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Planeten

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

zien tussen 4.30 uur en de ochtendschemering , 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 te zien. 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 niet zichtbaar, tot we hem binnenkort, eind mei, terug zien 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 is 's avonds zichtbaar tot 30 mei. In mei zal Mercurius 

elke avond, tot 17 mei, hoger verschijnen aan de hemel, verder 

staan van de Zon, en zal hij dus zichtbaarder worden! Daarna 

neemt de helderheid van Mercurius terug af. De dagen vóór en na 

17 mei 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 14° boven de horizon als de 

zon ondergaat. Kijk van zonsondergang tot ook Mercurius te laag 

komt om nog waar te nemen, rond 22.30 uur.

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 1.45 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 elke dag te zien deze week ‘s ochtends in het oosten.

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.

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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Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

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

4 05 6:11 21:09 0:38 5:33 21:47

5 05 6:09 21:10 0:38 5:31 21:48

6 05 6:08 21:12 0:39 5:29 21:51

7 05 6:06 21:13 0:39 5:27 21:52

8 05 6:04 21:15 0:39 5:25 21:54

9 05 6:03 21:16 0:39 5:24 21:55

10 05 6:01 21:18 0:39 5:22 21:57

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

3:34 11:40 59

4 05 4:07 12:56 48

5 05 4:31 14:11 38

6 05 4:50 15:23 28

7 05 5:06 16:33 20

8 05 5:20 17:41 13

9 05 5:35 18:49 7

10 05 5:49 19:57 3

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 
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 zich 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 21.50 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 2 en 3. 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/


Waarnemingen 
4 05 

Dinsdag 4 mei     Alle Galileïsche manen staan ten oosten van Jupiter. Jeugd!
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De planeet Jupiter komt om 4.00 uur tevoorschijn boven de oostelijke horizon. Tussen 

deze opkomst en het einde van de schemering om 5.30 uur staan alle vier de grote 

manen van Jupiter aan de oostelijke kant van de Planeet. Dichtst bij de planeet staan 

Ganymedes en Io. Deze twee manen wisselen van positie. Is het eerder rond 4 uur dat je 

kijkt, dan zal Ganymedes het dichtst staan. Iets na 5 uur staan ze boven elkaar. Erna zal Io 

het dichtst bij Jupiter staan. Europa is de derde in het rijtje en als verste staat Callisto. 

Tussen 4u40 en 5u10 is het beste moment om ze met een verrekijker of kleine telescoop 

waar te nemen, dan staat de planeet tussen de 5° en 10° hoogte en is het nog donker 

genoeg.  

Afbeelding 1. 4 5 2021, 4.45 uur, 5°, OZO, Maan, Jupiter en Saturnus. Bron Stellarium. 

Afbeelding 2. 4 5 2021, 4.45 uur, 5°, OZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium. 

Jupiter

Callisto

Europa

Io

Ganymedes

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


Waarnemingen 
5 05 – 6 05

Woensdag 5 mei     Samenstand Maan en Jupiter. Jeugd!
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Venus

Afbeelding 2. 6 5 2021, 23.00 uur, 30°, WZW, ster HIP 42594 
in sterrenbeeld Kreeft. Bron Stellarium. 

Gisteren stond de Maan vlak bij de planeet Saturnus. Vandaag kan je hem spotten 5°

onder Jupiter. Het is wachten tot 4.40 uur eer de Maan geleidelijk aan boven de horizon 

zal verschijnen. Je kan tot het einde van de schemering kijken naar deze samenstand. 

Dit zal ongeveer rond 5.30 uur zijn. Kijk laag boven de horizon in oostelijke richting. 

Donderdag 6 mei     Sterbedekking HIP 42594 door planetoïde 1244

Afbeelding 1. 5 5 2021, 
5.15 uur, 5°-10°, OZO, 
Maan, Jupiter en Saturnus. 
Bron Stellarium. 

Deze avond wordt de ster HIP 42594 (SAO 98035) van het 

sterrenbeeld Kreeft bedekt door een planetoïde. De 

planetoïde is slechts een brokstuk in de ruimte van 30 km 

diameter. De bedekking is dus slechts op een bepaalde 

strook op Aarde te zien. België valt deze keer in de prijzen. 

Dit is niet 100% zeker, maar we liggen wel in de zone met 

heel wat kans om dit waar te nemen. Met een kleinere 

telescoop zal je de planetoïde zelf niet zien want deze heeft 

een magnitude van m = 15,9. Wel zal je merken dat om 

23.00 uur, in een heel korte tijdspanne van slechts 1,4 

seconden de ster met magnitude m = 7,6 één maal dimt. 

Zet dus tijdig je opstelling klaar om dit korte fenomeen te 

zien. Meer info kan je vinden in de Hemelkalender 2021 op 

pagina 23 en 53. 

HIP 42594

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


Waarnemingen 
7 05  

Vrijdag 7 mei   Alle Galileïsche manen staan ten oosten van Jupiter. Jeugd! 
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Venus

Afbeelding 2. 7 5 2021, 4.50 uur,10°, WNW, Radiant van η–Aquariden in het sterrenbeeld Waterman . Bron Stellarium. 

Vrijdag 7 mei   Maximum η-Aquariden. Jeugd!

Reeds sinds 21 april kan je exemplaren van deze meteorenzwerm η (eta) – Aquariden spotten. 

Dit doe je best in de vroege ochtend. Alle meteoren van deze zwerm lijken vanuit één punt in 

het sterrenbeeld Waterman te komen. Dit punt is de radiant. Deze komt pas ‘s ochtends vroeg 

boven de horizon. Hierdoor staat de radiant laag en dit is niet gunstig om veel vallende sterren 

te zien. Maar wie weet heb jij wel geluk om die ene toch te spotten. 

Deze week krijgen de vier grootste manen van Jupiter heel wat aandacht. Dinsdag 

konden we reeds alle Galileïsche manen aan dezelfde kant spotten. Is het toen niet 

gelukt, dan krijg je deze ochtend een nieuwe kans. De uren, de richting en de hoogte zijn 

gelijkaardig aan deze van dinsdag. Alleen de volgorde is anders. Dichtst staat Callisto, dan 

volgt Io, daarna Ganymedes en de verste is Europa. 

Afbeelding 1. 7 5 2021, 
4.50 uur, 5°, OZO, 
Jupiter en manen. 
Bron Stellarium. 

Jupiter
Callisto

Europa

Io

Ganymedes

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


Waarnemingen 
7 05  

Vrijdag 7 mei – zaterdag 8 mei  Samenstand Mars met ster SAO 78557 

en sterbedekking door Mars 
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Venus

Afbeelding 1 en 2. Mars en SAO 78557.
Afb 1: 7 5 2021, 23.00 uur, 20°-25°, W.
Afb 2: 8 5 2021, 01.19 uur, 2°-3°, NW.
Bron Stellarium. 

Naast sterbedekkingen door de Maan en door planetoïden zijn er ook sterbedekkingen 

door planeten. Telkens schuift een hemelobject dat dichter staat voor de ster. Deze nacht 

gebeurt er zo’n bedekking door Mars. De bedekking zelf is moeilijk waar te nemen, maar 

de samenstand is makkelijker zichtbaar. Voor de samenstand moet je in het sterrenbeeld 

Tweeling opzoek gaan naar de planeet Mars. Op ongeveer 5 boogminuten zal je links 

boven de planeet de ster SAO 785577 (HIP 31650 A) vinden. Hoe dichter je bij de kust 

woont hoe meer kans om later op de avond de bedekking te zien. Iets voor het 

ondergaan van Mars om 1.18 uur zal Mars voor ongeveer 1 minuut de ster bedekken. Dit 

is wel slechts op 2° à 3° boven de noordwestelijke horizon. 

Afbeelding 3. Mars en SAO 78557 in de Tweeling, 7 5 2021, 23.00 uur, W. Bron Stellarium. 

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


Waarnemingen 
8 05 – 9 05 

Zaterdag 8 mei   Samenstand Venus en Plejaden. Jeugd!
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Venus

Afbeelding 2. 9 5 2021, 5.45 uur, 3°, 0, Mercurius en Plejaden. Bron Stellarium.

Zondag 9 mei   Laatste maansikkel voor Nieuwe Maan. Jeugd!

Vorige week stond Mercurius in samenstand met de open sterrenhoop de Plejaden. 

Ondertussen is deze planeet verder opgeschoven op zijn pad weg van de Zon en dus ook 

van de Plejaden. Deze week is het de buurt aan Venus. Vandaag kan je dit paar proberen te

Binnen twee dagen is het Nieuwe 

Maan en kunnen we dus de Maan 

eventjes niet zien aan de hemel. 

Vandaag is de kans om een laatste 

glimp van de Maan op te vangen. 

Je kan deze ochtend om 5.45 uur, 

net voor zonsopkomst de Maan 

vinden in oostelijke richting net 

boven de horizon. Er is slechts een 

zeer klein deel van de sikkel nog 

zichtbaar dus je neemt er best een 

verrekijker bij om dit te kunnen 

waar. 

spotten met een verrekijker, maar het 

zal niet makkelijk zijn door de 

schemering. Kijk rond 22.00 uur in 

noordnoordwestelijke richting, op een 

hoogte van 5° staan de Plejaden. 

Linksonder staat venus op ongeveer 3°. 

Zoek ze ook eens de komende dagen 

om te zien hoe ze tegenover elkaar 

bewegen. Woensdag komt er nog een 

derde object meespelen. Meer hierover 

in het volgende hemeljournaal. Afbeelding 1. 8 5 2021, 22.00 uur, 3-10°, NNW, Mercurius, Venus en Plejaden. 
Bron Stellarium. 

Venus

Plejaden

Mercurius

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Films over de ruimte
De ruimte is een fascinerend thema om een film over te maken. Er zijn in de loop van de 

jaren al heel wat sciencefictionfilms en series gemaakt voor volwassen en tieners maar nog 

niet zoveel animatiefilms voor kinderen. 

Voor tieners en volwassenen is er al wat 

meer keuze en zelf heb ik het ook wel 

moeilijk om mijn favoriet er uit te kiezen. 

Een aantal recente films die regelmatig 

voorkomen in de top 25 lijstjes van 

Moviemeter zijn: Interstellar, The Martian, 

Passenger, Gravity, First Man, Hidden

Figures. Maar ook bij series en films van 

streamingdiensten is het thema over de

Deze film zet ik eventjes in de kijker: Race naar de 

Maan (‘Capture the Flag’ is zijn Engelstalige naam) . 

De film kwam in 2015 uit en vertelt het verhaal van 

de twaalfjarige Mike. Zijn vader en grootvader zijn 

astronauten maar zijn nog nooit op de Maan 

geweest. Ontdek zelf de rest van het verhaal. Voor 

een Nederlandstalige versie kan je kijken via 

www.pathe-thuis.nl een Nederlandstalige site om 

films thuis te bekijken. Voor ander animatiefilms kan 

je kijken op de volgende lijst.

• https://www.ranker.com/list/kids-space-

movies/ranker-film

ruimte heel populair. Met series zoals: Lost in Space, Mars, For All Mankind en The Right Stuff. Op zoek 

naar een film of serie die je nog niet kende. Bekijk dan alvast eens deze lijstjes. 

• https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/3744/top-25-beste-space-travel-films

• https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/5922/top-25-beste-astronaut-films

• https://www.imdb.com/list/ls048347409/

Afbeelding 2. Serie For All Mankind. Bron: © Apple TV+

Afbeelding 1. Film Race naar de Maan. 
Bron:https://www.bevrijdingsfilms.be/catalo
gus/race-naar-de-maan

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://www.pathe-thuis.nl/
https://www.ranker.com/list/kids-space-movies/ranker-film
https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/3744/top-25-beste-space-travel-films
https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/5922/top-25-beste-astronaut-films
https://www.imdb.com/list/ls048347409/


Sterrenbeeld van de week

Ossenhoeder,
Boötes, (Boo) 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Ossenhoeder. Bron: Astropolis

Als we het over de Ossenhoeder hebben 

dan moeten we zeker zijn alfa-ster 

bespreken. Alfa Boötis of ook wel 

Arcturus. De vierde helderste ster van 

allemaal, de Zon niet meegerekend, en de 

helderste van de noordelijke hemel met 

een magnitude van m= - 0,1. Een mooie 

dubbelster om te bekijken met een kleine 

telescoop is Epsilon Boötis (Izar). Je ziet 

een witte en een oranje ster op 3 

boogseconden van elkaar. Het 

sterrenbeeld bevat geen Messier 

objecten maar wel twee sterrenstelsel 

NGC 5248, Caldwel 45 en het 

Dwergsterrenstelsel Boötes I. 
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De Ossenhoeder is vrij makkelijk te 

herkennen aan de hemel. Het 

sterrenbeeld heeft de vorm van een 

vlieger en kan je makkelijk vinden met 

behulp van de Grote Beer. 

• Zoek de steelpan van de Grote Beer. 

• Volg de boog van de steel (staart) van 

de Grote Beer. 

• Plots zal je een zeer heldere ster 

tegenkomen op deze boog. Dit is 

Arcturus. Het vormt het onderste 

hoekpunt van de vlieger. 

Afbeelding 2.7 5 2021, 00.00 uur, 0-90°, Z-ZW, 
Ossenhoeder en Grote Beer. 
Bron Stellarium.

Zenit

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


Weetje van de week 

Dimensies (deel 1)

We lijken in 3 dimensies te leven : links-recht, vooruit-achteruit, boven-onder. We laten de tijd even 

buiten beschouwing deze keer. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe is het in een ander aantal  

dimensies te leven ? En hoe zou het zijn in 4 dimensies of meer ?

Maar laat ons klein beginnen met 0 dimensies. Dat is juist 1 punt, je kunt moeilijk van een ruimte 

spreken. Punt, andere lijn, veel valt er niet van te zeggen.

Als we dat punt in 1 richting opschuiven, bijvoorbeeld naar het zuiden en het noorden, dan vormen we 

een rechte lijn en dat noemen we 1 dimensie.

Als we die lijn nu in een andere richting verschuiven, bijvoorbeeld oost en west , dan vormen we een 2-

dimensioneel vlak. 

Nu nog dat vlak op en neer verschuiven en je komt bij een 3-dimensionele kubus, dat gaat snel. 
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Maar waarom stoppen? Onze fantasie begrenst 

ons om fysisch verder te gaan, maar eigenlijk 

moet je de kubus ook heen en weer schuiven 

langs nog een andere richting zodat je een 4-

dimensionele hyperkubus bekomt.  Als andere 

richting nemen we een schaalvergroting om het 

visueel in onze 3-dimensionele ruimte nog wat 

te kunnen voorstellen.

We zouden het nog tot in hogere dimensies kunnen doortrekken, maar dat kan 

alleen met wiskunde en het ons proberen wat voor te stellen lukt helemaal niet 

meer.

Een volgende keer gaan we eens proberen na te gaan hoe een 0-, 1- en 2-

dimensionele wereld eruit ziet en wat erin valt te beleven.

Probeer eens onderstaande tabel na te tellen !

dimensies voorkomen punten randen vlakken cellen

0 Punten 1

1 Lijn 2 1

2 Vierkant 4 4 1

3 Kubus 8 12 6 1

4 Hyperkubus 16 32 24 8 1?

Afbeelding 1. Voorstelling dimensies. Bron: AstroLAB

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


FOTO van de Week 
• Eric Robeir

• De Maan tijdens een ritje naar het werk. 

• Camera Canon 7D Mark II, 1/100, iso 200,  f 14, lens 28-300 



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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