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Planeten

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

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. De helderheid van

Mercurius is aan het afnemen, en Mercurius staat elke avond 

lager aan de hemel. Hij nadert terug de Zon. Mercurius  komt 

dichterbij Venus, die ook niet goed te zien is, en een kwartier 

eerder dan Mercurius ondergaat. Kijk van zonsondergang tot 

ook Mercurius te laag zal staan om nog waar te nemen, rond 

23.20 uur gaat hij onder.

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 1.15 uur.

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

zien. Saturnus staat vanaf 2.45 uur op 5° boven de horizon, in de Steenbok. Jupiter volgt 

hem, en staat om 3.20 uur op 5° boven de horizon, in de Waterman, in het zuidzuidoosten. 

Ze blijven zichtbaar tot ze in de ochtendschemer verdwijnen, op ongeveer 16° van elkaar. 

Tegen eind deze week komen ze op rond middernacht.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 3.25 u. in het oosten, om 

4 uur is hij naar 5° boven de horizon geklommen. De burgerlijke 

schemering begint deze week iets vóór 5 uur. Neptunus zal steeds vroeger 

opstaan, waardoor we hem langer kunnen waarnemen! In augustus zullen 

we hem de hele nacht kunnen zien! 

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


Zon en Maan
planetoïden en 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

24.05.21 5:42 21:38 0:43 4:59 22:21

25.05.21 5:41 21:39 0:43 4:58 22:22

26.05.21 5:40 21:40 0:43 4:57 22:23

27.05.21 5:39 21:41 0:43 4:56 22:24

28.05.21 5:38 21:43 0:43 4:55 22:26

29.05.21 5:37 21:44 0:44 4:53 22:28

30.05.21 5:36 21:45 0:44 4:52 22:29

31.05.21 5:35 21:46 0:44 4:51 22:30

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

24.05.21 4:49 19:02 91

25.05.21 5:11 20:32 97

5:38 22:03 100

27.05.21 6:14 23:26 100

28.05.21 7:03 96

29.05.21 0:36 8:06 91

30.05.21 1:29 9:19 83

31.05.21 2:08 10:38 74

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.

Kometen
http://hemel.waarnemen.com/kometen/

ISS International Space Station. Te volgen via de volgende websites:  link NASA, 

link Heavens Above en 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.

https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/
https://kassiesa.home.xs4all.nl/bert/opon/jsopon.html
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://heavens-above.com/Asteroids.aspx?lat=50.8517&lng=2.8915&loc=Ieper&alt=0&tz=CET
http://hemel.waarnemen.com/kometen/
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


Waarnemingen 
25 en 26 05 

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 mei kunnen we twee sterbedekkingen 

door de Maan zien. De eerste vindt plaats voor middernacht, de volgende na 

middernacht op woensdag 26 mei. 41 Librae is een ster met magnitude 5 in het 

sterrenbeeld Weegschaal. 41 Librae wordt bedekt in het zuidzuidoosten door de Volle 

Maan om 23.24 uur en komt weer tevoorschijn om 23.58 uur. De bedekking is niet 

makkelijk te zien, door het licht van de Volle Maan. Gebruik een verrekijker op statief 

of een telescoop!
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Afbeelding 1. Links. 25 5 2021 De Maan vlak voor de bedekking van 41 Librae, 23.23 uur, 16°, ZZO. Bron Stellarium. 

Dinsdag 25 mei   De Maan bedekt 41 Librae.

Afbeelding 2. Rechts. 25 5 2021 De Maan vlak na de bedekking van 41 Librae, 23.59 uur, 18°, ZZO. Bron Stellarium. 

41 Librae

41 Librae

Woensdag 26 mei    De Maan bedekt K Librae.

K Librae is een ster met magnitude 5 in het sterrenbeeld Weegschaal. K Librae wordt 

bedekt in het zuiden door de Volle Maan om 1.11 uur en komt weer tevoorschijn om 

1.29 uur. De bedekking is niet makkelijk te zien, door het licht van de Volle Maan. 

Gebruik een verrekijker op statief of een telescoop!

Afbeelding 1. Links. 26 5 2021 De Maan vlak voor de bedekking van K Librae, 1.09 uur, 19°, Z. Bron Stellarium. 

Afbeelding 2. Rechts. 26 5 2021 De Maan vlak na de bedekking van K Librae, 1.30 uur, 19°, Z. Bron Stellarium. 

K Librae K Librae

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


Waarnemingen 
26 05 
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Maan

Saturnus

Jupiter

Afbeelding 2. Perigeum en apogeum. Bronnen: AstroLAB Iris.

Woensdag 26 mei     De grootste Volle Maan van 2021. 

Vandaag zien we de grootste Volle Maan van 2021. De Maan staat vandaag in haar 

perigeum, het punt van haar baan dichtst bij de aarde. Die afstand is vandaag 357 

311 km, dat is minder ver dan gewoonlijk. De Maan heeft nu haar grootste 

schijnbare diameter 33’ 26,6” wat groter is dan anders. Bron voor de afstand en 

schijnbare grootte is hemel.waarnemen.com.

Afbeelding 1. Volle Maan. Bron: Geert Vandenbulcke. 

Bij Volle Maan kan er een 

maansverduistering plaatsvinden. Deze 

maand is er een maansverduistering die niet 

bij ons te zien is. 

Dit jaar zien wij in België nog heel nipt een 

maansverduistering op 19 november 2021.

Om de hele eclips van een gedeeltelijke 

maansverduistering te kunnen bewonderen 

moeten we wachten tot 28 10 2023. Je vindt 

een overzicht bij hemel.waarnemen.com.

http://hemel.waarnemen.com/maan/maans

verduisteringen_2001-2050.html

Afbeelding 3 . Perigeum en apogeum. Bronnen: Astropolis.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/maan/maansverduisteringen_2001-2050.html


Waarnemingen 
29 en 30 05 
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Deze ochtend tijdens de schemering is er een uniek verschijnsel bij de manen van Jupiter. De maan Io 

zal in helderheid verminderen. Dit komt omdat de schaduw van de maan Ganymedes op de maan Io zal 

vallen. Hierdoor zien wij een gedeeltelijke verduistering van de maan Io. Vanaf 4.30 uur begint de 

schaduw geleidelijk aan over Io te vallen. Om 4.50 ligt bijna het volledig oppervlak in de schaduw en om 

5.15 uur is hij terug volledig verlicht. 

Kijk naar de manen van Jupiter met een 

verrekijker of telescoop. In zuidoostelijke 

richting staat Jupiter op een hoogte van 17°

Afbeelding 1. 29 5 2021, 4.45 uur, 17°, 
ZO, maan Io. Bron Stellarium

Zaterdag 29 mei     Jupiter en zijn manen: Ganymedes verduistert Io. 

Zondag 30 mei     Mercurius stationair

Mercurius is stationair in zijn ecliptische lengte. 

De planeet lijkt de dagen vóór zijn stationair zijn, 

steeds trager te bewegen. Dat zien we bij afb. 3, 

de afstand afgelegd per dag aan de hemel, wordt 

kleiner. Deze verandert vandaag schijnbaar van 

richting, dit moment wordt stationair genoemd, 

omdat het lijkt alsof de planeet even stilstaat. 

Mercurius reist daarna retrograad, zie de pijlen 

op de afbeelding, schijnbaar eerst traag en dan 

gaandeweg sneller. Als je elke avond Mercurius 

op hetzelfde moment en plaats waarneemt, dan 

kan je dit zien gebeuren in de horens van de 

Stier. 

Afbeelding 3. 30 5 2021, 22.40 uur, 3°, NW, volg de reis van Mercurius langs 
de gele lijn. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 29 5 2021, 4.45 uur, 17°, ZO, Jupiter. Bron Stellarium

Venus

Mercurius

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


Waarnemingen 
31 05 
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Dezer dagen is er terug een mooie samenstand 

tussen de Maan en de planeten Jupiter en 

Saturnus. Vandaag staat de Maan zo’n 5° onder de 

planeet Saturnus. Morgen zal hij opgeschoven zijn 

richting Jupiter en woensdag staat hij al wat verder 

van Jupiter. Je kan ze vanaf 3.00 uur beginnen 

zoeken net boven de zuidoostelijke horizon. 

Afbeelding 2. 1 6 2021, 4.00 uur, 10°, ZO, Maan, Jupiter en 
Saturnus. Bron Stellarium

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

Maandag 31 mei      Samenstand van Maan, Saturnus en Jupiter.   

Manen van Jupiter staan ten westen van de planeet. 

Lukt het je om ze te vinden met het blote 

oog? Ga dan nu een stapje verder met een 

telescoop of verrekijker en richt die eens 

op Jupiter. Je kan de manen van Jupiter in 

groepjes per 2 vinden aan de westelijke 

kant van de planeet. Dichtst bij de planeet 

staan Europa en Io, daarna volgen het 

groepje Ganymedes en Callisto. Pas op! 

Jouw beeld door een telescoop zal 

omgekeerd zijn dan de afbeelding 

hieronder. 

Afbeelding 1. 31 5 2021, 4.00 uur, 10°, ZO, Maan, Jupiter en 
Saturnus. Bron Stellarium

Afbeelding 3. 2 6 2021, 4.00 uur, 10°, ZO, Maan, Jupiter en 
Saturnus. Bron Stellarium

Afbeelding 4. 31 5 2021, 4.00 uur, 12°, ZO, Jupiter en manen. 
Bron Stellarium

Jupiter

Io

Europa
Ganymedes

Callisto

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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De Maan ontdekken
Deze week hebben we een uitzonderlijke Volle Maan. Dit kan je lezen op pagina 6 bij de 

uitleg van woensdag. Op Aarde krijgen de verschillende gebergtes, vlaktes, … een naam. 

Dit is ook zo op de Maan. Hier krijgen de verschillende inslagkraters en vlaktes of mares

een naam. Een mare is een lager gelegen deel van het oppervlak dat gevuld is met het 

vulkanisch gesteente, basalt. Deze kan je herkennen aan hun donkergrijze kleur. 

Bij de grote inslagkraters merk je een spreidingspatroon van wit, los materiaal. Dit 

gesteente is regoliet. 

Op deze afbeelding zie je twee grote inslagkraters. De bovenste is Copernicus en de 

onderste Tycho. Kan jij ze vinden?

Voor meer namen van kraters en mares kan je gebruik maken van de gratis app ‘Fases 

van de maan’. Als je inzoomt dan staan de namen van de bekendste plaatsen op de 

Maan. Je kan op de onderstaande afbeelding alvast eens oefenen om alles te herkennen. 

Daarna kan je eens testen wat je kan zien met jouw telescoop. 

Afbeelding 1. Volle Maan. Bron: Geert Vandenbulcke. 

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


Sterrenbeeld van de week

Slang, Serpens, (Ser)

en Slangendrager, 
Ophiuchus, (Oph)

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Kop van de Slang. Bron: Astropolis

Het sterrenbeeld Slang is het enige 

sterrenbeeld dat gesplitst is in twee 

delen. De Kop en de staart worden van 

elkaar gescheiden door de Slangendrager. 

Zowel in de kop als de staart van de Slang 

kan je een aantal dubbelster vinden zoals 

Bèta (β), Gamma (γ), Nu (ν) Serpentis. De 

bekendste deepsky-objecten zijn M5 en 

M16, de Arendnevel. Er bestaan prachtige 

foto’s van het centrum van deze jonge 

sterrenhoop. Om een glimp op te vangen 

van deze nevel heb je reeds een grote 

telescoop nodig. 
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Ook de Slangendrager bezit heel wat 

dubbelsterren of zelfs meervoudige sterren 

zoals Lamda (λ) en Rho (ρ) Ophiuchi. In de 

Slangendrager vindt je heel wat open en 

gesloten sterrenhopen. Dit komt omdat het 

sterrenbeeld in dezelfde richting staat als het 

midden van de  Melkweg. Met een kleine 

telescoop kan je makkelijk de open 

sterrenhoop NGC 6633 en de bolvormige 

sterrenhopen M10 en M12.  

Afbeelding 2. Sterrenbeeld Slangendrager 
met links de Staart van de Slang. Bron: Astropolis

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


Stappenplan 

Zowel de Slang als de Slangendrager hebben weinig heldere sterren. Dus je 

zoekt ze best als de Maan afwezig is of weinig verlicht is. Je kan ze op 

verschillende manieren vinden. Afhankelijk van welke delen van de hemel je 

reeds makkelijk kan waarnemen zal je een eigen voorkeur hebben. Hier een 

drietal verschillende mogelijkheden. 

• Zoek de Zomerdriehoek van de sterrenbeelden Zwaan, Lier en Arend. Als 

we de driehoek spiegelen tegenover de zijde tussen de Wega van de Lier en 

Altair van de Arend. Dan kom je uit in het hoofd van de Slangendrager. 

• Zoek Arcturus van den Ossenhoeder en de Noorderkroon. Onder de 

Noorderkroon en rechts van Arcturus vind je het hoofd van de Slang. 

• Zoek Antares van de Schorpioen. Linksboven deze ster kan je de onderkant 

van de Slangendrager vinden. 
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Afbeelding 1.  29 05 2021, 00.00 uur, Sterrenbeelden Slang en Slangendrager met omliggende sterrenbeelden. Bron: Stellarium. 

Antares

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


Weetje van de week 

Dimensies (deel 3)

Vorige week bespraken we de tweede dimensie. Nog een dimensie hoger komen we bij ons, maar 

laat het ons eens bekijken vanuit de ogen van 4-dimensionele wezens die naar ons beperkte 3D 

wereldje kijken, waar wij kijken in 2D, maar door onze twee ogen toch dieptezicht hebben en 

kunnen voelen in 3D. 

Zoals in het vorig stukje een vlak een schijfje was uit onze ruimte, je zou ook kunnen zeggen een 

doorsnede of een projectie, zo zou onze 3-dimensionele wereld een "schijfje" kunnen zijn uit die 

4-dimensionele wereld, een doorsnede of een projectie, waarbij je het overzicht van die hogere 

dimensie compleet mist.

Die 4de dimensie zou alom tegenwoordig zijn, een inwoner ervan ook en zou bovennatuurlijke 

mogelijkheden en krachten hebben voor ons. 

Hij zou een operatie kunnen uitvoeren bij ons zonder ons open te snijden. Ze zouden in ons huis 

kunnen kijken en zijn zonder ergens door te kijken of te wandelen.  De 4de dimensie is overal in de 

3de aanwezig, ze is veel groter en omvat die 3de, zoals de ruimte doet met een vlak. 

Ze zouden onze linkerschoen kunnen pakken, "omdraaien" in 4D en terug in onze 3 dimensies 

werpen maar het is een rechterschoen geworden.  

Zij zouden twee metalen ringen die in elkaar zitten bij ons, kunnen meenemen buiten onze 

dimensies en terugbrengen uit elkaar, zonder ze open gedaan te hebben.  
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Afbeelding 1.  Metalen ringen die in elkaar zitten. Bron: AstroLAB Iris. 

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


Weetje van de week 

Dimensies (deel 3)

Een 4 dimensionele hyperbol die onze 3 dimensies zou doorsnijden zou beginnen als punt, 

dan een bolletje, geleidelijk aan groter worden, om dan terug te verkleinen tot een punt en 

onverklaarbaar verdwijnen. 

We hebben alle schijfjes van de bol die je 1 voor 1 zou zien komen mooi onder elkaar gezet, je 

zou natuurlijk telkens maar een per een zien, maar je zou ze zien groeien en terug afnemen 

om dan weer te verdwijnen. We probeerden het ook met een holle bol. 

Voorwerpen zouden plots kunnen verschijnen en een andere vorm hebben afhankelijk van 

hun oriëntatie en dan ook plots weer verdwijnen, zelfs in een flits. 

We zouden een 3D voorwerp, de projectie van z'n 4D gedaante kunnen zien evolueren in de 

tijd zoals het ontstaat en terug verdwijnt, maar eigenlijk is het niets meer dan een 

verplaatsing in de 4 dimensies die door onze 3 dimensies even passeert. 
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Afbeelding 2.  Een 4 dimensionele huyperbol in onze 3D-wereld. Bron: AstroLAB Iris. 

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


FOTO van de Week 
• Emmanuel Fabel

• M13 en NGC 6207 in sterrenbeeld Hercules 

• 20 lights van 60sec met 107mm Apo en ASI 533MC camera. CLS filter



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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