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Eveneens 

verkrijgbaar als 
videoclip, meer 

info op onze 
facebook en 

website.



Zomereditie
19 07 tot en met 2 08

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. Deze keer een editie voor de twee komende 
weken.

Woensdagnamiddag en zondagnamiddag is AstroLAB open, 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.

Voor allen een fijne zomer gewenst!

We schakelen over naar een zomereditie, deze keer twee weken samen!
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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 meest kans!

Foto lichtende nachtwolken 2020 
St. Jan ter Biezen. Sander Clemmens

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. De ringen van Saturnus maken nu een goede hoek om van op Aarde 
te kunnen zien, en rond 2 augustus is er daarbij nog eens oppositie. Zijn prachtige ring is mooi te zien. 
Het enige nadeel is dat Saturnus niet hoog boven de horizon komt gedurende de nacht. Alles samen 
deze zomer zeker de moeite waard.

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, tegen eind juli rond 
0.30 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 steeds vroeger op, in het oostzuidoosten. Tegen begin augustus 
verschijnt Saturnus uit de avondschemering vanaf 22.10 uur. Jupiter komt op vanaf 22.45 
uur in de Waterman.

Neptunus is moeilijk zichtbaar. Hij staat eind juli op rond 23 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 tot hij helemaal 
niet meer zichtbaar is, want op 1 augustus staat hij in 
bovenconjunctie met de Zon.

Mars is niet zichtbaar.

Saturnus vind je in de 
Steenbok. Ze blijven beide 
zichtbaar tot ze in de 
ochtendschemer 
verdwijnen.



Zon en Maan

De opkomst en ondergang van Zon en Maan vind je hieronder, 
voor de komende twee weken, voor Ukkel. 
Bron Koninklijke Sterrenwacht van België, jaarboek 2021.
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Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

19.07.21 5:51 21:46 0:42 5:09 22:28

20.07.21 5:53 21:44 0:42 5:11 22:26

21.07.21 5:54 21:43 0:42 5:12 22:25

22.07.21 5:55 21:42 0:42 5:13 22:24

23.07.21 5:57 21:41 0:42 5:15 22:23

24.07.21 5:58 21:39 0:41 5:17 22:20

25.07.21 5:59 21:38 0:41 5:18 22:19

26.07.21 6:01 21:37 0:41 5:20 22:18

27.07.21 6:02 21:35 0:41 5:21 22:16

28.07.21 6:03 21:34 0:40 5:23 22:14

29.07.21 6:05 21:32 0:40 5:25 22:12

30.07.21 6:06 21:31 0:40 5:26 22:11

31.07.21 6:08 21:29 0:40 5:28 22:09

01.08.21 6:09 21:28 0:40 5:29 22:08

02.08.21 6:11 21:26 0:39 5:32 22:05

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

19.07.21 1:38 17:06 68

20.07.21 2:04 18:31 78

21.07.21 2:39 19:51 87

22.07.21 3:27 21:00 94

23.07.21 4:30 21:53 98

5:45 22:32 100

25.07.21 7:06 23:00 99

26.07.21 8:27 23:22 95

27.07.21 9:45 23:39 90

28.07.21 11:00 23:55 82

29.07.21 12:12 74

30.07.21 0:09 13:21 65

0:24 14:30 55

01.08.21 0:41 15:39 46

02.08.21 1:00 16:48 36

Bewegende beelden uit ons zonnestelsel zijn mooi te zien via 
https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/overview/. 
Zoals hier rechts de Maan te zien is, met ook de Lunar
Reconnaissance Orbiter.

Op de Zon zijn er plaatsen waar de temperatuur 
lager is, zo’n 3000 °C i.p.v. 6000 °C rondom, wij zien

https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/

dit als zwarte vlekjes, zonnevlekken worden ze genoemd. Hier 
is veel meer over te vertellen, dat is voor een andere keer. Kijk 
met een eclipsbril of laskap naar de Zon, als er grotere 
zonnevlekken zijn, zal je deze kunnen zien. Wil je meer zien, kijk 
met een telescoop en zonnefilter of bezoek een sterrenwacht! 
Kijk nooit naar de Zon op een andere wijze, om 
oogbeschadiging te vermijden. Wil je eens kijken of er 
zonnevlekken te zien zijn, ga dan naar de website van de NASA, 
naar de beelden van de SOHO satelliet, deze observeert de Zon!



Planetoïden 
kometen en 
satellieten
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten
Vesta heeft nu magnitude 8 en kan je blijven volgen tot eind 
juli 2021. Je vindt Vesta in het westen, ze gaat onder rond 
middernacht en dat elke dag steeds vroeger, tot ze ondergaat 
in de avondschemering. De volgende planetoïde, die we met 
een verrekijker zullen kunnen zien, is Ceres. We hebben om 
Ceres goed te zien, even geduld nodig tot november. Voor 
meer gegevens over de planetoïden, volg de bovenstaande 
link.

Kometen Er zijn op dit moment geen kometen makkelijk 
waar te nemen. Voor meer info, volg deze link naar 
hemelwaarnemen.com. Kometen

ISS International Space Station. Te volgen via de volgende 
websites.
Link NASA, link Heavens Above en link J. Darpinian Satellites. 
Het ISS is te zien tot en met 1 augustus, daarna een periode 
niet meer.

Satellieten volg voor info de link Satellieten en link 
J. 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 J. Darpinian Starlink
voor exacte uren en posities van deze voorbijkomende 
gelanceerde satellieten.

Vesta Bron NASA, 
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=49833725

ISS Bron NASA 
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=958508



Waarnemingen 
19 07 - 23 07

Dinsdag 20 07     De ster Lambda Librae,  Librae, wordt door de Maan 
bedekt.

Woensdag 21 07     Volg Jupiter en de manen Io, Europa, Ganymedes en Callisto.
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Maan
Jupiter

Vrijdag 23 07     De manen Io, Europa, Ganymedes en Callisto staan ten 
oosten van Jupiter.

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli staan vanaf het einde van de avondschemering tot 
ze verdwijnen in de ochtendschemering vanaf Jupiter gezien, Io, Europa, Ganymedes en Callisto 
ten oosten van Jupiter. 

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.

De ster  Librae heeft magnitude 5, staat in sterrenbeeld Weegschaal en wordt door de 
Maan bedekt om 0.32 uur, aan de schaduwkant van de Maan in het zuidwesten, op een 
hoogte van 9°. Om 1.02 uur komt de ster terug tevoorschijn, nog steeds in het zuidwesten, 
ongeveer op 9° hoogte.

In de nacht van woensdag op donderdag zijn de Galileïsche manen Ganymedes en Callisto 
de eerste helft van de nacht te zien. Europa komt om 0.30 uur van achter Jupiter 
tevoorschijn en staat ten westen van Jupiter. Io verschijnt van achter Jupiter om 2.00 uur. 
De rest van de nacht staan Io, Callisto en Ganymedes ten oosten van Jupiter, in deze 
volgorde.

Woensdag 21 07     De Maan in perigeum.

De Maan staat in haar baan rond de Aarde, in het punt dichtst bij de Aarde, de Maan lijkt groter 
omdat ze dichter staat. Gezien we nu naar Volle Maan toe gaan, de Maan is ‘wassend’, is de 
Maan bijna de hele nacht zichtbaar, en zal dit ‘groter lijken’ deze nacht wel degelijk opvallen.



Waarnemingen 
24 07 - 30 07
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Maan
Jupiter

Vrijdag 30 07     Maximum van de meteorenzwerm -Aquariiden
Zuid en -Capricorniden.

22.50 uur De schaduw van Europa trekt over de schijf van Jupiter. (avondschemer)
23.57 uur Europa verschijnt voor de schijf van Jupiter.
00.34 uur Ganymedes komt van achter Jupiter tevoorschijn.
00.53 uur Io verdwijnt in de schaduw van Jupiter.
01.40 uur De schaduw van Europa verlaat de schijf van Jupiter.
02.46 uur Europa verlaat de schijf van Jupiter.
03.45 uur Io verschijnt terug van achter Jupiter.

Zaterdag 28 07     Jupiter en zijn vier Galileïsche manen vertonen 
deze nacht verschillende verschijnselen!

Drie nachten na elkaar zien we de Maan in de buurt van Saturnus en Jupiter. Kijk 
van hun opkomst voor middernacht in het zuidoosten, tot hun verdwijnen in de 
ochtendschemering in het zuidwesten.

Zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 juli      
Samenstand Maan en Saturnus en Jupiter

Er zijn elke nacht wel meteoren te zien, behalve rond Volle Maan, dan zijn ze er wel, 
maar zijn ze minder goed te zien door het maanlicht. Elke zwerm heeft zijn maximum. 
Ondertussen zijn er van andere zwermen ook meteoren te zien. Het is vooral genieten 
van het schouwspel. Gezien de periode van Laatste Kwartier valt dit goed mee, het 
eerste deel van de nacht is niet gestoord door maanlicht. 

Zaterdag 24 07     Volle Maan
Bij Volle Maan is er voor de meeste objecten te veel licht om goed waar te nemen. 
Wel mooi om tuin en natuur in het maanlicht te zien! 



Waarnemingen 
31 07 - 2 08

Het is de tweede keer deze maand dat de Maan in Laatste Kwartier staat. Twee 
maal dezelfde maanfase in een maand komt gemiddeld drie keer in twee jaar 
voor. Bij een Volle Maan wordt dit blauwe maan genoemd.

Dinsdag 31 07     Maan in Laatste Kwartier
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Maan
Jupiter

Van zodra Jupiter en de manen Io, Europa, Callisto en Ganymedes verschijnen uit 
de schemer tot ze terug verdwijnen in de ochtendschemer, staan ze alle ten 
westen van Jupiter. Op 23.40 uur staat Io ten zuiden van Europa. Je vindt dit in het 
zuidoosten, op een hoogte van 12° boven de horizon.

Maandag 2 08     Saturnus in oppositie met de Zon.

Maandag 2 08     De vier galileïsche manen staan ten westen van 
Jupiter, en Io ten zuiden van Europa.

De Maan staat in het punt van haar baan dat we het apogeum noemen, het punt 
met de grootste afstand tussen Aarde en Maan. Daardoor lijkt de Maan kleiner 
dan gewoonlijk.  Laat in de nacht en ‘s ochtends kan je het reliëf op de Maan goed 
waarnemen. 

Maandag 2 08     De Maan in haar apogeum.

De Zon, de Aarde en Saturnus staan in het zonnestelsel, in deze volgorde, op 1 
rechte lijn. De Aarde draait in een dag rond haar as. Daaruit volgt dat wanneer we 
van op Aarde de Zon zien ondergaan, dat Saturnus dan opkomt. Hetzelfde geldt ‘s 
ochtends, de Zon komt op en Saturnus gaat onder. Saturnus kunnen we de hele 
nacht zien.
Op zijn baan staat Saturnus nu ook dicht bij de Aarde, waardoor hij groter lijkt dan 
anders. Zijn helderheid is nu het grootst, magnitude 0,2. Met een telescoop is het 
mogelijk om de ringen en de grootste manen van Saturnus te zien. Om waar te 
nemen is de periode rond oppositie een goed moment, was het niet dat Saturnus 
de hele nacht toch laag staat in het zuiden. Je vindt Saturnus nog steeds in het 
sterrenbeeld Steenbok. 
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Beeldje van de Zon 
Nu de zon nog altijd hoog zit en je ook veel kans hebt op zonnig weer, een spelletje dat 
wij vroeger wel eens op school durfden spelen, maar het kan ook thuis.
Je hebt een spiegel(je) nodig. En spiegel nu maar eens de zon op een muur of liefst een 
effen vlak, dat in de schaduw nog zit. Nog beter is door een open deur in een zo donker 
mogelijke ruimte of een kartonnen doos waarin er schaduw is, misschien vind je wel nog 
een beter idee.
Je kunt de spiegel verkleinen door er een papier voor te houden met een kleiner gaatje 
erin.
Probeer maar even uit wat er best gaat. Probeer ook eens verschillende vormen van 
gaatjes en verschillende groottes. Ook de afstand tussen de spiegel en het beeld spelen 
een rol.

Bemerkt als je heel dicht projecteert dat de vorm van het beeldje klein is, helder is en de 
vorm heeft van het gaatje. Als je verder gaat wordt het groter, minder helder en wordt 
het rond!!!
Je kunt met vierkante gaatjes ronde schijfjes projecteren. Hoe zou dat komen???

Afbeelding https://nagt.org/nagt/publications/trenches/v7-n3/v7n3p3.html RICO TYLER



Sterrenbeeld van de week
Melkweg

Melkwegstelsel. 
Bron Wikipedia.

De Melkweg is het sterrenstelsel waarin ons 
Zonnestelsel zich bevindt. 

We kunnen de Melkweg zien als het donker genoeg 
is! Een lichtende band van sterren aan de hemel 
die zich uitstrekt van noord naar zuid. Straatlichten, 
stadsverlichting zorgt ervoor dat we dit steeds 
minder goed zien.

Het Melkwegstelsel bevat 300 miljard sterren. 
Onze Zon is daar dus één van!  
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Het is een spiraalvormig sterrenstelsel. Een platte 
schijf met daarin spiraalsgewijs gedraaide armen.
Gezien onze Aarde daar middenin ligt, was het niet 
makkelijk om deze structuur te herkennen.

By Brews added grid to 
original NASA file - PD-
USGov-NASA, PD-
USGov-
NASA/copyright, Public 
Domain, 
https://commons.wiki
media.org/w/index.ph
p?curid=5512655

By Steve Jurvetson - Flickr, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23906915



Weetje van de week 

Asterismen
Als men het heeft over de sterrenhemel dan denkt iedereen aan sterrenbeelden, de Grote en de Kleine Beer 
en de Poolster, waarbij men van deze laatste denkt dat dit de helderste ster is, wat uiteraard niet zo is.

Sterrenbeelden zijn echt toevallige vormen die de mens gebruikte om een beetje z'n weg te vinden aan de 
sterrenhemel. In werkelijkheid horen die sterren helemaal niet bij elkaar en als je binnen 10.000 jaar zou 
terugkijken zou je ze niet meer terugvinden.

Naast de officiële sterrenbeelden (wat is officieel, ieder cultuur had/heeft z'n eigen sterrenpatronen) heb je 
echter nog andere groepen of groepjes sterren, die soms zelfs ook een naam hebben. Dit noemen we 
asterismen.

Een voorbeeld van een groot asterisme die, als je het Hemeljournaal wat volgt, nu wel al kent, is de 
zomerdriehoek. 
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Ma.

We.

Maar er bestaan ook veel kleinere en deze keer hebben we het over eentje die je met de verrekijker 
kunt zien bij de Poolster: gemakkelijk te vinden en altijd te zien als het mooi weer is en donker genoeg, 
het moet wel goed donker zijn dus, niet vanuit de stad proberen.

Als je met een verrekijker naar de Poolster kijkt, (best je armen op iets steunen als je geen statief kunt 
gebruiken) dan ga je zien dat de Poolster eigenlijk precies een heldere edelsteen is, die op een ringetje 
van zwakkere sterren zit! 

In Stellarium
hebben we een 
beeldveld van 7°
ingesteld zoals je 
hebt ongeveer bij 
een 7x50 
verrekijker.

Het ringetje 
hebben we in het 
geel aangeduid, het 
is amper 1° in 
diameter.



Weetje van de week 

Asterismen
Om het nog wat duidelijker te maken, wat uitvergroot, met de lijn van de staart van de Kleine Beer ook 
erbij.

Het beeld is zo gedraaid dat het overeenkomt met deze periode van het jaar, als je met een verrekijker 
naar de Poolster kijkt!
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Als je naar deze sterretjes kijkt, kijk je eigenlijk terug in de tijd en de ene zit verder 
dan de ander, het licht dat je dus ontvangt in je oog is niet van gelijke ouderdom.

In Stellarium kun je een paar afstanden terugvinden in lichtjaren. De meeste zitten 
tussen de 300 en 500 lichtjaren. De Poolster zit op 433 lichtjaar. 



FOTO van de Week 
Nicola Catrix

Foto bovenaan M51

• GSO 150/600 sur Heq5-r

• Atik460ex - Idas D1

• 30 opnames van 180 s

• Guiding MGEN3

• In de stad…

Foto onderaan:

Uitvergroting van 

bovenstaande foto.

IC4282 meer dan 600 miljoen

lichtjaar van ons vandaan…



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