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verkrijgbaar als 
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info op onze 
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website.
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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 komt rond middernacht op, “rechts” van de Plejaden en 

is zichtbaar tot de ochtendschemering. Hij komt de komende 

maanden altijd maar vroeger en vroeger op tot hij begin 

november in oppositie staat. 

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 zijn beide goed zichtbaar. Saturnus is reeds voorbij het punt van de oppositie 

en Jupiter bereikt dit punt op 20 augustus. Dit betekent dat ze voor ons diametraal tegenover de 

Zon staan. Hierdoor komen ze op als de Zon ondergaat en vice versa. Je kan ze dus zowat de hele 

nacht waar nemen. Jammer

Neptunus wordt beter en beter zichtbaar in een telescoop, want op 14 

september komt de planeet in oppositie. Hierdoor is hij dus nu al 

praktisch de hele nacht zichtbaar. 

Mercurius zal deze maand en volgde maand zo goed als 

onzichtbaar zijn, de planeet staat veel te dicht bij de Zon. We 

spreken dus van een ongunstige avondverschijning. 

Mars is niet zichtbaar.

genoeg wel vrij laag boven de 

horizon. De komende jaren 

gaan ze terug hoger en hoger 

klimmen en dus véél beter 

zichtbaar worden. 

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


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

16.08.21 6:32 21:01 0:37 5:55 21:38

17.08.21 6:33 20:59 0:36 5:57 21:35

18.08.21 6:35 20:57 0:36 5:59 21:33

19.08.21 6:36 20:55 0:36 6:00 21:31

20.08.21 6:38 20:53 0:36 6:02 21:29

21.08.21 6:39 20:51 0:36 6:03 21:27

22.08.21 6:41 20:49 0:36 6:05 21:25

23.08.21 6:43 20:47 0:35 6:08 21:22

24.08.21 6:44 20:45 0:35 6:09 21:20

25.08.21 6:46 20:42 0:35 6:11 21:17

26.08.21 6:47 20:40 0:35 6:12 21:15

27.08.21 6:49 20:38 0:35 6:14 21:13

28.08.21 6:50 20:36 0:35 6:15 21:11

29.08.21 6:52 20:34 0:35 6:17 21:09

30.08.21 6:53 20:32 0:34 6:19 21:06

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

16.08.21 0:06 16:16 54

17.08.21 0:37 17:36 65

18.08.21 1:18 18:48 76

19.08.21 2:14 19:45 85

20.08.21 3:23 20:28 92

21.08.21 4:42 21:00 97

6:02 21:24 100

23.08.21 7:22 21:43 100

24.08.21 8:39 21:59 97

25.08.21 9:53 22.14 93

26.08.21 11:04 22:28 87

27.08.21 12:14 22:44 79

28.08.21 13:24 23:02 71

29.08.21 14:33 23:24 62

15:42 23:51 53

Het blijft mooi om zien en vooral als het een hele periode mooi weer is, hoe de Maan in 

deze 14 dagen van 16 tot 31 augustus, van ongeveer Eerste Kwartier in de Schorpioen 's 

avonds heel laag, vlakbij de heldere rode reuzenster Antares, onderdoor Jupiter en 

Saturnus "fietst", ondertussen al Volle Maan geworden rond middernacht, om dan door 

te schuiven voorbij de minder goed zichtbare planeten Uranus en Neptunus (want 

kleiner en veel verder gelegen) in de ochtend, in Laatste Kwartier, om heel hoog te 

eindigen tussen Plejaden en Hyaden. De wintersterrenbeelden zijn inderdaad op komst. 

Een kosmisch uurwerk, die eeuwen onze mensheid heeft gefascineerd en soms ook 

gedomineerd. Hopelijk wat mooi weer, zodat we het ook zelf kunnen volgen. 

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


Planetoïden, 
kometen, meteoren 
en satellieten
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

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 andere 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 niet meer te zien tot 26 augustus, daarna is het ISS weer te zien, 

ook in september.

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

Ceres
afbeelding door Dawn op 20 09 2017. 
Bron Wikipedia

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.

Satellieten volg voor info de link Satellieten en link  J. Darpinian Satellites

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien!

Meteoren Elke avond zijn er meteoren of vallende sterren. Maar je kan ze niet altijd 

waarnemen dit door de wolken of door het felle licht van de Volle Maan. Deze periode is 

gekenmerkt door één van de grootste meteorenzwermen namelijk de Perseïden. Het 

maximum van deze Perseïden valt in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus rond 

2u, maar ook de week voor en na zijn er meer vallende sterren dan normaal. 

Meteorenzwermen

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://findstarlink.com/
https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://james.darpinian.com/satellites/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2021.html#07


Waarnemingen 
16 08 - 19 08
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Maandag 16 08     Verschijnselen van Jupiter en zijn manen.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag staan alle manen van Jupiter aan dezelfde kant 

van de planeet. Ze staan allen ten westen van de planeet. Met als dichtste Io, dan volgt 

Europa en een stukje verder staan Callisto en Ganymedes dicht bij elkaar. 

Tijdens de avondschemer kan je opzoek gaan naar de samenstand tussen de Maan en de 

helderste ster van de Schorpioen, Antares. Deze ster zal geleidelijk aan zichtbaar worden 

laag boven de zuidelijke horizon op zo’n 10° hoogte en de Maan staat 3° hoger. De 

Schorpioen is een sterrenbeeld dat wij nooit volledig kunnen zien boven de horizon. De 

samenstand zal maar zichtbaar zijn tot rond middernacht. 

Maandag 16 08     De Maan staat 3° ten noorden van Antares.

Dinsdag 17 08     Verschijnselen van Jupiter en zijn manen.

Dinsdag 17 08     Maan in perigeum.

Woensdag 18 08     Samenstand tussen Mars en Mercurius. 

De Maan staat rond 11 uur in het punt van zijn baan dat dichtst bij de Aarde ligt, het 
perigeum. De afstand vandaag is 369 124 km. Hierdoor is de schijnbare diameter van de 
Maan groter.  Je kan ze best waarnemen vanaf zonsondergang, dan wordt haar grootte 
duidelijker door het donker. 

Zowel ‘s ochtends als ‘s avonds zijn er samenstanden te zien tussen de Galileïsche manen 

van Jupiter. De eerste, rond 22.00 u, dan staat Ganymedes boven Callisto. Rond 4.40 uur 

staat Io onder Europa. ‘s Avonds kunnen we dit laatste paar nog eens waarnemen rond 

22.30 uur. 

De planeten Mars en Mercurius bereiken rond de middag hun nauwste samenstand. Ze 

staan iets minder dan 5° van elkaar. Helaas gebeurt dit voor ons onder de horizon. In de 

avond heb je weinig kans om deze samenstand waar te nemen. Probeer eerst Venus op te 

sporen, Mars en Mercurius zitten nog dichter naar de zon, 20° naar rechts en 5° lager. 

Hou Venus in je verrekijker nadat je de zon niet meer kunt zien, ga dan verticaal naar 

beneden halverwege Venus en de horizon en schuif nu naar rechts en heel misschien zie 

je Mars en/of Venus. Je kan ze zoeken vanaf 21 uur,dan zitten ze 5° boven de horizon, 

maar is het nog redelijk helder. Om 21h30 gaan ze echter onder ... aartsmoeilijk en veel 

zal afhangen van vrije horizon, open lucht in het westen en je ervaring.

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


Waarnemingen 
31 07 - 2 08

Voor de wat gevorderden: zoek eens een planetoïde met je telescoop zoals Ariadne die nu 

op z'n helderst is. Je vindt alle info daarvoor op 

http://hemel.waarnemen.com/planetoiden/2021-08__Ariadne__oppositie.html. Maar 

beperk je niet tot 1 avond. Begin alvast reeds als je dit leest en alle heldere avonden die 

volgen probeer je opnieuw en teken telkens de positie in op een sterrenkaartje. Zo zul je 

de schijnbare snelheid van de planetoïde kunnen zien en constateren dat het geen "vaste" 

ster is, maar wel degelijk een object die beweegt. 

Donderdag 19 08     Planetoïde 43 Ariadne in oppositie. 
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Vandaag kan je makkelijk Saturnus herkennen dankzij de Maan. Tijdens de nacht zal de Maan 

onder de planeet passeren. Dit op iets minder dan 5° van elkaar. Beide zijn bijna de volledige nacht 

zichtbaar. 

Vrijdag 20 08   Jupiter in oppositie met de Zon. 

Zaterdag 21 08     Samenstand van de Maan en Saturnus.

Deze nacht zijn er opnieuw verschillende waarnemingen van de Galileïsche manen van Jupiter. 

Om 0.34 uur kan staat Io onder Europa. Beide staan vrij dicht bij de planeet en naderen ze ook. Io 

is de eerste die bedekt wordt door de planeet zelf. Dit om 1.01 uur. Daarna komt ze ook nog eens 

terecht in de schaduw waar we ze pas terug kunnen waarnemen om 3.23 uur. Hetzelfde gebeurt 

met Europa om 1.09 uur tot 4.10 uur. Waardoor we dus eventjes slechts twee manen van Jupiter 

kunnen waarnemen namelijk Callisto en Ganymedes. Als laatste kan je ook nog een overgang 

waarnemen van de maan Io en zijn schaduw op de planeetschijf. Dit kan vanaf 22.16 uur tot 0.36 

uur (zondag). 

Zaterdag 21 08     Verschijnselen van de Jupitermanen. 

De Zon en de planeet Jupiter staan ten opzichte van de Aarde elk aan een andere kant. Door 

de rotatie van de Aarde om zijn eigen as, zien we de planeet Jupiter opkomen op hetzelfde 

moment dat de Zon ondergaat en omgekeerd. Je kan Jupiter waarnemen in het sterrenbeeld 

Steenbok. Zijn maximale hoogte gedurende de nacht is 24° boven de horizon. 

Vrijdag 20 08   Uranus is stationair

De planeet Uranus kan je na middernacht tot de schemering met een verrekijker waarnemen 

aan de oostelijke tot zuidoostelijk horizon.  Je kan de positie van de planeet volgen ten opzicht 

van de sterren in het sterrenbeeld Ram. Vanaf vandaag zal de bewegingsrichting ten opzicht van 

de vorige dagen omkeren. Op het punt waar de verandering begint, is de planeet stationair. 

http://hemel.waarnemen.com/planetoiden/2021-08__Ariadne__oppositie.html
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Waarnemingen 
31 07 - 2 08

Aangezien Jupiter en Saturnus momenteel vrij dicht bij elkaar staan, volgt er na een 

samenstand van de Maan en Saturnus, een samenstand met Jupiter. Gelijkaardig zoals 

gisteren zal de Maan op iets minder dan 5° graden onder Jupiter passeren. De Maan 

bereikt vandaag de maanfase van Volle Maan. Dit is een grote stoorzender om zwakkere 

sterren en andere objecten waar te nemen. 
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De seizoenen op Aarde zijn ontstaan omdat de Aarde rond de Zon draait en omdat de as, waarrond de Aarde om 

zijn eigen as draait, gekanteld is ten opzichte van die eerste beweging. Op andere planeten is dit ook het geval. 

De ene as is al wat meer gekanteld dan de andere. Hoe groter de hoek, hoe groter de verschillen tussen de 

seizoenen. De as van Mars is ongeveer evenveel gekanteld als deze van de Aarde. Dus hebben ze een 

gelijkaardig verloop van seizoenen. Vandaag begint op Mars de zomer op het noordelijk deel van de planeet. 

Maandag 23 08 Maan Titan van de planeet Saturnus in grootste 

oostelijke elongatie

Zondag 22 08     De Volle Maan en samenstand met Jupiter.

Aangezien de Maan het dichtste natuurlijke object is in de ruimte, is het dus mogelijk dat de 

Maan beweegt voor objecten in de achtergrond. Dinsdagnacht is er een rakende sterbedekking. 

De ster SAO 146729 zal rond 2.00 in bepaalde regio’s in West-Vlaanderen, soms wel, soms niet, 

door de Maan bedekt worden. Hierdoor kan men het grillige oppervlak van het maanprofiel in 

kaart brengen. Hetzelfde gebeurt de volgende dag met met de ster SAO 128707, maar dan in de 

regio van Namen en Limburg, dit om 5.25 uur. Meer info kan je vinden in de Sterrengids. 

Zondag 22 08     Verschijnselen van de Jupitermanen. 

Deze ochtend zien we een samenstand tussen de manen Europa en Ganymedes. Om 

5.30u staat Europa boven Ganymedes. Maar in de avond is iets uniekers waar te nemen. 

Op het zelfde moment zal je deze twee manen en hun schaduw kunnen waarnemen op de 

planeetschijf. Vanaf 21.15 uur kan je dus dit samenspel van Ganymedes en Europa en de 

planeet waarnemen. Dit tot 22.35. Dan staat Europa terug naast de planeet. Je kan nog 

eventjes zijn schaduw zien en na middernacht verdwijnen ook Ganymedes en zijn 

schaduw van op de planeetschijf. 

Dinsdag 24 08 en woensdag 25 08 Rakende sterbedekkingen

Woensdag  25 08     Begin van de zomer op het noordelijk halfrond van Mars

Saturnus heeft ook vier manen die je kan waarnemen met een telescoop. Titan, de grootste staat, 

visueel gezien vanaf de aarde, op zijn grootste afstand tot de planeet. In werkelijkheid is dit niet 

zijn grootste afstand, maar de grootste hoek die hij maakt met de planeet ten opzichte van de 

Aarde. 

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


Waarnemingen 
31 07 - 2 08

Algol is één van de beste waarneembare bedekkingsveranderlijke sterren. Het is een 

dubbele ster, waarvan de componenten een omloop hebben van 69 uur. Hierin bedekken 

ze elkaar twee keer. Door de bedekking verandert de helderheid van de ster en deze 

verandering kan je vandaag vrij makkelijk waarnemen. Bij het begin van de avond is ze 

eerder helder. Geleidelijk aan zal haar helderheid dalen en rond 1.00u op vrijdag staat ze in 

haar minimum. Daarna zal ze ongeveer in 5 uur tijd terug haar maximum bereiken. (Ook op 

24 augustus 4u28 en 29 august om 22u06 bereikt de sterr ‘s nachts haar minimum.) 
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De Maan bereikt de maanfase van het Laatste kwartier. Ze gaat dus haar laatste week van 

haar baan ronde de Aarde in en is voor de helft verlicht. Bij het laatste kwartier is dit de 

linkerkant of de kant waarmee je de kleine letter d kan maken van het Franse woord voor 

laatste, dernier. 

Vrijdag 27 08 Verschijnselen van de Jupitermanen. 

De dansende manen van Jupiter hebben deze maand al heel wat moois getoond. Vandaag volgt 

er een laatste avond met heel wat waarnemingen. Europa schuift om 21.55u voor de planeet en 

30 minuten later verschijnt ook zijn schaduw op de schijf. Ook Ganymedes en zijn schaduw 

maken een tocht voor de planeet dit om 23.39u. Op dat moment zie je slechts 1 maan naast de 

planeet. Want Io komt pas om 23.47 tevoorschijn uit de schaduw van Jupiter. 

Donderdag 26 08     Algol in minimum 

De maan Io maakt een speciale beweging in vergelijking met de maan Europa. Beide staan 

schijnbaar zeer dicht bij elkaar. In het begin van de avond net na zonondergang staat Io 

dichter bij Jupiter dan Europa. Om 21.30 uur staat Io net onder Europa en vanaf dan staat 

hij dus verder van de planeet. Maar Io bereikt zijn keerpunt op zijn baan rond Jupiter, 

waardoor hij terugkeert richting de planeet en opnieuw schijnbaar Europa passeert. De 

tweede passage is om 23. 30 uur. 

Zaterdag 28 08 Sterbedekkingen door de Maan. 

Zondag 29 08 Verschijnselen van de Jupitermanen 

Maandag 30 08   Laatste kwartier 

De ster 31 Ari in het sterrenbeeld Ram wordt bedekt door de Maan. De bedekking start om 

3.35u in het zuidoosten op een hoogte van 42°. De ster komt terug tevoorschijn om 4.51 uur op 

49° hoogte. Er is op hetzelfde moment ook een tweede bedekking van de ster SAO 93029, deze 

komt een paar minuten eerder tevoorschijn. Dit in de buurt van de terminator.   

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Digitale tour door de 

ruimte 

Vaak is het moeilijk om Nederlandstalige filmpjes te vinden over de ruimte voor kinderen. 

Via de volgende website kan je op tocht gaan door ons Zonnestelsel en ook een beetje 

erbuiten. https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/#q=schoolplaat

Via een interactieve afbeelding kan je klikken op de verschillende planeten, de Maan, 

sterrenstelsel, de Grote Beer. Bij elke klik vind je een Nederlandstalig filmpje over het 

aangeklikte object. 

Nu is het aan jou. Ontdek maar de geheimen van het heelal. 

Afbeelding: Startscherm van de interactieve schoolplaat over het Zonnestelsen en daarbuiten. 
https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/#q=schoolplaat Bron: © NTR 2020

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/#q=schoolplaat
https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/#q=schoolplaat


Sterrenbeeld van de week

Perseus, (Per) 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Perseus. Bron: Astropolis

Het sterrenbeeld Perseus is vooral 

gekend door zijn meteorenzwerm 

de Perseïden. Zijn B (beta)ster, 

Algol is de eerste eclipserende 

dubbelster die ontdekt werd. 

Hierdoor verandert de helderheid 

van de ster. De omlooptijd van de 

twee componenten is 69 uur. 

Daarnaast bezit Perseus nog een 

aantal bekende deepsky objecten 

zoals M34, M76 of de kleine 

Halternevel. NGC869 en NGC 884 

vormen samen de Dubbele 

Sterrenhoop. 
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Het sterrenbeeld Perseus staat ongeveer 

vanaf 23 uur volledig boven de horizon. Je 

kan het sterrenbeeld vinden met behulp 

van Cassiopeia en Capella. 

Zoek eerst de steelpan van de Grote Beer. 

Verleng de bovenkant van de steelpan 

naar rechts en zoek in deze richting 

Capella de helderste ster van de Voerman. 

Zoek dan de W vorm van het sterrenbeeld 

Cassiopeia. 

Tussen Cassiopeia en Capella kan je 

Perseus vinden.

Afbeelding 2. 21 08 2021, 23.00 uur, Perseus en 
omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium.

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


Weetje van de week 

Springtij en doodtij
Vorige keer bespraken we reeds eb en vloed (figuur 1) . Soms is er tussen eb en vloed een groot verschil 

en soms is er bijna geen verschil. Hiervoor moeten we de oorzaak bij de Zon zoeken.  
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We beginnen bij springtij (figuur 3). Afhankelijk van de posities van de Aarde, de Zon en de Maan kan het 

water extra aangetrokken worden en ontstaat er een hogere waterberg. Dit gebeurt als de Aarde, de 

Maan en de Zon op één lijn staan. Dit gebeurt slechts twee maal per maand bij Volle Maan en bij 

Nieuwe Maan. Bij ons is deze kracht 52 uur na deze twee maanfases merkbaar. Dit komt door de 

traagheid waarbij de waterberg zich verplaatst door de Atlantische oceaan. 

Hoe zit het nu bij doodtij (figuur 2). Ook hier speelt de positie van de Aarde, de 

Zon en de Maan een rol. Als de Maan en de Zon onder een hoek van 90° staan 

ten opzichte van de Aarde. Dan trekt de Maan aan de ene kant aan het water = 

de kant waar het vloed is en de Zon aan de kant waar het normaal eb is. 

Hierdoor zal de waterberg bij vloed lager zijn en de hoogte van het water bij eb 

zal hoger zijn dan normaal. Hierdoor merk je dus minder verschil bij eb en vloed 

en spreken we dus van doodtij. Dit gebeurt telkens als de Maan in de fase is van 

het Eerste Kwartier en het Laatste Kwartier. 

Afbeelding 1. 1)Normale getijden,2) doodtij en  3) springtijd. Bron: AstroLAB Iris. 

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


FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke
• Saturnus



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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