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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 ‘s ochtends vroeg in het zuidoosten zien. Ze zijn heel kort, en vlak 

voor de ochtendschemering tussen 5.45 uur en 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 goed 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 1.37 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Stier. 

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

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,9 is ‘s avonds te zien, van zijn verschijnen uit de 

schemering in het zuiden, tot ondergaan in het westnoordwesten rond 

22.20 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 voor 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

Afbeelding 7a. 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 6,1.

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

22 03 6.45 19.04 32 6.13 19.37

23 03 6.43 19.07 32 6.10 19.39

24 03 6.41 19.08 32 6.08 19.40

25 03 6.39 19.09 32 6.06 19.42

26 03 6.36 19.11 32 6.03 19.44

27 03 6.34 19.12 33 6.01 19.45

28 03 7.32 20.14 33 6.59 20.47

29 03 7.30 20.16 33 6.56 20.49

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

22 03 3.42 11.16 54

23 03 4.33 12.16 64

24 03 5.13 13.25 74

25 03 5.46 14.43 82

26 03 6.13 16.05 90

27 03 6.35 17.28 96

6.54 18.54 99

29 03 8.13 21.20 100

*

*

***

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 26 maart

• De Maan staat 3,5° ten noorden 

van Regulus. Jeugd!

• Venus in bovenconjunctie met de 

Zon en is daarom niet zichtbaar.

Jeugd!

Zaterdag 27 maart

• De ster  (nu) Virginis wordt door 

de bijna Volle Maan bedekt.

Zondag 28 maart

• 2.00 uur Begin van de zomertijd. 

Jeugd!

• De Galileïsche maan Io bedekt 

bijna de helft van de maan Europa. 

• Volle Maan. Jeugd!

Maandag 29 maartTIJDSTIPPEN 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 22 maart

Dinsdag 23 maart

• Samenstand Mars en 

Aldebaran. Jeugd!

Woensdag 24 maart

Donderdag 25 februari

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

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Dinsdag 23 maart: samenstand Mars en Aldebaran.

Sterrenkunde voor jonge mensen met haast

Dit boek is geschreven door Neil Degrasse Tyson, een 

Amerikaans wetenschapper en TV-presentator. Bekend van 

verschillende programma’s rond het heelal, planeten en 

ruimte. In dit boek voor tieners wordt al heel wat meer uitleg 

gegeven dan de basissterrenkunde over sterren en planeten. 

Hij bespreekt het ontstaan van de ruimte, zwarte gaten, 

supernova’s, zwaartekracht, … 

ISBN: 978 90 571 2531 7 

Prijs : €18,95

Afbeelding 2: boekcover Sterrenkunde 

voor jonge mensen met haast. 

Bron: uitgeverij Nieuwezijds

.

*
Vandaag heeft de planeet Mars een unieke positie tegenover de alfa (α) ster van de Stier. De 

alfa (α) ster van een sterrenbeeld is meestal de helderste ster en is makkelijk te herkennen 

aan de hemel. De meest zichtbare sterren krijgen ook vaak een eigennaam. De alfa (α) ster 

van het sterrenbeeld Stier is Aldebaran, een ster in het hoofd van de Stier.  De afgelopen 

nachten en de komende nachten reist de planeet Mars door het sterrenbeeld Stier. Vorig week 

stond Mars bij de Plejaden. Deze week is hij al wat opgeschoven. Vandaag staat Mars 7° ten 

noorden van deze ster. Ten noorden wil niet zeggen recht boven de ster. We volgen het 

equatoriaal coördinaten stelsels. De lijnen van dit stelsel kan je zien op de afbeelding. Wie 

meer wil weten over dit coördinatensysteem, ga dan naar de volgende website:  

https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/coordinaten

Afbeelding 1. 
22 3 2021, 2.00 uur, 
30°, W, Mars en 
Aldebaran. Bron 
Stellarium

Aldebaran

Mars

Plejaden

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/coordinaten
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di 23 maart
Samenstand Mars en Aldebaran. Jeugd!

Vandaag is er een samenstand tussen de planeet Mars en de alfa (α) ster 

van de Stier, Aldebaran. Mars staat  7° ten noorden van deze ster. Pas op 

we volgen hiervoor het equatoriaal coördinaten stelsels. De lijnen van dit 

stelsel kan je zien op de afbeelding. Meer over dit coördinaten systeem 

kan je vinden op 

https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/coor

dinaten

Algol

Afbeelding 1. 22 3 2021, 23.00 uur, 30°, W, Mars en Aldebaran. Bron Stellarium

*

Aldebaran

Mars

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.urania.be/astronomie/sterrenkunde/hemelmechanica/coordinaten
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vr 26 maart
De Maan staat 3,5° ten noorden van Regulus. Jeugd!

De Maan passeert dezer dagen door het sterrenbeeld Leeuw. In de 

vroege ochtend om 3.26 uur staat de Maan precies 3,5° graden boven 

de helderste ster van de Leeuw, Regulus. Deze ster staat op dat tijdstip 

20° boven de westelijke horizon. De hele nacht staan ze op minder 

dan 5° van elkaar.  

Afbeelding 1. 26 3 2021, 03.26 uur, 20°, WZW, Maan en Regulus. Bron Stellarium

Regulus

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 26 maart
Venus in bovenconjunctie met de Zon en is daarom niet zichtbaar. Jeugd!

Venus staat tussen de Aarde en de Zon. Dit lijkt zo vanuit een bovenaanzicht 

gezien. Maar Venus zal niet voor de planeet passeren maar er net onder. 

Door de helderheid van de Zon is de planeet Venus nu niet zichtbaar. Je kan 

ze enkel zien op satellietbeelden van de omgeving van de Zon. Je kunt ze 

reeds vanaf begin deze week zien naderen en nadien geleidelijk aan zien 

verwijderen op de beelden van de SOHO-satelliet. Deze kan je vinden op de

volgende linken: SOHO C3 en  SOHO C2

Geleidelijk beweegt ze vanop de Aarde gezien van de Zon weg naar de 

avondhemel. Het is nog wachten tot in september om de heldere planeet aan 

deze avondhemel te zien. 

Afbeelding 1. Posities planeten. Bron Astropolis.  

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/1024/latest.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2/1024/latest.html
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za 27 maart
De ster ν (nu) Virginis wordt door de bijna Volle Maan bedekt.

De sterbedekking start om 19u29 in het oosten in de 

avondschemering. Dan staat de Maan op een hoogte van 17°. Een 

uurtje later om 20.29 uur komt de ster, ν (nu) Virginis van het 

sterrenbeeld Maagd, terug tevoorschijn aan de andere kant. 

Ondertussen is de Maan opgeschoven richting het oostzuidoosten en 

geklommen naar een hoogte van 25°. 

Een bedekking kan je reeds waarnemen met een verrekijker op 

statief. Deze keer heb je voor het begin van de waarneming in de 

avondschemering wel een telescoop nodig, het einde is wel zichtbaar 

met een verrekijker op statief. 

Afbeelding 3 en 4. Op 27 3 2021, 19.19 – 20.19  uur, 17 - 25°, O - OZO, de Maan bedekt nu Virginis. Bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 28 maart

De Maan Io bedekt de maan Europa. Deze waarneming komt niet 

vaak voor. Helaas is het voor vroeg in de ochtendschemering en 

laag boven de horizon. Hierdoor is het zeer moeilijk om dit te 

kunnen waarnemen. Heb je vrij zicht op de oostzuidoostelijke 

horizon, dan kan je proberen om met een grote telescoop de 

bedekking waar te nemen. Wie enkel een verrekijker of kleine 

telescoop ter beschikking heeft kan de samenstand van de manen 

van Jupiter waarnemen (zie afbeelding 2), maar de bedekking zelf 

zal dan niet zichtbaar zijn.  

Kijk in oostzuidoostelijke richting om 6.35 tot 6.40 uur op een 

hoogte van ongeveer 3° boven de horizon. Daar kan je Jupiter en 

deze positie van zijn manen zien. Kijk je heel wat eerder dan zal je 4 

manen zien. 

Afbeelding 1. 28 3 2021, 06.39 uur, 3°, OZ0, Europa en Io. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 28 3 2021, 06.39 uur, 3°, OZ0, Jupiter en manen. Bron Stellarium

Callisto

Jupiter

Europa en Io

Ganymedes

De Galileïsche maan Io bedekt bijna de helft van de maan Europa. 

**

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


Sterrenbeeld van de week

Haar van Berenici
(Coma Berenices)

Stappenplan
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Afbeelding 1. Sterrenbeeld Haar van 
Berenici. Bron: Astropolis.

Afbeelding 2. 26 3 2021, 21.00 uur, Hoofdhaar en omliggende 
sterrenbeelden, O. Bron Stellarium

De drie helderste sterren van het hoofdhaar, 

α (alfa), β (bèta) en γ (gamma) Comae

Berenices, vormen een dakje dat je kan 

vinden tussen de Leeuw en de Ossenhoeder. 

Wil je graag deepsky objecten zoeken in 

Coma Berenices, zoals verschillende Messier-

objecten en het mooie sterrenstelsel 

NGC4565 of de Coma Ster-groep, die ten 

zuiden staat van de ster γ (gamma) Comae

Berenice, dan kan je terecht op deze link: 

Haar van Berenice deepsky objecten

• Zoek eerst de heldere ster 

Arcturus van de Ossenhoeder. 

Dit kan via de Grote Beer. Kijk 

naar de steel van de pan.  

• Trek de laatste twee sterren 

van de steel in boog verder 

door. Dit zo’n kleine vijf keer de 

afstand tussen deze twee 

sterren.

• Hier bevindt zich de zeer felle 

ster Arcturus van de 

Ossenhoeder. 

• Schuif nu ongeveer 20° op 

schuin omhoog en daar vind je 

de α-ster van het Hoofdhaar. 

• Let op. Als je te ver zou opschuiven, dan kom je in het sterrenbeeld Leeuw terecht. De α-

ster, Diadem, ligt ongeveer in het midden tussen Arcturus en Denebola, de β-ster van de 

Leeuw. 

Denebola

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.kuuke.nl/alle-sterrenbeelden/coma-berenice-haar-van-berenice/


Weetje van de week 

Tijdzones
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In heel wat wetenschappelijke tijdschriften in verband met 

astronomische waarnemingen staan tijden. Meestal word hierbij 

vermeld in welke tijdzone deze tijdstippen genoteerd zijn. Als je 

internationale tijdschriften leest dan zal je vaak deze tijdstippen moeten 

omzetten naar onze tijdsrekening. Hieronder volgt een overzicht van de 

meest gebruikte tijdzones. 

• UT(C): Universele tijd of standaardtijd, de tijd op de nulmeridiaan = 

GMT: Greenwich Mean Time. Officieel zijn ze niet exact hetzelfde maar 

voor de basisberekeningen kan je zeggen UT = GMT. Meer info over het 

verschil tussen beide kan je vinden op deze link: VRT uitleg UT en GMT

De UT tijdzone wordt onder ander gebruikt in de Hemelkalender van de 

VVS . 

• MET = Midden Europese (winter)tijd. Het uur dat wij gebruiken in de 

winterperiode. MET = UT + 1 uur 

• MEZT = Midden Europese Zomertijd. Het uur dat wij gebruiken in de 

zomerperiode. METZ = UT + 2 uur 

• EST: Eastern Standard time. Dit is de tijd die ze gebruiken in heel wat 

landen in Noord- en Zuid-Amerika. Voor de Verenigde Staten zijn dit de 

oostelijke staten. Zowel de lanceerbasis van NASA in Florida als het 

hoofdkwartier in Washington DC liggen in deze zone, vandaar dat de 

uren op de website van NASA meestal vermeld zijn in EST. Hoe moeten 

wij nu rekenen met deze tijdzone? We starten met de vergelijking 

tegenover de standaardtijd EST = UT – 5.  Dit wil zeggen dat bij ons in de 

winter wij EST + 6 uur = MET en in de zomer EST + 7 uur = MEZT.  

TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN

In ons hemeljournaal staan bij verschillende waarnemingen 

tijdstippen. Deze zijn weergegeven in lokale tijd (Ieper). Het exacte 

tijdstip bij u thuis kan enkele minuten eerder of later zijn, want dit 

is afhankelijk van uw locatie.

LET OP!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/03/tijdszones--gmt--utc--hoe-zit-dat-in-elkaar-/


FOTO van de Week 
• Hans Coeckelberghs
• Plejaden
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