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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 staat op in het oostnoordoosten, tegen half september 

rond 21.30 uur, ten zuiden van 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, in het oostzuidoosten. Ze verschijnen uit de 

avondschemering, begin te kijken vanaf 21 uur. Jupiter vind je in Waterman.

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 staat op 14 september in oppositie met 

de Zon.

Mercurius is niet zichtbaar.

Mars is niet zichtbaar.

Saturnus vind je in de 

Steenbok. Ze blijven beide 

zichtbaar tot ze ondergaan 

in het zuidzuidwesten, 

Saturnus om 4 uur en 

Jupiter om tussen 5.40 uur.

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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meerdere vlekken bestaat. Je merkt ook witte vlekken 

links ervan (fakkels) en de hele zon is korrelig 

(granulatie).  Als jij dit leest, is de zon al verder gedraaid 

(1 toertje in 27 dagen) en zullen die vlekken veranderd 

of weg zijn, maar misschien zijn er nieuwe bijgekomen. 

De zichtbaarheid van vlekken varieert met een 11-jarige 

periode en we komen van een minimum en zien ze 

weer stilletjes aan verschijnen. Bemerk de schalen t.o.v. 

de aarde en Jupiter. Zo'n vlek, een minder warme plek 

op de zon, is algauw even groot als de aarde !

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

Voor een beeld hoe de zon er vandaag voor jou nu uitziet.

Zon  Opkomst Doorgang Ondergang

Burgerlijke 
schemering Maan

Opkomst

Onder-

gang
Opkomst

Verlicht 
deel %

Begin Einde

30.08.21 6:53 13:43 20:32 6:19 21:06 15:42 23:51

31.08.21 6:55 13:43 20:30 6:20 21:04 16:47 43

01.09.21 6:56 13:42 20:27 6:22 21:02 0:26 17:46 34

02.09.21 6:58 13:42 20:25 6:24 20:59 1:12 18:37 25

03.09.21 7:00 13:42 20:23 6:25 20:57 2:09 19:17 17

04.09.21 7:01 13:42 20:21 6:27 20:55 3:17 19:50 10

05.09.21 7:03 13:41 20:19 6:29 20:52 4:31 20:15 5

06.09.21 7:04 13:41 20:16 6:30 20:50 5:50 20:36 1

07.09.21 7:06 13:41 20:14 6:32 20:48 7:10 20:54

08.09.21 7:07 13:40 20:12 6:34 20:46 8:31 21:11 1

09.09.21 7:09 13:40 20:10 6:35 20:43 9:52 21:28 5

10.09.21 7:10 13:39 20:08 6:37 20:41 11:15 21:47 11

11.09.21 7:12 13:39 20:05 6:38 20:39 12:40 22:09 19

12.09.21 7:13 13:39 20:03 6:40 20:36 14:05 22:37 29

13.09.21 7:15 13:38 20:01 6:42 20:34 15:28 23:15

14.09.21 7:17 13:38 19:59 6:43 20:32 16:42 52

15.09.21 7:18 13:38 19:56 6:45 20:29 0:06 17:43 63

De zon op 25 augustus. Je merkt twee 

groepen waarvan de onderste groep uit 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/


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 

nu bijna 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 de komende 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! Om te 

weten welke satelliet je zag, gebruik de onderstaande linken. 

Link Satellieten en J. Darpinian Satellites

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.

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

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. Er is op 

woensdag 1 september een maximum van de Aurigiden, maar dit is een zeer kleine 

zwerm. 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 
30 08 - 1 09
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De Maan bereikt de maanfase van het Laatste kwartier. Ze gaat dus haar laatste week van 

haar baan rond 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. 

Maandag 30 08   Laatste kwartier 

Dinsdag 31 08   Verschijnselen van de Jupitermanen

De vier grootste manen van Jupiter bereiken deze avond een aantal unieke posities. Zo 

staat de maan Io schijnbaar boven Callisto. Deze samenstand kan je rond 21 uur 

waarnemen. Dit laag boven de zuidoostelijke horizon en in de avondschemer, dus moeilijk 

om waar te nemen. De volgende samenstand rond 22.30 uur is eenvoudiger om waar te 

nemen, dan staat de maan Europa boven Callisto.  Kijk je nog wat later op woensdag rond 

3.15 uur dan staat Io onder Europa. Dit bekijk je best met een telescoop of sterk 

vergrotende verrekijker op statief.  Ook op donderdag en vrijdag zijn er samenstanden 

tussen de Galileïsche manen zichtbaar. 

Woensdag 1 09   Sterbedekking door de Maan

De ster 132 Tauri, in het sterrenbeeld Stier, wordt om 1.30 uur bedekt door de Maan.  De 

bedekking start aan de verlichte kant en eindigt aan de schaduwkant om 2.24 uur.  Een 

bedekking aan de verlichte kant is moeilijk om waar te nemen maar de verschijning is wel 

makkelijker om te volgen. Zet je telescoop tijdig klaar en richt hem in oostelijke richting op 

de Maan. 

Afbeelding 1 en 2. 01 09 2021, 1.30 -2.24 uur, O, sterbedekking door de Maan. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
2 09 - 3 09
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Vrijdag 3 09   Sterbedekkingen door de Maan

Ook op vrijdag nacht zijn er twee sterbedekkingen in het sterrenbeeld Tweeling 

zichtbaar. De eerste is van SAO 79562 die start onder de horizon en eindigt om 2.53 uur. 

Dit op een heel lage maanhoogte van nog geen 5°.  De andere is van de ster κ (kappa)

Geminorum. Deze verdwijnt om 4.39 uur en komt terug tevoorschijn om 5.32 uur.

Vrijdag 3 09   Samenstand maan en Pollux

Door de sterbedekkingen weten we reeds dat de Maan in het sterrenbeeld Tweeling 

staat. Voor wie een sterbedekking nog een stapje te ver is, is een samenstand een 

eenvoudige oefening. Je kan met het blote oog de helderste ster van de Tweeling, Pollux, 

boven de Maan zien staan. Ze staan op een afstand van ongeveer 3 à 4 graden van elkaar. 

Dit komt overeen met de dikte van 3 vingers met een uitgestrekte arm. Kijk rond 4 uur in 

oostnoordoostelijke richting. 

Donderdag 2 09   Sterbedekkingen door de Maan

De ster Mebsuta, ε (epsilon) Geminorum, in het sterrenbeeld Tweeling, wordt om 2.06 

uur bedekt door de Maan. De bedekking start aan de verlichte kant en eindigt aan de 

schaduwkant om 3.00 uur. Later in de ochtend is er nog een tweede ster van de 

Tweeling die bedekt wordt. De ster SAO 78778 wordt om 4.44 uur bedekt en komt 

terug tevoorschijn om 5.34 uur. 

Afbeelding 1. 03 09 2021, 4.00 uur, O, Maan en Pollux. Bron Stellarium

Pollux

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


Waarnemingen 
5 09 - 6 09
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Maandag 6 09   Mercurius in aphelium

Mercurius staat op een unieke positie op zijn baan rond de Zon. De planeet staat in het 

aphelium. Dit is het verste punt ten opzichte van de Zon. Bij Mercurius is er een relatief groot 

verschil tussen het verste en dichtste punt ten opzichte van de Zon. Dit omdat zijn elliptische 

beweging het meest uitgesproken is van alle planeten. 

Maandag 6 09   Maan in samenstand met Regulus en laatste maansikkel 

voor Nieuwe Maan

De Maan komt steeds later en later op en wordt steeds minder verlicht. Vandaag is de laatste 

kans om nog een fijne maansikkel waar te nemen voor de fase van de Nieuwe Maan. Kijk 

daarom ‘s morgens laag boven de oostnoordoostelijke horizon. Terwijl je de Maan zoekt kan 

je ook zijn samenstand met Regulus bekijken. Dit is de helderste ster van het sterrenbeeld 

Leeuw. Die je op zo’n 4 graden naast de Maan kan vinden. 

Zondag 5 09   Verschijnselen van de Jupitermanen

De komende weken zijn er weer heel 

wat verschijnselen van de manen van 

Jupiter. We proberen er een aantal te 

beschrijven in dit hemeljournaal, maar 

zoek gerust voor meer info op 

hemel.waarnemen.com of in de 

Hemelkalender of via een 

slingerdiagram. 

Tijdens de nacht van zondag op 

maandag zijn er verschillende 

verschijnselen. Zo verdwijnt om 22.55 

uur Io achter de planeet. Terwijl we 

slechts 3 manen van Jupiter kunnen

waarnemen, zal Europa voor de planeet schuiven om 0.08 uur en wat later ook de schaduw 

van de maan Europa om 0.59 uur. Nadien verschijnt Io terug vanuit de schaduw van Jupiter 

om 1.39 uur. Terwijl Europa bijna de volledige planeet passeert, komt ook Ganymedes

ervoor. Om 2.56 uur staat deze maan voor de planeet. Om 2.58 uur verdwijnt Europa van 

voor de planeet en zijn schaduw doet dit om 3.51 uur.  De volgende avond, maandag, staan 

de vier Galileïsche manen van Jupiter allemaal aan de westelijke kant van de planeet. De 

manen Europa en Ganymedes staan rond 23.18 uur zelfs bij elkaar. Europa is de onderste van 

de twee. 

Afbeelding 1.05 09 2021, 2.56 uur,  Jupiter en manen. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
7 09 - 9 09
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Dinsdag 7 09   Nieuwe Maan 

Vandaag bereikt de Maan haar fase van de Nieuwe Maan. Voor waarnemers op Aarde is de 

Maan dus niet zichtbaar. Maar een ideaal moment om de Melkweg vast te leggen op beeld 

of om deepsky-objecten te fotograferen. Rond de periode van Nieuwe Maan zijn het 

namelijk de donkerste nachten omdat het gereflecteerde zonlicht door de Maan niet 

richting de Aarde kan komen. 

Woensdag 8 09   Eerste maansikkel na Nieuwe Maan

Na Nieuwe Maan is er ook steeds een eerste smalle maansikkel die je kan proberen te 

zoeken. De laatste maansikkel voor Nieuwe Maan, zoals maandag, moet je altijd ‘s 

morgens in het oosten zoeken. De eerste maansikkel erna moet je ‘s avonds zoeken. 

Kijk net na zonsondergang rond 20u30 laag boven de westelijke horizon. 

Donderdag  9 09   Samenstanden met de Maan van Venus en Spica

Tijdens de nacht van woensdag op 

donderdag is er een samenstand tussen de 

Maan en Mercurius. Deze gebeurt voor ons 

onder de horizon en is dus niet 

waarneembaar. Donderdagavond, kort na 

zonsondergang, rond 20.30 uur, is er een 

dubbele samenstand. De Maan staat laag 

boven de westzuidwestelijke horizon. Enkele 

graden lager en meer naar links staan Venus 

en Spica. Venus is de helderste van de twee 

en Spica is de hoofdster van de Maagd. Door 

de schemering en de lage stand is de 

samenstand moeilijk om waar te nemen. 

Afbeelding 1. 09 09 2021, 20.30 uur, 0-10°, WZW, Maan met Venus en Spica. 
Bron Stellarium

Spica

Venus

Maan

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


Waarnemingen 
10 09 - 13 09
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Zondag 12 09   Samenstand van de Maan en de ster Antares

Voor wie een goed uitzicht heeft in het zuidzuidwesten, kan je de Maan rond 20.30 uur 

waarnemen. Antares heeft magnitude 1 en kan je op hetzelfde moment waarnemen zo’n 

10° boven de horizon, op zo’n 5° van de Maan in de richting van het geografische zuiden. 

De dag voordien op ditzelfde moment staat de Maan in het zuidwesten in de 

Weegschaal, de dag nadien is de Maan op weg naar de Boogschutter. De dichtste 

nadering van de Maan en Antares vindt plaats onder de horizon.

Vrijdag 10 09   Verschijnselen van de Jupitermanen

De komende nachten zijn er weer een aantal verschijnselen van de vier Galileïsche 

manen van Jupiter. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag kan je Io in samenstand 

zien met Callisto. Om 2.49 uur staat Io onder Callisto. Wat later om 3.33 uur staat Io dan 

weer net onder Ganymedes. Dus Ganymedes en Callisto kunnen ook niet ver uit elkaar 

staan. Ze naderen elkaar zelfs en de volgende avond om 21.52 uur kan je Ganymedes

onder Callisto waarnemen. De komende dagen zijn er nog een aantal verschijnselen te 

zien. Meer info in de Hemelkalender of op hemel.waarnemen.com.

Maandag 13 09   Maan in Eerste kwartier 

Om de Maan waar te nemen zijn de dagen rond Eerste Kwartier het meest geschikt. De 

Maan is ’s avonds, en het eerste deel van de nacht zichtbaar. Rond de grenslijn tussen het 

verlichte deel en schaduwdeel, de terminator, zijn deze dagen de langste schaduwen te 

zien, wat voor een dieptezicht zorgt waardoor waarnemen en foto’s op hun mooist zijn!

Antares

Afbeelding 1. 12 09 2021, 20.30 uur, 0-20°, Z - ZW, Maan met Antares. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
14 09
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Dinsdag 14 09   Unieke posities van planeten op hun baan rond de Zon

Mercurius in grootste oostelijk elongatie en Neptunus in oppositie

Tijdens hun tocht rond de Zon bereiken de planeten unieke posities ten opzichte van de Zon en hun 

waarnemer op Aarde. Elk van deze posities kregen een naam. Voor de binnenplaneten kan je de cirkel 

van Venus volgen op de nevenstaande figuur en voor de buitenplaneten kan je Mars volgen. 

Vandaag bereikt Mercurius zijn grootste oostelijke elongatie. Dit is de grootste hoek tussen de Zon en 

de planeet ten opzichte van de Aarde. Ondanks zijn ideale positie voor binnenplaneten om hem te 

kunnen waarnemen, is hij niet zichtbaar. Dit omdat hij te laag boven de horizon zit voor ons. 

Neptunus bereikt dan weer zijn oppositie. 

Hij staat dus aan de andere kant van de Zon. Dit is de ideale positie om buitenplaneten waar te nemen. 

Hierdoor komt hij op als de Zon ondergaat en omgekeerd. Neptunus is de verste planeet en dus ook de 

minst heldere planeet, met een magnitude van 7,6 is hij dus enkel met een telescoop waarneembaar. 

Afbeelding 1. Posities van planeten 
op hun baan rond de Zon. 
Bron: Astropolis. 

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


Waarnemingen 
14 09 - 15 09
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Dinsdag 14 09   Sterbedekking van SAO 186612 door de Maan

Een mooie sterbedekking door de Maan op een treffelijk uur die je met de verrekijker 

gemakkelijk moet kunnen zien. Hopelijk mooi weer!

Begin maar te kijken om 20h45 zodat je de ster linksonder de maan duidelijk ziet en ze 

ziet naderen. Mocht de maan een klok zijn, dan op de plaats waar het 7.30uur is. 

Wanneer zag je ze verdwijnen ? Laat het ons weten via info@astrolab.be ! Veel moeilijker 

qua concentratie is het weder verschijnen waarnemen: begin maar kijken om 21h35 aan 

de rechts heldere onderkant van de maan.  Op de maanklok bij 5h. Als je aandachtig bent 

en/of geluk hebt zie je de ster plots oppoppen. Voor gevorderden : iets om misschien te 

filmen ? En supergevorderden zorgen dan nog dat de tijd op de video staat van een 

atoomklok. Wanneer zag je het gebeuren?

Woensdag 15 09 Algol in minimum 

Kijk opeenvolgende avonden voor en na 15 september eens naar de ster Algol in het 

sterrenbeeld Perseus en natuurlijk ook de avond van 15 september na middernacht.  Dan 

zou je moeten merken dat Algol een stuk minder helder is in vergelijking met de andere 

avonden. En als je, als het weer het toelaat, terugkijkt op 18 september, maar even voor 

middernacht, dan zie je hetzelfde weer gebeuren. Zo heb je een idee van de periode, de 

tijdsduur waarna het weer gebeurt.

Men heeft dat al heel lang in de gaten en verzon allerlei verhalen, maar het zijn gewoon 

twee sterren die rond elkaar draaien en wij die precies de zwakkere ster voor de heldere 

"zien" passeren, zodat  het samengestelde beeld wat zwakker wordt. Een geluk dus dat 

we juist in dat baanvlak liggen, zodat we die bedekking kunnen zien. Veel sterren zijn 

dubbel en draaien rond elkaar, maar het vlak waarin ze rond elkaar draaien gaat praktisch 

nooit min of meer richting aarde. Je vindt meer info in de Hemelkalender van de VVS, 

jaargang 2021, p 21 en p 138. Kaartje en calculator vind je Engelstalig op 

https://skyandtelescope.org/observing/the-minima-of-algol/

Je vindt nog veel meer (historische) info op https://en.wikipedia.org/wiki/Algol . Op 

avonden met minder goed weer, de moeite om eens allemaal te bekijken als "armchair

astronomer"

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://skyandtelescope.org/observing/the-minima-of-algol/
https://en.wikipedia.org/wiki/Algol
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Het dikke boek van 

ons bijzondere heelal
Een prachtig dik exemplaar vol weetjes over het heelal. Het boek zit niet alleen vol 

met uitgebreide informatie over ons Zonnestelsel met al zijn planeten en hun 

manen. Maar ze gaan ook verder richting de Oortwolk, andere sterren, nevels tot 

zelfs verschillende sterrenstelsels. Bovendien is alles mooi geïllustreerd met foto’s 

en tekeningen.  Het is een pareltje om in je boekenkast te zetten, door de 

goudkleurige zijkanten van de bladzijden. 

Afbeelding 1: Boekcover Het dikke boek van ons bijzonder 
heelal. Bron: Lannoo https://www.lannoo.be/nl/het-
dikke-boek-van-ons-bijzondere-heelal

• Auteur: Will Gater

• Uitgever: Lannoo

• EAN: 9789401473033

• Leeftijd: 10 – 14 jaar

• Prijs: €19,99

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.lannoo.be/nl/het-dikke-boek-van-ons-bijzondere-heelal


Sterrenbeeld van de week

Cassiopeia

Cassiopeia één van mijn favoriete sterrenbeelden. Na 

de steelpan van de Grote Beer was dit het volgende 

sterrenbeeld dat ik aan de hemel kon vinden. Tot 

hilariteit van mijn vrienden, toen ik op scoutskamp 

zei: “ Hey, Cassiopeia!” Het sterrenbeeld bestaat uit 

heel wat heldere sterren waardoor het makkelijk 

herkenbaar is. Het bevat verschillende open 

sterrenhopen zoals M52 en M103. Daarnaast bevat 

het ook nog een aantal nevels zoals de Zeepbelnevel, 

NGC 7635 en de Pacmannevel, NGC 281
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Cassiopeia kan je makkelijk herkennen aan 

de W-vorm die je kan vinden in het 

Noorden. Let wel op, de letter W kan soms 

eens op zijn kop staan (M), of zoals nu rond 

22.00 uur, dan staat de W op haar zij. 

Stappenplan

• Lokaliseer eerst de Poolster met 

behulp van de Grote beer. (rode 

lijn)

• Maak een nieuwe lijn vanaf de 

ster die het verbindingspunt is 

tussen de steel en pan naar de 

Poolster.  (oranje lijn) 

• Teken die lijn even ver door aan 

de andere kant van de Poolster 

en je zal aan het eindpunt van de 

W komen van het sterrenbeeld 

Cassiopeia. 

Afbeelding 3. 11 09 2021, 22.00 uur, Cassiopeia en 
omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium.

Afbeelding 2. Stappenplan Cassiopeia aan de hemel. Bron AstroLAB Iris. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Cassiopeia. Bron Astropolis. 

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


Weetje van de week 

ESERO
Deze week, bij het begin van het schooljaar, richten we ons op de leerkrachten. De ruimte is een 

prachtig thema om rond te werken, zowel in kleuter-, lager – als middelbaar onderwijs. Via het 

educatief programma van ESA, European Space Agency, is dat iets makkelijker. Ze hebben 

namelijk ESERO opgericht, European Space Education Resource Office. Een schoolprogramma 

met verschillende partners om in (STEM-) lessen sterrenkunde en ruimtevaart als inspiratiebron 

te gebruiken. 

Op hun website https://esorobelgium.be kan je lesmateriaal vinden over verschillende thema’s 

voor de verschillende graden. Hoe ziet de maan eruit? Kan je leven op Mars? Magnetisme, 

exoplaneten, … zijn maar een paar onderwerpen. 

Naast lesmateriaal zijn er ook een aantal wetenschappelijke projecten, waar je als school kan aan 

deelnemen. Zoals Asgard en Cansat, waar je een eigen wetenschappelijk experiment bouwt om 

dan in de lucht te sturen. 

Daarnaast kan je ook bijscholingen of opleidingen volgen in verband met de verschillende 

projecten of over ander thema’s. Zo kan je bij Astropolis terecht om raketten te leren lanceren. Al 

deze opleidingen zijn gratis voor leerkrachten of leerkrachten in opleiding.  
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Afbeelding 1. 0verzicht vormingen via Esero najaar 2021. Bron Esero Belgium. 

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


FOTO van de Week 
• Siegmund en Rudy Bruyland

• Jupiter met rode oog en 3 manen, van links naar rechts: Ganymedes, Europa en Io. 

• Telescoop: Omegon 10 inch dobson (manueel)

• Camera: ZWO asi 462mc

• Filter: ZWO UV/IR cut filter

• Programma: SharpCap, Autostakkert(ongeveer 2200 frames), Registax, Gimp



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

AstroLAB Iris en Astropolis.

www.astrolab.be

info@astrolab.be

www.facebook.com/astrolabiris   

www.astropolis.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astropolis.be   

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Een realisatie van :

http://www.astrolab.be/
http://www.facebook.com/astrolabiris
http://www.astropolis.be/
http://www.facebook.com/astropolis.be

