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Planeten

Venus is moeilijk waarneembaar aan de avondhemel, en 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 kunnen we vanaf nu zien, hij verschijnt deze week uit de 

ochtendschemer in het noordnoordoosten, staat heel laag aan de hemel, 

vanaf 3.30 uur, onder de Ram. De komende weken kunnen we hem steeds 

beter zien. Zijn magnitude is 6.

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 zien tussen het zuiden en zuidoosten, 

laag boven de horizon. Deze week kan je ze zien vanaf 1 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, ongeveer 20° tot 25° boven de horizon.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 1.30 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 reist in het 

sterrenbeeld Kreeft. Hij gaat 's nachts steeds vroeger onder in 

het noordwesten, deze week is dat rond 0.10 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

21.06.21 5:29 22:00 0:46 4:43 22:46

22.06.21 5:29 22:00 0:46 4:43 22:46

23.06.21 5:30 22:00 0:46 4:44 22:46

24.06.21 5:30 22:00 0:46 4:44 22:46

25.06.21 5:30 22:00 0:46 4:44 22:46

26.06.21 5:31 22:00 0:46 4:45 22:46

27.06.21 5:31 22:00 0:46 4:45 22:46

28.06.21 5:32 22:00 0:46 4:46 22:46

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

21.06.21 3:12 18:01 80

22.06.21 3:36 19:29 89

23.06.21 4:06 20:56 95

4:48 22:14 99

25.06.21 5:44 23:16 100

26.06.21 6:53 98

27.06.21 0:02 8:12 93

28.06.21 0:35 9:33 86

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 
21 06 

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
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Afbeelding 2. Baan van de Aarde rond de Zon. Bron: Astropolis. 

Maan

Saturnus

Jupiter

Maandag 21 juni     Zomersolstitium

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

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


Waarnemingen 
23 06 

De ster Antares en de Maan bereiken vandaag hun nauwste samenstand aan de hemel. Dit gebeurt 

helaas overdag en onder de horizon. We kunnen ze wel eventjes samen aan de hemel spotten voor 

dit moment. Antares is de hoofdster van het sterrenbeeld Schorpioen. Dit sterrenbeeld komt bij ons 

nooit helemaal boven de horizon. Dus staat ook Antares niet de hele nacht boven horizon. Kijk 

tussen zonsondergang en 3.30 uur in zuidelijke tot zuidwestelijk richting, laag boven de horizon. De 

ster Antares en de Maan staan op zo’n 5° van elkaar. 
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Bij het opstaan van Jupiter rond 1 uur, werpt hij al zijn schaduw over zijn maan Ganymedes. 

Afbeelding 2.  23 06 2021, 2.25 uur, 12°, ZO, 
Jupiter en Ganymedes. Bron Stellarium

Woensdag 23 juni     Samenstand van de Maan en de ster Antares. 

Woensdag 23 juni Jupiter bedekt Ganymedes eerst met zijn schaduw en 

daarna verdwijnt Ganymedes achter de Jupiterschijf.

Afbeelding 1. 23 6 2021, 00.30 uur, 
15°, Z, Maan en Antares. 
Bron: Stellarium. 

Antares

We zien Ganymedes eerst niet, en we kunnen hem om 2.18 uur uit deze schaduw tevoorschijn zien komen! In 

enkele minuten tijd zal dit stipje helderder worden! Om 2.25 uur is Ganymedes volledig uit de schaduw, zie 

afbeelding 2. Daarna trekt Ganymedes verder richting Jupiter en verdwijnt om 3.31 uur achter Jupiter! 

Afbeelding 3. Het terug tevoorschijn komen van Ganymedes zien we niet, de Zon is dan al op!

Afbeelding 3. 
23 06 2021, 
3.29 uur, 
19°, ZO, 
Jupiter en 
Ganymedes. 
Bron Stellarium

Jupiter Jupiter

Ganymedes Ganymedes

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


Waarnemingen 
24 06 
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Een speciale Volle Maan! Het is de eerste keer in 10 jaar tijd dat er zo’n zuidelijke Volle Maan

Donderdag 24 juni   Midzomer Volle Maan, 
meest zuidelijke Volle Maan sinds 10 jaar.

Donderdag 24 juni   Ster  Ophiuchi wordt door de bijna Volle Maan bedekt.

Donderdag 24 juni   Meest late zonsondergang van het jaar.

De ster  (Thèta) Ophiuchi met magnitude 3,3 

verdwijnt om 1.18 uur (Ieper) volledig

achter de maan, aan de kant van de donkere 

maanrand. Ze staan in het zuiden, 13° boven 

de horizon. 

 Ophiuchi komt tevoorschijn aan de 

verlichte kant van de Volle Maan om 2.20 

uur, in het ZZW, 12° boven de horizon.

Afbeelding 1.  24 06 2021, Maan en baan ster  Ophiuchi. 
Bron Stellarium

plaats vindt. De Volle Maan staat aan de nachtelijke hemel tegenover de Zon, met de aarde er tussenin. 

De Zon staat op 21 juni op haar hoogst, de Maan staat heel laag, zo’n 13° boven de horizon! 

Deze meest zuidelijke Volle Maan, heeft een geocentrische declinatie van -25°26’, deze gegevens vind je in 

de ‘Hemelkalender’.

De Maan staat tegelijk ook in haar perigeum op 23 juni, om 12 uur. Ze staat dus dicht bij de Aarde en lijkt 

dus groter! Dit zou wel eens mooie sfeerbeelden kunnen geven! 

Vorige week op donderdag 17 juni hadden we de vroegste zonsopkomst van het jaar. 

Vandaag is er de meest late zonsondergang. Hoe komt het nu dat deze beide niet op de zomerzonnewende 

vallen en samen de langste dag vormen? Zoals vorige week gezegd, er is wat weinig plaats voor meer uitleg, 

het is voor het ‘weetje’ van volgende week! 

Een tipje van de sluier opgelicht! Wij maken een gelijke tijdverdeling van de dag en gaan ervan uit dat de 

schijnbare beweging van de Zon aan de hemel gelijkmatig verloopt. 

Dat is niet zo! Meer volgende week!

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


Waarnemingen 
26 06 
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De manen van Jupiter staan deze nacht terug aan dezelfde kant van de planeet. Kijk tussen 1.00 uur tot 

4.30 uur met een kleine telescoop of verrekijker op statief in zuidoostelijke richting. Daar zal je op 

ongeveer 15° boven de horizon Jupiter vinden. Uitzonderlijk is wel dat ze zeer dicht bij elkaar staan. 

Dichtst bij de planeet staat Io, dan volgen Callisto en Ganymedes en als laatste staat Europa. Alle 

posities van de Jupitermanen, per dag, kan je vinden in een slingerdiagram. Dit kan je vinden in de  

Hemelkalender 2021, Zenit of op http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php

Afbeelding 1. 26 6 2021, 
2.00 uur, 10°, OZO, 
Jupiter en manen. 
Bron Stellarium

Zaterdag 26 juni     Galileïsche manen dicht bij elkaar aan de oostelijke 

kant van Jupiter.

Zaterdag 26 juni    Neptunus is stationair.  

Neptunus is de derde planeet in korte tijd die stationair is. 

Dit wil zeggen dat de planeet vanaf dit punt, schijnbaar 

anders zal bewegen. Deze omgekeerde beweging noemen 

we ook wel retrograde beweging. Op het voorbeeld van 

Mars hiernaast te zien tussen de punten 3 en 5. Dus 

vandaag staat hij in punt 3. De retrograde beweging is 

altijd rond de periode van zijn oppositie bij punt 4. Als je 

elke avond Neptunus op hetzelfde moment en plaats 

waarneemt en aanduidt op een sterrenkaart, dan kan je 

zijn beweging volgen. Neptunus is in vergelijking met 

Jupiter van vorige week moeilijker om te volgen door zijn 

geringe helderheid.

Europa

Ganymedes Callisto 

Io

Jupiter

Afbeelding 3. 26 6 2021, 2.00 uur, 5°, OZO, Neptunus. Bron Stellarium

Afbeelding 2. Beweging van buitenplaneten aan de hemel. 
Bron: Astropolis.

Neptunus

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php


Waarnemingen 
27 06 
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Het schouwspel begint met de schaduw van Europa, die over Jupiter trekt. Wij zien dit pas 

als dit al begonnen is, vanaf het opkomen van Jupiter en zijn manen, rond 1 uur. Om 1.32 

uur trekt Europa voor de Jupiterschijf. Om 2.07 uur verlaat de schaduw van Europa de schijf 

van Jupiter. Het duurt tot 4.21 uur, dan verlaat Europa het oppervlak van Jupiter, gezien er 

geen contrast is tussen Europa en Jupiter zien we de maan zelf niet op het oppervlak.

Zondag 27 juni     De maan Europa, trekt samen met haar schaduw over 

de planeet Jupiter.

Afbeelding 1. 27 06 2021, 
1.15 uur, 4°, OZO, 
Jupiter met maan Europa en 
de schaduw van Europa. 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. 27 06 2021, 
1.31 uur, 6°, OZO, 
Jupiter met maan Europa 
en de schaduw van 
Europa. 
Bron Stellarium

Afbeelding 3. 27 06 2021, 
2.05 uur, 11°, ZO, 
Jupiter met maan Europa 
en de schaduw van Europa. 
Bron Stellarium

Zondag 27 juni     De maan Io staat 5” ten noorden van de maan Ganymedes, 

daarna staat Io 10” ten noorden van Callisto.

Afbeelding 4. 27 06 2021, 1.58 uur, 10°, ZO, 
Io staat 5” ten noorden van Ganymedes. 
Bron Stellarium

Afbeelding 5. 27 06 2021, 2.42 uur, 16°, ZO, 
Io staat 10” ten noorden van Callisto. 
Bron Stellarium

Jupiter

Europa

Schaduw van Europa

Callisto

Schaduw van Europa

Schaduw van Europa

Europa

Schaduw van Europa

Callisto

Ganymedes

Ganymedes

Io

Io

Deze maantjes volgen in hun 

dans rond Jupiter is zeker de 

moeite waard! 

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


Waarnemingen 
27 – 28 06 
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Wie regelmatig het hemeljournaal leest of naar de 

samenstand van de Maan en de planeten of 

sterren (beelden) kijkt, zal merken dat er een 

regelmaat zit in de samenstanden. Zo merk je 

vaak een samenstand met de sterren, Antares, 

Spica en Regulus, maar de afgelopen maanden en 

de komende maanden ook met planeten, 

Saturnus en Jupiter.  Vandaag is het de beurt aan 

Saturnus. Voor niet-kenners, het ideale moment 

om de planeet Saturnus met het blote oog aan de 

hemel te zien en te identificeren. Kijk ongeveer 

vanaf 1.00 uur in zuidelijke tot zuidoostelijke 

richting op een hoogte van maximaal 20° graden 

en zoek de Maan. Iets hoger en iets meer naar 

links op zo’n 5° ervan staat de planeet Saturnus in 

het sterrenbeeld Steenbok. 

Maandag 28 juni     Samenstand van Maan en Jupiter. 

Zondag 27 juni     Samenstand van Maan en Saturnus. 

De planeten Jupiter en Saturnus staan op zo’n 20 graden van 

elkaar. Hierdoor is het na de samenstand met Saturnus, de beurt 

aan de Maan en Jupiter. Zo’n samenstand is niet altijd het geval 

door de verschillende omlooptijden van beide planeten. Maar 

we kunnen nog eventjes genieten van hun samenstand aan de 

nachthemel. Kijk ongeveer vanaf 1.00 uur in zuidelijke tot 

zuidoostelijke richting op een hoogte van maximaal 25° graden 

en zoek de Maan. Iets hoger en iets meer naar links op zo’n 10°

ervan staat de planeet Jupiter in het sterrenbeeld Waterman. Op 

dinsdag staat Jupiter zelfs recht boven de Maan.  Het is opnieuw 

makkelijk voor niet-kenners om met het blote oog een planeet 

waar te nemen. Maar vandaag is het Jupiter. Kan je ook nog 

Saturnus vinden? Lukt het je om beide planeten te vinden? 

Probeer ze dan de komende dagen eens te vinden zonder hulp 

van de Maan. 

Maan

Saturnus

Jupiter

Afbeelding 1. 27 6 2021, 2.00 uur, 10-15°, ZO, de Maan, Jupiter en 
Saturnus. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 28 6 2021, 2.00 uur, 10-15°, ZO, de 
Maan, Jupiter en Saturnus. Bron Stellarium

Maan

Saturnus

Jupiter

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zonnewijzer
Tegenwoordig gebruiken we onze smartphone om het uur te weten. Maar sommigen 

onder ons gebruiken nog steeds een uurwerk. Dit werkt puur elektronisch met een trillend 

kristal op batterijen of nog vroeger zelfs met tandwieltjes en een veer. Als we nog verder in 

de tijd terug gaan, dan gebruikte men de Zon om het uur af te lezen. De oudste 

zonnewijzers, die archeologen vonden, komen van bij de Egyptenaren omstreeks 1500 

voor Christus. Met behulp van de schaduw gemaakt door de Zon kan je bepalen hoe laat 

het is. Elke zonnewijzer is aangepast aan zijn locatie. Je kan niet zomaar een zonnewijzer 

uit een andere streek in België gebruiken. Door de hoogte van de Zon, zal de schaduw op 

een ander cijfer vallen. Zo bepaal je het uur. Maar de hoogte van de Zon wordt ook bepaalt 

door je locatie op aarde. Afhankelijk van je positie tegenover de evenaar zal de hoogte van 

de Zon afwijken. Hoe verder van de evenaar hoe lager de Zon zal staan. Dus koop geen 

zonnewijzer in Spanje want die zal in België het verkeerde uur tonen. 

Ook in de Palingbeek kan je nog op deze oude 

wijze het uur bepalen. Je kan er twee 

zonnewijzers vinden. Er staan twee 

verschillende types: ééntje kan je vinden aan 

AstroLAB en de andere aan het 

bezoekerscentrum. 

Maar je kan ook thuis een zonnewijzer maken, gewoon uit papier. Download de onderstaande pdf en volg 

het stappenplan. https://www.thuisinderuimte.nl/wp-content/uploads/2020/03/ESERO-maak-een-

zonnewijzer.pdf Pas op! Deze zonnewijzer is gebaseerd op het winteruur. Als je in de zomer de tijd wil 

aflezen, dan moet je bij het aangeduide uur er ééntje optellen. 

Wil je nog meer weten over de tijd en zonnewijzers surf dan naar 

https://www.thuisinderuimte.nl/lesmateriaal/maak-een-zonnewijzer/ . 

Bron: © 2021 Thuis in de ruimte. https://www.thuisinderuimte.nl/

Afbeelding 1. Zonnewijzer van AstroLAB. 
Bron: AstroLAB Iris

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.thuisinderuimte.nl/wp-content/uploads/2020/03/ESERO-maak-een-zonnewijzer.pdf
https://www.thuisinderuimte.nl/lesmateriaal/maak-een-zonnewijzer/
https://www.thuisinderuimte.nl/


Sterrenbeeld van de week

Zomerdriehoek
De Zomerdriehoek is geen sterrenbeeld maar asterisme. Een kenmerkende vorm aan de 

sterrenhemel, dat officieel geen sterrenbeeld is. De zomerdriehoek is één van de gekendste. 

Het vormt een oriëntatiedriehoek van drie zeer heldere sterren die in de zomer bijna recht 

boven ons hoofd te vinden is.  Elk hoekpunt is de Alfa (α) ster van een ander sterrenbeeld. 

De helderste ster is Wega (Vega). Dit is de helderste ster van de Lier, Lyra, die we vorige week 

bespraken. Daarna volgt Altaïr van de Arend, Aquila en als laatste heb je Deneb van de Zwaan, 

Cygnus. In de andere seizoenen kan je de zomerdriehoek ook nog waarnemen maar dan lager 

aan de horizon en niet de volledige nacht. In de komen hemeljournaals zullen we af en toe 

verwijzen naar deze herkenbare Zomerdriehoek. 
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Tijdens de avondschemering zullen geleidelijk aan de sterren van de Zomerdriehoek als één van de 

eersten zichtbaar worden. Dit in oostelijke richten tussen ongeveer 60° (Wega) en 20° (Altaïr). 

Gedurende de nacht klimmen ze hoger en zal je steeds meer sterren van de Lier, de Zwaan en de 

Arend kunnen waarnemen. Tussen 1.30 uur  en 2.30 uur staat Wega, bovenste hoekpunt, op zijn 

hoogste positie, op een hoogte van 78° boven de horizon. Ondertussen is de driehoek al iets meer 

opgeschoven richten het zuiden.  Daarna zal Wega terug zakken en in de vroege ochtend staat 

Deneb als hoogste punt van de Zomerdriehoek aan de hemel. Daarna zullen de sterren geleidelijk 

aan verdwijnen door het opkomen van de Zon. 

Afbeelding 1. 24 06 2021, 00.00 uur, 0-70°, O, Zomerdriehoek. Bron Stellarium.

Altaïr

Deneb

Wega

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


Weetje van de week 

Nova
Onlangs kregen we al een "nieuwe ster", een nova, in het sterrenbeeld Cassiopeia : Nova N Cas 2021 . 

Onmiddellijk schoot onze hoofdwaarnemer in gang en hierbij zie je het resultaat van zijn metingen, in 

het oranje, naast die van andere waarnemers. Deze metingen gebeuren niet van op AstroLAB zelf, maar 

met materiaal deels van AstroLAB, bij hem thuis, die hem toelaten nog meer en frequenter metingen te 

doen.
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Een nova is een ster die plots, binnen een tijdspanne van dagen, tot wel 10 magnitudes of dus 10.000 

keer helderder wordt. Men dacht vroeger dat het een nieuwe ster was, omdat men ervoor, geen ster kan 

zien, maar nu weten we wel beter met onze grote telescopen.

Meestal deemstert de ster dan weer weg in de volgende weken of maanden. Verschillende processen 

kunnen aan de basis liggen hiervoor.

Maar deze week  kregen we een nieuwe, en niet de eerste de beste, voorgeschoteld nova V1674 

Herculis: in minder dan geen tijd haalde die bijna de grens van zichtbaarheid met het blote oog 

(op écht donkere plekken), maar ondertussen lijkt ze al weer wat weg te deemsteren, maar ze kan 

terug heropflakkeren zoals je ziet in de grafiek hierboven van de andere nova. Spannende tijden 

en meer info op  : https://skyandtelescope.org/astronomy-news/bright-nova-hercules/

Normaal is de sterrenhemel heel voorspelbaar, maar nova zijn dat niet en dus 

spannend om volgen.

Afbeelding 1. Waarnemingen van Nova N Cas 2021. Bron: The American Association of Variable Star Observers (AAVSO)
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