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Planeten

Jupiter en Saturnus kunnen we 's ochtends vroeg, laag aan de horizon, in het zuidoosten zien. Deze week 

zijn ze tussen 4 uur en de ochtendschemering te zien, op ongeveer 16° van elkaar. Deze maand zullen ze 

steeds vroeger in de nacht te zien zijn, eind mei al rond middernacht.

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 moeilijk zichtbaar. Deze is kort te zien, van 4.30 uur tot aan de 

ochtendschemering rond 5 uur, zo’n 6° boven de horizon. Dit vanaf einde deze 

week in het oostzuidoosten.

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 zal elke avond, tot 17 mei, hoger verschijnen aan de 

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

worden! Mercurius gaat pas onder na de nautische schemering. 

Deze week zijn het dus de beste avonden van 2021 om Mercurius 

te zien schitteren! Op 17 mei bereikt Mercurius zijn grootste 

oostelijke elongatie en daarna neemt zijn helderheid terug af. 

Deze week vind je Mercurius laag in het westnoordwesten, en 

zo’n 14° boven de horizon als de zon ondergaat. Bekijk Mercurius 

vlak na de zonsondergang, tot hij te laag komt om nog waar te 

nemen, rond 22.50 uur in het noordwesten.

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 1.35 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 International Space Station. Link NASA link Heavens Above

link James Darpinian Satellites. Het ISS is elke dag te zien deze week ‘s ochtends in 

het oosten.

Satellieten volg voor info de link satellieten en link 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 link 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

10.05.21 6:01 21:18 0:39 5:22 21:57

11.05.21 5:59 21:19 0:40 5:19 21:59

12.05.21 5:58 21:21 0:40 5:18 22:01

13.05.21 5:56 21:22 0:40 5:16 22:02

14.05.21 5:55 21:24 0:40 5:15 22:04

15.05.21 5:53 21:25 0:41 5:12 22:06

16.05.21 5:52 21:27 0:41 5:11 22:08

17.05.21 5:51 21:28 0:41 5:10 22:09

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

10.05.21 5:49 19:57 3

6:06 21:05 1

12.05.21 6:25 22:13 0

13.05.21 6:49 23:20 1

14.05.21 7:19 4

15.05.21 0:23 7:58 9

16.05.21 1:18 8:48 15

17.05.21 2:05 9:49 23

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 
11 05

Tegenover de Aarde staat de Maan aan dezelfde kant van 

de Zon. Hierdoor is voor ons nu de achterkant verlicht. 

We zien niets van het verlichte deel en dus ook de Maan 

zelf zien we niet. Via Stellarium kunnen we tonen dat de 

Maan op de middag vlak bij de Zon staat. Je zou zelf 

kunnen zeggen dat ze bijna de Zon bedekt. En ja hoor. 

Nog eventjes wachten. Volgende maand is het zover. Dan 

vindt er een zonsverduistering plaats. Hopelijk valt het 

weer mee en kunnen we bij ons de gedeeltelijke 

verduistering waarnemen. Noteer alvast 10 juni in jullie 

agenda. 
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Mercurius

Plejaden

Venus

Plejaden

Mercurius

Jupiter

Afbeelding 1. 11 5 2021, 12.00 uur, 20°, ZO, 
Zon en Maan. Bron Stellarium. 

Dinsdag 11 mei     Nieuwe Maan.

Dinsdag 11 mei     De Maan staat in het apogeum.

Afbeelding 3. Apogeum en perigeum. Bron Astropolis. 

De Maan draait rond de Aarde. Het rondje dat ze 

maak is geen perfecte cirkel maar een ellips. 

Hierdoor varieert de afstand van de Aarde tot de 

Maan. Het maximale verschil is ongeveer 

50 000km. Vandaag staat de Maan op haar verste 

punt en op 406 512 km. 

Hierdoor lijkt de diameter van de Maan voor 

waarnemers op Aarde kleiner. Helaas kunnen we 

deze schijnbare verkleining niet waarnemen. 

Vannacht was de Maan in de fase van Nieuwe 

Maan en dus kunnen we de Maan niet zien. 

Afbeelding 2. Apogeum en perigeum. Bron AstroLAB Iris. 

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


Waarnemingen 
12 05 en 13 05
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Op drie graden van de Maansikkel, dus eveneens in de kop van de Stier, zien we Mercurius 

zo’n 8° boven de horizon. Datzelfde moment zien we nog in het westen de Tweelingen, met 

Castor en Pollux op een hoogte van 35°. In het noordwesten zien we de Voerman, waarbij we 

Capella makkelijk kunnen herkennen op 25°. Je merkt op deze afbeelding ook waarom het zo 

moeilijk is Venus waar te nemen, zij staat dicht bij de Zon, en gaat dus mee onder tijdens de 

schemering. Op deze afbeelding staat zij op 2° boven de horizon, tijdens de schemering.

Afbeelding 1. 13 5 2021, 22.30 uur, 5°, west tot noordwest, Maan, Mercurius en Mars. Tweelingen en Voerman. Bron Stellarium.

Donderdag 12 en 13 mei     Smalle eerste maansikkel.

Donderdag 13 mei     De maansikkel, Mercurius, Mars, Tweelingen en Voerman.

De zeer smalle maansikkel na de Nieuwe Maan op woensdag avond 12 mei is enkel te zien 

met een verrekijker op statief of kleine telescoop, omdat deze pas zichtbaar is drie graden 

boven de horizon, tijdens de avondschemering. Donderdag 13 mei is de smalle maansikkel 

beter te zien! Je vindt de Maan in de kop van de Stier op de afbeelding hieronder om 22.30 

uur, 6° boven de horizon.

Pollux Castor

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


Waarnemingen 
16 05
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Venus

Kijk in de nacht van zaterdag op zondag naar de 

samenstand tussen Mars en de Maan. Vandaag 

bereiken de twee een zeer nauwe samenstand 

van minder dan 1°. Helaas is dit voor onze regio 

onder de horizon en dus niet zichtbaar. De 

dichtste benadering zal rond middernacht zijn. 

Dan staat de Maan in westnoordwestelijke 

richting op ongeveer 10° boven de horizon. Zoek 

het rode lichtpunt van Mars 1 graad hoger 3 

graden meer naar links. Dit is de nauwste 

conjunctie die wij kunnen waarnemen. 

De afstanden inschatten aan de hemel doe 

je met je handen en een gestrekte arm. Hier 

een aantal ‘vuistregels’ om het aantal 

graden in te schatten. 

Om Mars te vinden ten opzichte van de 

Maan. Moet je dus ongeveer 1 pink 

omhoog en twee vingers naar links. 

Zondag 16 mei     De Maan staat in conjunctie met Mars

Als we de nauwste samenstand bekijken dan bedraagt die 36’ of 36 minuten. Deze indeling van 

graden, minuten en seconden is dezelfde zoals bij hoeken in wiskunde en coördinaten van op 

Aarde. Hierin is 1 cirkel gelijk aan 360° graden. Elke graad kan dan nog eens ingedeeld worden in 

60 minuten (1°= 60‘). Nu kunnen we nog een stapje verdergaan en elke minuut verdelen in 60 

seconden (1’ = 60”). 

Dus de samenstand van 36 minuten is ongeveer gelijk aan een halve graad (30’ = 0,5°). 

Eigenlijk zijn de woorden graden, minuten en seconden een afkorting van booggraden, 

boogminuten en boogseconden. Dit wordt nog vaak in astronomische teksten gebruikt maar niet 

meer bij wiskundige hoeken of geografische coördinaten. Daar gebruikt men altijd de afgekorte 

begrippen. 

Afbeelding 1. 16 5 2021, 0.30 uur, Mars en Maan. Bron Stellarium. 

Maan
Mars

Afbeelding 2. Hand en graden aan de hemel met gestrekte arm. 

Bron: © 2020 Volkssterrenwacht Urania vzw.

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


Waarnemingen 
17 05  

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

Venus

Afbeelding 3. 16 5 2021, 23.00 uur, de onderkant afbeelding is de horizon, 
Maan en Pollux in het westen. Bron Stellarium. 

Tijdens de nacht van 16 op 17 mei staat de Maan dicht bij Pollux. Je kan dit zien vanaf de 

avondschemering in het westen tot ze ondergaan in het noordwesten rond 2 u. 

Op 16 mei om 23.00 u. vind je de Maan op een hoogte van 26°, 4° ten zuiden van Pollux, 

op 30°. De onderkant van deze afbeelding is de horizon.

Bewonder ook Mars, die meereist in de Tweelingen! 

Maandag 17 mei    De Maan staat 4° ten zuiden van Pollux.

CastorPollux

Mars

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


Waarnemingen 
17 05  
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Venus

Afbeelding 2. 17 5 2021, 23.00 uur, 7°, NW, Mercurius in de horens van de Stier. Bron Stellarium

Maandag 17 mei     

Mercurius bereikt zijn grootste oostelijke elongatie van de Zon.    

Mercurius kon je tot vandaag ‘s avonds zeer goed waarnemen. Vanaf vandaag gaat dit snel bergaf! De 

oorzaak is dat vandaag de grootst mogelijke elongatie van de Zon bereikt wordt. Daarna nadert Mercurius 

terug de Zon, en wordt hij minder helder, omdat hij in de avondschemering terecht komt.

In de afbeelding 2 zie je de reis van 

Mercurius in het geel van 10 mei tot 14 juni,  

de horizontale rechte lijn waar die beide 

datums op liggen, is vandaag de horizon! 

Mercurius staat vandaag zo’n 7° boven de 

horizon. De komende dagen zullen deze 

horens van de Stier, en Mercurius steeds 

lager komen te staan, dichter bij de Zon, tot 

ze in de avondschemer verdwijnen.

17 05

Afbeelding 1. Posities planeten. Bron: Astropolis. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Papieren vliegtuig
Iedereen heeft wel al eens in zijn leven een papieren vliegtuigje gemaakt. Vaak kijk je dan 

wie het beste vliegtuigje maakte en dus het verst kan vliegen. Nu kan je zelf het vliegtuigje 

nog veel langer laten vliegen door luchtstroom te creëren. 

Materiaal

• A4-papier (zo licht mogelijk)

• Een groot karton of plastic plaat. 

Stappenplan

• Maak een vliegtuig uit papier. Weet je niet hoe dit moet? Kijk dan eens naar de 

verschillende opties op deze pagina’s https://nl.wikihow.com/Een-papieren-vliegtuigje-

vouwen en https://www.mamaliefde.nl/papieren-vliegtuig-vouwen-ver-lang-vliegen/

• Neem een stuk karton en houd dit zoals op de foto vanuit één van de afleveringen van 

‘De Mol 2021’. 

• Laat een tweede persoon het vliegtuigje lanceren boven het karton. 

• Loop vooruit zodat je een luchtstroom boven het karton creëert. 

• Nu zal het vliegtuigje op deze stroom vliegen. 

• Blijf zo ver mogelijk lopen. 

• Blijf oefenen tot het lukt. Je kan zelf proberen om dit te doen met je handen in plaats van 

met een karton. 

Afbeelding 1. Screenshot van De Mol 2021 aflevering 6, opdracht papieren vliegtuigje 
laten zweven. Bron: Play 4. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://nl.wikihow.com/Een-papieren-vliegtuigje-vouwen
https://www.mamaliefde.nl/papieren-vliegtuig-vouwen-ver-lang-vliegen/


Sterrenbeeld van de week

Maagd,Virgo, (Vir)

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Maagd. Bron: Astropolis.

De Maagd, Virgo is een sterrenbeeld 

dat gekend is voor zijn honderden 

sterrenstelsels. Deze sterrenstelsels 

behoren tot de groep Virgocluster, 

die in het noordelijk deel van het 

sterrenbeeld Maagd staat. Wat is nu 

een cluster? Een cluster is een groep 

van sterrenstelsel. Ze worden bij 

elkaar gehouden door de 

zwaartekracht die ze op elkaar 

uitoefenen. Als we een rijtje maken 

van de structuren in het heelal van 

klein naar groot dan gaat deze als 

volgt: planeet, planetenstelsel 

(bv: ons Zonnestelsel), sterrenstelsel 

(bv: ons Melkwegstelsel), cluster, 

supercluster, muren, filamenten en 

uiteindelijk het volledige heelal. 
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Stappenplan

Via de Ossenhoeder en de Grote Beer kan 

je opzoek gaan naar de Maagd. Je moet 

alleen nog wat verder door schuiven. 

• 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 van de Ossenhoeder. 

• Verleng je boog nog zo’n 30° verder en 

dan zal je ster Spica vinden, de 

helderste ster van de Maagd. 

Afbeelding 2.15  5 2021, 23.00 uur, 0-90°, Z-ZW, Grote 
Beer, Ossenhoeder en Maagd. Bron Stellarium.

Spica

Arcturus

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


Weetje van de week 

IJs in mei?
Je hoort oude mensen het soms nog hebben over de IJsheiligen. IJsheiligen ? We zijn toch al mei ??

Jawel, men bedoelt de data met de laatste kans op nachtvorst. Vooral voor fruitbomen van belang maar 
ook voor alle ander plantgoed en bloemen die je buiten zet die niet tegen nachtvorst kunnen.

De IJsheiligen is een van de oudste vormen van volksweerkunde die we kennen. Klassiek is dat 11 mei 
Mamertus, 12 mei Pancratius, 13 mei Servatius en 14 mei Bonifatius. In andere landen zijn het er soms 
maar 3 en bij sommigen is 15 mei er ook bij. Die sukkelaars van IJsheiligen hebben daar eigenlijk niets 
mee te maken, het is gewoon hun naamfeest die dag.

Het spreekt voor zich dat een en ander heel afhankelijk is van de breedtegraad, Noord-Nederland is onze 
kust niet en de Ardennen en de Kempen is ook al weer iets anders. Niet te letterlijk nemen dus. Vandaag 
de dag weten we dat je best wacht tot begin mei om plantjes buiten te zetten.

In bijgaande grafiek zie je de laatste nachtvorstdata in Ukkel. Bemerk ook de grote spreiding, ik zou toch 
niet voor 1 mei dingen buiten zetten.
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Dan zie je nog een ander fenomeen de laatste decennia, die weinig uitleg vraagt zeker ?

Ook hier laat de klimaatverandering zich zien. Op het eerste zicht is dat zelfs positief, 
maar dat betekent onder andere ook dat de vogels hun broedseizoen moeten 
aanpassen en soms niet zo snel kunnen volgen. 

bronnen :
https://www.noodweer.be/ijsheiligen-liggen-opnieuw-op-de-loer-gevaar-voor-vrieskou/
https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag168.php

Afbeelding 1. Timing 
van de laatste vorstdag 
in Ukkel.
Bron: © 2021 
NoodweerBenelux

Volgende week gaan 
we terug verder met 

dimensies. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.noodweer.be/ijsheiligen-liggen-opnieuw-op-de-loer-gevaar-voor-vrieskou/
https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag168.php


FOTO van de Week 
• Pascal Hilkens

• De avond van 2 mei: Mercurius en Plejaden. 

• Nikon D7500 48 mm f/4.5 ISO 100 1,6s



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Een realisatie van :
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http://www.facebook.com/astrolabiris
http://www.astropolis.be/
http://www.facebook.com/astropolis.be

