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Planeten

Venus gaat onder in het zuidwesten, en zal steeds 

zichtbaarder worden. Op 7 november komt ze uit de 

avondschemering tevoorschijn rond 17.45 uur, op een hoogte 

van 8°. Je kan haar volgen tot ze ondergaat rond 19.15 uur.

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

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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Mercurius blijft in de eerste week van november nog net 

zichtbaar aan de ochtendhemel, laag in het oosten. Daarna is 

hij in november niet meer zichtbaar.

Mars is niet zichtbaar.

Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds enkele uren zichtbaar. Ze verschijnen uit de 

avondschemering in het zuidzuidoosten in sterrenbeeld Steenbok beide op zo’n 20° boven de 

horizon. Saturnus gaat op 7 november onder rond 22.30 uur en Jupiter rond middernacht.

Uranus is de hele nacht zichtbaar. Hij komt 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. Op 5 

november staat Uranus in oppositie met de Zon.

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

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

Voor Jupiter en zijn vier Galileïsche 

manen zijn vele mogelijke 

samenstanden zichtbaar! 

Samenstanden Jupiter en manen via 

hemel.waarnemen.com

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


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

01.11.21 7:34 12:26 17:17 6:59 17:52 2:36 16:19 19

02.11.21 7:36 12:26 17:15 7:01 17:50 3:56 16:35 11

03.11.21 7:38 12:26 17:14 7:03 17:48 5:20 16:52 5

04.11.21 7:40 12:26 17:12 7:05 17:47 6:46 17:11

05.11.21 7:41 12:26 17:10 7:06 17:45 8:16 17:35 0

06.11.21 7:43 12:26 17:09 7:08 17:44 9:48 18:07 2

07.11.21 7:45 12:26 17:07 7:10 17:42 11:14 18:50 7

08.11.21 7:46 12:26 17:06 7:11 17:41 12:30 19:48 14

09.11.21 7:48 12:26 17:04 7:12 17:40 13:28 20:59 23

10.11.21 7:50 12:26 17:02 7:14 17:38 14:10 22:17 33

11.11.21 7:52 12:27 17:01 7:16 17:37 14:40 23:38

12.11.21 7:53 12:27 17:00 7:17 17:36 15:03 55

13.11.21 7:55 12:27 16:58 7:19 17:34 0:56 15:20 65

14.11.21 7:57 12:27 16:57 7:21 17:33 2:10 15:35 75

15.11.21 7:58 12:27 16:56 7:22 17:32 3:22 15:49 83

De James Webb Ruimte                       

Telescoop wordt gelanceerd op 18 december 

2021! Ondertussen is deze al toegekomen op de 

lanceerbasis van Kourou in Frans Guyana. Hij zal 

met een Ariane 5 raket gelanceerd worden. Deze 

grootste ruimtetelescoop ooit kijkt via het IR, het 

infrarood licht, scherper en dieper in het heelal 

dan ooit tevoren. Het IR licht kunnen wij niet zien 

met onze ogen. De telescoop kan via het IR licht 

door gaswolken en stof kijken. Hij wordt 

afgeschermd van de zon door een speciaal

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-shares-webb-
telescope-media-briefing-schedule-resources

zonneschild en werkt bij een temperatuur van -234°C. De spiegels zijn bekleed met goud omdat goud 

het infrarood licht heel goed reflecteert. Wil je meer info over de werking van de Webb telescoop, neem 

een kijkje op https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/observatory/index.html

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-shares-webb-telescope-media-briefing-schedule-resources
https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/observatory/index.html


Planetoïden, 
meteoren, kometen 
en satellieten
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Ceres kan je met een telescoop vinden in 

sterrenbeeld Stier. Op 3 november staat Ceres in 

conjunctie met Aldebaran. De baan van Ceres is 

in het geel hiernaast weergegeven van 1 tot 11 

november, dit van het oosten van Aldebaran naar 

het westen ervan. Op 27 november staat Ceres  

in oppositie met de Zon. Op dat moment is ze 

het helderst, met een magnitude van 7. Dan is ze 

te zien met een verrekijker! Daarna blijft ze goed 

te zien, terwijl ze terug minder helder wordt, 

rond het midden van januari heeft Ceres terug 

magnitude 8.

Kometen Er zijn op dit moment geen kometen met het blote oog waar te nemen. Komeet 

67P/Churyumov-Gerasimenko is misschien met een verrekijker waarneembaar, zeker met een 

telescoop. Voor meer info, volg deze link naar hemelwaarnemen. Kometen

ISS International Space Station. 

Het ISS kan je zien van 1 tot 9 november, daarna is het even 

wachten tot 20 november. 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

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

Meteoren Elke avond zijn er wel enkele meteoren of vallende sterren te zien, bij volle 

maan natuurlijk veel minder. De Tauriden, geassocieerd met komeet Encke, zijn actief van 20 

10 tot 30 11, met een weinig uitgesproken maximum rond 12 november. Meteorenzwermen

Afbeelding 1. Ceres en Aldebaran. Bron Stellarium

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.

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/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2021.html#07
https://findstarlink.com/
https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink


Waarnemingen 
1 11 - 3 11
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Woensdag 3 november     De tijdsvereffening bereikt max van 16 m 27 s 

Woensdag 3 november     Planetoïde Ceres bevindt zich 7’ ten zuiden 

van de ster Aldebaran in sterrenbeeld Stier 

Dinsdag 2 november     

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko staat in het perihelium 

Ceres kan je met een 

telescoop vinden in 

sterrenbeeld Stier, in 

het geel in de 

afbeelding hiernaast. 

Beginnende bij zijn 

positie op 2021/IX/1 en 

als laatste 30/XI/2021. 

Ceres heeft magnitude 

7,6 en je kan hem dan 

ook uitzonderlijk zien 

met een verrekijker! 

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko staat in sterrenbeeld Stier, en heeft magnitude 

10. Je kan de komeet waarnemen met een telescoop en/of fotografisch. Rond 6.30 uur 

staat de komeet 20’ ten noorden van M 35, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld 

de Tweelingen. De Komeet en open sterrenhoop liggen op de grens tussen Stier en 

Tweelingen.

Vandaag staat de zon om 12u 43m 33s in winteruur, op haar hoogst in het zuiden. Hoe 

zit dit ineen? Er is een verschil in tijd omdat de zon er niet exact 24 klokuren over doet 

van 12 uur ‘s middags tot de volgende dag 12 uur ‘s middags. Dit verschil heet 

tijdsvereffening, en vandaag zal de zon 16 min 27 s eerder op haar hoogst in het zuiden 

staan dan 13 uur wintertijd. Dit verschil is zeer goed te zien bij zonnewijzers! 

Ceres
3 nov

Afbeelding 1. Reis van Ceres in sterrenbeeld Stier. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
3 11 - 7 11
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Donderdag 4 november     Nieuwe Maan 

Vrijdag 5 november     Uranus staat in oppositie met de Zon    

Zondag 7 november     

De smalle sikkel van de Maan is te zien op 6° ten westen van de 

planeet Venus 

Uranus heeft een magnitude van 5,7 en 

staat in de Ram. Rond 20 uur, in het 

oosten, staat Uranus 27° boven de horizon. 

Gezien er enkele sterren in de buurt staan, 

die weinig bekend zijn en ongeveer 

dezelfde magnitude hebben, is Uranus iets  

moeilijker te vinden. Als je vele avonden 

kijkt, dan zie je zijn verplaatsing tussen de 

sterren, een uitdaging!

Zondag 7 tot woensdag 10 november     

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko staat minder dan 2° van de ster 

Pollux in sterrenbeeld Tweelingen.

Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko heeft magnitude 10. De komeet waarnemen is 

niet makkelijk, je hebt zeker een telescoop nodig. Maak een foto en stuur door naar ons!

Woensdag 3 november     

Maansikkel, ster Spica en planeet Mercurius zijn samen zichtbaar 

In het oosten kan je ‘s ochtends rond 6.30 uur de maansikkel, de ster Spica en de planeet 

Mercurius zien! Vrij zicht in het oosten is nodig gezien Mercurius en Spica laag bij de 

horizon staan. Gebruik indien nodig een verrekijker.

Afbeelding 1. Uranus Bron Stellarium

Zeemonster

Plejaden

Bharani, Ram

Uranus

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


Waarnemingen 
8 11 - 12 11
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Donderdag 11 november

Maan staat in Eerste Kwartier 

Vrijdag 12 november 

Maximum van meteorenzwerm Tauriden

De meteorenzwerm Tauriden is actief tussen 20 oktober en 30 november. Het 

maximum ligt rond 12 november, maar niet echt uitgesproken sterk. Er is lage 

activiteit, daarnaast komen er vaak vuurbollen voor met een nalichtend spoor. Het is 

zeker de moeite waard om bij helder weer eens naar de nachtelijke hemel te turen!

Donderdag 11 november     

De Maan staat 5° ten zuiden van Jupiter. 

De Maan verplaatst zich aan de hemel zo’n 13° in 24 uur. De planeten Jupiter en 

Saturnus staan nu zo’n 15° van elkaar. Vandaar dat de Maan gisteren dichtbij Saturnus 

staat en vandaag dichtbij Jupiter.

De Maan is te bewonderen aan de avondhemel, het is een goed moment om rond 

Eerste Kwartier foto’s te nemen van de kraters of van het schaduwspel rond de 

terminator. Dat is de scheidingslijn tussen dag en nachtkant van de Maan.

Maandag 8 november en de komende dagen

De Maan, Venus, Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds samen te zien 

van 19 - 22 uur van het zuidoosten tot het zuidwesten. 

Woensdag 10 november     

De Maan staat 5° ten zuiden van Saturnus. 

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


Waarnemingen 
13 11 - 15 11
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Zondag 14 november     

Op de Maan is de regenboogbaai Sinus Iridum, ‘golden handle’ te zien. 

Op de Maan is de regenboogbaai, Sinus 

Iridum deze avond mooi te zien.

Het is een samenspel van veel factoren! 

Zaterdag 13 november

Sterbedekking door de Maan van ster ZC 3458  

Ster ZC 3458 heeft magnitude 6. De bedekking begint om 21.49 uur aan de donkere 

noordelijke rand van de Maan, niet ver van de terminator. Het is een korte bedekking, bijna 

een rakende bedekking.

Je vindt de gegevens over deze en andere sterbedekkingen door de Maan via volgende link:

https://hemelkalender.space/sterbedekkingen-door-de-maan-2021/

De gegevens worden er gegeven voor de locaties van de zes volkssterrenwachten.

Afbeelding 1. Regenboogbaai, Sinus Iridium op de Maan.
Bron Stellarium

Sinus Iridum

Afbeelding 2. Door 
Clementine probe -
http://lpod.org/copper
mine/displayimage.ph
p?pos=-551, Publiek 
domein, 
https://commons.wiki
media.org/w/index.ph
p?curid=2237471

Wat we zien van de regenboogbaai is een krater, met een 

diameter van 260 km met aan de noordelijke rand het 

Juragebergte. Hoe is dit ontstaan?

Daarvoor kijken we best eerst naar het grotere Imbrium

Basin dat er iets onder ligt, dit ontstond 3,8 miljard jaar 

geleden. 650 miljoen jaar later sloeg een brokstuk uit de 

ruimte in op de noordrand van het Imbrium Basin. Het 

Sinus Iridum is geboren, zo’n 3,2 miljard jaar geleden! 

Later liep het Imbrium Basin vol met lava, waardoor de 

zuidelijke kraterrand van Sinus Iridum wat kantelde naar 

het centrum ervan. Uiteindelijk stroomde de lava over de 

zuidelijke kraterrand tot in Sinus Iridum.

De noordelijke rand, het Jura gebergte, bleef erboven uit 

steken. Door de stand van de Maan, verlicht door de Zon, 

in het schaduwspel rond de terminator, zien we deze 

regenboogbaai, als een ‘gouden oortje’ of ‘golden 

handle’.

Sinus Iridum

Imbrium Basin

Imbrium Basin

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://hemelkalender.space/sterbedekkingen-door-de-maan-2021/
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Hoe word ik 

astronaut?

Titel: Hoe word ik astronaut? 

Auteurs: Govert Schilling en André 

Kuipers

Uitgeverij: WPG Kindermedia

Aantal bladzijden: 96

ISBN: 9789493236028

Prijs: € 15.99

Droomt je kind of kleinkind ervan om astronaut te worden? Misschien is dit nieuwe boek wel 

het ideale cadeau voor Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, … Wat kom je allemaal te weten? 

Lees de beschrijving onder de foto met meer uitleg over het boek van de uitgeverij

Astronaut is misschien wel het spannendste beroep dat er bestaat. Maar… hoe word je het? In dit 

superinteressante boek ontdek je wat je allemaal moet doen voordat je als astronaut een ruimtereis kunt 

maken. Wat voor trainingen krijg je en wat moet je allemaal leren? En het leuke is: met sommige dingen 

kun je vandaag al beginnen! Maak bijvoorbeeld een ritje in een achtbaan en ontdek hoe goed jij tegen G-

krachten kunt. Of ervaar onder water een klein beetje hoe het is om gewichtloos te zijn. André Kuipers 

weet er alles van. Hij woonde en werkte in totaal 204 dagen in het internationale ruimtestation ISS. Govert 

Schilling is wetenschapsjournalist en weet alles over de maan, de planeten en de sterren. Samen schreven 

ze het ultieme handboek voor toekomstige ruimtevaarders, boordevol interessante weetjes en feiten. Voor 

alle kinderen die dromen van reizen door de ruimte, of daar gewoon meer over willen weten. Met 

illustraties van Daniëlle Futselaar. Passend bij het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil.

Bron voor foto en tekst: © 2021, Kinderboeken.nl | Onderdeel van WPG Uitgevers 

https://www.kinderboeken.nl/boek/hoe-word-ik-astronaut/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.kinderboeken.nl/boek/hoe-word-ik-astronaut/


Sterrenbeelden van de week

Pegasus
Pegasus is een groot sterrenbeeld. Vooral het grote 

vierkant valt op. De ster  And, alfa Andromeda, in 

de linkerbovenhoek deelt Pegasus met sterrenbeeld 

Andromeda.

M15 is een mooie bolvormige sterrenhoop, ook het 

spiraalvormig sterrenstelsel NGC 7331 is de moeite 

om op te zoeken aan de nachtelijke hemel.

Binnen het vierkant kan je sterren tellen en met een 

kaartje of tabel daaruit de grensmagnitude bepalen.

Dat brengt ook de lichthinder in kaart. Later daarover 

meer!
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Pegasus komt begin november uit de avondschemering in het oostzuidoosten, tussen de 30° en 60° boven de 

horizon. Hij gaat onder in het westnoordwesten rond 4 uur.

Stappenplan

Afbeelding 2. 
Pegasus en 
omliggende 
sterrenbeelden. 
Bron Stellarium.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Pegasus. Bron Astropolis. 

Sterrenbeeld Zwaan met 

ster Deneb, en 

sterrenbeeld Arend met 

ster Altair liggen ten 

westen van Pegasus.

Sterrenbeelden 

Waterman en Steenbok, 

en de planeten Jupiter en 

Saturnus liggen ten 

zuidwesten van Pegasus.

Ten oosten vind je de 

sterrenbeelden 

Zeemonster en Vissen.

Deneb, Zwaan

Pegasus
Vissen

Zeemonster

Waterman

Arend

Lier

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


Weetje van de week 

Speciale relativiteit deel 1  

Op het eind van de jaren 1800 zat men met een vervelend probleem. Tijdens het meten van de 

lichtsnelheid, merkte men op dat, onafhankelijk van de snelheid van de bron en/of meettoestel, 

men altijd dezelfde snelheid vond. 

Wat raar is, omdat als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een voorwerp die je werpt vanaf een 

rijdend voertuig, de snelheid van het voorwerp de werpsnelheid is plus de snelheid van het 

voertuig. Of omgekeerd als je tegen de wind inrijdt, de windsnelheid die jij voelt vermeerderd is 

met jouw eigen snelheid. Dat is wat wij ervaren met bewegende dingen in ons dagelijks leven. 

Licht leek zich daar niets van aan te trekken. 

In de formules die Maxwell nog eerder opstelde voor elektromagnetisme en de bijhorende 

golven, waar ons zichtbaar licht deel van uit maakt, kon men de lichtsnelheid afleiden uit twee 

gewone natuurconstantes, zonder dat men ook maar ergens rekening moest houden met 

snelheid van bron of waarnemer. De lichtsnelheid blijkt gewoonweg een vast iets, overal en voor 

iedereen, bewegen of niet.
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90km/uur

60km/uur

De relatieve snelheid = 
de snelheid van de trein gemeten 
door de auto is 30km/uur. 

Afbeelding 1. Relatieve snelheid. Bron. AstroLAB Iris. 

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


FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke 

• Zon met protuberans



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :
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