WEEK 24

14 TOT EN MET
21 juni 2021
Eveneens
verkrijgbaar als
videoclip, meer
info op onze
facebook en
website.
© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis

Planeten
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo wenst over de planeten.

Mercurius is niet meer te zien, tot we hem begin juli terugvinden
aan de ochtendhemel.
Afbeelding 1a. Mercurius. Bron NASA/Johns
Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Carnegie

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas in
oktober zullen we Venus terug goed kunnen bewonderen.

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 reist in het
sterrenbeeld Kreeft. Hij gaat 's nachts steeds vroeger onder in
het noordwesten, deze week is dat rond 0.25 uur.

Afbeelding 2a. Venus. Bron NASA/JPL-Caltech

Afbeelding 3a. Mars Bron NASA/JPL-Caltech

Jupiter en Saturnus kunnen we 's ochtends vroeg, laag aan de horizon, in het
zuidoosten zien. Deze week kan je ze zien vanaf 1.45 uur. Jupiter vind je in de Waterman
en Saturnus in de Steenbok. Ze blijven zichtbaar tot ze in de ochtendschemer
verdwijnen, op ongeveer 21° van elkaar.

Afbeelding 4a. Jupiter. Bron NASA, ESA, A. Simon (GSFC), and M.H.
Wong (Univ. of California, Berkeley)

Afbeelding 5a. Saturnus. Bron NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of
California, Berkeley) and the OPAL Team

Uranus kunnen we vanaf nu zien, hij verschijnt deze week uit de
ochtendschemer in het noordnoordoosten, staat heel laag aan de hemel,
rond 4.20 uur, onder de Ram, terwijl de Zon zich zo’n 8° onder de horizon
bevindt. De komende weken kunnen we hem steeds beter zien. Zijn
magnitude is 6.
Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 2 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!

Afbeelding 6a. Uranus. Bron NASA/Space
Telescope Science Institute

Afbeelding7a. Neptunus. Bron NASA/JPL

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
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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.

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.
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

Zon

Opkomst Ondergang

Burgerlijke schemering
Duur

Begin

Einde

Maan

Opkomst

Ondergang

Opkomst

Verlicht
deel (%)

14.06.21

5:29

21:57

0:46

4:43

22:43

14.06.21

0:44

8:48

12

15.06.21

5:29

21:58

0:46

4:43

22:44

15.06.21

1:15

10:00

19

16.06.21

5:29

21:58

0:46

4:43

22:44

16.06.21

1:40

11:16

28

17.06.21

5:29

21:59

0:46

4:43

22:45

17.06.21

2:01

12:33

37

18.06.21

5:29

21:59

0:46

4:43

22:45

2:19

13:51

48

19.06.21

5:29

21:59

0:46

4:43

22:45

19.06.21

2:36

15:11

59

20.06.21

5:29

22:00

0:46

4:43

22:46

20.06.21

2:53

16:34

70

21.06.21

5:29

22:00

0:46

4:43

22:46

21.06.21

3:12

18:01

80
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Waarnemingen
14, 15 en 16 06

Maandag 14 juni Galileïsche manen van Jupiter staan ten westen van de
planeet.
Vanaf 1.30 uur stijgt Jupiter boven onze oostzuidoostelijke horizon. Geleidelijk aan staat hij hoger
aan de hemel. Tot ze niet meer zichtbaar zijn door de helderheid van de opkomende Zon. Vanaf
het opkomen tot zonsopgang staan alle vier grootste manen van Jupiter, de Galileïsche manen,
aan de westelijke kant van de planeet. Dichtst bij de planeet staat Io, dan volgen Europa en
Ganymedes en als verste staat de maan Callisto. Pas op door een telescoop staan ze aan de
andere kant.

Jupiter

Saturnus

Afbeelding 1 en 2. 14 06 2021, 3.30 uur, 15°, ZO, Jupiter en manen/Jupiter en Saturnus.
Bron Stellarium

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 juni Mooie samenstand van Maan en
Regulus.
Regulus is een ster die je makkelijk aan de westelijke avondhemel kan vinden, gezien hij een magnitude
heeft van -1. Hij is de hoofdster van de Leeuw. Op maandagavond staat de Maan 20° ten westen van
Regulus. Op dinsdagavond staat de Maan 5° ten westen van Regulus. Op woensdagavond staat de Maan
10° ten oosten van Regulus.
Een ideale gelegenheid om het pad
van de Maan aan de hemel te
volgen. Merk je de verschuiving
van 15° per nacht?
Er is ook een moment van dichtste
nadering van de Maan en Regulus,
dit is in België niet te zien. Het
mooiste is het volgen van het pad
van de Maan aan de sterrenhemel!

Regulus

Het maakt het vergelijken
eenvoudiger als je elke avond op
ongeveer hetzelfde tijdstip kijkt!
Afbeelding 3. 15 06 2021, Maan en Regulus,
23 uur, W, 20° - 25°. Bron Stellarium.
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Waarnemingen
17 en 18 06
Donderdag 17 juni

Vroegste zonsopkomst van het jaar.

We weten dat de langste dag van het jaar 21 juni
is, dus verwacht je de vroegste zonsopkomst én
de laatste zonsondergang ook op die dag, maar
dat blijkt niet te kloppen.
Akkoord, op de minuut afgerond merk je het
niet, het is secondewerk, maar de vroegste
zonsopgang dit jaar komt vroeger dan 21 juni, zie
het midden van de groene balk en de laatste
zonsondergang, valt dan weer later, zie midden
roze balk. Gevonden op de druivelaar, die het op
zijn beurt haalt van de Koninklijke Sterrenwacht.
Het klopt wel dat rond 21 juni de kortste nacht
en langste dag is, maar het uiterste van
zonsopgang en zonsondergang valt dus niet op
dezelfde dag en zeker niet 21 juni of zelfs errond.
Iets vergelijkbaars hebben we rond 21 december
en dat heeft allemaal z'n redenen, maar een
beetje moeilijk om uit te leggen in 1,2,3 en
vooral in de beperkte plaats hier ;-)

Vrijdag 18 juni

Afbeelding 1. Maanfasen. Bron Astropolis

datum
10 juni 2021
11 juni 2021
12 juni 2021
13 juni 2021
14 juni 2021
15 juni 2021
16 juni 2021
17 juni 2021
18 juni 2021
19 juni 2021
20 juni 2021
21 juni 2021
22 juni 2021
23 juni 2021
24 juni 2021
25 juni 2021
26 juni 2021
27 juni 2021
28 juni 2021
29 juni 2021
30 juni 2021

zonsopkomst zonsondergang
5:30
21:55
5:29
21:56
5:29
21:56
5:29
21:57
5:29
21:57
5:29
21:58
5:29
21:58
5:29
21:59
5:29
21:59
5:29
21:59
5:29
22:00
5:29
22:00
Saturnus
5:29
22:00
Maan
5:30
22:00
5:30
22:00
5:30
22:00
5:31
22:00
5:31
22:00
5:32
22:00
5:32
22:00
5:33
21:59

lengte dag
16.25
16.27
16.27
16.28
16.28
16.29
16.29
16.30
16.30
16.30
16.31
16.31
16.31
16.30
16.30
16.30
16.29
16.29
16.28
16.28
16.26

Afbeelding 1. Overzicht zonsopkomst, -ondergang en lengte van de dag.
Bron gegevens: Koninklijke Sterrenwacht van België, jaarboek 2021

De Maan in fase van Eerste Kwartier.
De Maan komt deze nacht op om 2.19 uur.
We zien dan de helft van het verlichte deel
van de Maan tot deze middag 13.51 uur. Deze
halve Maan noemen we het Eerste Kwartier.
Een tip om Eerste en Laatste Kwartier uit
elkaar te halen, zoeken we in het Frans.
Eerste wordt in het Frans vertaald als premier
en laatste als dernier. Kan je met de boog van
de halve maan een kleine letter p maken of
een kleine letter d? Wel bij de p van premier
is het dus het Eerste Kwartier en bij de d van
dernier is het dus het Laatste kwartier.
Gezien vanaf de Aarde staat de Maan nu in
een hoek van 90° met de Zon.
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Waarnemingen
18 en 19 06
Vrijdag 18 juni

Venus zichtbaar aan de daghemel.

Vandaag hebben de Zon en de planeet Venus dezelfde declinatie en dan kun je een handig trucje
toepassen om zonder computergestuurd gedoe, Venus, toch veilig overdag, in je telescoop te krijgen.
Dat lukt ook een paar dagen ervoor en erna hoor.
Richt je telescoop, met deksel er nog op, op de zon. Kijk er NIET door, als je geen veilig zonnefilter of prisma hebt. Dat kan door de schaduw van de buis zo klein en rond mogelijk te maken. Kijk ook NIET
door je zoeker. Alle deksels van telescoop en zoeker vastplakken, desnoods een plakker voor de zoeker,
zodat, moest er iemand toevallig door kijken, het geen kwaad kan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
ongevallen! Dan wacht je 1h en 34 minuten, het komt niet op een seconde of een minuutje. Nu kun je
veilig door je telescoop kijken,
op voorwaarde dat hij blijven
staan is. Neem een oculair met
kleine vergroting en probeer
Venus te vinden als een helder
punt, soms is het even zoeken en
vooral scherpstellen. Het helpt
Afbeelding 1. 18 6 2021, 14.30uur, 60°, Z, Zon en Venus. Bron Stellarium
als je de avond VOORAF je kijker
met het oculair op een ster hebt scherp gesteld, of overdag op een zo ver mogelijk object aan de
horizon of verre wolk. Dat moet je wel VOORAF doen natuurlijk. Succes en laat je eens iets weten ??

Zaterdag 19 juni Jupiter en de Galileïsche manen ten oosten van de planeet.
Conjunctie van manen Ganymedes en Callisto.
Er is opnieuw een mooi schouwspel aan de hand tussen de manen van de planeet Jupiter. Alle manen staan
deze keer aan de oostelijk kant van de planeet, dit is voor ons aan de linkerkant. Ze staan ook allen vrij dicht
bij elkaar. De planeten Ganymedes en Callisto dansen met elkaar en wisselen gedurende de nacht van positie.
Hun conjunctie waarbij ze dichtst bij elkaar staan en even ver van de planeet Jupiter lijken te staan is om
3.22 uur. Dan staat Ganymedes ten zuiden van Callisto. Ervoor staat Callisto dichter bij Jupiter en erna staat
Ganymedes dicht bij de planeet.

Afbeelding 1. 19 6 2021, 3.22 uur, 17°, ZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium
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Waarnemingen
20 en 21 06
Zondag 20 juni

De Maan staat 5° ten noorden van Spica.

De Maan is ondertussen opgeschoven
van het sterrenbeeld Leeuw naar het
sterrenbeeld Maagd. Vanaf
zaterdagavond en zondagnacht staat de
Maan in conjunctie met de ster Spica
van de Maagd. Dit is de helderste ster
van het sterrenbeeld. De Maan staat er
zo’n 5° boven. Dit zijn ongeveer drie
vingers ertussen met gestrekte arm.
Geleidelijk aan zakken beide richting de
horizon. Om 2.25 uur verdwijnt Spica en
kort daarna ook de Maan onder de
horizon.

Maandag 21 juni

Saturnus
Jupiter

Maan

Afbeelding 1. 20 6 2021, 0.30 uur, 15-20°, ZW, Maan en Spica. Bron Stellarium

Jupiter stationair.

Jupiter is deze ochtend stationair. Dit wil zeggen dat
de planeet vanaf dit punt, schijnbaar anders zal
bewegen. De vorige weken, bewoog Jupiter in
oostelijke richting ten opzichte van de
sterrenhemel. Vanaf vandaag begint Jupiter aan zijn
retrograde beweging en beweegt hij nu in
omgekeerde richting. Als je elke avond Jupiter op
hetzelfde moment en plaats waarneemt en
aanduidt op een sterrenkaart, dan kan je zijn
beweging volgen. Op de bovenste, ingezoomde
afbeelding zie je zijn tocht met tussenstappen van 5
dagen. De onderste afbeelding is dezelfde
afbeelding maar uitgezoomd zodat we de boog
kunnen vergelijken met de horizon.
Afbeelding 2 en 3. 20 6 2021, 4.30 uur, 24°, ZZO, pad van Jupter
aan de hemel. Bron Stellarium
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Waarnemingen
21 06
Maandag 21 juni

Zomersolstitium Johan

De zon komt vandaag voor ons,
noordelijke aardhelftbewoners, op haar
hoogste punt aan de hemel. Niet dat dit,
precies vandaag, opvalt, het is al een
tijdje dat de zon zo hoog zit en het duurt
wel nog even, maar vandaag is wel het
kantelpunt. Astronomisch gezien begint
de zomer, weerkundig is die al bezig van
begin juni, maar dat betekent ook dat de
dagen weer, eerst onmerkbaar, beginnen
te korten. Zoals we spreken over de 6
donkere weken in de winter, zitten we nu

Saturnus
Jupiter

Maan

Afbeelding 1. Dagbogen bij het begin van de seizoen. Bron: AstroLAB Iris

in 6 heldere weken, waarbij het 's nachts niet echt donker wordt. Nog een half jaar en het is Kerstmis,
maar ondertussen hopelijk nog een fijne zomer. Een en ander heeft te maken natuurlijk met de aardas,
waarrond onze planeetbol draait in 1 dag, die schuin staat ten opzichte van het vlak waarin ze dan nog
eens rond de zon draait in 1 jaar. Op die manier staat de zon 's middags niet altijd even hoog boven
onze horizon en dan maakt ze in de zomer ook een hogere en langere boog aan onze hemel, die zorgt
voor een langere dag. Het zorgt ook voor de middernachtszon aan de polen en de seizoenen die wij
kennen. 21 juni is dus meestal de langste dag, meestal, want het kan ook een 1 of 2 dagen schelen.
Een goede figuur doet wonderen en eenmaal je het doorhebt lijkt het dan weer simpel, zoals met
zoveel dingen. Geniet van deze lange dagen en avonden en hopelijk ook goed weer.

Afbeelding 2. Baan van de Aarde rond de Zon. Bron: Astropolis.
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André Kuipers en De
Kleine Astronauten
doeboek
Wetenschap en techniek voor jonge kinderen:
met dit doeboek van André Kuipers leren kinderen
alles over de ruimte. Dit doeboek voor alle jonge
astronauten staat vol met leuke taal- en
rekenpuzzels, verhaaltjes, testen, moppen en
raadsels, knutsels en wist-je-datjes. Spelenderwijs
oefenen ze zo met taal & lezen, spelling, schrijven
en rekenen. De creatieve puzzels prikkelen de
fantasie. Met echte ruimtevaartbeelden van ESA
en NASA!

Leeftijd: 5-8 jaar
Prijs: € 6,99
ISBN: 9789048741373
Uitgeverij: Uitgeverij Zwijsen

Afbeelding 1. André Kuipers en de kleine Astronauten doeboek
Bron: https://www.kinderboeken.nl/boek/andre-kuipers-en-dekleine-astronauten-doeboek/

Bron: foto en tekst:
https://www.kinderboeken.nl/boek/andrekuipers-en-de-kleine-astronauten-doeboek/

PS: Ook Nerdland van Lieven Scheire heeft een nieuw doeboek. Ondertussen is nummer 3
verschenen: “Doeboek voor kleine nerds 3”.
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Sterrenbeeld van de week
Lier, Lyra, (Lyr)
De Lier is een klein sterrenbeeld. Maar het valt op aan de hemel door zijn heldere sterren. Zijn
Alfa (α) ster, Wega is zelf de vijfde helderste ster aan de nachthemel. Zijn Bèta (β) ster, Sheliak, is
een dubbelster. Of beter gezegd een driedubbele ster. Met een verrekijker dan zie je dat Sheliak
bestaat uit twee componenten maar één
van de componenten op zich is ook nog
eens een dubbelster. Dit kunnen we helaas
niet waarnemen. Dit kan wel bij een
andere dubbelster namelijk Epsilon (ε).
Door een verrekijker zie je een dubbelster,
maar door een telescoop zie je dat elk
component op zich ook nog eens een
dubbelster is. Dus een viervoudige ster. Als
deepsky-object van dit sterrenbeeld raad
ik M57 aan, de Ringnevel. Een ringvormige
vlekje dat je reeds met een kleine
telescoop kan waarnemen.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Lier. Bron: Astropolis

De Lier en zijn helderste ster Wega, kan je als
oriëntatiepunt aan de hemel gebruiken. Zeker
samen met de andere sterren van de
Zomerdriehoek. Meer hierover volgende week.
Het is dan ook moeilijk om een concreet
stappenplan om de Lier te zoeken op te stellen.
Ga opzoek naar één van de helderste sterren aan
de hemel. Deze periode staat ze rond 23.30 uur in
het oosten op zo’n 60° boven de horizon. In de
zomer zit ze zelf soms in het zenit, op 90°, recht
boven ons hoofd.

De Lier heeft de vorm van een klein visje. Wega is
zijn staart en er zijn vier sterren die het
ruitvormige lichaam van het visje kunnen
voorstellen.
Afbeelding 19 06 2021, 00.00 uur, 0-70°, O, Lier. Bron Stellarium.
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Weetje van de week

Regenboog

Wie wordt er niet door gefascineerd ? Een mooie manier om kinderen te laten kennis maken met de
natuurkundige verschijnselen rondom ons heen?
Hier proberen we uit te vissen waar de naam regenboog vandaan komt. Het heeft inderdaad met de regen te
maken en we zien een boog. Wat we mankeren in de naam is dat de zon ook onmisbaar is en we kleuren
zien. De waarnemer zelf is ook van belang, wat je op het eerste zicht niet zou denken.
Een regenboog is eigenlijk een optische illusie, die voor iedere waarnemer anders is en veroorzaakt wordt
door de breking én inwendige reflectie van zonlicht binnenin regendruppeltjes. Daarbij wordt het zonlicht,
dat uit verschillende kleuren bestaat, voor ieder kleur lichtjes anders gebroken, zodat we elk kleur op een
andere plaats zien. Door de reflectie is het dus noodzakelijk dat de waarnemer de zon achter zich heeft en er
in tegenovergestelde richting regendruppeltjes zijn.
Let op de hoeken tussen de 40° en 42°, die aangeven hoe je
ten opzichte van de zon en de druppeltjes moet staan en kijken
om een regenboog te kunnen zien. Dat betekent dat de zon niet
te hoog mag zitten en je dus meest kans hebt in de ochtend of
de late namiddag als het wisselvallig is met opklaringen.
Iedereen ziet z'n eigen regenboog, het is niet een vast iets.
Iedereen ziet het door andere regendruppeltjes en de
druppeltjes nemen zelfs elkaars plaats in als jij of zij bewegen
en dus kan een regenboog ook plots wegdeemsteren of niet
volledig zijn.

Afbeelding 1. inwendige reflectie. Bron: AstroLAB Iris

Probeer maar eens een regenboogje zelf te maken door met
de tuinslang druppels te sproeien met de zon in je rug.
Beweeg eens terwijl je sproeit of zak even door je benen
en laat iemand anders sproeien! Leuk spel met kinderen ;-)
als het wat warmer is. Hetgeen we doen met onze tuinsproeier
is eigenlijk een mistboog, wat ook in de natuur soms voorkomt.
Ogen openhouden dus, ook als het heel wisselvallig is! Ook bij
watervallen heb je als er ietwat zon is gegarandeerd prijs, zoals
ikzelf onlangs bij de watervallen van Coo.

Afbeelding 2. Waarnemen regenboog. Bron: AstroLAB Iris.

De boog ontstaat omdat alle punten op die boog, voor ons, op een kegeloppervlak
liggen, met de waarnemer op de top en met een halve tophoek van 40-42°. Mocht de
grond er niet zijn, dan zou je de boog zien verder lopen rond de kegel. Afhankelijk van
waar je staat ten opzichte van de zon, kun je inderdaad een grotere boog zien (bergtop)
of zelfs een volledige cirkel (vanuit een vliegtuig). Probeer eens wat je kunt zien met je
tuinslang ..., een berg kan een stoel zijn of vanuit een raam op het eerste verdiep?
Bij heel felle luchtcontrasten kun je soms nog een veel zwakkere, in kleur omgekeerde,
regenboog zien, met ertussen heel donkere hemel. In principe kan de maan ook een
regenboog vormen, vooral bij watervallen, misschien ook met je tuinslang ?
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FOTO van de Week
• Edwin De Ceuninck
• Pileus wolk te Woumen
• Uitleg: “Pileus noemen we ook wel een dakwolkje. Het ontstaat wanneer een sterk stijgende luchtkolom
(bijna altijd een buienwolk) in contact komt met een vochtige luchtlaag. Deze wordt dan omhoog geduwd tot
condensatie waardoor tijdelijk en plaatselijk een klein dakje bovenop de buienwolk ontstaat.”
Bron: Copyright 2021 NoodweerBenelux. https://www.noodweer.be/de-meest-unieke-wolken-op-een-rijtje/
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Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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