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

zien. Deze week kan dit vanaf 2.30 uur. Ze blijven zichtbaar, tot ze in de ochtendschemer 

verdwijnen, op ongeveer 19° van elkaar.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 3 uur in het oosten en we 

kunnen hem volgen tot hij in de ochtendschemer verdwijnt. Neptunus zal 

steeds vroeger opstaan, waardoor we hem langer kunnen waarnemen! In 

augustus zullen we hem de hele nacht kunnen zien! 

Mercurius is niet meer te zien, tot we hem begin juli terugvinden 

aan de ochtendhemel. 

Mars zal deze maand in helderheid afnemen, en dit is de 

laatste periode dat Mars te zien is aan de avondhemel in 2021. 

Mars zien we in het westen na de avondschemering, hij 

beëindigt zijn reis in de Tweelingen en zal de komende week 

richting de Kreeft trekken. Hij gaat 's nachts steeds vroeger 

onder in het noordwesten, deze week is dat rond 1 uur.

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

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

01.06.21 5:35 21:47 0:44 4:51 22:31

02.06.21 5:34 21:48 0:44 4:50 22:32

03.06.21 5:33 21:49 0:45 4:48 22:34

04.06.21 5:32 21:50 0:45 4:47 22:35

05.06.21 5:32 21:51 0:45 4:47 22:36

06.06.21 5:31 21:52 0:45 4:46 22:37

07.06.21 5:31 21:53 0:45 4:46 22:38

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

31.05.21 2:08 10:38 74

01.06.21 2:35 11:56 64

2:56 13:10 53

03.06.21 3:14 14:22 43

04.06.21 3:29 15:31 33

05.06.21 3:43 16:39 25

06.06.21 3:57 17:47 17

07.06.21 4:13 18:55 10

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 deze week niet te 

zien.

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 
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

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 aan 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

Volgende week, 10 juni vindt er een zoneclips plaats! 
Een gedeeltelijke zonsverduistering!

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


Waarnemingen
1 06
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Aangezien Saturnus en Jupiter 

momenteel in elkaars buurt te 

vinden zijn aan de hemel, is het 

logisch dat na een samenstand met 

Saturnus er nu een samenstand 

met Jupiter volgt. Kijk vanaf 3.00 

uur of later in zuidoostelijke 

richting en laag boven de horizon . 

Jupiter staat ongeveer 7°

linksboven de Maan. 

Mercurius

Maan

Saturnus

Jupiter

Vandaag begint de zomer voor weerkundigen. Dit valt telkens op het begin van de maand 

waarin een seizoenswisseling is. Dit om de statistieken makkelijker te kunnen vergelijken. Het is 

nog eventjes wachten op een specifieke analyse van de gegevens van de lente 2021. Maar 

Frank Deboosere liet al weten dat het een vrij normale lente was dit jaar. Alleen wat koeler dan 

andere jaren, maar geen records. Al lijkt dit voor ons toch wat onwaarschijnlijk, als we onze 

miezerige lente vergelijken met deze van vorige jaar. In 2020 hadden we een lente die meer 

afweek dan gemiddeld. De lente van 2020 was uitzonderlijke zonnig en warm. 

Meer info op https://www.frankdeboosere.be/nieuws/news2021/news2021.php

Dinsdag  1 juni      Begin van de weerkundige zomer

Dinsdag  1 juni      Samenstand Maan en Jupiter

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

Seizoenen in het jaar 2021 

Seizoen meteorologisch astronomisch 

lente 1 maart 20 maart

zomer 1 juni 21 juni

herfst 1 september 22 september

winter 1 december 21 december
Afbeelding 1. overzicht seizoenen in 2021 bron: AstroLAB Iris

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.frankdeboosere.be/nieuws/news2021/news2021.php


Waarnemingen
2 06 – 3 06
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De Maan is ondertussen nog wat 

verder opgeschoven. In deze 

afbeelding zie je nog net Jupiter in 

het ZO. De rode ster is de locatie van 

de planeet Neptunus. Waar de Maan 

ongeveer 5° onder staat volgens het 

equatoriaal coördinatenstelsel. 

Alleen is de planeet niet zichtbaar 

met het blote oog want ze heeft een 

magnitude van m = 8,5. Dus neem er 

een telescoop bij om de planeet ‘s 

morgens te kunnen spotten. 

Mercurius

Als de Maan in de fase van het Laatste Kwartier staat, dan is het een ideale periode om het oppervlak 

van de Maan te bestuderen. Toch enkele ochtenden voor- en nadien. 

Woensdag  2 juni   Laatste Kwartier

Afbeelding 2. 3 6 2021, 4.15 uur, 5°, ZO, Maan en Neptunus. Bron: Stellarium

Donderdag 3 juni   Neptunus ten noorden van de Maan 

Kijk met een verrekijker, op statief heb je 

stabieler beeld, of met een telescoop. De Maan 

komt deze ochtend rond 3.00 uur op in het 

oosten, maar je wacht beter tot de maan wat 

hoger staat, maar het niet al te helder wordt. Je 

kan de kraters, rillen, toppen en dalen goed zien. 

De terminator, de scheidingslijn tussen licht en 

donker, is de plaats waar je deze het scherpst 

ziet.

Als je ook bij Eerste Kwartier waarneemt merk je 

dat de schaduwen nu, bij Laatste Kwartier, aan 

de andere kant vallen. Je kan dus om de twee 

weken waarnemen en een krater, rillen of top 

van twee kanten belicht zien! Eens proberen? 

Duimen voor helder weer! 

Afbeelding 1. Maanfasen. Bron: Astropolis. 

Neptunus

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


Waarnemingen
6 06 - 7 06
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Deze is voornamelijk een daglichtmeteorenzwerm en

kunnen we helaas niet ‘s nachts waarnemen maar

enkel overdag. Dit wil zeggen dat we ze enkel kunnen

detecteren met speciale apparatuur en niet met het

blote oog. Dergelijke metingen gebeuren in projecten

zoals het BRAMS project. Belgian RAdio Meteor

Stations, een netwerk van zender en ontvangers van

radiogolven, maar ook het VVS-netwerk waarvan hun

zender zelfs in AstroLAB staat. De radiogolven

worden eerst uitgestuurd door de zender, daarna

worden ze weerkaatst op de meteoren om

uiteindelijk aan te komen bij de ontvangers. Aan de

hand van de gegevens van verschillende ontvangers,

kan men onder andere, de aantallen, de groottes en

de snelheid van de meteoren bepalen.

Maandag 7 juni   Piek van de meteorenzwerm de Ariëtiden

Zondag 6 juni   Mars, Pollux en Castor op 1 lijn. 

Afbeelding 1. Radiometing van de Eta Aquariden. Bron: Edwin  
De  Ceuninck 

Tijdens de nacht van zondag op 

maandag staat Mars in een unieke 

positie tegenover de hoofdsterren van 

de Tweeling, Pollux en Castor. Het lijkt 

alsof de planeet op één lijn staat met 

de sterren Pollux en Castor. Probeer 

dit helder trio te spotten na 

zonsondergang in het zuidwesten op 

een hoogte van ongeveer 10°. 

Afbeelding 2. 6  6 2021, 23.30 uur, 10°, NW, Mars, Castor en Pollux. Bron: Stellarium

Dergelijke metingen worden op de bovenstaande manier weergegeven. Hopelijk kan men er een aantal 

waarnemen. Vandaag is de grootste kans omdat er nu een piek is in het aantal meteoren. Meer info kan je 

hier vinden https://brams.aeronomie.be/ of https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-

radioastronomie/een-eigen-station-voor-radiometeoren en voor de waarnemingen 

op https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-radioastronomie/waarnemingen  .

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://brams.aeronomie.be/
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-radioastronomie/een-eigen-station-voor-radiometeoren
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-radioastronomie/waarnemingen
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Gezelschapsspelletjes
De Crew is een coöperatief kaartspel voor 2-5 spelers. Het 

spel bevat 50 missies in de ruimte. Na iedere missie kan je 

het spel pauzeren en later verder spelen. Bij iedere missie 

verhoogt de moeilijkheidsgraad van het spel.

In het spel De Crew hebben de spelers, net als echte 

astronauten, beperkte communicatie. Het team wint pas als 

iedere speler succesvol is.

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Prijs: ongeveer €13 afhankelijk van de winkel en eventuele 

acties. 

Bron foto: https://www.thegameroom.nl/kaartspellen/de-

crew/

Bron tekst: https://www.spelmagazijn.be/de-crew

In het spel Gravity Superstar komen avonturiers 

samen op een vreemde planeet. Deze planeet is de 

enige die door zijn chaotische zwaartekracht 

sterrenstof kan aantrekken. De avonturiers proberen 

zo veel mogelijk sterrenstof te verzamelen of te 

stelen van hun concurrenten. Om zelf supersterren 

te worden, moeten ze de zwaartekrachtuitdagingen 

weten te overwinnen.

Wat zo origineel is aan het spel Gravity Superstar is 

de manier waarop spelers hun pionnen bewegen. 

Elke beurt verplaatsen ze deze één of wee plaatsen, waarna ze getroffen worden door de zwaartekracht. 

De zwaartekracht doet de pionnen "vallen" tot ze op een platform landen.

Leeftijd: vanaf 7 jaar 

Prijs: ongeveer €28 afhankelijk van de winkel en eventuele acties. 

Bron foto: https://anyfmalifestyle.nl/product/gravity-superstar/53213

Bron tekst: https://www.spelmagazijn.be/gravity-superstar

Volgende week, 10 juni vindt er een 
zoneclips plaats! 

Een gedeeltelijke zonsverduistering!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.thegameroom.nl/kaartspellen/de-crew/
https://www.spelmagazijn.be/de-crew
https://anyfmalifestyle.nl/product/gravity-superstar/53213
https://www.spelmagazijn.be/gravity-superstar


Sterrenbeeld van de week

Hercules (Her) 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Hercules. Bron: Astropolis

Het sterrenbeeld Hercules is een 

vrij groot sterrenbeeld maar 

moeilijk te vinden door zijn 

weinig heldere sterren. Van de 

Messier-objecten kan je er twee 

vinden: M13 en M92. Beide zijn 

bolhopen. Daarnaast kan je ook 

met een kleine telescoop kijken 

naar NGC 6210, een planetaire 

nevel en NGC 6229, nog een 

bolvormige sterrenhoop. De 

andere deepsky-objecten zijn 

van te hoge magnitudes om ze 

makkelijk waar te nemen. 
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Stappenplan 

Om Hercules te vinden aan de hemel 

ga je eerst op zoek naar de 

Zomerdriehoek. 

• Zoek rond 23.30 uur in oostelijke 

richting. Daar zal je 3 heldere 

sterren ontdekken. Deze vormen 

samen de Zomerdriehoek. 

• Verleng de zijde van Deneb van de 

Zwaan en Wega van de Lier verder 

naar rechts. 

• Schuif ongeveer zo’n 30 graden 

op. Hier zal je het centraal 

vierkant van Hercules vinden. 

Afbeelding 2. 5 06 2021, 23.30 uur, 0- 90°, O , Zomerdriehoek en Hercules. Bron: Stellarium.

Deneb

Wega

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


Weetje van de week 

Dimensies (deel 4)

Als we de redenering doortrekken, dan zou er eigenlijk geen 

echte tijd zijn, maar is onze tijdservaring een facet van 

bewegingen door 4D. 

We proberen een en ander wat te visualiseren en keren terug 

naar de vlaklanders die verticaal omhoog evolueren in de tijd. 

Je kunt het vlak beschouwen als een doorsnede in een 3 

dimensionele ruimte waarbij de 3de dimensie de tijd is. Bij ons, 

die leven in een 3 dimensionele ruimte, waarbij de 4de 

dimensie de tijd is en waarbij men suggereert dat de tijd die 

wij ervaren zou kunnen overeenkomen met een 3 

dimensionele doorsnede die beweegt door de 4 dimensionele 

ruimtetijd.  We volgen een vlak schijfje die telkens 90°

verdraait is maar ondertussen ook groeit en verkleint.
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Individualiteit zoals wij die kennen in 3D zou wel eens elk een onderdeel kunnen zijn van iets 

overkoepelends in 4D. Individuele elementaire deeltjes zouden wel eens de uiteinden kunnen zijn 

van een 4D netwerk die zich schuilhoudt in de extra dimensie. 

Begint het te duizelen ? Bij mij ook, maar het fascineert ook.

Het is niet onmogelijk dat er een 4de, 5de, 6de, ... dimensie is of meer. Die worden gebruikt in de 

stringtheorie, een poging tot een theorie van alles. 

Maar we hebben er wel nog geen enkele aanwijzing voor. Wat daar dan mogelijk zou zijn is voor 

ons onvoorstelbaar, enkel met wiskunde kunnen we dat een beetje de baas.

Het vlak en de lijn waar we het over hadden was oneindig groot, lang en ook de 3D ruimte lijkt 

oneindig. Ook daar valt een en ander over te zeggen, maar dat zal voor een andere keer zijn ;-) 

Het zou dus wel eens kunnen dat er veel meer is dan wij weten, meer nog, het is vrijwel zeker. 

Of het in de aard is, zoals hier beschreven, hebben we het raden naar. 

Dit was gewoon, hetgeen we rondom ons heen zien, proberen wat hoger te tillen met 

een analogie, maar die ons direct "ergens elders in ruimte en tijd" brengt. 

Schokkend.

In de speciale relativiteit van Einstein is het gelijkaardig hoe men tijd behandelt: als een 4de 

dimensie en men spreekt van de 4 dimensionele ruimte-tijd. 

Afbeelding 1. Voorstelling 3D van tijd en ruimte 
in een fictieve 2D wereld. Bron: AstroLAB Iris.

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


FOTO van de Week 
• Peter Ward (Barden Ridge Observatory) van 

https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

• Totale maansverduistering in Sydney van 26 mei 2021. Deze

verduistering was bij ons niet waarneembaar. 

https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html


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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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