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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. Ze 

zijn vlak voor de ochtendschemering tussen 6 uur en 6.25 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 

zuidwesten na de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger 

onder in het noordwesten, deze week is dat rond 2.24 uur. Hij reist in 

het sterrenbeeld Stier, bij de horens, en zal eind april door de 

Tweelingen reizen.

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

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,9 is nu voor het laatst te zien, laag in het 

westen bij het ondergaan, vlak na de schemering rond 21.25 uur. Uranus 

gaat elke dag vroeger onder, na enkele dagen valt dit tijdens de 

schemering waardoor we hem niet meer kunnen 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 we kunnen haar 

enkel met verrekijker of telescoop zien. Vesta heeft nu magnitude 6,4.

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

5 04 7.14 20.27 33 6.40 21.01

6 04 7.12 20.29 33 6.38 21.02

7 04 7.10 20.30 33 6.36 21.04

8 04 7.08 20.32 33 6.34 21.06

9 04 7.05 20.34 34 6.31 21.08

10 04 7.03 20.35 34 6.29 21.09

11 04 7.01 20.37 34 6.27 21.11

12 04 6.59 20.38 34 6.24 21.13

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

5 04 5.00 12.45 44

6 04 5.39 13.58 33

7 04 6.07 15.13 24

8 04 6.29 16.26 16

9 04 6.48 17.38 9

10 04 7.03 18.48 4

11 04 7.18 19.56 1

7.33 21.04 0

*

*

***

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 9 april

• 7 uur: smalle maansikkel voor 

Nieuw Maan. Jeugd!

Zaterdag 10 april

• 6 uur: Jupiter en zijn Galileïsche 

manen. Jeugd!

Zondag 11 april

Maandag 12 april

• Nieuwe Maan. Jeugd!

• 6.20 uur: Jupiter maan Io 

verduistert de maan Callisto.

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 5 april

Dinsdag 6 april

• 6.30 uur: Jupiter, Saturnus en  

Maan in sterrenbeeld 

Steenbok. Jeugd!

(Zie ook woensdag.)

Woensdag 7 april

• 6.45 uur: Jupiter, Saturnus en 

Maan in sterrenbeeld 

Steenbok. Jeugd!

(Zie ook dinsdag.)

Donderdag 8 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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Zaterdag 10 april: 6.00 uur de Galileïsche manen van Jupiter .

**

**

Afbeelding 1. 10 4 2021, 06.00 uur, 4°, OZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium

Callisto

Jupiter

Io

Ganymedes

Europa

Net zoals onze Maan rond de Aarde draait bewegen de manen van Jupiter 

ook rond hun planeet. Het zijn er heel wat (79) maar met een verrekijker 

of een kleine telescoop kunnen we de 4 grootste manen waarnemen. 

Deze manen noemen we Galileïsche manen omdat Galileo Galilei ze 

reeds in 1610 door zijn telescoop kon waarnemen. Elke maan heeft een 

eigen periode om 1 toertje rond Jupiter te maken. Om de zoveel tijd staan 

de 4 Galileische manen van Jupiter allemaal aan dezelfde kant van de 

planeet. Dit is vandaag het geval. Dichtst bij Jupiter staat de maan Io, dan 

volgen de manen Europa en Ganymedes en als verste staat de maan 

Callisto.

Kijk deze ochtend rond 6 uur in oostzuidoostelijke richting op een hoogte 

van 4° met een verrekijker op statief of een telescoop naar Jupiter en zijn 

4 manen. 

Pas op! Op deze figuur zie je planeten aan de linkerkant staan. Maar als je 

door een telescoop kijkt dan zullen ze aan de andere kant staan. Want 

een telescoop draait het beeld om. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 6 april
6.30 uur: Jupiter, Saturnus en Maan in sterrenbeeld Steenbok. Jeugd!

Deze ochtend laag boven de horizon in het zuidoosten en in de 

ochtendschemering zijn de planeten Jupiter en Saturnus zichtbaar in het 

sterrenbeeld Steenbok. Dezer dagen worden ze vergezeld door de Maan. 

Op dinsdagochtend staat de Maan iets lager dan Saturnus en ook wat 

meer naar het zuiden. 

Ga rond 6.30 uur opzoek naar de Maan aan de zuidoostelijke horizon. Dit 

op een hoogte van ongeveer 5°. Ga daarna pas op zoek naar de planeten 

Jupiter en Saturnus. 

Algol

Afbeelding 1. 6 4 2021, 06.30 uur, 5°, ZO, Jupiter, Saturnus en de Maan in Steenbok. Bron Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 7 april

Maan

Afbeelding 1. 7 4 2021, 06.45 uur, Maan op 4°, ZO, Jupiter, Saturnus en de Maan in Steenbok. Bron Stellarium

*

6.45 uur: Jupiter, Saturnus en Maan in sterrenbeeld Steenbok. Jeugd!

Vandaag staat de Maan nog steeds in de buurt van de planeten Jupiter en 

Saturnus. We kijken iets later dan gisteren omdat de Maan pas later 

opkomt. Als je de posities van de drie objecten bekijkt, dan is deze licht 

gewijzigd tegenover gisteren. 

Het eerste dat opvalt is dat de Maan opgeschoven is naar het oosten en 

dus nu dichter bij Jupiter staat dan bij Saturnus. 

Ten tweede is er een zeer kleine verschuiving van de planeten Jupiter en 

Saturnus tegenover de sterren van de Steenbok. Deze verschuiving van 

een dag verschil is nauwelijks zichtbaar. Maar zoek de planeten maar eens 

een aantal dagen of weken na elkaar. Je zal een duidelijke beweging 

merken van hen tussen de sterren van het sterrenbeeld Steenbok. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 9 april

Afbeelding 1. 9 4 2021, 07.15 uur, 3°, OZO, de Maan. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 9 4 2021, 07.15 uur, 3°, OZO, de Maan. Bron Stellarium

Maan

Zon

**

7 uur: laatste smalle maansikkel voor Nieuw Maan Jeugd!

Deze week komt de Maan steeds later en later op en we zien steeds een 

kleiner verlicht deel van de Maan. Ze zal uiteindelijk maandag de fase van 

de Nieuwe Maan bereiken. 

Vandaag kan je aan de ochtendhemel proberen om een laatste glimp op te 

vangen van de smalle maansikkel voor Nieuw Maan. 

Richt je verrekijker op de horizon in het oostzuidoosten. Daar zal je vanaf 

6.50 uur de smalle maansikkel zien opkomen. Je kan de sikkel ook zoeken 

via Jupiter, die iets eerder in gelijkaardige richting zal opkomen. Wees er 

snel bij want door het opkomen van de Zon iets na 7.00 uur zal het 

helderder worden. Dus ook moeilijker om het smalle verlichte maantje te 

zien. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 10 april

Afbeelding 1. 10 4 2021, 06.00 uur, 4°, OZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium

Callisto

Jupiter

Io

Ganymedes

Europa

**

**

6 uur: Jupiter en zijn manen Jeugd!

De vier grootste Manen van Jupiter, ook wel de Galileïsche manen, dansen 

rond de planeet. Elke maan heef zijn eigen baan rond de planeet. 

Afhankelijk van onder andere de afstand van de maan tot Jupiter, heeft elke 

maan een eigen periode waarin hij 1 toer rond Jupiter draait. Deze 

beweging van elke maan kunnen we dan wiskundig vertalen in een 

sinusfunctie. Deze worden dan uitgezet in een slingerdiagram. Waarop we 

kunnen aflezen waar welke maan te vinden is. Om de zoveel tijd staan ze 

allemaal aan dezelfde kant van de planeet. Vandaag staan ze allen ten 

westen van de planeet Jupiter. Het slingerdiagram van jupiter kan je vinden 

via deze link: http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php

Kijk deze ochtend rond 6.00 uur in oostzuidoostelijke richting op een hoogte 

van 4 ° met een verrekijker op statief of een telescoop naar Jupiter en zijn 

manen. Een vrij zicht op de horizon in deze richting is noodzakelijk. De 

volgorde van de manen is: het dichtst bij de planeet staat Io, dan volgen 

Europa en Ganymedes en als laatste staat Callisto

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php
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ma 12 april

Afbeelding 1. 12 4 2021, 12.00 uur, ZO, 
Zon en Maan. Bron Stellarium

Maan

Zon

**

Callisto

JupiterIo

Ganymedes
Europa

Callisto

Afbeelding 2. 12 4 2021, 06.20 uur, 7°, ZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium Afbeelding 3. 12 4 2021, 
06.28 uur, 7°, ZO, Callisto 
met schaduw door maan Io. 
Bron Stellarium

Nieuwe Maan. Jeugd!

De Maan is vandaag niet zichtbaar omdat 

het verlichte deel van de Maan weg van 

de aarde gericht is. Deze maanfase 

noemen we de Nieuw Maan. Als we de 

Maan zouden kunnen zien, dan zou die de 

hele dag in de buurt van de Zon staan. 

Soms is het zo dat de Maan de Zon kan 

bedekken bij deze maanfase en dan is er 

een zonsverduistering. De Maan staat 

vandaag te laag tegenover de Zon en er is 

dus nergens op Aarde een 

zonsverduistering. Het is nog twee 

rondjes van de Maan rond de Aarde 

wachten voor de volgende 

zonsverduistering op 10 juni. 

6.20 uur: Jupiter maan Io verduistert de maan Callisto.

De komende maanden zullen we het steeds meer hebben over de manen van 

Jupiter. Geleidelijk zullen ze steeds vroeger zichtbaar zijn aan de ochtendhemel 

en is er dus meer kans om unieke samenstanden van de Galileïsche manen van 

Jupiter te zien. Vandaag verduistert de maan Io een andere maan, Callisto. Dit wil 

zeggen dat de schaduw van Io op Callisto valt. Hierdoor bereikt slechts een deel 

van het zonlicht de maan Callisto. Voor ons zal de helderheid van Callisto dus 

dalen. 

Kijk met een telescoop vanaf 6.20 uur in zuidoostelijke richting op een hoogte van 

7 °. Om 6.22 uur begint de verduistering en zal je een vermindering in helderheid 

merken. Deze vermindering duurt tot 6.35 uur. 

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


Sterrenbeeld van de week

Luchtpomp, 
Antlia (Ant)

Stappenplan
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De Luchtpomp is een klein en 

modern sterrenbeeld. Het is voor 

de meesten een onbekend 

sterrenbeeld want het bezit weinig 

heldere sterren, het staat voor ons 

slechts een korte periode 

gedeeltelijk boven de horizon en 

het bezit ook geen bekende 

deepsky-objecten. Zijn helderste 

ster is α (Alfa) Antliae met een 

magnitude van m=4,3. 

Dit sterrenbeeld is een uitdaging om 

te vinden omdat zijn buren ook niet 

zo’n bekende en heldere 

sterrenbeelden zijn. Indien je het 

hemeljournaal van vorige week las en 

het Kompas en  de Achtersteven aan 

de hemel gevonden hebt, dan kan je 

nu nog iets verder opschuiven naar 

links en daar vindt je de Luchtpomp. 

Anders geef ik de tip om te zoeken 

met behulp van de Leeuw. Het 

sterrenbeeld Luchtpomp zit enkel 

boven de horizon in het begin van de 

nacht tussen 21.30uur en 00.00uur. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Luchtpomp. Bron: Astropolis

Afbeelding 2. 10 4 2021, 22.00 uur, Luchtpomp en omliggende 
sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

Ga opzoek naar het sterrenbeeld Leeuw. Ga van Regelus, de alfa ster van de Leeuw, naar de 

horizon, dit moet ongeveer in de zuidelijke windrichting zijn. Afhankelijk van het uur zal het 

iets naar links of naar rechts afwijken van deze windrichting. Heel laag boven de horizon staat 

de luchtpomp. Door de weinig heldere sterren wacht je best tot het donker genoeg is en je 

moet een vrij zicht hebben op de zuidelijke horizon. 

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


Weetje van de week 

Circumpolaire 
sterren
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Heldere circumpolaire sterren op de grens van ons kunnen.

In de zomer kun je 's avonds laat de heldere ster Capella van de Voerman boven de 

Noordelijke horizon zien scheren. Dat is uniek voor onze

breedtegraad. Altijd weer een leuke bezigheid om dag na dag, voor het slapengaan, in 

een periode van mooi weer, even buiten te piepen en te beseffen dat dit een ster is die 

in de winter hoog boven je hoofd zit en nu nog net zichtbaar is. 

Doet je eraan herinneren dat binnen een half jaar het weer putje winter is en dat je 

moet genieten van de lange avonden en het betere weer.

Capella is voor ons een circumpolaire ster. Dat wil  zeggen dat ze eigenlijk nooit onder 

onze horizon staat en dus altijd zichtbaar als het donker en helder is. Dat is zo voor alle 

objecten die een declinatie hebben van minstens 90°-51°= 39° . Die 51° is niet toevallig 

onze breedtegraad inderdaad. Aan de evenaar zijn er geen circumpolaire sterren en 

aan de polen zijn ze dat allemaal.  Maar aan de evenaar kun je de hele hemel in 1 jaar 

zien, ook de zuidelijke, aan de polen kun je maar een halve hemel zien. Op de 

tussenliggende breedtegraden varieert dat dus geleidelijk aan. Op onze breedtegraad 

kunnen we het Zuiderkruis bijvoorbeeld nooit zien.

Een circumpolaire ster maakt in 1 jaar een 

cirkel rond de hemelpool, waar de Poolster 

heel dichtbij staat. Moest je iedere avond 

op hetzelfde uur gaan buitenkijken en 

noteren waar je zo'n ster ziet, zou je een 

cirkel vormen rond die Poolster. Dus alle 

sterren binnen de ronde schijf rond de 

Poolster die raakt aan de horizon zijn 

circumpolair. Als we willen gaan zoeken : 

de declinatie van die ster moet groter zijn 

dan 39° en liefst met een paar graden 

reserve, want heel laag kun je heel moeilijk 

sterren zien, tenzij je geen bomen en 

huizen hebt richting noord en heel 

doorzichtige lucht. Ooit al de maan eens 

echt zien opkomen? Afbeelding 1. 8 4 2021, 21.22 uur, sterrenhemel. 
Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Als we eens rond snuisteren dan merken we dat de heldere ster Wega, die in de 

zomer heel hoog zit, een declinatie heeft van net geen 39°, pech. We zouden iets 

moeten naar het noorden gaan, misschien een tip als je eens naar het noorden 

van Nederland trekt !

Maar Deneb, de hoofdster van de Zwaan en maar een beetje minder helder dan 

Wega, heeft een declinatie van 45° en dat is dus ongeveer zoals Capella !!

Daarom : als het weer het toelaat en je wat vrije noordelijke horizon hebt moet je 

eens proberen de scheervlucht van Deneb te volgen gedurende verschillende 

opeenvolgende dagen, zeg maar weken. Een verrekijker kan helpen.  Altijd 

fascinerend om het kosmisch uurwerk dat zich afspeelt rondom ons te volgen ! 

Op bijgaand kaartje zie je voor deze week rond 21.30 uur de situatie met Deneb

boven de noordelijke horizon. 

Binnen de gele cirkel is alles circumpolair, zoals de helderste sterren van de Grote 

Beer, maar ook de W of M-vorm van Cassiopea, de ster Algol, de kop van de Draak 

om de helderste wat op te noemen. Capella en Deneb zijn dus horizonscheerders 

op onze breedtegraad !

Deze zomer mag je een identieke oproep verwachten voor Capella om je 

zomernachten te verblijden !

Afbeelding 1. 8 4 2021, 21.25 uur, sterrenhemel. Bron Stellarium

Deneb

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


FOTO van de Week 
• Koen Van der Auwera

• ISS, International Space Station

• De foto werd gemaakt op 29/03/2021 om 19h32m UT te Muizen,

met een Celestron C6 telescoop en een Sony A6000 systeemcamera. 

Er werd 1/1250s belicht op ISO1600. 
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