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Eveneens 
verkrijgbaar als 
videoclip, meer 

info op onze 
facebook en 

website.



Zomereditie
12 07 tot en met 19 juli 

Ondertussen hebben we al veel geschreven, en zoals jullie merken aan de hemel, komen 
veel onderwerpen met regelmaat terug. We schakelen over naar een zomereditie, een 
ingekorte versie. De waarnemingen zijn wat ingekort, we reiken gegevens aan waarbij je 
mee aan de slag kunt.

Woensdagnamiddag en zondagnamiddag is AstroLAB open voor bezoeken, je vragen kan je 
dan ook altijd ter plaatse stellen. Via de website, facebook en ons mailadres 
info@astrolab.be, kan je ons zeker de hele zomer bereiken.

Jullie mogen alvast ook volgende week een Hemeljournaal verwachten in deze zomereditie!
Voor allen een fijne zomer gewenst!

We schakelen even over naar een zomereditie!
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Saturnus

Waarnemingstips voor jeugd en volwassenen deze zomer!

Kijk uit naar lichtende nachtwolken! Noctilucent clouds!
Dit zijn wolken die zilverwit tot een blauwe schijn hebben, en hoog aan de hemel staan. 
Ze staan in de mesosfeer, zo’n 75 -85 km hoog. Ze zijn te zien tot eind juli. Ze zijn zeer ijl, 
heldere sterren kan je erdoorheen zien. Ze veranderen snel van vorm door de winden 
op die hoogte. 
Maak er foto’s van! Stuur ze ons door!

Je kan elke avond meteoren zien. Rond volle maan, 24 07 is er te veel licht om ze goed 
te zien. Bij de Perseïden, 12 augustus is er natuurlijk het meest kans!

Volg de planeten Jupiter en Saturnus en hun manen, dit zijn de planeten die nu het 
best zichtbaar zijn. Zoek ze eens op, en bekijk ze. Voor Saturnus, houd de periode rond 2 
augustus in de gaten! Dan is zijn prachtige ring zeer mooi te zien.

Kijk naar de sterrenbeelden en volg ze gedurende de zomer, hoe hun beweging dag na 
dag verandert... Gebruik sterrenkaartjes of apps!
Heb je nog je eclipsbril om naar de Zon te kijken? Rond begin juli was er een zonnevlek 
die met een eclipsbril kon waargenomen worden. De kans wordt steeds groter dat we 
meer zonnevlekken zullen zien en grotere, dus kijk af en toe eens naar de zon met een 
eclipsbril! Kijk nooit zonder eclipsbril naar de Zon. Volg groepen online, je zal je 
waarneming kunnen testen. Heb je geen telescoop, welkom op de sterrenwachten!



Planeten

Venus is minder goed waarneembaar aan de avondhemel, en 
dit blijft de komende maanden zo. 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 1.40 uur, ten 
zuiden van 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 even voor middernacht in het oostzuidoosten. Jupiter vind 
je in de Waterman en Saturnus in de Steenbok. Ze blijven zichtbaar tot ze in de 
ochtendschemer verdwijnen.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat op rond 0.05 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! Zijn 
magnitude is 8.

Mercurius kunnen we terug vinden aan de ochtendhemel in het 
oostnoordoosten, laag aan de horizon en tijdens de 
ochtendschemer. Hij blijft moeilijk zichtbaar.

Mars is niet zichtbaar.



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/
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Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

12.06.21 5:29 21:56 0:46 4:43 22:42

13.06.21 5:29 21:57 0:46 4:43 22:43

14.06.21 5:29 21:57 0:46 4:43 22:43

15.06.21 5:29 21:58 0:46 4:43 22:44

16.06.21 5:29 21:58 0:46 4:43 22:44

17.06.21 5:29 21:59 0:46 4:43 22:45

18.06.21 5:29 21:59 0:46 4:43 22:45

19.06.21 5:29 21:59 0:46 4:43 22:45

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

12.06.21 6:44 2

13.06.21 0:04 7:42 6

14.06.21 0:44 8:48 12

15.06.21 1:15 10:00 19

16.06.21 1:40 11:16 28

17.06.21 2:01 12:33 37

2:19 13:51 48

19.06.21 2:36 15:11 59

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten
Planetoïde of protoplaneet Vesta kan je blijven volgen tot eind juli 2021. Kijk na de 
avondschemering in het westen, tot ze ondergaat om 1 u. Voor meer gegevens 
over de planetoïden, volg de bovenstaande link.

Kometen link naar hemelwaarnemen.com is 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 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.



Waarnemingen 
12 07 
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Er is een mooie samenstand te zien van Leeuw en Maan, in het westnoordwesten. Je kan die 
volgen van de avondschemer tot de Maan ondergaat om 23.45 uur.

Afbeelding 1. 12 7 2021, 22.15 uur, WZW, Venus (en Mars) 8°, Maan 13°. 
De onderkant van deze afbeelding is de horizon. Bron Stellarium.

Maandag 12 juli      Mooie samenstand van Leeuw en Maan. 
Mars en Venus, bijna in conjunctie, zijn heel moeilijk 
te zien.

Het sterrenbeeld Leeuw zien we nu nog tijdens de avondschemering en is binnenkort dus niet 
meer te zien. 

De smalle maansikkel, Mars en Venus staan vóór de Leeuw. De avondschemering maakt de 
waarneming moeilijk. Goed zicht op de horizon is noodzakelijk. Vind je Venus, zoek dan Mars, 
deze heeft een magnitude van net geen 2. Hij staat op 30’ ten zuidwesten van Venus. Zie 
afbeelding 1a.

Mars staat bij afbeelding 1, met groot beeldveld, op schijnbaar dezelfde plaats als Venus. Mars 
bereikt morgen zijn aphelium, en staat dan op de grootste afstand van de Zon op zijn elliptische 
baan.

Mars en Venus staan morgen in conjunctie, maar overdag, dit is niet te zien. Deze avond staan ze 
wel heel dicht bij elkaar. 

Rond 22.15 uur is een goed moment om dit te beginnen waarnemen. Het blijft een hele 
uitdaging! Zie afbeelding hieronder. Nog even bij vermelden dat de Zon dan nog maar 3° onder 
de horizon staat in het noordwesten. Volg het vanaf dit moment, en hopelijk heb je succes bij 
heldere en donkerder wordende hemel!

Regulus

Afbeelding 1a.

Afbeelding 1a. 
De afstand tussen 
Venus en Mars is 
30’. 
Bron Stellarium. 



Waarnemingen 
13 07 - 19 07

Mars staat op zijn grootste afstand van de Zon op zijn elliptische omloopbaan, en 
dit op een afstand van 1,6660 AE of 249,2 miljoen km. AE is de afkorting voor 
Astronomische Eenheid en is de afstand tussen Aarde en Zon. Er zit bij AE toch 
wel meer achter, we gaan er later, na ons zomerverlof, wel eens dieper op in.

Dinsdag 13 07     Mars staat in zijn baan in het aphelium

Woensdag 14 07     De maan Io en haar schaduw trekt over de 
Jupiterschijf
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Maan

Saturnus

Jupiter

0.41 u. Io betreedt het oppervlak van Jupiter.
2.06 u. De schaduw van Io verlaat het oppervlak van Jupiter.
2.58 u. Io verlaat het oppervlak van Jupiter.

Zaterdag 17 07     De Maan staat in Eerste Kwartier

Dit is een ideale periode om de Maan waar te nemen. De rechterhelft is verlicht 
door de Zon, de rand vormt het eerste deel van ‘X’. Er is mooi dieptezicht rond de 
terminator, dat is de grens tussen het donker deel en het verlichte deel. Dit door 
de schaduwwerking. 

Maandag 19 07     Op de Maan zien we de ‘Golden Handle’

De Golden Handle is een half cirkelvormige bergketen die zo’n twee dagen na 
Eerste Kwartier goed zichtbaar is. De bergketen van de Jura Montes vangt het 
zonlicht, terwijl in de vlakte nog nacht heerst. Het is alsof je een handvat ziet.



Sterrenbeeld van de week
Schorpioen, Scorpius, 
(Sco) 

Afbeelding 1. Boven. Sterrenbeeld Schorpioen. Bron Astropolis.

De ecliptica loopt door het bovenste deel van de 
Schorpioen, dit sterrenbeeld maakt dus deel uit 
van de dierenriem. 

De meest heldere ster is Antares,  Scorpii, alfa 
Scorpii. Dit is de vijftiende helderste ster aan de 
nachtelijke hemel. Hij heeft een duidelijk zichtbare 
rode kleur, en is een rode superreus. Het is ook een 
variabele ster. Antares is een dubbelster, de tweede 
ster is minder helder en heeft magnitude 5.

De Schorpioen ligt in de Melkweg, vandaar heeft 
dit sterrenbeeld veel deepsky opbjecten. M4 en 
M80 zijn bolvormige sterrenhopen, en M6 en M7 
zijn open sterrenhopen.
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Het sterrenbeeld Schorpioen is bij ons slechts 
gedeeltelijk te zien. Je vindt het in het zuiden. 
Kijk vanaf 23.30 u. tussen de horizon en 15°.  Het ligt 
tussen de sterrenbeelden Weegschaal en 
Boogschutter. Antares vind je deze week rond 23.30 u. 
op een hoogte van 13°.

Afbeelding 2. Onder. 15 7 2021, 23.30 uur, Z, Schorpioen. Bron Stellarium.



Weetje van de week 

Wega spotten
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De ster Wega, in het sterrenbeeldje de Lier, die een van de punten is van de zomerdriehoek, siert 
heel hoog in het zenit de lange zomeravonden, vooral in augustus, wanneer hij ook in de normale 
avonduren, als het al wat vroeger donkerder wordt, vlak boven ons hoofd schittert.

Meer naar het Westen en een heel stuk lager boven de horizon ga je zeker ook de oranje Arcturus
opmerken, terwijl Wega boven je hoofd duidelijk iets blauwachtigs heeft als je ze vergelijkt. Rood is 
minder warm dan blauw.

Je kunt er ook een wedstrijdje van maken : wie spot het eerst Wega als het donker wordt ?

Maar dan moet je ook een beetje weten wanneer Wega heel hoog staat.

We hebben geprobeerd een lijstje te maken vanaf wanneer ongeveer je Wega kunt spotten en 
waar ongeveer en dit van half juni tot eind september.

Merk op dit zijn grove schattingen en een en ander is natuurlijk afhankelijk van de 
doorzichtbaarheid van de lucht en je ogen.

Het helpt als je bijvoorbeeld naast een hoog object staat en markeert waar je staat 
als je Wega opmerkt naast de top van dat object.

Als je goede ogen hebt, doorzichtige lucht en het vorig hulpmiddeltje gebruikt, ga je 
ervan verschieten wanneer je Wega al kunt zien na een paar dagen aanhoudend 
helder weer !



FOTO van de Week 
• Sander Clemmens

• De Zon op 1 juli met zonnevlekken 

• Telescoop: LUNT, H alfa, 27 cm, ZWO asi 290 MC, AstroLAB II

Sander Clemmens



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay © 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen
AstroLAB Iris en Astropolis.
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