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Planeten
Mercurius is nog steeds niet te zien ‘s ochtends, dat blijft zo, tot 

binnenkort, van 28 april tot 30 mei! In die periode zal Mercurius 

‘s avonds te zien zijn. Dit zullen de beste avondwaarnemingen 

zijn in 2021 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 5.30 uur tot 6.10 uur te zien, op ongeveer 12° 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 

westen na de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds 

vroeger onder in het noordwesten, deze week is dat rond 2.05 

uur. Hij verlaat deze week de horens van de Stier en reist 

richting de Tweelingen.

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

wenst over de planeten. 

Uranus is niet meer te zien, hij gaat onder tijdens de schemering. Hij 

komt op 30 april in bovenconjunctie met de Zon. We vinden hem terug 

aan de ochtendhemel in de tweede helft van juni.

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 terug zien 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/


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 6,6. Zij zal nu minder helder 

worden tot haar oppositie in augustus 2022. Vesta beschrijft een oppositielus in de 

Leeuw. Tot deze week reisde Vesta retrograad, en zal vanaf nu terug oostwaarts trekken, 

op weg naar de Maagd. We zullen haar hier niet verder vermelden, je kan haar blijven 

volgen tot eind juli 2021.

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

Het ISS is één maal te zien op maandag 26 april, de week daarna komen er nog 

mogelijkheden om het ISS te bewonderen.

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

19 04 6.50 20.51 34 6.15 21.26

20 04 6.48 20.53 34 6.13 21.28

21 04 6.46 20.55 34 6.11 21.30

22 04 6.44 20.56 35 6.09 21.31

23 04 6.42 20.58 35 6.07 21.33

24 04 6.40 20.59 35 6.04 21.35

25 04 6.38 21.01 35 6.02 21.36

26 04 6.36 21.02 35 6.00 21.38

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

19 04 3.27 11.10 37

4.10 12.14 47

21 04 4.46 13.26 57

22 04 5.15 14.43 68

23 04 5.39 16.03 77

24 04 5.59 17.26 86

25 04 6.18 18.50 93

26 04 6.38 20.16 98

*

***

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


Doe boeken over de ruimte

Zowel NASA, National Aeronautics and Space Administration, 

de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie als ESA, European 

Space Agency, de Europese versie hebben verschillende 

kleur-, doeboekjes voor kinderen en jongeren. 

Op deze site van NASA, https://science.nasa.gov/toolkits/coloring-books ,staan 

verschillende doe-boekjes. Deze zijn wel Engelstalige maar sommige opdrachten hebben 

geen uitleg nodig. 

Hier een korte opsomming van de leukste, maar zoek gerust verder op de site voor leuke 

kleurplaten. 

• Een doe-boekje in het thema vliegtuigen met per letter van het alfabet een opdracht: 

zoals zoek de verschillen, sommen, … (Zie afbeelding bovenaan. Leeftijd: 7-8 jaar.)  

https://science.nasa.gov/science-pink/s3fs-

public/atoms/files/High%20Flyer%20Alphabet%20Activity%20Book%202017.pdf

• Een doe-boekje in het thema ruimte met onder andere een doolhof en woordzoeker.  

(Zie afbeelding onderaan. Leeftijd: 9-10 jaar.) https://science.nasa.gov/science-

pink/s3fs-public/atoms/files/Space%20Activity%20Book.pdf

• Een strip in het thema astrobiologie: kan je al wat Engels … en kom je graag meer te 

weten over het leven in de ruimte, bekijk dan eens deze strip. In totaal zijn er  6 

nummers. De andere kan je vinden op de eerste link op deze pagina. Dit is een link 

naar de eerste strip:  https://science.nasa.gov/science-pink/s3fs-

public/atoms/files/Astrobiology%20Comic%20(Issue%201).pdf

• Of ga op deze pagina op zoek naar een doe-activiteit: https://science.nasa.gov/get-

involved/nasaathome. Hier kan je verschillende Engelstalige doe-activiteiten vinden 

voor in de klas of om thuis te proberen met de kinderen. Zoals vliegtuigen bouwen, 

modellen van satellieten namaken. 

Ook ESA heeft een aantal doe-activiteiten/publicaties/filmpjes voor kinderen. 

• Een doe-boekje met een Paxi, een ruimtewezen die je rondleidt door het heelal. 

(Leeftijd: 7-9 jaar.) http://esamultimedia.esa.int/docs/edu/PaxiFunBook.pdf

Of iets van eigen bodem en dus Nederlandstaling 

Een doe-boekje in verband met de nacht met info over sterren, de maan. Maar ook                        

over nachtdieren zoals vleermuizen.

https://astrolab.be/wp-content/uploads/2020/12/Avond_t_uren_boekje_web.pdf
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https://science.nasa.gov/toolkits/coloring-books
https://science.nasa.gov/science-pink/s3fs-public/atoms/files/High%20Flyer%20Alphabet%20Activity%20Book%202017.pdf
https://science.nasa.gov/science-pink/s3fs-public/atoms/files/Space%20Activity%20Book.pdf
https://science.nasa.gov/science-pink/s3fs-public/atoms/files/Astrobiology%20Comic%20(Issue%201).pdf
https://science.nasa.gov/get-involved/nasaathome
http://esamultimedia.esa.int/docs/edu/PaxiFunBook.pdf
https://astrolab.be/wp-content/uploads/2020/12/Avond_t_uren_boekje_web.pdf
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Waarnemingen 
19 - 20 april

Dinsdag 20 april   De maan in Eerste Kwartier. Jeugd!

Afbeelding 3. Maanfasen. 
Bron Astropolis

Vorige week was het Nieuwe Maan en was de 

Maan niet zichtbaar. Geleidelijk aan is het 

verlichte deel van de Maan groter geworden. 

Ongeveer een week na Nieuwe Maan zien we 

een halve verlichte cirkel. De Maan heeft nu ¼ 

van zijn maandelijkse tocht rond de Aarde 

afgelegd. Tijdens deze tocht is de Maan 

tweemaal voor de helft verlicht. De eerste 

maal dat dit gebeurt na Nieuwe Maan is het 

Eerste Kwartier. 

Maandag 19 april   Samenstand Maan en Pollux. Jeugd!

 Geminorum wordt door de Maan bedekt. 

*
Van zodra Pollux uit de schemering tevoorschijn 

komt, rond 21.25 uur, in het zuidwesten, op een 

hoogte van 60°, blijft hij samen met de Maan te 

bewonderen tot hun ondergaan rond 4.15 uur. Ze 

staan zo’n 4° van elkaar. Je vindt de Tweelingen 

rond 21.25 uur, zie afbeelding 3, boven Orion, en 

ook Mars is in het westen te zien!

De ster  Geminorum wordt door de Maan bedekt bij 

daglicht, dus dit eerste deel is voor ons niet zichtbaar. De 

magnitude van  Geminorum is 3,6. Het tevoorschijn 

komen kunnen we, bij het einde van de 

Afbeelding 1. 21.26 uur, ZW, 57°. 
De ster  Geminorum komt terug 
tevoorschijn. Bron Stellarium. 

Afbeelding 2. Pollux 60° en Maan 57°, 21.25 uur, ZW. 
Bron Stellarium. 

burgerlijke schemering, wel 

bewonderen. Gebruik een 

verrekijker om het moment 

van tevoorschijn komen te 

beleven! Dit vindt plaats om 

21.26 uur in het zuidwesten 

op een hoogte van 57°. De 

moeite om eens te bekijken!
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http://www.astrolab.be/
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Donderdag 22 april   Samenstand Maan en Regulus. Jeugd!

De Maan bedekt 46 Leonis.

Waarnemingen 
22 april

Van zodra het einde van de schemering in zicht is kunnen we 

genieten van de Maan in sterrenbeeld de Leeuw, dicht bij 

Regulus. Op dat moment staan ze dichtst bij elkaar, daarna 

verwijderen ze zich van elkaar. 

De ster 46 Leonis, met magnitude 5,4 is met een verrekijker 

of kleine telescoop goed te volgen totdat hij bedekt wordt 

door de Maan!

Dit vindt deze avond plaats om 22.43 u. in het zuiden, 53°

boven de horizon. 

Regulus

Wie graag 46 Leonis terug tevoorschijn ziet komen, heeft wat 

geduld nodig. Om 23.56 u. op een hoogte van 48° boven de 

horizon komt 46 Leonis tevoorschijn. Dit kan je met een 

verrekijker of een telescoop waarnemen. Alles op voorhand 

afstellen is de boodschap, om dit moment niet te missen!

De Maan, Regulus, 46 Leonis, en sterrenbeeld de Leeuw blijven 

we deze nacht samen zien, tot ze ondergaan na 5 u. 

Afbeelding 1. Links. Start 
bedekking van 46 Leonis. Bron 
Stellarium

Afbeelding 2. Onder. Maan en 
Regulus. Bron Stellarium

Afbeelding 3. Einde bedekking van 46 Leonis. Bron Stellarium

46 Leonis

46 Leonis

*
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Zaterdag 24 april Alle Galileïsche manen staan ten westen van Jupiter.

Nacht van zondag op maandag 26 april   Samenstand Maan en Spica. Jeugd!

Waarnemingen 
24 – 25 april

Afbeelding 2. De Maan en Spica 25 04 2021, 22 uur, ZO, 
Maan 25° en Spica 18°. Bron Stellarium.

De Maan nadert Spica deze nacht. Gelijk welk moment je deze nacht kijkt, de Maan zal dicht 

bij Spica staan. Ze naderen tot een dichtst zichtbare samenstand tegen de ochtend als ze

Afbeelding 3. De Maan en Spica 26 04 2021, 5.15 uur, WZW, 
Maan 11° en Spica 7°. Bron Stellarium.

Van 5.25 tot 6 uur kan je alle Jupitermanen bewonderen ‘ten westen van Jupiter’. Je vindt 

ze in volgorde, dichtst bij Jupiter: Europa, Io, Ganymedes en Callisto. Bekijk ze in het 

zuidoosten op een hoogte van 6° met een verrekijker op statief of een kleine telescoop tot 

het begint te schemeren.

Afbeelding 1. 24 04 2021, 5.24 uur, 8°, OZO, Jupiter, Europa, Io, Ganymedes en Callisto. Bron Stellarium

**

*
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verdwijnen in de schemering. Wil je dit zien, 

dan kijk je best vanaf 5.15 uur op maandag 26 

april. De meest dichte samenstand zien we niet, 

die vindt ‘s ochtends plaats. 

In de buurt staat ook Arcturus van de 

Ossenhoeder, en de Raaf.

Tegen de ochtend

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


Sterrenbeeld van de week

Beker, Crater (Crt)

Raaf, Corvus (Crv)

De Raaf en de Beker zijn twee naburige sterrenbeelden van de Maagd en de Waterslang. Ze 

zitten als het ware op de slang. De Raaf is gekenmerkt door een vierhoek van zijn helderste 

sterren.  Raar maar waar Alfa (α) Crovi, Alchiba, met m = 4,0 is niet één van deze vier. 

Bèta (β) en Gamma (γ) zijn de twee helderste sterren met beide een magnitude van 2,6. Het 

sterrenbeeld Raaf bevat twee deepsky-objecten die je met een vrij grote telescoop kan 

waarnemen. Één ervan is het sterrenstelsel NGC4038/4039 ook wel het Ring-Staart 

sterrenstelsel genoemd. Doe je aan astrofotografie? Fotografeer dit object dan eens met een 

langere belichtingstijd, dan zal je twee stelsels zien die met elkaar in botsing zijn. Hier worden 

dus heel wat nieuwe sterren geboren. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Raaf. Bron: Astropolis

De Beker  is veel minder helder dan zijn linkerbuur de Raaf. Ook hier is de Alfa (α) ster, niet de 

helderste ster van het sterrenbeeld. De helderste ster is Delta (δ )Crateris. Verder valt er weinig 

te vertellen over dit onopvallend sterrenbeeld want het bezit geen interessante deepsky-

objecten.

Afbeelding 2. Sterrenbeeld Beker. Bron: Astropolis
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Stappenplan

De Raaf en de Beker kan je vinden met behulp van het sterrenbeeld Maagd en zijn 

helderste ster Spica.

• We starten bij de steelpan van de Grote Beer. 

• Volg de boog van de steel van de Steelpan om zo uit te komen bij de heldere ster 

Arcturus van de Ossenhoeder. 

• Maak deze boog nog eens om dan uit te komen bij Spica, de helderste ster van de 

Maagd. 

• Schuif nog 15 graden op dezelfde boog en daar zal je de rechthoek van de 4 helderste 

sterren van de Raaf vinden. 

Om de Beker te vinden, moet je op een plek staan met weinig lichthinder. 

• Zoek eerst de Raaf. 

• Schuif nog eens 10 graden verder op tegenover de Raaf. Daar staat de Beker. 
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Afbeelding 1 . Raaf en Beker met omliggende sterrenbeelden, 24 04 2021, 22.30 uur, ZO. Bron Stellarium.

Arcturus

Spica

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


Weetje van de week 

Erfgoeddag
Dankzij Erfgoeddag slaagt de sterrenwacht erin om nieuwe belangstellenden aan te trekken. 
Een sterrenwacht en cultureel erfgoed? De combinatie ligt niet voor de hand. Toch brengen de 
medewerkers van AstroLAB IRIS elk jaar op Erfgoeddag de link tussen astronomie en erfgoed 
onder de publieke aandacht. Dit jaar hebben we meer geluk want het thema van de 
Erfgoeddag is ‘De Nacht.’ Dus deze keer wel heel eenvoudig om een link te vinden. Ook onze 
collega’s van Astropolis zijn vanaf nu steeds van de partij. Hier een kort overzicht van wat er 
allemaal online of fysiek te volgen is. 
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Bezoek Astropolis, een centrum voor sterrenkunde en ruimtevaart op zaterdagavond 24 april 
(reservatie verplicht). Met opgestelde telescopen en binoculairs kan je zelf  de omgeving en vanaf 17 
uur de Maan waarnemen. Daarnaast kan je ook digitaal bij de sterrenwacht op bezoek komen via
hun website  www.astropolis.be en www.facebook.com/astropolis.be   Daar vind je een onder 
andere een digitale rondleiding en een voordracht 'Sporen van sterrenkunde in taal en tradities' en 
de expo 'Geschiedenis van de optica’.

Afbeelding 1. Affiche 
Erfgoeddag op Astropolis. 
Bron: Astropolis

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


Weetje van de week 

Erfgoeddag
Bij AstroLAB Iris kan je het hele weekend van vrijdagavond 23 april tot zondagavond 25 april 
terecht voor twee digitale onderwerpen. De info zal te vinden zijn op onze website:
www.astrolab.be. 

Volgens Johan kan de kloof tussen erfgoed en wetenschap overbrugd worden door de 
geschiedenis van de wetenschap als immaterieel erfgoed te beschouwen. “Hoewel kinderen 
tegenwoordig op school leren hoe de wetenschap in de loop van de tijd is geëvolueerd, wordt 
snel vergeten hoe hobbelig die weg is geweest.” Met de focus op het belang van 
wetenschappelijke vooruitgang brengt AstroLab IRIS tijdens deze editie van Erfgoeddag de 
populaire astronomietijdschriften uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw op de voorgrond. 
Door terug te keren in de tijd kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe verschillend de 
werking van een hedendaagse sterrenwacht is ten opzichte van haar voorloper uit het midden 
van de vorige eeuw. Bezoekers krijgen bovendien ook de kans om de wetenschappelijke 
informatie uit de magazines te vergelijken met de wetenschappelijke kennis die 
we vandaag hebben tijdens een online presentatie van de Ontdekkingsreis door het heelal. 

De sterrenwacht grijpt het thema van ‘De Nacht’ ook aan om een DIY-activiteit voor kinderen 
te organiseren. Door sterrenbeelden en hun diverse vormen te traceren in de nachtelijke 
hemel en een zelfgemaakte mini-sterrenbeeld-projector, raken ze vertrouwd met het 
nachtelijke universum. 

Aangepaste tekst naar tekst van Faro door Mahroo Mehdipour en Sophie Poblome

Online bij AstroLAB Iris
• Presentatie: Ontdekkingsreis door het heelal. 
• Presentatie, DIY-opdracht, spelletjes: Dieren aan de Nachthemel. 
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Afbeelding 1. Voorbeeld DIY-opdracht: mini-sterrrenbeeldprojector. 
Bron: Astropolis

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


FOTO van de Week 
• Sander Clemmens

• M27 in het sterrenbeeld Vosje, Halternevel (Dumbellnebula)

• Te Popering, telescoop: Celestron C6, camera: Canon60Da



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay © 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis.
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