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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 2.10 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 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 0.40 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 voor het eerst terug vinden aan de 

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

en tijdens de ochtendschemer. Hij blijft moeilijk zichtbaar.

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

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

06.07.21 5:37 21:57 0:45 4:52 22:42

07.07.21 5:38 21:56 0:45 4:53 22:41

08.07.21 5:39 21:56 0:45 4:54 22:41

09.07.21 5:40 21:55 0:44 4:56 22:39

10.07.21 5:41 21:54 0:44 4:57 22:38

11.07.21 5:42 21:53 0:44 4:58 22:37

12.07.21 5:43 21:53 0:44 4:59 22:37

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

05.07.21 2:36 17:52 22

06.07.21 2:57 19:01 15

07.07.21 3:23 20:07 9

08.07.21 3:56 21:08 4

09.07.21 4:40 22:01 1

5:34 22:44 0

11.07.21 6:39 23:18 1

12.07.21 7:50 23:45 4

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 1.20 u. 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 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 
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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 haar 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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Afbeelding 1. Baan van de 
Aarde rond de Zon. Bron: 
Astropolis.

Dinsdag 6 juli     Aarde in het aphelium.

De Aarde staat in het aphelium. Dit is het verste punt waarop hij van de Zon verwijderd is. De Zon zit 

dus verder van ons en lijkt ook iets kleiner. In de winter zit de Zon dichter bij ons en lijkt ze wat 

groter. Nochtans zou je het omgekeerde verwachten maar de hoogte van de Zon boven de horizon 

heeft heel wat meer effect op de temperatuur dan en het verschil in afstand. 

Bij de planeet Jupiter kunnen we zijn manen Io en Europa bewonderen tijdens de nacht! Zie je ook 

hoe we Jupiter ‘s nachts schijnbaar zien kantelen?

Dinsdag 6  juli     Bedekking door de Jupiterschijf en een verduistering door de 

Jupiterschaduw van Io. Tussenin verschijnt Europa terug van 

achter de schijf van Jupiter!

Afbeelding 2. 6 7 2021, 0.43 uur., 5°, OZO. 
Io twee minuten vóór de bedekking door 
de schaduw van Jupiter. 
Bron Stellarium

Afbeelding 3. 6 7 2021, 1.12 uur, 9°, ZO. 
Io bevindt zich in de schaduw van Jupiter 
en is niet zichtbaar. Europa verschijnt van 
achter de planeet.
Bron Stellarium

Afbeelding 4. 6 7 2021, 4.02 uur, 25°, ZZO. 
Io komt tevoorschijn. 
Bron Stellarium

Jupiter

Io IoEuropa
Europa

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


Waarnemingen 
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Afbeelding 1. 7 7 2021, 4.25 uur, 5°, ONO , Maan en Aldebaran. Bron Stellarium

Woensdag 7  juli     Samenstand van de Maan en Aldebaran. 

De Maan schuift elke dag ongeveer 13° op aan de hemel. Hierdoor staat hij om de paar dagen in 

een ander sterrenbeeld. Deze keer is de beurt aan de Stier. Er is een samenstand te zien tussen de 

helderste ster van de Stier, Alfa (α) Tauri, Aldebaran. De nauwste samenstand is nog voor 

middernacht en dan staat de Stier nog onder de horizon. Je kijkt beter in de ochtend naar de 

oostnoordoostelijke horizon. Laag boven de horizon kan je de samenstand waarnemen. 

Zaterdag bereikt de Maan haar fase van 

Nieuwe Maan. Dit wil zeggen dat de 

maansikkel geleidelijk aan kleiner wordt 

tot ze zaterdag helemaal verdwijnt. Kijk 

de komende twee dagen aan de 

ochtendhemel om te kijken of je de 

smalle maansikkel kan spotten. Op 

donderdag zal de sikkel nog iets groter 

zijn en nog net te zien met het blote oog. 

Maar op vrijdagochtend zal je een 

verrekijker of telescoop nodig hebben om 

hem nog te kunnen waarnemen. Kijk dus 

‘s morgens in oostnoordoostelijke 

richting. Je kan er ook Mercurius zien. 

Donderdag 8 en vrijdag 9 juli     Smalle maansikkel 

Afbeelding 2. 8 7 2021, 4.40 uur, 4°, ONO, Fijne maansikkel. Bron Stellarium

Aldebaran

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


Waarnemingen 
9 07 – 10 07 

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

Vrijdag 9 juli De Jupitermanen Io en Europa staan in conjunctie.

In de nacht van donderdag op vrijdag om 3.49 uur staat Io 3” ten zuiden van Europa, 

dit in het zuidzuidoosten op 25° boven de horizon. Dit voor Ieper. Met een verrekijker 

of telescoop zal je ze zien samenkomen en weer uiteengaan. Of je ze zal kunnen 

onderscheiden van elkaar hangt af van wat we ‘scheidend vermogen’ noemen. Dat is 

materie voor een waarnemingscursus, of kom eens langs op de sterrenwacht, eens 

opzoeken kan ook... Geniet vooral van het schouwspel!

De Maan staat tussen Aarde en Zon. De 

lichtstralen van de Zon vallen dus op, voor 

ons, de achterkant van de Maan. 

Zaterdag 10 juli     Nieuwe Maan.

Afbeelding 1. 9 07 2021, 3.49 uur, 25°, ZZO, Jupiter met manen Europa en Io. Bron Stellarium

Europa

Io

Zaterdag 10 juli     Alle Galileïsche manen staan ten oosten van Jupiter.

In de nacht van vrijdag op zaterdag van iets na middernacht tot kwart voor vijf staan de 

Galileïsche manen ten oosten van Jupiter. Je vindt ze zeker! 

De kant van de Maan die naar ons gericht is staat dus volledig in 

de schaduw. We zien ze dus niet. Bekijk ook even de nachtkant op 

Aarde, die staat weggericht van de Maan. We kunnen dus enkel 

overdag de Maan zien bij Nieuwe Maan. Het blijft boeiend om te 

volgen. Voor wie dit nog niet deed, combineer je waarneming van 

de Maan eens met het opstaan en ondergaan van de Maan!

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


Waarnemingen 
11 07 
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Om 00.19 uur verlaat de schaduw van Ganymedes de schijf van Jupiter. Dit is het eerste 

dat we kunnen zien van dit schouwspel omdat Jupiter en zijn manen nog maar net 

opgestaan zijn, en dus nog heel laag staan. Voor Ieper is dit slechts 5° bij het verlaten van 

de schaduw. Het is een goed idee om alles goed op voorhand klaar te zetten.

Afbeelding 1. 
11 07 2021, 00.08 uur, 3°, OZO, 
Jupiter, Ganymedes en zijn schaduw. 
Bron Stellarium

Afbeelding 2. 11 7 2021, 23.07 uur, 2°, 
WNW, Maan, Mars en Venus in de Kreeft. 
Bron Stellarium

Zondag 11 juli     Smalle maansikkel.

Zondag 11 juli     Schouwspel van Jupiter en zijn maan Ganymedes.

Ganymedes

De schaduw 
van 
Ganymedes

Om 00.24 uur trekt 

Ganymedes over de schijf 

van Jupiter, 6° boven de 

horizon, in het 

oostzuidoosten.

Ganymedes verlaat de 

schijft om 4.00 uur, 26°

boven de horizon, in het 

zuidzuidoosten. 

De smalle eerste maansikkel is zeer moeilijk te zien. Gebruik minstens een verrekijker. 

Vooreerst schemert het nog, de Zon staat 8° onder de horizon, wanneer de Maan nog 2°

boven de horizon staat, en aan het ondergaan is!

5° boven de horizon

de horizon

Mars en Venus staan vandaag op 

dezelfde hoogte als de Maan en 

gaan tezelfdertijd onder. Deze zijn 

moeilijk zichtbaar.

Venus is helderder dan Mars, 

Mars kunnen we niet zien, 

Venus moeilijker.

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


Waarnemingen 
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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. 

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

sterrenbeelden en 

marshmallows 

Nu kan je oefenen om verschillende sterrenbeelden te 

herkennen. Als de nacht valt kan je het kampvuur aansteken en 

sterrenkijken. Nu alleen nog een hapje. 

• Zoek een lange stok om de marshmallow op te prikken. 

• Houd de marshmallow boven het vuur. 

• Doe dit niet te lang. De marshmallow moet lichtjes warm 

worden en mag een klein beetje bruin worden. Maar als je 

hem te dicht of te lang bij het vuur houdt, dan zal hij 

verbranden. 

• Ziet je marshmallow er licht gekleurd uit? Dan is hij klaar. 

Eventjes blazen of wachten, want ze kunnen heel warm zijn. 

• Eet smakelijk! 

• Je kan de marshmallow ook tussen twee koekjes steken. 

Mmmm

Afbeelding 2. Marshmallow. Bron: freepik.com

Op een gezellige droge zomeravond is het leuk om met zijn allen aan een kampvuur te zitten. Ideaal om 

naar de sterren te kijken en sterrenbeelden te zoeken. Maar ken jij de vorm van alle sterrenbeelden? 

Met deze tip kan je alvast op een leuke en smakelijke manier de vorm van de sterrenbeelden inoefenen. 

Ga naar de winkel om marshmallows en satéprikkers. Afhankelijk van de grootte van de marshmallows 

kan je kiezen voor grote of kleine prikkers. 

• Zoek de typische vorm op van 

verschillende sterrenbeelden. 

• Maak dit sterrenbeeld na met 

marshmallows en satéprikkers. 

• Elke ster is een marshmallow. 

• Verbind de sterren met satéprikkers om 

hun typische vorm duidelijk te maken. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld in marshmallow . Bron: 
https://spacegranteducation.wixsite.com/spacegranteducation

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


Sterrenbeeld van de week

Arend, Aquila, (Aql) 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Arend. Bron: Astropolis

De Arend is het derde en laatste 

sterrenbeeld van de Zomerdriehoek. Zijn 

helderste ster, een hoekpunt van de 

driehoek, is Altaïr of Alfa (α) Aquilae. De 

Melkweg loopt ook door de Arend, net 

zoals bij de Zwaan.  Het bevat heel wat 

sterren en deepsky-objecten. Het bezit 

geen Messier-objecten maar wel een 

aantal sterrenhopen, waaronder NGC 

6709 een open sterrenhoop. Het bevat 

ook een aantal nevels zoals NGC 6751, 

een planetaire nevel, het gloeiende oog. 
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De Arend is het meest zuidelijkste 

sterrenbeeld van de Zomerdriehoek. 

Dit wil zeggen dat het niet zo hoog 

boven de horizon komt als de Lier en 

de Zwaan. Het staat dan ook dicht bij 

de hemelequator. Zoek dus eerst de 

Zomerdriehoek en de ster Altaïr. Deze 

ster vormt het hoofd van de Arend. 

Ga nu verder opzoek naar zijn 

vleugels en zijn lijf.   

Afbeelding 2. 10 7 2021, 00.00 uur, 0-90°,O - ZO, Arend en Zomerdriehoek. Bron Stellarium.

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


Weetje van de week 

Het analemma van de 
Zon
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Vorige week kwam het verschil aan bod tussen de ware 

zonnetijd, gemeten met een zonnewijzer, en de 

middelbare zonnetijd die af te lezen is op een uurwerk. 

Analemma is een woord afkomstig van het Grieks en 

betekent letterlijk ‘opname van boven’. Gedurende elke 

dag van een volledig jaar wordt de Zon waargenomen 

op een vast moment van de dag. Door deze 

waarnemingspunten te verbinden ontstaat een 

tekening aan de hemelbol! Het analemma! In dit geval 

van de Zon, het kan ook voor andere hemellichamen.
Afbeelding 1. Door jailbird - Montage and image used have 
been made/taken by myself., CC BY-SA 2.0 de, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=209455

Afbeelding 2. By PAR - JPL Horizons, Public 
Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=3111462

Zoals je ziet in afbeeldingen, is 

dit een achtvormige lus, die 

niet helemaal symmetrisch is. 

De oorzaken van de vorm van 

het analemma zijn materie 

voor cursussen en vindt je ook 

op wikipedia en andere. 

De kleine lus staat steeds noordelijk gericht en de grote lus is naar het zuiden gericht. 

In afbeelding 2 zien we het analemma opgenomen in de sterrenwacht van Greenwich 

in 2006. Zie ook wikipedia in het Engels. De horizontale as is de azimuth (180° is het 

zuiden), de verticale as is de altitude, het aantal graden boven de horizon. De eerste 

dagen van de maand staan aangeduid in het zwart, in het groen de solstitia en 

equinoxen.

Het analemma kan gebruikt worden om de vroegste en laatste zonsopgangen en 

zonsondergangen te vinden! Daar waren we in geïnteresseerd!

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


Weetje van de week 

Het analemma van de 
Zon
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Dit analemma toont het verband met de dagen van het jaar. Deze staan in een kleur in de legende, 

meest rechtse verticale kolom. De kleuren komen overeen met de kleuren in het analemma. De 

tijdsvereffening, in het Engels ‘Equation of Time’ ‘EoT’ lezen we horizontaal af in minuten. Op de 

meest linkse verticale as lezen we de ‘Declinatie van de Zon’ af. Dat is de hoogte van de Zon aan de 

hemelsfeer in graden. 

De meest vroege zonsopgang vinden we links bovenaan, rond 15 juni. Alle andere punten van het 

analemma vinden we lager, dus die moeten allemaal nog opkomen. De meest vroege zonsopgang 

valt zo’n week of misschien twee voor het solstitium.

De meest late zonsopgang vinden we op het laagste punt, rond 29 december. Zelfde redenering, 

alle andere punten zijn reeds opgekomen, dit is het laatste. De meest late zonsopkomst vindt 

plaats zo’n week tot twee weken na het solstitium.

Op dezelfde wijze zal de vroegste zonsondergang plaatsvinden als de Zon op 

haar laagste punt van het analemma staat en dicht bij de westelijke horizon, en 

de laatste zonsondergang bij het hoogste punt. 

De donkerste winteravonden vallen dus rond begin tot midden december, en de 

winterochtenden blijven donkerder worden tot Nieuwjaar.

Afbeelding 3. 
By Roland 
Longbow -
Own work, CC 
BY-SA 4.0, 
https://comm
ons.wikimedi
a.org/w/index
.php?curid=10
6464817

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


FOTO van de Week 
• Bruno Nolf

• Zon met zonnevlek 

• Telescoop: 10cm celestron spottingscope, 15mm oculair, Baader Astrosolar

zonnefilter, samsung galaxy s20 fe met televue Phonemate oculair adapter. 



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