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Planeten

Jupiter en Saturnus kunnen we 's ochtends vroeg, laag aan de horizon, in het zuidoosten zien. Ze zijn vlak 

voor de ochtendschemering tussen 4.40 uur en 5.30 uur te zien, op ongeveer 16° van elkaar.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas in 

oktober zullen we Venus terug goed kunnen bewonderen.

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
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Mercurius Mercurius is 's avonds zichtbaar van 28 april tot 30 

mei. In mei zal Mercurius elke avond hoger verschijnen aan de 

hemel, verder staan van de Zon, en zal hij dus zichtbaarder 

worden! Dit zullen de beste avondwaarnemingen zijn in 2021 

om Mercurius te zien schitteren! Deze week staat Mercurius 

nog laag in het westnoordwesten, en staat zo'n 12° boven de 

horizon als de zon ondergaat. Kan je hem al zien?

Mars is goed zichtbaar, oranje van kleur. Mars zien we in het 

westen na de avondschemering, hij reist nu in de Tweelingen. 

Hij gaat 's nachts steeds vroeger onder in het noordwesten, 

deze week is dat rond 1.55 uur.

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Zon en Maan
planetoïden en satellieten

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde of protoplaneet Vesta kan je blijven volgen tot eind juli 2021. Voor 

meer gegevens over de planetoïden, volg de bovenstaande link.

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

26 04 6:26 20:56 0:37 5:49 21:33

27 04 6:24 20:58 0:37 5:47 21:35

28 04 6:22 20:59 0:37 5:45 21:36

29 04 6:20 21:01 0:37 5:43 21:38

30 04 6:18 21:02 0:37 5:41 21:39

1 05 6:16 21:04 0:38 5:38 21:42

2 05 6:15 21:05 0:38 5:37 21:43

3 05 6:13 21:07 0:38 5:35 21:45

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

26 04 6:28 20:08 98

6:48 21:38 100

28 04 7:13 23:09 99

29 04 7:44 95

30 04 0:35 8:26 88

1 05 1:50 9:20 80

2 05 2:50 10:26 70

3:34 11:40 59

De opkomst en ondergang van Zon en Maan vind je hieronder voor Ukkel. 

Bron Koninklijke Sterrenwacht van België, jaarboek 2021.

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/


Waarnemingen 
26 04 – 27 04

Dinsdag 27 april    Volle Maan. Jeugd!

De Maan is ondertussen gegroeid tot een Volle 

Maan. Vanop Aarde zien we dus het volledige 

verlichte deel van de Maan. Dit omdat de Zon 

aan de andere kant van de Aarde staat als de 

Maan. Hierdoor is de Maan de volledige nacht 

zichtbaar. Helaas is de Maan nu een felle bol 

aan de hemel waardoor je minder sterren kan 

zien en je moeilijker deepsky-objecten kan 

fotograferen of waarnemen.  Geleidelijk aan zal 

het verlichte deel terug kleiner worden om dan 

op maandag 3 mei in de fase van het Laatste 

Kwartier te staan. De Maan heeft dan al ¾ van 

haar tocht rond de Aarde afgelegd. 

Afbeelding 3. Maanfasen. Bron Astropolis
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Nacht van zondag op maandag 26 april   Samenstand Maan en Spica. Jeugd!

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

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

als ze 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/


Donderdag 29 april    Samenstand van de Maan en Antares. Jeugd!

Waarnemingen 
27 04 – 29 04

De planeet Mars staat op minder dan 1 graad van het deepsky-boject M 35, de 

Schoengesp-cluster. Deze open sterrenhoop is te vinden in het sterrenbeeld Tweeling. Met 

een verrekijker of telescoop kan je beide objecten waarnemen in hetzelfde gezichtsveld. 

Dinsdag 27 april    Samenstand van Mars en open sterrenhoop M 35. Jeugd!

Net voor middernacht komt de Maan op. Samen met de Maan komt ook het sterrenbeeld Schorpioen 

gedeeltelijk boven de horizon piepen. Antares is de helderste ster van de Schorpioen. Donderdag tussen 

3.00 uur en 4.00 uur staan ze het hoogst boven de horizon. Zoek met behulp van de Maan, de ster 

Antares, zo’n 5° onder/schuinonder de Maan. Daarna kan je ook de andere sterren van de Schorpioen 

zoeken. Let op dit sterrenbeeld komt bij ons nooit volledig boven de horizon. 
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Afbeelding 1. 27 4 2021, 
23.00 uur, 12°, W, Mars. 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. 29 4 2021, 3.00 uur, 9°, Z, Maan en Antares. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
30 04

De Maan bedekt vandaag de ster Theta (θ) Ophiuchi een ster met magnitude m = 3,2 

van het sterrenbeeld Slangendrager. De bedekking start om 3.49 uur op zo’n 13° hoogte 

in zuidelijke richting.  Het einde is om 5.00 uur op een hoogte van 14° en iets meer naar 

het westen. Bekijk deze bedekking met een telescoop. Plaats deze reeds tijdig klaar 

zodat je de bedekking niet mist. 

Vrijdag 30 april    De Maan bedekt ster  Ophiuchi.

Vrijdag 30 april    De Galileïsche manen staan allen ten oosten van Jupiter. Jeugd!
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De vier grootste en makkelijkst zichtbare manen van Jupiter staan alle vier ten oosten van de 

planeet. Deze vier manen noemen we ook wel de Galileïsche manen, naar hun ontdekker.  Op 

deze positie kan je makkelijk de planeten benoemen. Een programma of app zoals Stellarium

is hier handig voor. Dichtst bij de planeet staat de maan Ganymedes, dan Io. De laatste twee 

manen staan dicht bij elkaar. Als derde staat Europa en als laatste Callisto. 

Kijk ‘s morgens rond 5 uur met een telescoop naar de zuidoostelijke horizon. Op ongeveer 5°

hoogte kan je de planeet Jupiter en zijn manen spotten. 

Afbeelding 3. 30 04 2021, 5.05 uur, 5°, Z0, Jupiter en 
manen. Bron Stellarium

Afbeelding 4. 30 04 2021, 5.05 uur, 5°, Z0, Jupiter. Bron Stellarium

Ganymedes

Jupiter

SaturnusJupiter

Io
Europa

Callisto

Afbeelding 1. 30 4 2021, 3.49 uur, 13°, Z, Maan en 
begin sterbedekking. Bron Stellarium

Afbeelding 1. 30 4 2021, 5.00 uur, 14°, Z, Maan en 
einde sterbedekking. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
3 05 

Deze ochtend staat de Maan bijna op een horizontale lijn samen met de planeten 

Jupiter en Saturnus. Het ideale moment dus om de planeten te zoeken aan de 

horizon net voor zonsopkomst. Kijk rond 5 uur ‘s morgens in zuidoostelijke richting 

net boven de horizon. Het dichtst bij de Maan staat Saturnus en verder vind je Jupiter. 

Op dinsdag zal de Maan onder Saturnus staan en op woensdag onder Jupiter. 

Maandag 3 mei     De Maan in samenstand met Jupiter en Saturnus. Jeugd!

Maandag 3 mei    Samenstand van Mercurius en de Plejaden. Jeugd!
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De nauwste samenstand tussen Mercurius en de Plejaden 

gebeurt overdag en is dus niet zichtbaar. Gelukkig verwijderen 

ze niet zo snel van elkaar waardoor we nog twee dagen op rij 

een vrij nauwe samenstand kunnen spotten met een 

verrekijker. Het is wel wat zoeken omdat we pas na 

zonsondergang geleidelijk aan Mercurius en de Plejaden aan 

de hemel zien verschijnen. Mercurius heeft een magnitude 

van m = - 0,7 en de Plejaden hebben een magnitude van m = 

1,6. Beide zijn dus vrij helder om reeds in de schemering te 

zoeken. Kijk maandag- en dinsdagavond tussen 21.45 uur en 

22.30 uur in westnoordwestelijk horizon. Zoek laag boven de 

horizon op een hoogte van ongeveer 8° om 21.455 uur. 

Daarna zullen beide objecten geleidelijk aan zakken, om iets 

na 22.30 te verdwijnen onder de horizon. Je kan Mercurius en 

de Plejaden op ongeveer 3° van elkaar vinden. 

Mercurius

Plejaden

Venus

Plejaden

Mercurius

Afbeelding 1. 3 5 2021, 21.50 uur, 7°, WNW, Mercurius en 
Plejaden. Bron Stellarium

Maan

Saturnus

Jupiter

Afbeelding 1. 3 5 2021, 5.00 uur, 5°, ZO, Maan, Jupiter en Saturnus. Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Tijdens de avondschemering kan je deze maand op zoek gaan naar Mercurius. Deze week 

heeft ze zelfs een unieke samenstand met de Plejaden. Waar en hoe je moet kijken om dit 

waar te nemen kan je lezen bij de waarnemingen. 

De planeet Mercurius is deze maand zichtbaar. Jeugd!

Mercurius is de kleinste planeet van ons Zonnestelsel en staat het dichts bij de Zon. Dit wil zeggen dat de 

planeet ten opzicht van de Aarde ongeveer in de richting van de Zon staat. Mercurius kan nooit aan de 

andere kant van de zon staan. Dit is hetzelfde voor Venus, want beide planeten zijn binnenplaneten. Ze 

liggen dus dichter bij de Zon dan de Aarde. 

Wanneer kan je dan best kijken om binnenplaneten te zien? 

De binnenplaneet is het best zichtbaar als de hoek tussen de planeet en de Zon het grootst is. Dit is de 

hoek E (elongatie) op de onderstaande figuur. De grootste hoek is op het punt van de grootste westelijke 

en oostelijke elongatie. Kijk een paar dagen ervoor naar de horizon bij de ochtend- of avondscherming. 

Als de hoek te klein wordt, dan zal het licht van de Zon de planeten overtreffen. 

De beste kans om Mercurius te zien is rond 17 mei. Dan staat de planeet in zijn grootste oostelijke 

elongatie. Kijk in de avondschemering rond 22 uur of iets later in westnoordwestelijke richting. 

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


Sterrenbeeld van de week

Waterslang,Hydra (Hya) 

Sextant,Sextans (Sex)

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Waterslang. Bron: Astropolis

De Waterslang is het grootste sterrenbeeld van allemaal. Helaas bevat het weinig opvallende sterren 

om het makkelijk te herkennen aan de hemel. Een interessante ster is Epsilon (ε) Hydrae, een 

veelvoudige ster.  Deze bestaat uit 4 componenten. De hoofcomponenten A en B staan te dicht bij 

elkaar om te kunnen onderscheiden met een telescoop. Maar je kan wel de andere, kleinere 

componenten C (m =  6,7)  en D (m = 12,7) bekijken. Voor de laatste component heb je wel een 

grote telescoop nodig.  Daarnaast bevat het sterrenbeeld Waterslang heel wat deepsky-objecten, 

zoals verschillende sterrenhopen M45 en M68, nevels zoals NGC 3242 en sterrenstelsels zoals M83 

en M101. 

De Sextant is een sterrenbeeld met weinig heldere 

sterren. Zijn hoofdster Alfa (α) Sextantis heeft slechts 

een magnitude van m=4,5. en dus nog net zichtbaar 

met het blote oog bij weinig lichtvervuiling. De andere 

hebben een magnitude van 5 of hoger. Het bezit 

slechts één interessant deepsky-object en dat is het 

sterrenstelsel NGC3115. 

Afbeelding 2. Sterrenbeeld Sextant. Bron: Astropolis
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Stappenplan

De Waterslang is een zigzaglijn. De staart van de slang ligt onder het sterrenbeeld Maagd en zijn 

kop onder het sterrenbeeld Kreeft. 

Als je vorige week de Raaf en de Beker gevonden hebt, dan staan deze sterrenbeelden op de 

zigzaglijn van de Waterslang, waardoor je deze kan zoeken.. 

Anders gaan we de Waterslang zoeken aan de hand van twee 2 heldere sterren.

• Zoek Procyon van de Kleine Hond. 

• Zoek daarna Regulus van de Leeuw. 

• Tussen deze sterren staat het hoofd van de slang. 

• Zoek nu een zigzaglijn die  eindigt onder het sterrenbeeld Maagd. 

Om de Sextant te vinden maak je gebruik van de Waterslang en de Leeuw. 

• Zoek op de zigzaglijn van de Waterslang, de ster Alphard (Alfa Hydrae) , de helderste ster van 

dit sterrenbeeld. 

• Zoek Denebola (Bèta Leo) , de ster van de staart van de Leeuw. 

• Tussen Alpha Hydra en Denebola ligt het sterrenbeeld Sextant. 
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Procyon

Denebola

Regulus

Aplha Hydra

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


Weetje van de week 

Hoe raak je in de 
ruimte ?

De simpelste manier lijkt ons een voorwerp recht omhoog 

werpen, de kortste weg? Tja, als je iets  omhoog werpt, dan geef 

je het een beginsnelheid mee, maar het vertraagt en vertraagt om 

geleidelijk aan stil te blijven hangen en terug te vallen. 

Pas maar op, als je het mooi recht omhoog geworpen hebt, kan 

het op je hoofd vallen en dan wel nog met dezelfde snelheid als je 

het omhoog geworpen hebt. ... We kunnen natuurlijk een soort 

kanon met perslucht of een echte ontploffing gebruiken en dan 

raakt het uiteraard hoger, maar uiteindelijk keert het altijd terug. 

© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Afbeelding 1. Worp omhoog. Bron: Freepik.com

Men kan berekenen dat je het eigenlijk met meer dan 11km/s of ongeveer 40.000 km/h moet 

afschieten om het niet meer weer te zien. Tja dat is een beetje veel. 

Wel nog even opmerken dat hoe verder je van de aarde weg bent hoe minder hard ze aan je 

trekt,  maar ruwweg met je toch al 1500 km hoog zijn om half zo veel te wegen hoor. Verder 

heb je dicht bij de aarde ook natuurlijk luchtweerstand die je vooral voelt als je heel snel 

beweegt, fiets maar eens wind op. Maar hoe hoger je komt, hoe minder lucht er is en ook hoe 

minder weerstand, op 30 km hoogte is er maar 1%  van op zeeniveau. Dus een en ander helpt 

wel een beetje, maar toch, 11km/s lijkt me niet haalbaar.

Dan maar op zoek naar een andere methode. Als we een steen wegwerpen in een grote boog, 

dan valt die ook weer terug op aarde natuurlijk. En als we onder 45° werpen, dan komt het 

projectiel het verst. Kijk maar eens bij de atletieksporten zoals speerwerpen en hamerslingeren.  

Maar stel dat we hier weer met een ontploffing werken, dan kunnen we toch wel wat verder 

raken. Maar dan begint een ander fenomeen te spelen. 

Als je aan zee bent, kun je soms schepen geleidelijk aan achter de horizon zien wegzakken. 

Inderdaad we leven op een bol en als je dus heel ver "werpt" valt het dieper dan het 

platte vlak waarop wij lijken te leven. Zo kun je proberen altijd maar verder te 

werpen door de vertreksnelheid te verhogen, naar bijvoorbeeld Amerika die toch 

al een heel eind onder onze horizon ligt. Nog verder en je zit in Japan aan de andere

kant van de wereld en als je nog verder "werpt" moet je opletten dat je het niet 

tegen je achterhoofd krijgt, omdat het rond de wereld is geworpen. 

http://www.astrolab.be/
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Als je nu nog een beetje harder "werpt" en je geen rekening moet houden met de luchtweerstand 

(werp het boven de atmosfeer) dan blijft het eigenlijk rond de wereld toeren. Het valt eigenlijk 

wel heel de tijd, maar de aarde kromt even snel weg zodat de hoogte t.o.v. de aarde gelijk blijft. 

Geef je het nog wat meer snelheid dan gaat het wat hoger draaien en als je genoeg snelheid geeft 

komt het zelfs los van de aarde : je raakt in de ruimte. Aha, nu nog enkel kijken hoe we zo hard 

kunnen "werpen" ...

Je kunt het ook op een andere manier bekijken : als je een bocht maakt, voel je een kracht die je 

uit de bocht wil laten vliegen, maar je legt je met je fiets bijvoorbeeld wat schuin, zodat dit niet 

gebeurt. Als je iets rondslingert aan een touw en het touw breekt dan vliegt het voorwerp weg 

volgens een rechte lijn. Tijdens het draaien staat het touw strak gespannen en houdt het 

voorwerp tegen zodat het rondjes draait. Het touw bij een satelliet die rond de wereld draait is de 

onzichtbare zwaartekracht, maar die satelliet wil eigenlijk blijven rechtdoor bewegen, maar wordt 

in een rondje gehouden door die zwaartekracht. Met wiskunde kunnen we berekenen hoe groot 

die krachten zijn zoals bij het voorwerp aan een touw en zo ook berekenen op welke hoogte je 

rondjes draait als je een bepaalde snelheid hebt. Het ruimtestation ISS bijvoorbeeld draait in een 

goede 90 minuten rond de aarde op een hoogte van gemiddeld 385 km aan een snelheid van 

28.000 km/h. 

Maar al dat werpen is ook niet zo praktisch en gaat heel veel energie kosten, het moet allemaal in 

een heel korte periode kunnen overgebracht worden op het  projectiel. Moesten we nu eens een 

beetje meer tijd hebben, dat zou toch gemakkelijker gaan. Wel, laat ons plaatsnemen in het 

projectiel en daar een ontploffing veroorzaken die een hele tijd duurt, zodat we langzaam aan 

kunnen sneller en sneller gaan. Je denkt aan een raket ? Goed geraden. Nadeel is dat je wel je 

brandstof en ook zuurstof moet meedoen en die weegt natuurlijk ook, maar die vermindert ook 

geleidelijk aan hoe verder je bent en ook de luchtweerstand en de aantrekking van de aarde 

verminderen, zagen we al eerder. 

Op die manier kun je wel op een redelijk haalbare manier rondjes rond de aarde gaan draaien en 

door de snelheid te kiezen kun je ook de hoogte kiezen. Kwestie van hoe lang je de raket laat 

werken en vooraf te bepalen hoeveel brandstof je mee moet hebben. Als je nog een tandje
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bijsteekt kun je loskomen van de aarde. Maar kijk maar eens hoe 

groot die raketten zijn en hoeveel brandstof je nodig hebt. Het is 

niet iets dat je direct zelf zal kunnen doen vanuit je tuin hé. We 

hebben hier wel een en ander wat simpeler voorgesteld dan de 

werkelijkheid natuurlijk, maar dat is eens voor later.

Misschien nog even vermelden dat men al in de jaren 50-60 

dit de eerste keer gerealiseerd heeft en berekend en 

men zelfs amper nog computers had om het werk voor

ons te doen. En dan spreken we nog niet over reizen

naar de Maan en erop landen ...

Afbeelding 1. Lancering Maven ruimtesonde met Atlas V racket. 
Bron: NASA/Bill Ingalls.
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FOTO van de Week 
• Bruno Nolf

• De Maan

• Telescoop: 15cm Rumak Maksutov-Cassegrain, Camera Olympus 

omdem 1mk3, aantal foto’s 25 bewerkt met Pipp-AS!3-Irfanview



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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