F oculair = vergroting, bv. 400/20 = 20x of 700/20 = 35x

10. Een 10mm ongeveer is ook nuttig voor grotere vergrotingen voor Maan 

en planeten. Bv. 400/10 = 40x of 700/10 = 70x. Voor de ringen van 

Saturnus moet je toch wel 45x hebben.

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


FOTO van de Week 
• Sander Clemmens

• De Vlamnevel, De Geest van Alnitak, NGC2024

• Te AstroLAB Iris, Zillebeke (Ieper) 
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