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Planeten

Venus is minder goed waarneembaar aan de avondhemel. 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 oostnoordoosten, tegen eind september 

rond 20.30 uur, nabij de Ram. Hij blijft zichtbaar tot hij in de 

ochtendschemer verdwijnt. 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. Ze verschijnen uit de avondschemering in het 

zuidoosten. Begin te kijken vanaf 20.15 uur. Jupiter vind je in Waterman, hij is langzaam 

richting Steenbok aan het reizen. Saturnus vind je in de Steenbok. Ze blijven beide zichtbaar 

tot ze ondergaan in het zuidzuidwesten, Saturnus rond 3 uur en Jupiter rond 4.30 uur.

Neptunus heeft magnitude 8, en staat de hele nacht boven de horizon. 

Een uitdaging om te zien met verrekijker! Je vindt hem tussen 

Waterman en Vissen. Neptunus stond op 14 september in oppositie 

met de Zon.

Mercurius is niet zichtbaar.

Mars is niet zichtbaar.

Voor Jupiter en zijn 4 Galileïsche 

manen maakten we een aparte 

waarnemingskalender!

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


Jupiter en zijn Galileïsche manen

16 09 - 30 09

Jupiter is de enige planeet waarvan, zolang hij zichtbaar is, zijn vier Galileïsche manen, 

met een verrekijker en telescoop te bewonderen zijn. Dichtst bij Jupiter is er de maan I: Io, 

dan volgt I:  Europa, III: Ganymedes en IV: Callisto. Deze vier manen vertonen een mooi 

schouwspel in hun banen rond Jupiter. Deze zijn voorspelbaar en vind je in het 

‘slingerdiagram’ van Jupiter. 

Samenstanden van de Galileïsche manen

Voor de komende twee weken kan je volgende maantjes boven elkaar waarnemen, of alle vier aan één 

kant van Jupiter. Leuk is om 

deze maantjes een tijdje te volgen.

Zaterdag 18 09 20.52 uur Io staat 4” ten zuiden van Europa, zie afbeelding hierboven.

Dinsdag 21 09   Vanaf 2 uur tot hun ondergaan, staan de vier Galileïsche manen ten westen van de

planeet.

Donderdag 23 09   21.56 uur Europa staat 7” ten zuiden van Ganymedes.

Zaterdag 25 09   23.11 uur Io staat 4” ten zuiden van  Europa.

Zondag 26 09   21.34 uur Europa staat 8” ten zuiden van Callisto.

Maandag 27 09   0.19 uur Ganymedes staat 9” ten zuiden van Callisto.

Bedekkingen van de Galileïsche manen door Jupiter

Soms verdwijnt een maantje achter de schijf van Jupiter, dan spreken we over een bedekking. 

We spreken van een verduistering als het ‘object’ of ‘maantje’ in de schaduw beweegt.

Wil je dit waarnemen, volg het dan een tijdje en test alles even op voorhand.

Dinsdag 21 09   20.55 uur Bedekking van Io door Jupiter en aansluitend verduistering van Io.

23.59 uur Io komt uit de schaduw van Jupiter tevoorschijn.

Dinsdag 28 09  22.41 uur Bedekking van Io door Jupiter en aansluitend verduistering van Io.

Woensdag 29 09 23.59 uur Io komt uit de schaduw van Jupiter tevoorschijn.

Overgang van de Galileïsche manen vóór Jupiter

Een ‘object’, een maan, kan ook vóór de schijf van Jupiter passeren, dan spreken we van een ‘overgang’. 

Wil je dit waarnemen, volg het dan een tijdje op voorhand.

Woensdag 29 09 19.55 uur Begin van de overgang van Io over de planeetschijf van Jupiter.

20.52 uur De schaduw van Io verschijnt op het oppervlak van Jupiter.

22.16 uur Io verlaat het oppervlak van Jupiter.

23.11 uur De schaduw van Io verlaat het oppervlak van Jupiter.

Donderdag 30 09   20.12 uur Begin van de overgang van Europa over de planeetschijf van Jupiter.

22.04 uur De schaduw van Europa verschijnt op het oppervlak van Jupiter.

23.02 uur Europa verlaat het oppervlak van Jupiter.

0.54 uur De schaduw van Europa verlaat het oppervlak van Jupiter.
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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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Afbeelding 1.Zonnevlekken. Bron: Geert Vandenbulcke

Zon  Opkomst Doorgang Ondergang

Burgerlijke 
schemering Maan

Opkomst

Onder-

gang
Opkomst

Verlicht 
deel %

Begin Einde

16.09.21 7:20 13:37 19:54 6:47 20:27 1:10 18:29 73

17.09.21 7:21 13:37 19:52 6:48 20:25 2:24 19:03 82

18.09.21 7:23 13:37 19:50 6:50 20:22 3:44 19:28 90

19.09.21 7:24 13:36 19:47 6:51 20:20 5:03 19:48 95

20.09.21 7:26 13:36 19:45 6:53 20:18 6:20 20:04

21.09.21 7:27 13:36 19:43 6:54 20:16 7:35 20:19 100

22.09.21 7:29 13:35 19:41 6:56 20:13 8:47 20:33 99

23.09.21 7:30 13:35 19:38 6:58 20:11 9:58 20:48 96

24.09.21 7:32 13:35 19:36 6:59 20:09 11:09 21:05 91

25.09.21 7:34 13:34 19:34 7:01 20:06 12:19 21:25 85

26.09.21 7:35 13:34 19:31 7:02 20:04 13:28 21:49 78

27.09.21 7:37 13:33 19:29 7:04 20:02 14:35 22:21 69

28.09.21 7:38 13:33 19:27 7:06 20:00 15:37 23:02 60

29.09.21 7:40 13:33 19:25 7:07 19:57 16:30 23:54

30.09.21 7:41 13:32 19:23 7:09 19:55 17:15 41

Ons zonnetje komt ook qua zonneactiviteit 

wat op dreef, met aardig wat groepen en 

vlekken. Dit waren we niet gewoon de 

laatste jaren. Er zit daar een 11-jarige 

cyclus in en we zijn meer dan voorbij het 

minimum, met leuke opstoot blijkbaar. 

Altijd leuk bij het zonnekijken in AstroLAB 

(gratis op woensdag- en zondagnamiddag), 

dat er ook effectief iets te zien is.

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


Planetoïden, 
meteoren, kometen 
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. Met een telescoop kan je 

hem nu al vinden ten zuiden van de Stier. Zijn magnitude is 

al net iets minder dan 9, in november en december daalt dit 

tot zijn oppositie op 27 november tot net iets meer dan 7 

om daarna weer te stijgen. 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. 

Het ISS is deze twee weken goed te zien. Voor exacte uren en 

locaties kan je de onderstaande linken gebruiken. 

Link NASA, link Heavens Above en link J. Darpinian Satellites. 

Satellieten
Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien! 

Link Satellieten en J. Darpinian Satellites

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor de 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.

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

Meteoren Elke avond zijn er enkele meteoren of vallende sterren. Er zijn enkele grote 

zwermen per jaar. Meteoren zijn rond de periode van Volle Maan minder goed zichtbaar. 

De komende twee weken zijn er geen opvallende dagen om deze waar te nemen.

Meteorenzwermen

Ceres
afbeelding door Dawn op 20 09 2017. 
Bron Wikipedia 

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
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2021.html#07


Waarnemingen 
16 09 – 18 09

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

Donderdag 16 09 – vrijdag 17 09 – zaterdag 18 09  

De Maan trekt de komende dagen Jupiter en Saturnus voorbij. 

De Maan en de planeten bewegen ongeveer in hetzelfde vlak, het eclipticavlak. 

Hierdoor is er een maandelijkse samenstand tussen de zichtbare planeten en de 

Maan. De makkelijkste samenstanden om waar te nemen zijn deze met de helderste 

planeten voor het moment, Jupiter en Saturnus. Kijk tussen 20.30 uur en 01.30uur 

naar de zuidoostelijk tot zuidwestelijke horizon. De Maan klimt maximaal tot een 

hoogte van ongeveer 15° graden. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag staat de 

Maan onder Saturnus. De volgende nacht staat hij halfweg onder de twee planeten  

en op zaterdagavond is de Maan reeds iets verder dan Jupiter gepasseerd. 

Planetoïde Ceres trekt deze twee weken ten zuiden van de ster 

Aldebaran voorbij. 

Vind je een donkere plaats met goed zicht, laag in het oostnoordoosten? Dan kan je 

planetoïde Ceres ten zuiden van de ster Aldebaran zien voorbij trekken. 

Afbeelding 1 en 2. 
17 09 2021, 0 uur, 
6°, ONO, Ceres. 
Bron Stellarium

Neem verschillende dagen waar rond middernacht, en je kan de reis van Ceres zien! 

Rond 30 september is zijn magnitude gedaald tot 8,4. 

Met een verrekijker zou je Ceres al 

kunnen zien. 

(1) Ceres

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


Waarnemingen 
20 09 - 22 09 
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Afbeelding 1. 20 09 2021, 1.00 uur, ZZW, Jupiter en 45 Cap. 

Maandag 20 09   Samenstand van Jupiter en ster 45 Capricorni

Dinsdag 21 09   Volle Maan

Woensdag 22 09   Herfstequinox

Jupiter staat sinds enige tijd en de 

komende tijd in het sterrenbeeld 

Capricornus, Steenbok. Meer hierover 

in het sterrenbeeld van de week. Maar 

tijdens de nacht van zondag op 

maandag is er een zeer nauwe 

samenstand tussen de planeet Jupiter 

en een ster van de Steenbok. Het is een 

samenstand van 9 boogminuten met de 

ster 45 Capricorni. Dit is een ster van 

magnitude 6,3 en dus niet zichtbaar 

met het blote oog. Gebruik dus een 

verrekijker op statief of een telescoop 

om deze samenstand waar te nemen. 

Dit kan rond middernacht aan de 

zuidelijke horizon. Jupiter staat dan op 

zijn maximale hoogte van ongeveer 25°. 

De Maan bereikt vandaag haar fase van de Volle Maan. Ze staat dus aan de andere 

kant van de Zon ten opzichte van de Aarde. Hierdoor komt ze op als de Zon ondergaat 

en omgekeerd. Ze is dus de hele nacht zichtbaar. Geleidelijk aan zal het verlichte deel 

nu terug kleiner worden. De Volle Maan zorgt natuurlijk voor veel gereflecteerd licht 

van de Zon. Je hebt dus geen zaklamp nodig om ‘s nachts het sleutelgat te vinden. 

Vandaag begint de astronomische herfst. De dag is vandaag even lang als de nacht 

(equi = gelijk en nox = nacht, uit het Latijn). Na vandaag worden de nachten langer 

dan de dagen. De daglengte krimpt en we missen licht en warmte van de zon, de 

astronomen daarentegen appreciëren zeker de extra uren waarnemen van de 

nachtelijke hemel!

45 Capricorni

Ganymedes
Europa

Jupiter
Io

Callisto

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


Waarnemingen 
25 09 - 26 09 
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Afbeelding 1. 26 09 2021, 0.00 uur, O, Maan en Plejaden. Bron Stellarium

Zaterdag 25 09 en zondag 26 09   Samenstand van de Maan en de Plejaden

Naast samenstanden tussen de planeten en de Maan. Zijn er ook soms samenstanden met 

sterren. Dit zijn telkens sterren van de sterrenbeelden van de dierenriem. De Plejaden is 

een open sterrenhoop, die je met het blote oog kan zien, in het sterrenbeeld Stier. Deze 

open sterrenhoop lijkt wel op een mini-steelpan zoals van de Grote Beer, maar dan slechts 

met een diameter van 1 graad. Deze avond kan je dus de Plejaden makkelijk vinden met 

behulp van de Maan. Iets voor 22 uur staan ze boven de horizon in het noordoosten. 

Samen stijgen ze geleidelijk aan richting het zuiden. Bij het opkomen van de Zon worden 

de Plejaden niet meer zichtbaar. In het begin van de avond staan de Plejaden linksboven 

de Maan en geleidelijk aan schuiven ze er boven. 

Zondag 26 09   Maan in apogeum

De Maan draait rond de Aarde en zoals zoveel bewegingen in het heelal is dit geen perfecte 

cirkel maar een ellips. Hierdoor staat de Maan soms in een punt op haar ellips waar ze het 

verst van de Aarde staat. Zondagavond net voor middernacht bereikt ze dit punt en staat ze 

op zo’n 404 640 km van de Aarde. Dit is ongeveer zo’n 40 000 km verder dan zijn dichtste 

punt, het perigeum. 

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


Waarnemingen 
29 09 - 30 09 
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Woensdag 29 09   Maan in Laatste Kwartier

Donderdag 30 09 Samenstand van de Maan en de ster Pollux

Ongeveer een week na Volle Maan bereikt de Maan haar fase van het Laatste Kwartier. 

De Maan is half verlicht en komt pas in het tweede deel van de nacht op en gaat pas in 

de namiddag terug onder. Bekijk eens hoe het verlichte deel uur na uur lijkt te draaien. 

Bij de opkomst staat het verlichte deel onderaan, om geleidelijk in wijzerzin te draaien. 

Tegen zijn ondergang staat het verlichte deel reeds naar boven gekanteld. 

Net zoals vorige maand is er deze maand ook een samenstand tussen de ster Pollux, 

van het sterrenbeeld Tweeling, en de Maan. Beide komen kort na middernacht op in 

het noordoosten. De halve Maan staat 5 graden meer naar rechts en 1 graad hoger in 

vergelijking met de ster Pollux. Je kan ze de rest van de nacht samen steeds hoger zien 

klimmen aan de hemel. Dit tot het opkomen van de Zon, daarna is enkel de Maan nog 

zichtbaar. 

Donderdag 30 09   Ster 57 Geminorum, wordt bedekt door de Maan

Ster 57 Geminorum, * Gem 57, wordt bedekt door de Maan. De ster heeft magnitude 5 

en verdwijnt om 4.20 uur achter de verlichte maanrand, 35° boven de horizon. De ster 

komt om 4.49  uur tevoorschijn aan de onverlichte kant van de Maan, 39° boven de 

horizon. Bij helder weer zal dit goed waarneembaar zijn, test je opstelling vooraf, zodat 

je volop van het schouwspel kan genieten, ook al is het nogal vroeg ‘s ochtends. 

Afbeelding 1. 30 09 2021, 4.18 uur, net voor de bedekking 
van 57 Gem. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 30 09 2021, 4.50 uur, net na de bedekking 
van 57 Gem. Bron Stellarium

57 Gem

57 Gem

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

Het museum Space Expo, in Nederland, heeft een webpagina waarop 

allerlei activiteiten staan om thuis te doen: https://www.space-

expo.nl/thuis-doen. Een van de opdrachten is het maken van een 

ruimtekwartet. Met behulp van de pdf op deze pagina https://plate-

attachments.s3.amazonaws.com/attachments/fde605768b/Kwartet_(2)[2].

pdf kan je zelf een kwartet maken. Druk de kaartjes af en knip ze uit. 

Daarna kan je beginnen met kwartetten. Zoek van elk thema de vier 

bijhorende kaarten bij elkaar. Ondertussen leer je meer over astronauten, 

de eerste maanlanding, het ISS, de Marsrovers, de raket Ariane 5 en nog 

veel meer. 

Afbeelding 1: Voorbeeld van kwartetkaart uit de pdf. Bron: Space Expo. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.space-expo.nl/thuis-doen
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/fde605768b/Kwartet_(2)%5b2%5d.pdf


Sterrenbeeld van de week

Steenbok, 
Capricornus, (Cap) 

De Steenbok is één van de sterrenbeelden van de 

dierenriem. Het ligt dus op het eclipticavlak, het vlak van 

de baan van de Aarde rond de Zon. Bovendien bevindt 

het zich aan de zuidelijkste kant, hierdoor is het 

sterrenbeeld niet altijd zichtbaar en staat het meestal 

laag boven de horizon. De Steenbok is één van de 

minder opvallende sterrenbeelden van de dierenriem. 

Zijn alfa-ster (α), Algedi, is een visuele dubbelster. Je kan 

met het blote oog twee sterren onderscheiden. Maar 

het is geen echte dubbelster, ze staan te ver uit elkaar. 

Elk ster ervan is op zich wel een dubbelster of 

meervoudige ster. Om alle componenten waar te nemen 

heb je reeds een vrij grote telescoop nodig. Voor de 

deepsky-waarnemers is er enkel M30, een kleine 

bolhoop. Je kan hem vinden naast de ster 41 Cap. 
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De Steenbok ligt in het zee-gedeelte van de sterrenhemel. Hiermee bedoelt met het deel met de 

watersterrenbeelden zoals de Vissen, het Zeemonster,  de Waterman, …  Je kan de Steenbok aan de 

rechterkant van de Waterman vinden of via de Zomerdriehoek 

Stappenplan

• Zoek de Zomerdriehoek. 

• Neem de zijde tussen Wega en Altair. 

• Verleng deze lijn vanaf Altair. 

• Op zo’n 30 graden verder staat het 

sterrenbeeld Steenbok. 

De komende weken kan je de Steenbok 

makkelijk vinden met behulp van de 

planeten Jupiter en Saturnus. Jupiter 

staat in de linkerbovenhoek van de 

Steenbok en Saturnus staat aan de 

rechterkant in het midden. 

Afbeelding 1. 24 09 2021, 22.00 uur, Steenbok en 
omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium

Afbeelding 1. Steenbok. Bron Astropolis. 

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


Weetje van de week 

Perseverance 
verzamelt 1e

gesteente-staal
De laatste rover die door NASA naar Mars gestuurd is, is de Perseverance. Deze rover zal heel wat 

unieke experimenten uitvoeren. Één ervan is het nemen van stalen van het gesteente op Mars. 

Dit is niet de eerste keer dat er stalen genomen worden. Maar het is de eerste keer dat de stalen 

genomen worden en naar Aarde zullen vervoerd worden. Eerdere rovers namen reeds stalen en 

deden ter plaatse onderzoek naar onder andere de minerale samenstelling van het Mars-

gesteente. 

De Perseverance neemt stalen en plaatst deze in een luchtdichte staalbuis van titanium. Op Mars 

zelf zal de rover reeds een aantal kleinere, minder moeilijke metingen uitvoeren op de stalen. 

Daarna worden de stalen in de Rover bewaard. 

Hoe worden de stalen terug naar Aarde gebracht? Na het bewaren van verschillende stalen, zal 

NASA een plek uitkiezen om de stalen op de Mars in groepjes achter te laten. Later zal bij een 

nieuwe Mars-missie een andere toestel de stalen, die in groepjes verspreid liggen, ophalen. Eens
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Afbeelding 1. Luchtdichte titanium staalbuis met het 
eerste  gesteente-staal van Mars genomen door 
Perseverance. Bron: NASA/JPL-Caltech

alle stalen opgehaald zijn kan een volgend deel van 

de Mars Sample Return-missie starten, namelijk 

terug vertrekken van Mars naar de Aarde. 

Eens de stalen op Aarde aankomen, kan men veel 

uitgebreider geologisch onderzoek verrichten op de 

stalen met specifieke testen die we enkel in 

gespecialiseerde labo’s op onze planeet kunnen 

uitvoeren. Het is wel nog eventjes wachten tot het 

onderzoek effectief kan gebeuren.  Er is nog maar 1 

staal genomen en er moet nog heel wat andere 

uitdagingen van deze missie slagen vooraleer we 

een Mars-staal op Aarde kunnen onderzoeken. 

NASA vermoedt dat de stalen in 2031 kunnen 

onderzocht worden. Dus nog eventjes geduld 

hebben hiervoor. 

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


FOTO van de Week 

• Sander Clemmens

• De Zon op 31 augustus, met zonnevlek AR2860

• Telescoop: LUNT LS230THa/B3400, H-alfa, verwerking met ZWO asi 290 MC, 

SharpCap3.2, AutoStakkert!3.1.4., ImPPG, Pixlnsight, GIMP.  



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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