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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 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 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 2.14 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

*
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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 6,5.

ISS Internationaal Space Station link NASA, Heavens Above, James Darpinian
Satellites Het ISS is bij ons even niet meer te zien, even geduld oefenen tot 26 
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

12 04 6.59 20.38 34 6.24 21.13

13 04 6.57 20.40 34 6.22 21.15

14 04 6.55 20.42 34 6.20 21.16

15 04 6.53 20.43 34 6.18 21.18

16 04 6.50 20.45 34 6.16 21.20

17 04 6.48 20.47 35 6.13 21.22

18 04 6.46 20.48 35 6.11 21.23

19 04 6.44 20.50 35 6.09 21.25

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

7.33 21.04 0

13 04 7.48 22.12 1

14 04 8.05 23.21 3

15 04 8.26 7

16 04 0.29 8.52 13

17 04 1.35 9.25 20

18 04 2.35 10.08 28

19 04 3.28 11.02 37

*

*

***

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



Waarnemingen 
12 - 13 april
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Maandag 12 april   Nieuwe Maan. Jeugd!  

Dinsdag 13 april   Smalle maansikkel. Jeugd!

Maandag 12 april   De schaduw van Io verduistert Callisto, van 6.18 tot 6.36 uur.

Bij Nieuwe Maan staat de Maan tussen de Aarde en 
de Zon. Waardoor de nachtzijde van de Maan naar 
de Aarde gericht is. Vanop Aarde kijken wij naar de 
Zon, waardoor de Maan overdag aan de hemel 
staat. Deze twee redenen zijn de oorzaken waarom 
we de fase van Nieuwe Maan niet kunnen zien! Als 
Aarde, Maan en Zon echt precies op een lijn staan 
vindt er een eclips plaats. We kijken alvast uit naar 
de gedeeltelijke zonsverduistering op 10 juni 2021! Afbeelding 1. Maanfasen. Bron Astropolis

Van op Aarde gezien, beleven we een verduistering  
van Callisto! De schaduw van Io valt op Callisto, er 
ontstaat een ringvormige verduistering. Bij afb. 3 zie 
je de schaduw in het midden van Callisto. We 
kunnen ook een duidelijke vermindering in 
helderheid van Callisto waarnemen, nl. een 
magnitudemindering van 0,7. 

Wil je dit waarnemen op 12 april, dan is het een 
goed idee om één van de dagen ervoor Jupiter en 
zijn maantjes waar te nemen en ook op de dag zelf, 
tijd te nemen om alles klaar te zetten.

Afbeeldingen 2 en 3. 12 04 202,  
6.28 uur, 7°, ZO, Jupiter, Io, Callisto. 
Bron Stellarium

Net na Nieuwe Maan is het altijd een uitdaging 
om de eerste smalle maansikkel aan de horizon te 
vinden. De smalle maansikkel voor Nieuwe Maan 
moet je ‘s ochtends zoeken, deze net na Nieuwe 
Maan moet je ‘s avonds zoeken. Kijk net na 
zonsondergang, tijdens de burgerlijke schemering 
rond 21.00 uur, in westelijke richting op ongeveer 
10° boven de horizon. Afbeeldingen 4. 13 04 2021, 21.00 uur, 10°, W, Maan. 

Bron Stellarium

**

**

Callisto

Io

Jupiter
Ganymedes

Callisto



Woensdag 14 april   De Maan staat in apogeum. Jeugd!
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Donderdag 15 april   Tijdsvereffening is nul.

Donderdag 15 april
Samenstand van de Maan en 
Aldebaran. Jeugd!
 2 Tauri wordt bedekt door de Maan.

Waarnemingen 
14 - 15 april

De Maan maakt een ellipsvormige baan rond de Aarde. Het 
apogeum is het punt op deze baan dat verst van de Aarde 
ligt. Gezien de Maan verder staat dan gewoonlijk, zien we 
ze alsof ze kleiner is. De afstand tussen Aarde en Maan is in 
het apogeum 406 119 km (hemelwaarnemen.com). De 
Maan is slechts voor 7% verlicht, dus de verkleining is 
moeilijk om op te merken. Afbeelding 1. Ellipsbaan van de Maan rond de Aarde. 

Bron AstroLAB Iris. 

*

**

De tijdsvereffening is nul. De ware zonnetijd is de 
plaatselijke tijd en wordt gemeten met een zonnewijzer. De 
middelbare zonnetijd is de tijd die we op ons uurwerk 
kennen. Beide zijn vandaag gelijk! Dit gebeurt vier keren op 
een jaar! Ga af en toe eens kijken bij een zonnewijzer, en 
vandaag zal elke zonnewijzer hetzelfde uur aanduiden als je 
uurwerk. In Hemeljournaal 6 van dit jaar, op 11 februari 
vind je meer uitleg. Toen was de tijdsvereffening minimaal. 

Op 12 juni zal de tijdsvereffening opnieuw nul zijn. Volg de 
blauwe lijn in de tabel hiernaast voor de wijziging van de 
tijdsvereffening in minuten gedurende het jaar.

Door PetitRobert-Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8718946
Afbeelding 2. Bron Wikipedia

De ster  2 Tauri wordt door de Maan bedekt om 
22.37 uur in het westen op een hoogte van 15°. 
De ster komt weer tevoorschijn om 23.06 uur in 
het westnoordwesten op een hoogte van 10°.

Afbeelding 4. 
Onder. 22.37 
uur, W. De 
ster  2 Tauri
wordt bedekt 
door de 
Maan. 
Bron 
Stellarium. 

Van zodra Aldebaran uit de schemering 
tevoorschijn komt, rond 21.30 uur, op een hoogte 
van 25°, blijft hij samen met de Maan te 
bewonderen tot hun ondergaan iets na 
middernacht. Ze staan zo’n 5° van elkaar.

Aldebaran

Afbeelding 3. Boven. Aldebaran en 
Maan om 21.30 uur, W, 25°. 
Bron Stellarium. 
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Zaterdag 17 april
Samenstand Maan en Mars. Jeugd!  

Maandag 19 april 
Samenstand Maan en Pollux. Jeugd!
 Geminorum wordt door de Maan bedekt. 

Waarnemingen 
17 - 19 april

Deze avond is er een samenstand tussen de 
Maan en de planeet Mars. Beide staan tussen de 
sterrenbeelden Tweeling, Voerman, Stier en 
Orion. Hun nauwste samenstand van minder dan 
1° gebeurt overdag. Je kan vanaf het ondergaan 
van de Zon op zoek gaan naar Mars met behulp 
van de Maan. Kijk vanaf de Maan 3° naar rechts 
en 2°
naar onder. De oranje stip die je daar zal vinden 
is de planeet Mars. 

Afbeeldingen 1 en 2. 17 04 202,  22.00 uur, 38°, W, Mars en 
Maan met omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium

*

*
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 4. 21.26 uur, ZW, 57°. 
De ster  Geminorum komt terug 
tevoorschijn. Bron Stellarium. 

Afbeelding 3. 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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Doe-opdracht: een veilige Marslander bouwen

Er zijn heel wat uitdagingen om een toestel in de ruimte te krijgen en naar 
Mars te sturen. De grootste uitdaging van de Marsrovers en -landers is het 
veilig landen op het oppervlak van Mars. De eerste poging in 1971 mislukte 
en het toestel stortte neer op het oppervlak. Enkele dagen later kwam een 
nieuwe missie aan die er wel in slaagde. Ondanks dat we reeds 50 jaar 
geleden op Mars geland zijn voor de eerste keer, zijn er al heel wat 
Marslanders of Marswagens die er niet in slaagden om het oppervlak veilig te 
bereiken. Het is moeilijker om veilig te landen omdat de atmosfeer of 
dampkring veel ijler is dan op Aarde. Dit wil zeggen dat er in minder 
gasdeeltjes in de atmosfeer van Mars aanwezig zijn dan op Aarde. 

Ik daag jullie uit om zelf eens een Marslander te bouwen en te testen of hij 
veilig zou kunnen landen op Aarde.  

Wat moet je doen? 

Probeer een rauw ei veilig te laten landen als je het vanuit een raam op het 
1ste verdiep naar beneden laat vallen. 

Materiaal 

• Een rauw ei 

• Toestemming van je ouders om een ei te 
laten vallen. (Misschien breekt het wel.)

• Plastic of papier om de grond te leggen 
onder het raam. (Dan is het makkelijker 
kuisen als het eitje toch breekt.) 

• Allerlei materiaal om het ei veilig te laten 
landen. (Denk zelf maar eens na.) 

• Materiaal om te knutselen: schaar, lijm, 
plakband, …

• Probeer ook eens een Marslander te 
maken zonder ballonnen. 

Afbeelding 1. Zelf gemaakte Maanlander door leden 
van onze jongerenwerking De Kometen.
Bron AstroLAB Iris. 



Sterrenbeeld van de week
Leeuw, Leo (Leo) 

Stappenplan
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De Leeuw is een zeer herkenbaar 
sterrenbeeld met heel wat heldere sterren 
en deepsky-objecten. We beginnen met 
Alfa Leonis ofwel Regulus, de 22ste helderste 
ster aan de hemel met een magnitude van 
1,4. Het is één van de helderste sterren die 
kan bedekt worden door de Maan. Deze 
bedekkingen gebeuren in reeksen. Het is 
wachten tot 2025 voor de volgende reeks 
bedekkingen. Er zijn twee groepen van 
deepsky-objecten met verschillende 
sterrenstelsel om waar te nemen. De eerste 
groep bevat 3 spiraalvormige sterrenstelsels 
nl. M65, M66 en NGC3628 net onder ster 
Chertan, θ (thèta) Leonis. De tweede groep 
tussen Regulus en Chertan bevat 5 
sterrenstelsels.  

De Leeuw is een sterrenbeeld dat 
makkelijk te vinden is aan de 
hemel. 

• Zijn lijf is een trapezium en in de 
rechterbovenhoek begint zijn 
kop. 

• Als je de Leeuw nog niet kan 
vinden aan de hemel, maak dan 
gebruik van de Grote Beer. 

• Ongeveer 40° onder de bodem 
van de steelpan van de Grote 
Beer staat het sterrenbeeld 
Leeuw. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Leo.
Bron Astropolis

Afbeelding 2. 17 4 2021, 22.00 uur, Leeuw en 
omliggende sterrenbeelden, Z. Bron Stellarium



Weetje van de week 

Ruimte nieuws
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11 april
Voorlopig, terwijl we dit schrijven, is een eerste vlucht van Ingenuity op Mars gepland. 
NASA Live

17 april 7.56 uur 
Expeditie 64 landt in Kazachstan, met drie astronauten aan boord van het Soyuz
ruimtetuig. 
Wil je meer info of wil je het live volgen, hieronder twee links.
NASA Lanceringen en landingen
NASA Live

5 april 
De ‘helicopter’ Ingenuity beleeft zijn eerste koude nacht op Mars.
De vorige dagen was hij nog vast verbonden onderaan de Marsrover Perseverance. 
Hij is niet alleen losgemaakt van de Perseverance, deze is ook weggereden, zodat 
onderstaande foto kon gemaakt worden! Er werd getest, en bevestigd dat de 
isolatie zijn werk doet, en de batterijen voldoende energie hebben om het uit te 
houden bij de koude nachten tot -90°C. De Ingenuity weegt 1,8 kg. Men wil zo 
goed mogelijk voorbereid zijn op deze eerste historische vlucht op Mars, de eerste 
keer dat men vliegt in een andere atmosfeer dan de Aarde! Gezien signalen 
ongeveer 20 minuten onderweg zijn, kan er niet bestuurd worden vanop Aarde. 
Een huzarenstukje om te vliegen en te landen! Een eerste vlucht is al een bijzonder 
geslaagde missie, een tweede vlucht zou een enorm succes zijn!

Afbeelding 1. Een foto 

gemaakt vanuit de 

Marsrover Perseverance, 

de Ingenuity staat op de 

Marsbodem! 

Credits: NASA/JPL-Caltech

NASA Perseverance en Ingenuity



FOTO van de Week 
Deze prachtige foto van de zon is tot stand gekomen door heel wat ervaring en met bovenstaande

apparatuur en programma’s. Wil je de zon zelf bewonderen, dan kan dat op een sterrenwacht op een

mooie zonnige heldere dag! Alle sterrenwachten popelen om terug open te gaan! Houd ook

donderdag 10 juni vrij, dan vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats tussen 11.15 en 13.30 

uur. Kijk nooit naar de zon zonder de juiste bescherming voor de ogen, kijk enkel met een eclipsbril,

een lasbril of bij een sterrenwacht met speciale apparatuur!



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay © 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis.
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