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Planeten

Venus zal in het zuidwesten steeds zichtbaarder worden. 

Venus gaat onder bij het einde van de nautische schemering. 

Rond 15 augustus gaat Venus onder om 20.15 uur.

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo wenst over de planeten. 

Uranus is de hele nacht zichtbaar. Hij staat op in het 

oostnoordoosten, in de Ram. Hij is waarneembaar met een 

verrekijker, zijn magnitude is 5,7. Hij blijft zichtbaar tot hij in de 

ochtendschemer verdwijnt. 

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 ‘s avonds enkele uren zichtbaar. Ze verschijnen uit de 

avondschemering in het zuidoosten in sterrenbeeld Steenbok, beiden op zo’n 17° boven de 

horizon. Saturnus gaat onder rond 1.45 uur en Jupiter rond 3.15 uur.

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

Je vindt hem zeker met een telescoop tussen Waterman en Vissen. 

Mercurius is nog niet zichtbaar, in de tweede helft van oktober 

verschijnt Mercurius terug aan de nachtelijke ochtendhemel, 

het wordt een periode waarbij hij goed te zien zal zijn.

Mars is niet zichtbaar.

Voor Jupiter en zijn vier 

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

1 10 - 15 10
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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 II Europa, III Ganymedes en IV Callisto. Deze vier manen vertonen een mooi schouwspel 

in hun banen rond Jupiter. Wil je ze waarnemen, neem wat tijd voordien om alles klaar te 

zetten om niets te missen. Zie volgende bladzijde voor het ‘slingerdiagram’.

Voor een lijst met alle verschijnselen van de Jupitermanen, gebruik volgende link.

http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2021.html#okt

Hieronder geven we er enkele mee, de tijdstippen in ons Hemeljournaal geven we voor Ieper.

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 2 10  21.05 uur Callisto staat 8” ten zuiden van Ganymedes

Zaterdag 2 10   Vanaf 20 uur tot het ondergaan rond 3 uur, staan de vier Galileïsche manen 

ten oosten van de planeet.

Zondag 3 10 1.30 uur Io staat 4” ten zuiden van Europa.

Dinsdag 5 10   Vanaf het verschijnen uit de avondschemering 19.30 uur tot het ondergaan 

om 0.28 uur, staan de vier Galileïsche manen ten westen van de planeet.

Dinsdag 12 10   2.49 uur Europa staat 15” 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 van Jupiter beweegt. Volg de bewegingen een tijdje tevoren.

Donderdag 14 10   20.44 uur Bedekking van Io door Jupiter, zie afbeelding rechts, 

bron Stellarium

0.12 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. 

Hieronder beschrijven we één nacht, zie voor meer overgangen, bijna dagelijks: 

http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2021.html#okt

Maandag 4 10 19.45 uur Bij verschijnen uit avondschemer is de schaduw van Callisto te zien op het 

oppervlak van Jupiter.

20.20 uur Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter.

20.53 uur De schaduw van Ganymedes trekt over Jupiter. 

23.25 uur De schaduw van Callisto verlaat het oppervlak van Jupiter.

0.27 uur De schaduw van Ganymedes verlaat Jupiter.

Tussen 20.53 uur en 23.25 uur zijn dus twee schaduwen, van Ganymedes en Callisto te zien op Jupiter!

Io
Jupiter

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2021.html#okt
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2021.html#okt


Jupiter en zijn Galileïsche manen
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De manen van Jupiter hebben voorspelbare banen. Als je die banen elke dag van de maand 

in een diagram uitzet waarbij Jupiter zelf in het midden staat, en zijn diameter in het grijs, 

dan bekom je onderstaand ‘slingerdiagram’ van oktober, afkomstig van 

hemel.waarnemen.com. http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php

Zo kan je elke nacht de plaatsen van de maantjes voorspellen. Voor meer gegevens over 

Jupiter, en de slingerdiagrammen van volgende maanden, volg onderstaande link.

http://hemel.waarnemen.com/#jupiter

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat.php
http://hemel.waarnemen.com/#jupiter


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 Doorgang Ondergang

Burgerlijke 
schemering Maan

Opkomst

Onder-

gang
Opkomst

Verlicht 
deel %

Begin Einde

01.10.21 7:43 13:32 19:20 7:10 19:53 0:56 17:49 32

02.10.21 7:45 13:32 19:18 7:12 19:51 2:08 18:17 23

03.10.21 7:46 13:31 19:16 7:13 19:49 3:24 18:39 15

04.10.21 7:48 13:31 19:14 7:15 19:46 4:44 18:58 8

05.10.21 7:49 13:31 19:11 7:17 19:44 6:05 19:15 3

06.10.21 7:51 13:31 19:09 7:18 19:42 7:27 19:32

07.10.21 7:53 13:30 19:07 7:20 19:40 8:52 19:50 0

08.10.21 7:54 13:30 19:05 7:21 19:38 10:19 20:11 3

09.10.21 7:56 13:30 19:03 7:23 19:36 11:47 20:37 9

10.10.21 7:58 13:30 19:01 7:25 19:34 13:14 21:12 17

11.10.21 7:59 13:29 18:58 7:26 19:31 14:34 21:59 26

12.10.21 8:01 13:29 18:56 7:28 19:29 15:40 23:00 37

13.10.21 8:02 13:29 18:54 7:29 19:27 16:31

14.10.21 8:04 13:29 18:52 7:31 19:25 0:13 17:07 59

15.10.21 8:06 13:28 18:50 7:33 19:23 1:31 17:34 70

Nasa bouwt een maanrover genaamd VIPER. 

‘Volatiles Investigating Polar Exploration Rover’. Op 21 

september is beslist dat hij op de zuidpool van de Maan zal 

landen in de Nobile Crater, in de westelijke rand ervan. De 

zuidpool van de Maan is zeer koud, en men is vooral 

geïnteresseerd in gebieden die deels of permanent in de 

schaduw liggen. Opletten dus dat hij zijn zonnepanelen op 

tijd naar de zon kan richten. VIPER is de eerste rover 

uitgerust met lampen! VIPER zal de oppervlakte en bodem 

onderzoeken, op zoek naar water en andere grondstoffen. 

Daarvoor zal hij gedurende 100 dagen 16 tot

Bron Nasa
https://moon.nasa.gov/system/news_items/list_vie
w_images/166_viper-at-Nobile-preview.png

24 km afleggen. Uitgerust met sensoren, lampen en boormateriaal zal hij eventueel water of ijs en 

grondstoffen in kaart brengen. Doel is kennis verwerven voor de toekomstige geplande lange termijn 

verblijven op de Maan. Alle nieuwe kennis draagt ook steeds bij aan ons begrip over het ontstaan en 

evolutie van het universum!

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


Planetoïden, 
meteoren, kometen 
en satellieten
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Ceres kan je met een telescoop vinden ten oosten van de 

ster Aldebaran in sterrenbeeld de Stier. Zijn magnitude daalt 

naar net iets minder dan 8 tegen eind oktober. De magnitude 

zal verder dalen tot 7, bij zijn oppositie op 27 november, om 

daarna weer te stijgen. Ceres kan dan ook met een 

verrekijker waargenomen worden! Voor meer gegevens over 

Ceres en over andere planetoïden, volg de bovenstaande 

link.

Kometen Er zijn op dit moment geen kometen om waar te nemen met het blote oog, wel 

met een telescoop. De zichtbaarheid van kometen is ook niet makkelijk voorspelbaar en 

wijzigt al eens. Volg voor meer info regelmatig deze link van hemelwaarnemen.com. Kometen

ISS International Space Station. Het ISS kan je tot 5 oktober 

zien, daarna is het wachten tot 22 oktober. Voor exacte uren en 

locaties kan je de volgende 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 

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 kan je wel enkele meteoren of vallende sterren bespeuren. Er zijn 

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

zichtbaar. De Draconiden (zie 8 okt.) hebben misschien een verhoogde activiteit.

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 
1 10 - 3 10
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Vrijdag 1 10   De planetoïde Ceres.

Afbeelding 2 – 3 - 4. 03 10 2021, 5.40 – 6.21 uur, O, Maan en η Leonis . Bron Stellarium

De planetoïde Ceres kan je de komende twee weken elke avond en nacht waarnemen tot 

ze in het zuidwesten in de ochtendschemering verdwijnt. Ceres staat op in het oosten rond 

23 u. ten zuiden van Aldebaran. Je kan Ceres zien met een telescoop, probeer de 

planetoïde ook te vinden met een verrekijker, want de magnitude zal dalen tot 7 bij de 

oppositie van 27 november.  

Afbeelding 1. 
4 10 2021, 
23.59 uur, 
15°, O.
Bron 
Stellarium

Zondag 3 10   Ster  Leonis wordt door de Maan bedekt. 

Op zondagochtend wordt een ster van het sterrenbeeld Leeuw bedekt door de Maan. Om  

5.40 uur verdwijnt de ster η Leonis achter de smalle verlichte maanrand . Om 6.21 uur 

komt ze terug tevoorschijn vanachter het niet verlichte deel van de Maan. De ster is van 

magnitude 3,5. Deze vrij lage magnitude maakt de bedekking makkelijk waarneembaar. 

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


Waarnemingen 
6 10 - 10 10
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Woensdag 6 10   Nieuwe Maan

Vrijdag 8 10   Mars in conjunctie met de Zon.

Vrijdag 8 10   Maximum van de Draconiden-meteoren. 

Zichtbaar van 6 tot 10 oktober.

Voor ons betekent dit dat we Mars niet kunnen waarnemen, omdat de Zon tussen ons 

en Mars staat. Voor de contacten met de Marsrover, Perseverance, en alle andere 

contacten met ruimtesondes op Mars of satellieten die Mars omcirkelen betekent dit 

een stop voor doorsturen van informatie, foto’s en commando’s. Het sterk geïoniseerd 

plasma van de  zonnecorona kan radiosignalen sterk verstoren.

Vlak vóór en na Nieuwe Maan zie je een smalle maansikkel. Je vindt deze vlak voor 

zonsopkomst in het oosten, gedurende de ochtenden van de twee dagen vóór Nieuwe 

Maan. Daarna vind je de maansikkel de eerste dagen na Nieuwe Maan, tijdens en net 

na de avondschemer in het westen. Hoe dichter bij Nieuwe Maan, hoe smaller 

natuurlijk en hoe moeilijker ze te zien zijn, gebruik een verrekijker! Soms kan je behalve 

de sikkel ook nog de rest van de Maan zien, dit noemen we het asgrauw schijnsel. De 

Maan wordt dan zwak verlicht door het weerkaatst licht van de Aarde.

De Draconiden zijn meestal niet goed zichtbaar. Dit jaar is er een kleine kans dat ze een 

ZHR van 10 halen, maar het zou ook 1 of 2 kunnen zijn zoals andere jaren. ZHR is het 

maximum aantal meteoren zichtbaar gedurende een uur. 

De waarnemingsvoorwaarden zijn goed. Het is donker genoeg, want het is een periode 

rond Nieuwe Maan. Gezien de radiant heel hoog staat, 80° boven de horizon, kunnen 

ze ook goed zichtbaar zijn. De radiant is het punt waar de meteoren lijken vandaan te 

komen aan de nachtelijke hemel.

Is het bewolkt of zijn er toch niet veel te zien, houd dan vooral de Orioniden met 

maximum rond 21 oktober en natuurlijk de Geminiden met maximum op 14 december 

in het oog!

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


Waarnemingen 
8 10 - 10 10
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Zaterdag 9 10   Samenstand van de smalle maansikkel, Venus en 

de ster Antares. 

Zaterdag 9 10   Mercurius in benedenconjunctie met de Zon.

Mercurius staat in benedenconjunctie met de Zon, hij staat tussen Aarde en Zon in. 

Daardoor is hij niet zichtbaar voor ons. Hij trekt van de avondhemel naar de 

ochtendhemel, en zal vanaf de tweede helft van oktober zichtbaar worden. 

Iets voor zonsondergang kan je beginnen met het zoeken van het trio Maan, Venus en 

de ster Antares. Je hebt slechts een korte periode om ze waar te nemen. Door de lage 

stand en de helderheid van de Zon. Vanaf 19.15 uur ongeveer tot 20. 30 uur, kan je een 

poging wagen om ze te spotten laag boven de zuidwestelijke horizon. Om 19.15 uur 

staan ze op een hoogte van ongeveer 8 graden. De Maan is slechts een zeer smalle 

sikkel en staat het hoogst. Schuin eronder staat de planeet Venus en iets meer naar 

links staat Antares de helderste ster van de Schorpioen. Geleidelijk aan zakt het trio 

onder de horizon en wordt het ook donkerder. Heb je vrij zicht op de zuidwestelijk 

horizon, dan kan je ze ook nog na 20.00 uur spotten. Dan stoort de Zon minder, maar 

staan ze op minder dan 5 graden boven de horizon. 

Vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 10 

Waarnemen van Maan samen met Jupiter, Saturnus, Venus en ster Antares

Jupiter en Saturnus kan je in het zuidoosten zien verschijnen uit de avondschemering, 

begin met kijken rond 19.30 - 19.45 uur, zo’n 20° boven de horizon. Beiden staan in het 

sterrenbeeld Steenbok. 

Rond 20 uur gaat in het zuiden, de Zuiderkroon onder, die staat onder de Boogschutter. 

Verschuif je blik verder naar het zuidwesten, daar gaat de Schorpioen onder, met de ster 

Antares zo’n 5° ten oosten van Venus, zo’n 3° boven de horizon.

Vanaf 8 oktober neemt de Maan deel aan deze lage samenstand aan de horizon rond 20 

uur. Op 8 oktober staat de Maan nog in het westzuidwesten, op 9 oktober heel dichtbij 

Venus in het zuidwesten en op 10 oktober staat de Maan in de Schorpioen in de 

nabijheid van Antares.

Jupiter en Saturnus staan hoger, zijn iets langer zichtbaar, maar om ze allen samen te 

zien kijk je best van 8 tot 10 oktober, vanaf de avondschemering met een vrij uitzicht in 

het zuidoosten, over het zuiden tot het zuidwesten. 

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


Waarnemingen 
11 10 - 15 10

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

Woensdag 13 10   Maan in Eerste Kwartier samen te zien met Saturnus.

Vrijdag 15 10   

Samenstand Komeet 6P/d’Arrest en bolvormige sterrenhoop M 55

De Maan staat in fase van Eerste Kwartier, en is ‘s avonds te zien in het zuiden, in de 

nabijheid van Saturnus. Fotografeer bij helder weer en stuur je foto’s door. 

Deze komeet kan je waarnemen met sterke telescopen en astrofotografen kunnen 

een foto maken van deze samenstand.

Komeet 6P/d’Arrest gaat door de buitenregio van de bolvormige sterrenhoop M 55, 

in het sterrenbeeld de Boogschutter.

Zoals ook gezegd op 8 en 9 oktober, dit vindt plaats zeer laag aan de horizon en vrij 

zicht is dus noodzakelijk.

De komeet is elke avond te zien, wij vermelden dit twee keer, telkens bij een mooie 

samenstand.

Maandag 11 10   Saturnus is stationair

Saturnus is op 11 10 stationair. Op de afbeelding hieronder kan je in gele lijn, zijn 

schijnbare weg zien aan de nachtelijke hemel, ten opzichte van de sterren, dit noemen 

we de retrograde beweging van Saturnus.

Ook Jupiter staat op de afbeelding zo kan je dit beter inschatten aan de hemel.

Er is een eerste stationair moment op 23 mei, sindsdien beweegt Saturnus schijnbaar 

teruglopend tot vandaag. Na het stationair zijn vandaag, beweegt Saturnus weer in de 

‘normale’ richting. 

Afbeelding 1. 11 10
2021, 20.00 uur, ZO, 
Saturnus stationair. 
Bron Stellarium

Saturnus stationair 23 05 2021 Saturnus stationair 11 10 2021

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

Simulator
Wil je later astronaut worden of ruimtevaartingenieur? Dan kan 

je nu al eens oefenen met de app Spaceflight Simulator. In deze 

app leer je raketten bouwen, ze lanceren maar, ook veilig leren 

landen. Je kan landen op verschillende locaties in ons 

zonnestelsel. 

Ideaal voor kinderen, want de app is vertaald, 

waardoor zij ook makkelijk hun weg kunnen terug 

vinden. Helaas zijn niet alle begrippen vertaald, maar 

toch voldoende om je weg te vinden in alle stappen. 

Daarnaast kan je nog verschillende tutorials vinden 

online om je verder te helpen. 

De app is zowel voor Android als voor Apple 

beschikbaar: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.S

tefMorojna.SpaceflightSimulator of 

https://apps.apple.com/us/app/spaceflight-

simulator/id1308057272

Afbeelding 1. Logo van de 
Spaceflight Simulator
Bron: Google Play

Afbeelding 2. Ontwerp deel van de Spaceflight
Simulator Bron: Google Play

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StefMorojna.SpaceflightSimulator
https://apps.apple.com/us/app/spaceflight-simulator/id1308057272


Sterrenbeeld van de week

Draak, Draco, (Dra)

De Draak is een vrij groot sterrenbeeld en is 

circumpolaire. Hierdoor kunnen we het 

sterrenbeeld het hele jaar door waarnemen. 

Het is wel minder opvallend dan zijn bekende 

buren de Kleine en de Grote Beer, de Zwaan 

en de Lier. Maar zeker eens de moeite waard 

om te bekijken. Het bezit verschillende 

dubbelsterren, zoals nu (ν) Draconis in de kop 

van de Draak, en deepsky-objecten. Zo is er 

M102 een elliptisch sterrenstelsel, een 

prachtige planetaire nevel NGC 6543, 

Caldwell 6 of de Kattenoognevel. 
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De staart van de Draak ligt tussen de Grote en de Kleine Beer. Dit maakt het natuurlijk vrij makkelijk 

om hem te vinden. Maar zijn staart is niet zo helder. Waardoor je hem in een stedelijke omgeving 

moeilijker zal vinden. Zijn kop is helder en kan je vinden met behulp van de Kleine Beer en de Lier.  

Stappenplan

• Zoek de Kleine Beer 

met behulp van de 

Grote Beer. 

• Zoek de ster Wega van 

de Lier met behulp van 

de Zomerdriehoek. 

• In het midden tussen 

de pan van de Kleine 

Beer en Wega van de 

Lier, staat de kop van 

de Draak. 

Afbeelding 2. 10 10 2021, 22.00 uur, Draak en omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Draak. Bron Astropolis. 

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


Weetje van de week 

Brocchi’s cluster 
of kapstok 

Een toevallige samenstand van sterren nabij het sterrenbeeld het Vosje en de Pijl. Je kunt het 

gemakkelijk zien met een verrekijker en het is al bekend sedert de 10° eeuw na Christus.

Het bestaat uit 10 sterren tussen magnitude 5 en 7, waarvan er 6 praktisch op een lijn liggen en 

dan nog 4 die een haakje lijken te vormen.

In ieder geval merkwaardig, maar je moet er niets meer achter zoeken. Hun afstand tot ons varieert 

tussen de 200 en 1400 lichtjaar ongeveer, om maar iets te zeggen. Het licht dat je opvangt is dus 

van nogal verschillende leeftijden. 

Je vindt het kapstokje nog, al of niet, net binnen de Zomerdriehoek gevormd door Wega, Deneb en 

Altair.

Albireo is de kop van de Zwaan en van daaruit kun je op zoek gaan. Of je kunt vertrekken vanuit het 

sterrenbeeldje de Pijl, met z'n twee typische sterren onderaan en dan met de verrekijker wat naar 

linksboven.

Profiteer ervan nu de zomersterrenbeelden vroeg op de avond nog zichtbaar zijn, terwijl het al 

vroeger donker is.
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Afbeelding 1 – 2. De Broncchi cluster en zijn omgeving. Bron: Stellarium. 
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FOTO van de Week 
• Franky Dubois

• Helder meteor op 11 september. 

• All-Sky camera bij AstroLAB Iris



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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