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1 jaar 
Hemeljournaal 

1 april 2020

Op AstroLAB waren we niet opzoek naar de beste 1-april-grap 

van het jaar, maar naar een idee om mensen naar de 

nachtelijke hemel te laten kijken. Want bezoekers waren niet 

toegelaten tijdens de 1e lockdown, en helaas nog steeds niet. 

Zo ontstond het idee om uit publicaties 

van verschillende jaarkalenders, de beste waarnemingen 

op te lijsten per week. We tonen hoe je die kan vinden aan de 

nachtelijke hemel, en we geven tekst en uitleg. Op vraag 

kwam er extra aandacht voor de jeugd!  Zodat je van thuis uit, 

op zoek kon gaan naar mooie waarnemingen. 

Vanuit een kleine publicatie van 4 pagina’s groeide dit 

intussen uit tot een volwaardig Hemeljournaal. Dankzij de 

samenwerking met Astropolis kwam er een bijhorende 

video, bijpassende iconen en grafische aanvullingen. 

Ondertussen is er al heel wat gesleuteld, zijn er partners 

gezocht die het Hemeljournaal verspreiden, en zijn we nog 

steeds aan het evolueren! 
Alvast bedankt aan: 

• Patrick en het team van Astropolis voor de fijne samenwerking 

en het realiseren van de video. Bundelen van krachten maakt 

echt wel sterker, en dat konden we samen ervaren! 

• Onze partners die het hemeljournaal wekelijks delen met hun 

leden, social media-volgers, … 

Volkssterrenwacht Cozmix

Volkssterrenwacht Armand Pien

Sterrenwacht: De Sterrenjutters te Koksijde

Sterrenkundevereniging: VVS Cygni

Sterrenkundevereniging: Noorderkroon Achel

Sterrenkundevereniging voor jonger: Quasar

Spacepage.be 

VormingPlus

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Planeten
Mercurius is nog steeds moeilijk te zien ‘s ochtends, dat 

blijft zo, tot de periode van 28 april tot 30 mei! In die 

periode zal Mercurius ‘s avonds te zien zijn. Dit jaar zullen 

dit de beste avondwaarnemingen zijn om Mercurius te 

zien schitteren!

Jupiter en Saturnus kunnen we ‘s ochtends vroeg, laag aan de horizon, in het zuidoosten zien. Het 

veranderen naar het zomeruur vanaf zondag 28 maart heeft het voordeel dat we Jupiter en 

Saturnus een uurtje later kunnen zien! Ze zijn vlak voor de ochtendschemering tussen 6.20 en 7 uur 

te zien, op ongeveer 10° van elkaar.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas 

in oktober zullen we Venus terug goed kunnen 

bewonderen.

Mars is 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 2.30 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Stier, hij is nu bij de horens gekomen. 

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

wenst over de planeten. 

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

schemering laag in het westen, tot ondergaan in het westnoordwesten 

rond 22.50 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

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 mindert in helderheid, en kunnen we haar 

enkel met verrekijker of telescoop zien. Vesta heeft nu magnitude 6,2.

ISS Internationaal Space Station link NASA, Heavens Above, James Darpinian

Satellites Het ISS is deze week tot en met 4 april, elke dag zichtbaar! Daarna is 

het ISS niet meer te zien, even geduld oefenen tot 27 april!

Satellieten volg voor info de link satellieten, James Darpinian Satellites

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 en James Darpinian

Starlink voor exacte uren en posities van deze voorbijkomende gelanceerde 

satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

29 03 7.30 20.16 33 6.56 20.49

30 03 7.27 20.17 33 6.54 20.51

31 03 7.25 20.19 33 6.52 20.52

1 04 7.23 20.21 33 6.50 20.54

2 04 7.21 20.22 33 6.47 20.56

3 04 7.19 20.24 33 6.45 20.57

4 04 7.16 20.25 33 6.43 20.59

5 04 7.14 20.27 33 6.40 21.01

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

29 03 8.17 21.23 100

30 03 8.37 22.50 98

31 03 9.01 1.42 93

1 04 0.17 9.29 86

2 04 1.42 10.04 76

3 04 3.00 10.50 66

4.06 11.47 55

5 04 4.59 12.54 44

*

*

***

Deze tijdstippen gelden voor Ieper, stel in voor jouw waarnemingsplaats.

Bron https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/

Een andere site waar je op- en ondergangen kan laten berekenen voor jouw waarnemingsplaats is
Bereken zon en maan op- en ondergang Bert Kassies

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://james.darpinian.com/satellites/
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://james.darpinian.com/satellites/
https://findstarlink.com/
https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink
https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/
https://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/opon/jsopon.html
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Vrijdag 2 april

• Jupiter en Galileïsche manen in 

conjunctie met de ster 44 

Capricorni. 

• Maan staat 4° ten noorden van 

Antares. Jeugd!

Zaterdag 3 april

Zondag 4 april

• Maan in Laatste Kwartier. Jeugd!

• Alle Galileïsche manen ten westen 

van Jupiter. 

Maandag 5 april

• Maximum Meteorenzwerm κ-

Serpentiden. 

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 29 maart

Dinsdag 30 maart

• De Maan staat in zijn 

perigeum. Jeugd! 

Woensdag 31 maart

Donderdag 1 april

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

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Sterrenbeelden zoeken aan de hemel. 

Het is niet makkelijk om sterrenbeelden op elk moment van de nacht en elke dag 

van het jaar terug te vinden aan de hemel. Door de bewegingen die de Aarde 

maakt, lijken de sterren aan de hemel te bewegen. Hierdoor draaien ze in een dag 

rond de Poolster. Dus als je ‘s morgens en ‘s avonds de sterrenhemel vergelijkt, 

dan zal die gedraaid zijn. 

Als je elke maand op het zelfde moment de sterrenhemel zou bekijken. Dan zal je 

ook zien dat de sterren bewegen. Dus de Grote Beer staat om 22 uur ‘s avonds in 

de Zomer op een andere plaats dan om 22 uur in de winter. 

De sterrenbeelden reizen dus aan de nachthemel. Om makkelijker de 

sterrenbeelden te herkennen kan je gebruik maken van verschillende apps zoals: 

Stellarium, Sky Map, Star Walk, .. Het licht van je smarpthone zal er voor zorgen 

dat je ogen zich minder goed aanpassen aan het donker. Dit is dus niet ideaal. 

Sommige apps hebben ook een nachtmodus met roodlicht. Waardoor je ogen zich 

wel kunnen aanpassen. Er bestaan ook sterrenkaart, zodat je je smartphone niet 

nodig hebt. Neem dan een rode zaklamp mee of plaats een rode folie voor het 

licht van je zaklamp. 

Via deze link vind je een pdf met uitleg over een sterrenkaart en hoe je die moet 

gebruiken. Daarnaast kan je een deel van de pdf afdrukken op hard papier om je 

eigen sterrenkaart te maken. Sterrenkaart pdf. 

Afbeelding 1. Zelfgemaakte sterrenkaart van Esero. 
Bron: AstroLAB Iris. 

Dit document is een lessenpaket van het  

Nederlandse deel van Esero, een initiatief van 

de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA om 

sterrenkunde en ruimtevaart te promoten in 

klassen. 

Of je kan een geplastificeerd exemplaar kopen 

bij de Astroshop van Urania: 

http://astroshopurania.be/home/147-urania-

sterrenschijf-voor-belgie.html

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://e01bcc0b8bce475c872e77ccce39cbe1.objectstore.eu/esero_nl/production/uploads/pdf/file/151/f1361fce-dcad-414c-80e4-6967f624ba9c_1575300976.pdf
http://astroshopurania.be/home/147-urania-sterrenschijf-voor-belgie.html
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di 30 maart

Algol

De Maan staat in zijn perigeum. Jeugd!

De Maan staat om 8.16 uur in het punt van zijn baan dat dichtst bij de Aarde 

ligt, het perigeum. De afstand vandaag is 360 309 km. Hierdoor is de 

schijnbare diameter van de Maan groter.  Dit is net voor de maansondergang. 

De Maan is deze keer voor 97% verlicht, waardoor we de schijnbare diameter 

makkelijk kunnen inschatten. 

De Maan komt op maandagnacht iets voor 21.30 uur op en gaat op 

dinsdagochtend rond 8.30 uur onder.  ‘s Morgens is dus het ideale moment 

om deze ‘grotere’ Maan te bekijken.  

(Bron van gegevens: hemel.waarnemen.com) 

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 eigen afbeelding gemaakt met iconen uit Microsoft Office.

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 2 april
Jupiter en Galileïsche manen in conjunctie met de ster 44 Capricorni. 

Met een verrekijker kan je reeds de vier Galileïsche manen van Jupiter 

zien. Dit zijn de manen Europa, Callisto, Ganymedes en Io. Deze vier 

lichtpunten bewegen rond de planeet. Als deze ochtend Jupiter bekijkt 

door je verrekijker of telescoop dan zal het lijken alsof Jupiter 5 zichtbare 

manen heeft. Dit komt omdat de ster 44 Capricorni in conjunctie staat 

met de planeet en zijn manen. 

Vanaf 6.00 uur schuift Jupiter geleidelijk aan boven de horizon in het 

oostzuidoosten. Als je vrij zicht hebt op de horizon in deze richting, kan je 

in het donker opzoek gaan naar dit fenomeen. Rond 7.00 uur staat hij 

reeds iets hoger op 8° en iets meer naar het zuidoosten. Dit is het laatste 

moment om dit fenomeen te spotten. Later wordt het geleidelijk aan 

helderder en dus moeilijker om dit nog waar te nemen. 

Afbeelding 1. Op 2 04 2021, 7.00 uur, 8°, ZO, Jupiter en zijn manen met ster 44 Cap. Bron: Stellarium. 

Afbeelding 2. Op 2 04 2021, 7.00 uur, 8°, ZO, Jupiter aan de horizon. Bron: Stellarium. 

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 2 april
Maan staat 4° ten noorden van Antares. Jeugd! 

De dichtste samenstand, 4°, tussen de Maan en de ster Antares gebeurt 

rond 1.00 uur. Helaas staan beide objecten dan nog onder de horizon. 

Het is wachten tot beide boven de horizon verschijnen om de 

samenstand waar te nemen. De Maan komt rond 2.00 uur op aan de 

hemel. Kort daarna staat ook Antares, de Alfa-ster van het sterrenbeeld 

Schorpioen, boven de horizon. Je kan ze samen bekijken tot de 

ochtendschemer te helder is. 

Kijk dus tussen 2.30 uur en 7.00 uur in zuidelijke richting om de 

samenstand te spotten. Let op, ze komen niet meer dan 15° boven de 

horizon. 

Afbeelding 1. Op 2 04 2021, 5.00 uur, 15°, Z, Maan en Antares. Bron: Stellarium. 

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 4 april
Maan in Laatste Kwartier.

De Maan staat vandaag in haar laatste kwartier. Hierdoor is ze pas vroeg 

in de ochtend, rond 5.00 uur zichtbaar tot rond 11.00 uur.  De Maan staat 

in het sterrenbeeld Boogschutter en komt maximaal 13° boven de 

horizon. Ze is nu 50% verlicht, bij het Laatste Kwartier is de linker helft 

verlicht. 

Afbeelding 1. Op 4 04 2021, 6.00 uur, 9°, ZZO, Maan in Laatste Kwartier. 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/
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zo 4 april
Alle Galileïsche manen ten westen van Jupiter.

Rond 6.00 uur komt Jupiter boven de horizon. Vanaf 6.06 uur staan alle 

Galileïsche manen aan de westelijke kant van de planeet. Dichtst bij de 

planeet staat Io, die net vanachter de planeet tevoorschijn is gekomen. 

Daarna volgen Callisto, Europa en als verste Ganymedes. 

Om 6.22 uur staat Jupiter op 4° hoogte en is de ochtendschemering 

nog maar net begonnen.  Dus als je vrij zicht heb op de zuidoostelijke 

horizon, kan je proberen om deze waar te nemen met een verrekijker 

of telescoop. Geleidelijk aan wordt het moelijker om ze waar te nemen 

door het opkomen van de Zon. 

CallistoJupiter

Io

Ganymedes

Europa

Afbeelding 1. Op 4 04 2021, 6.20 uur, 4°, OZO, Jupiter en zijn manen. Bron: Stellarium. 

Afbeelding 2. Op 4 04 2021, 6.20 uur, 4°, OZO, Jupiter aan de horizon. Bron: Stellarium. 

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 5 april
Maximum Meteorenzwerm κ-Serpentiden.

Vandaag rond 16.00 uur vindt het maximum van de meteorenzwerm 

Kappa (κ) Serpentiden plaats. We kijken dus best deze avond naar de 

hemel om een vallende ster van deze zwerm te zien. De periode van de

κ -Serpentiden is vrij kort. In vergelijking met andere zwermen zijn er 

ook weinig meteoren, waardoor het dus moeilijk wordt om een 

vallende ster te spotten. 

Als je deze nacht een vallende ster ziet, dan heb je geluk. Er zijn er maar 

ongeveer 10 per uur. Hiervan zijn er vermoedelijk 2 per uur die behoren 

tot de zwerm κ -Serpentiden. De andere noemen we sporadische 

meteoren, dit zijn meteoren die niet tot een specifieke zwerm behoren. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een vallende ster, meteoor die we 

konden waarnemen met de All Sky camera van AstroLAb Iris. Je kan ook 

een glimp opvangen van de Melkweg. 

*

Afbeelding 1. Meteoor waargenomen op AstroLAB Iris. Bron: AstroLAB Iris. 

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


Sterrenbeelden van de week

Achtersteven, 
Puppis (Puppis) 

Kompas, Pyxis (Pyx)

© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
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Het Kompas en de Achtersteven zijn 

sterrenbeelden van het zuidelijke 

hemelhalfrond. Maar in deze 

periode steekt het Kompas in het 

begin van de avond net boven de 

horizon uit. Van de Achtersteven 

zien we enkel het bovenste deel. 

Deze sterrenbeelden zijn moderne 

sterrenbeelden. Vroeger waren ze 

deel van een groter geheel, het schip 

Argo. Maar dit werd opgesplitst in 

meerdere sterrenbeelden. De enige  

die voor ons zichtbaar zijn is de 

Achtersteven van deze boot en de 

mast, die als nieuw naam Kompas 

kreeg. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Achtersteven. 
Bron: Astropolis

Afbeelding 2. Sterrenbeeld Kompas. 
Bron: Astropolis

De Achtersteven bevat een aantal deepsky-

objecten M46,M47, NGC 2438 en NGC 

2423, die zich ten oosten van Sirius 

bevinden en dus zichtbaar zijn voor ons.  

De Achtersteven bevat nog een aantal 

heldere sterren, maar voor het Kompas is 

het al wat moeilijker. De helderste ster 

heeft een magnitude m = 3,7. Afhankelijk 

van de hoeveelheid lichtvervuiling zal je 

deze net wel of net niet kunnen spotten. 

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


Sterrenbeelden van de week

Achtersteven, 
Puppis (Puppis) 

Kompas, Pyxis (Pyx)

Stappenplan
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Afbeelding 1. 03 04 2021, Z, Grote Hond,  Kompas en Achtersteven. Bron Stellarium

De Achtersteven en het Kompas zijn maar kort zichtbaar voor ons. In de periode van 

eind maart tot begin april zijn ze eventjes zichtbaar aan de avondhemel. Je kan ze 

vinden aan de hand van de Grote Hond. Maar door de beperkte periode dat ze 

zichtbaar zijn en de weinig heldere sterren is dit alvast een uitdaging om ze te 

vinden. 

• Zoek de heldere ster Sirius, van de Grote Hond, aan de hemel. 

• Schuif ongeveer 20° graden op naar links en daar staat de Achtersteven die zich 

linksonder de Grote Hond bevindt. 

• Schuif nog 10° graden verder op en naast de Achtersteven staat het Kompas. 

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


Weetje van de week 

Reizen naar Mars
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Reizen naar Mars, de mysterieuze planeet, waar misschien ooit wel leven was. 
Het blijft de mensen interesseren en misschien maken we het wel nog mee.

Maar hoe raak je daar nu ? Opstijgen en er recht naar toe "vliegen"? Dat vliegen, 
dat lukt al niet, want in de ruimte is er geen lucht zoals in de aardse atmosfeer, 
maar we raakten al op de Maan. Mars is alleen "wat" verder. 

Naar de maan reizen is te vergelijken met een steen zodanig hard van de wereld 

wegwerpen dat hij ontsnapt aan de aantrekkingskracht van de aarde en zodanig 

richten dat hij in een baan om de Maan terecht komt. Er wel rekening mee 

houden dat die Maan niet meer op dezelfde plaats staat als bij de "lancering" van 

je steen, want dat vliegen duur toch een paar dagen. Maar je zou dus eigenlijk, als 

je kracht genoeg hebt, een steen naar de Maan kunnen werpen. 

Met een raket kunnen ze wel nog onderweg wat 

bijsturen, maar anders gebruik je geen brandstof 

meer. Er is niets dat je tegenhoudt, integendeel als 

je nadert van de Maan moet je ervoor zorgen dat 

je er niet vlak naar toe "vliegt", maar ingevangen 

wordt en door je snelheid errond blijft cirkelen. 

Een echte kosmische biljart inderdaad en als er 

dan nog een atmosfeer in het spel is zoals bij Mars, 

maakt dat het nog moeilijker.

Draaien rond de Aarde, Maan en de Zon gebeurt in ellipsen. Dit weten we 

sedert Kepler. Mars draait echter niet rond de Aarde, maar rond de Zon, zoals 

de Aarde zelf. Dat betekent dat de aantrekkingskracht van de Zon over die grote 

afstand een serieuze rol zal spelen en je best ook naar Mars "vliegt" als hij een 

beetje aan onze kant zit, zou je op het eerste moment denken, 't is dan nog ver 

genoeg met zo'n 60 miljoen km. 

We gebruiken het liefst ook zo weinig mogelijk energie en zeker er zo weinig 

mogelijk meedoen, want iedere kg die je moet mee lanceren telt. Dat laatste 

geeft uiteindelijk de doorslag, want we kiezen niet de kortste weg.

Afbeelding 1. Lanceringsraket Mars 2020. 
Bron: NASA/Joel Kowsky

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


Weetje van de week 

Reizen naar Mars
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In 1925 al ontdekte Walter Hohmann, deels 

geïnspireerd door een science-fiction boek uit 

1897, hoe je met zo weinig mogelijk brandstof 

tussen twee planeten kon reizen : de Hohmann

transfer orbit of ellips hier in stippellijn.

In de figuren zie je de twee banen van de Aarde (A) 

en Mars (M) rond de Zon. Je vertrekt op de Aarde als 

Mars, op de tijd van aankomst, precies aan de andere 

kant van de Zon zal zitten. De figuur is dus geen 

momentopname. Mars staat bij de lancering van je 

sonde op A nog niet in die positie links en als je 

aankomt op Mars in M, is de Aarde al verder gedraaid 

dan ze op de figuur staat, ze zit reeds ongeveer in het 

onderste punt van haar cirkel op de figuur.

Het is precies alsof je, gebruik makend van de aantrekkingskracht van de zon, je steen rond de 

zon "werpt" naar de plaats waar Mars zal staan aan de overkant. Een soort slingerbeweging 

naar de andere kant van de Zon, maar rond de Zon. Zoals je op een bewegend doel mikt en 

inschat waar het zal zijn als je projectiel aankomt. Niet gemakkelijk inderdaad. 

Je moet dus op Aarde afwachten tot Aarde en Mars in een bepaalde positie staan t.o.v. 

elkaar en dan heb je "eventjes" een lanceervenster. Eenmaal dat voorbij is, moet je in 

het geval van Mars weer 26 maanden wachten.  Verleden zomer in juli was dat 

lanceervenster, gedurende een paar weken en dan zijn er 3 pogingen vertrokken. Mars 

stond echter dichtst van de Aarde op 6 oktober, maar gezien de tijdsduur van de reis 

van toch 7 maanden, vertrek je best wat eerder om ook wat later aan te komen. En dat 

is wat gebeurd is met de drie aankomsten in de loop van februari 2021.

Er bestaan nog andere manieren en de werkelijkheid is ook net iets complexer omdat 

de banen van Mars en Aarde ellipsen zijn en niet precies in hetzelfde vlak draaien om 

maar iets te zeggen. Maar voorgaande geeft je toch een idee van het kosmisch 

slingerspelletje die men "gespeeld" heeft. Onderweg kan men wel nog wat correcties 

maken natuurlijk, maar toch. Een mooie animatie vind je op 

https://www.jpl.nasa.gov/edu/images/activities/launch_window.gif

Afbeelding 1. Hohmann transfer orbit. Bron: AstroLAB Iris 

Afbeelding 2. Hohmann transfer orbit. 
Bron: AstroLAB Iris 
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https://www.jpl.nasa.gov/edu/images/activities/launch_window.gif


FOTO van de Week 
• Geert Vandenbulcke

• Oppervlak van de Maan: Mare Insularum, Copernicus, Stadius

en Erastoshenes

• Te Koksijde, info over telescoop en programma’s zie bijschrift. 
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