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Planeten

Venus is minder goed waarneembaar aan de avondhemel, en 

dit blijft de komende maanden zo, in vergelijking met de 

perioden waarin ze prachtig te zien is. 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 staat op in het noordnoordoosten, rond 2.30 uur, onder de Ram. 

Hij blijft zichtbaar tot hij in de ochtendschemer verdwijnt. De komende 

weken zal hij steeds vroeger opstaan, aan het einde van juli zal dat rond 

middernacht zijn. 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 komen op rond 1 u in het oostzuidoosten. Jupiter vind je in de 

Waterman en Saturnus in de Steenbok. Ze blijven zichtbaar tot ze in de ochtendschemer 

verdwijnen, ongeveer 20° tot 25° boven de horizon.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 1 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 kunnen we voor het eerst terug vinden aan de 

ochtendhemel, begin juli in het noordoosten, laag aan de horizon 

en tijdens de ochtendschemer. Deze week zal hij nog moeilijk te 

vinden zijn, de week daarna al iets makkelijker.

Mars is niet zichtbaar.

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

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

29.06.21 5:32 22:00 0:46 4:46 22:46

30.06.21 5:33 21:59 0:46 4:47 22:45

01.07.21 5:34 21:59 0:46 4:48 22:45

02.07.21 5:34 21:59 0:46 4:48 22:45

03.07.21 5:35 21:58 0:45 4:50 22:43

04.07.21 5:36 21:58 0:45 4:51 22:43

05.07.21 5:37 21:57 0:45 4:52 22:42

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

28.06.21 0:35 9:33 86

29.06.21 1:00 10:52 78

30.06.21 1:19 12:07 69

1:35 13:18 59

02.07.21 1:50 14:28 49

03.07.21 2:04 15:36 39

04.07.21 2:19 16:44 30

05.07.21 2:36 17:52 22

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 vanaf 1 juli elke 

nacht 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 
28 – 29 06 
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Maandag 28 juni     Samenstand van Maan en Jupiter. 

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

Afbeelding 1. 28 6 2021, 2.00 uur, 10-15°, ZO, de 
Maan, Jupiter en Saturnus. Bron Stellarium

Maan

Saturnus

Jupiter

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. 

Dinsdag 29 juni     Samenstand van de Maan en Jupiter.    

Vandaag staat de Maan in het sterrenbeeld Waterman en onder de planeet Jupiter. Dus ideaal om de 

planeet met het blote oog te vinden. Zoek eerst de Maan. De Maan komt iets na 1.00 uur op in 

oostzuidoostelijke  richting. Zoek daarna Jupiter. Kijk 5 graden vanaf de Maan omhoog en iets naar links. 

Geleidelijk aan zullen beide objecten zich hoger en zuidelijker verplaatsen. Met het opkomen van de Zon zal 

Jupiter geleidelijk aan verdwijnen op een hoogte van ongeveer 25 graden. Gebruik een gestrekte arm en je 

handen en vingers om de graden in te schatten. 

Afbeelding 2. Graden aan de hemel. Bron Urania.  Afbeelding 3. 29 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/


Waarnemingen 
30 06 – 1 07  

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

Afbeelding 2. 1 6 2021, 3.40 uur, 17°, ZO, sterbedekking 
SAO128621 door de Maan. Bron Stellarium

Maan

Saturnus

Jupiter

Afbeelding 1. 30 6 2021, 2.30 uur, 5°, ZO, Jupiter en manen. Bron Stellarium

Woensdag 30 juni     Jupiter en zijn Galileische manen, Io en

Ganymedes staan in conjunctie. 

Donderdag  1 juli     De ster SAO128621 wordt bedekt door de Maan 

en de Maan in Laatste Kwartier. 

Vandaag is er een samenstand of conjunctie tussen twee Galileïsche manen van Jupiter. 

De maan Io en Ganymedes wisselen van positie. Bij het opkomen van Jupiter na 

middernacht, staat Io het dichtst bij de planeet. Rond 2.30 uur vindt de samenstand 

plaats. Dan staat Io onder de maan Ganymedes. Daarna zal Ganymedes dichter staan. Dit 

kunnen we slechts kort waarnemen want rond 2.45 uur verdwijnt Ganymedes in de 

schaduw van de planeet Jupiter. Dan kunnen we deze maan niet meer waarnemen. 

Jupiter
Europa

Ganymedes

Io

Deze ochtend is er een sterbedekking door de 

Maan in het sterrenbeeld Vissen. Om 3.40 uur 

start de bedekking van de ster SAO128621 aan de 

verlichte kant van de Maan. Het einde is om 4.50 

uur maar door de opkomst van de Zon zal dit niet 

meer zichtbaar zijn. Om de bedekking waar te 

nemen, zet je je telescoop reeds enkele minuten 

op voorhand klaar op de Maan. Deze staat 

vandaag in de fase van het Laatste Kwartier. Richt 

je telescoop naar het zuidoosten en op een 

hoogte van 17 graden. De ster heeft een 

magnitude van m = 5,8. Hierdoor is ze reeds 

waarneembaar met een kleine telescoop. 

Maan

SAO128621

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


Waarnemingen 
2 en 4 07
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Opnieuw is er een conjunctie tussen twee Galileïsche manen van Jupiter. De maan Io en 

Europa wisselen van positie. Bij het opkomen van Jupiter na middernacht, staat Io het 

dichtst bij de planeet. Rond 1.30 uur staat Io onder de maan Europa. Daarna zal Europa 

dichter bij de planeet Jupiter staan dan Io. 

Afbeelding 2. Posities van de planeten 
tegenover de Zon en de Aarde 
Bron: Astropolis.

Vrijdag  2 juli   Jupiter en zijn Galileïsche manen, Io en Europa staan in

conjunctie.

Zondag 4 juli     Mercurius bereikt zijn grootste westelijke elongatie.

Mercurius bereikt een unieke positie ten opzicht van de Aarde en de Zon. Hij bereikt zijn 

grootste westelijke elongatie. Dit wil zeggen dat de hoek dat de planeet maakt vanaf de Aarde 

gezien met de Zon, het grootst is. Rond deze periode wordt hij helderder en kunnen we hem 

het best waarnemen. Kijk in de ochtendschemer in noordoostelijke richting. Net voor het 

opkomen van de Zon kan je de planeet waarnemen laag boven de horizon. 

Afbeelding 1. 30 6 2021, 2.30 uur, 5°, ZO, 
Jupiter en manen. Bron Stellarium

Jupiter

Europa

Io

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


Waarnemingen 
5 07
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Maandag 5 juli  Maan in apogeum.

De Maan draait rond de Aarde in een ellipsvorm. Hierdoor varieert de afstand tot de Aarde. 

Vandaag staat de Maan in zijn apogeum, het verste punt tegenover de Aarde. Deze afstand is 

405 341 km (gegevens van hemel.waarnemen.com). Dit zorgt ervoor dat de Maan voor ons 

kleiner lijkt. We kunnen dit best waarnemen bij Volle Maan, wat helaas nu niet het geval is, 

want het is bijna Nieuwe Maan. 

Afbeelding 2. Grootte van de Maan in apogeum en perigeum. Bron: Astropolis.

Afbeelding 1. Beweging van de Maan rond de Aarde met apogeum en perigeum. Bron: AstroLAB Iris.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/
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De beweging 
van de sterren. 

Joepie vakantie. Misschien mag je tijdens de vakantie al wat langer opblijven of mag je eens 

een nachtje naar de sterren kijken of onder de blote hemel slapen. Zo’n lange heldere avonden 

zijn ideaal om de beweging van de sterren aan de hemel te volgen. 

Zoek bij het begin van de avond je favoriet sterrenbeeld en volg het de hele nacht. Net zoals de 

Zon rond de Aarde lijkt te bewegen, doen de sterren dit ook. Let op het woordje “lijkt”. In 

werkelijkheid zijn het niet de Zon en de sterren die rond de Aarde draaien, maar de Aarde die 

rond zijn eigen as draait. Hierdoor lijken de sterren en dus ook de Zon, rond te draaien als we 

naar de hemel kijken. Dit noemen we een schijnbare beweging. 

Er is slechts één ster die wij niet zien 

ronddraaien. Dit is de Poolster. Deze staat in het 

verlengde van de aardas, waarrond de Aarde 

draait. Hier kan je ook heel mooie foto’s van 

maken. Als je een foto neemt dan is dit normaal 

in een fractie van een seconde dat de foto 

genomen wordt. Fotografen die kunnen met 

deze tijd spelen. Als ze de foto nemen over een 

langere tijd, dan kunnen ze sterrensporen 

maken. Dan kan je het pad van de ster zien aan 

de hemel. Precies allemaal boogjes die een 

cirkel vormen. In het midden staat dan de 

Poolster. 

Afbeelding 1.28 6 2021, 23.00 uur, NW, Grote Beer. Bron Stellarium

Afbeelding 3. Sterrensporen. Bron Sander Clemmens

Afbeelding 2.28 6 2021, 2.30 uur, NW, Grote Beer. Bron Stellarium

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


Sterrenbeeld van de week

Zwaan, Cyngus, (Cyg) 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Zwaan. Bron: Astropolis

De Zwaan is een groot en herkenbaar 

sterrenbeeld. Door zijn heldere sterren die in 

een kruisvorm staan, valt hij meteen op aan de 

hemel. Als je op een donkere plaats staat en de 

Melkweg wil waarnemen, zoek dan de Zwaan. 

Ze ligt er namelijk midden in. Een makkelijke 

meervoudige ster om waar te nemen met een 

verrekijker of kleine telescoop is Bèta (β) Cygni, 

Albireo. Je zal twee componenten kunnen 

waarnemen. Deze componenten bestaan nog 

eens uit verschillende delen, maar dit kunnen 

we niet waarnemen. De Zwaan is een groot 

sterrenbeeld en bevat dus veel sterren 

waaronder nog een aantal andere 

dubbelsterren. Deepsky-waarnemers zullen de 

handen vol hebben met dit sterrenbeeld.  Je 

vindt er onder andere M29, M39, NGC 7000 , IC 

5070,  NGC 6960, NGC 6888 enz.  

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

De Zwaan kan je vinden met behulp 

van de Zomerdriehoek. Één van de 

hoekpunten is de alfa (α) ster, Deneb

van de Zwaan. Zoek eerst deze ster 

en zoek daarna naar zijn andere 

sterren die te vinden zijn in een 

kruisvorm. Na zonsondergang staat 

het helderste hoekpunt van de 

Zomerdriehoek, Wega van de Lier 

het hoogst. Geleidelijk aan zal ook 

Deneb stijgen om tegen de ochtend 

hoger te staan dan Wega. 

Afbeelding 2. 2 7 2021, 00.00 uur, 0-90°, Z-ZW, Zwaan in 
Zomerdriehoek. Bron Stellarium.

Altaïr

Deneb

Wega

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


Weetje van de week 

De langste dag heeft niet de vroegste 

ochtendzon en niet de laatste avondzon... Waarom?
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We beloofden vorige week hier opnieuw wat dieper op in te gaan. We schreven er al vaker over, het blijft 

boeiend! Denk eerst even aan het verschil van waarnemen van tijd, tussen ons uurwerk en hoe de zon in 

werkelijkheid aan de hemel staat, dat laatste meten we met een zonnewijzer. Het verschil noemen we 

‘tijdsvereffening’. De twee oorzaken van dit verschil staan in de afbeelding hieronder. Het zijn ook de oorzaken 

van verschillen in opgang en ondergang van de Zon. De eerste oorzaak vinden we in de baan 

van de Aarde rond de Zon, is elliptisch en 

geen cirkelvorm. De tweede wet van Kepler, 

toegepast in januari, als de Aarde dichtst bij 

de Zon staat, stelt dat de hoeksnelheid dan 

het grootst is, en de zonnedag langer is. De 

Aarde moet iets verder dan een 

gemiddelde ‘sterrendag’ om haar as 

draaien om de Zon opnieuw recht voor zich 

te zien! 

Volgende week gaan we hiermee verder, en daarna bespreken we het 

analemma en de werking van zonnewijzers. 

Afbeelding 3. Door PetitRobert -
Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=8718946

De groene lijn toont het gevolg in minuten van 

de elliptische baan gedurende alle maanden van 

het jaar. De rode lijn toont het gevolg in minuten 

van de helling van de aardas gedurende alle 

maanden van het jaar. Tel ze op, en je bekomt de 

blauwe volle lijn, de tijdsvereffening. 

Afbeelding 1. Bron Wikipedia

Afbeelding 2.De lengte van 
een sterrendag. 
Bron Wikipedia

De tweede oorzaak is de schuine stand van de as van de Aarde, wat voor de seizoenen zorgt. In zomer en 

winter is de as van de Aarde naar de Zon toe gekanteld. De Zon heeft een baanbeweging bijna geheel van 

oost naar west gericht. De Aardrotatie haalt deze beweging in, heeft daar even tijd voor nodig. Dit verlengt 

de zonnedag. De andere uitersten, bij begin van herfst en lente staat de aardas op zo’n wijze ten opzichte 

van de Zon, dat de Aarde van noord tot zuidpool verlicht wordt. De baanbeweging van de Zon is niet geheel 

in de richting van oost naar west, en de aardrotatie haalt dit sneller in. De Zonnedag wordt korter.

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


FOTO van de Week 
• Nicolas Catrix
• M 101, Windmolenstelsel
• Telescoop: Atik460ex op Heq5-r met filter Idas D1 en 

autoguide MGEN3, aantal foto’s 30 van 180s bewerkt
met Pixinsight



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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