
16 TOT EN MET

77

© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

30 november 
2021

Eveneens 

verkrijgbaar als 
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Facebook en 
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Planeten

Venus gaat onder in het zuidwesten, en zal steeds 

zichtbaarder worden. Op 23 november komt ze uit de 

avondschemering tevoorschijn rond 17.30 uur, op een hoogte 

van 10°. Je kan haar volgen tot ze ondergaat rond 19.25 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 is niet 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 24° boven de 

horizon. Saturnus gaat op 23 november onder rond 21.45 uur en Jupiter rond 23.15 uur.

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. 

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#nov


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

16.11.21 8:00 12:27 16:54 7:24 17:31 4:33 16:03 90

17.11.21 8:02 12:28 16:53 7:25 17:30 5:43 16:17 95

18.11.21 8:03 12:28 16:52 7:26 17:28 6:53 16:34 98

19.11.21 8:05 12:28 16:51 7:28 17:27 8:03 16:55

20.11.21 8:06 12:28 16:49 7:29 17:26 9:12 17:21 100

21.11.21 8:08 12:28 16:48 7:31 17:25 10:18 17:54 98

22.11.21 8:10 12:29 16:47 7:33 17:25 11:18 18:38 94

23.11.21 8:11 12:29 16:46 7:34 17:24 12:09 19:31 89

24.11.21 8:13 12:29 16:45 7:36 17:23 12:50 20:34 82

25.11.21 8:14 12:30 16:44 7:37 17:22 13:21 21:44 74

26.11.21 8:16 12:30 16:44 7:38 17:21 13:46 22:57 65

27.11.21 8:17 12:30 16:43 7:39 17:21 14:06

28.11.21 8:19 12:31 16:42 7:41 17:20 0:13 14:23 45

29.11.21 8:20 12:31 16:41 7:42 17:19 1:30 14:39 35

30.11.21 8:22 12:31 16:41 7:44 17:19 2:49 14:55 25

http://hemel.waarnemen.com/maan

/eclipsen/maansverduistering_20211

119.html

Afbeelding 1. Plaatsen op Aarde waar de maansverduistering te zien is. 
Gebied 1: intrede in de bijschaduw is zichtbaar, bij ons aan de kust. In 
gebied 6 is de volledige maansverduistering zichtbaar. Bron 
http://robinfo.oma.be/nl/astro-info/verduisteringen/verduisteringen-2021/

Op 19 november 2021 vindt er        

een maansverduistering plaats. We 

kunnen, enkel aan de kust, het begin van deze 

verduistering waarnemen. Dit begin, het 

binnentreden in de bijschaduw, geeft een licht 

wazige Maan, dus geen scherp afgelijnde 

verduistering. Vandaar dat het moeilijk zichtbaar 

is. Omdat verduisteringen zeldzame fenomenen 

zijn, vinden we het wel vermeldenswaard!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering_20211119.html
http://robinfo.oma.be/nl/astro-info/verduisteringen/verduisteringen-2021/


Planetoïden, 
meteoren, kometen 
en satellieten
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Ceres kan je met een telescoop vinden in 

sterrenbeeld Stier. Op 27 november staat Ceres  

in oppositie met de Zon. Op dat moment is ze 

het helderst, met een magnitude 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. De foto hiernaast werd genomen 

door ruimtevaartuig Dawn in 2015 op een 

afstand van 13600 km. 

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

67P/Churyumov-Gerasimenko wordt helderder tot 31 december, en 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 20 tot 30 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 De Leoniden zijn actief en hebben hun maximum rond 17 november. Kijk vooral 

tussen 15 en 18 november. Elke nacht zijn er wel enkele meteoren of vallende sterren te zien.

Bij Volle Maan zoals nu het geval is, stoort het licht, en kan je minder meteoren zien dan 

wordt verwacht. Zie ook uitleg bij de waarnemingen van 16 en 17 nov. Meteorenzwermen

Afbeelding 1. Ceres. Bron Wikipedia, Nasa Dawn.

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 
15 11 - 19 11
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Vrijdag 19 november     

Gedeeltelijke maansverduistering, enkel aan de kust zichtbaar 

Di/Wo 16/17 november     De meteorenzwerm, de Leoniden

De Leoniden zijn doorgaans snelle meteoren, en in het verleden hebben deze al 

gezorgd voor ‘meteorenregens’. Deze keer verwacht men niet zoveel meteoren. Het 

beste moment om ze te zien is op woensdag vanaf 6 uur ‘s ochtends, men verwacht 

dan 5 tot 11 Leoniden per uur. Er zijn er iets meer meteoren waar te nemen, dit van 

andere meteorenzwermen, alles samen zo’n 23 à 24 meteoren per uur. Het is bijna 

Volle Maan, deze gaat onder op woensdag rond 5.42 uur, vandaar dat we rond 6 uur 

het meest kunnen genieten van dit schouwspel, als het helder weer is natuurlijk!

http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Leoniden_2021.html

De gedeeltelijke maansverduistering is ‘gedeeltelijk zichtbaar’ aan de kust. Enkel het 

binnentreden in de bijschaduw (zie afbeelding volgende bladzijde) is bij ons zichtbaar 

aan de kust. Wat je kan verwachten, is dat de Maan iets waziger wordt. Daarna gaat bij 

ons de Maan onder. Zie volgende bladzijde.

http://hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering_20211119.html

http://robinfo.oma.be/nl/astro-info/verduisteringen/verduisteringen-2021/

Vrijdag 19 november     Volle Maan 

De Volle Maan is de hele nacht zichtbaar. We zien de hele nacht dezelfde verlichte kant 

van de Maan. Toch is het moeilijker reliëf te zien dan bij Eerste of Laatste Kwartier.

Dat komt omdat er bij Volle Maan minder schaduwen te zien zijn, het licht dat op de 

Maan valt, komt namelijk vanuit de richting van de Aarde. Het vele maanlicht stoort bij 

het waarnemen aan de nachtelijke hemel. Wel geeft het mooie beelden in de natuur, 

en kunnen we er mooie sfeerfoto’s maken.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Leoniden_2021.html
http://hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering_20211119.html
http://robinfo.oma.be/nl/astro-info/verduisteringen/verduisteringen-2021/


Waarnemingen 
19 11
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Vrijdag 19 november

Vervolg gedeeltelijke maansverduistering, enkel aan de kust zichtbaar

Wat wij vandaag aan de kust kunnen zien is de Maan, 

die op haar baan, de bijschaduw binnentreedt. Zie 

afbeelding 1 en 2.

Afbeelding 1 en 2. Maansverduistering. Bron Astropolis

In afbeelding 2 betekent dit situatie nummer 2. 

De Maan wordt iets waziger, we zien geen 

schaduw die duidelijk afgelijnd is.

In Noord-Amerika is een ‘bijna volledige’ 

maansverduistering te zien, slechts een dun 

randje van de Maan zal nog door de Zon verlicht 

zijn. In Oost- en Centraal-Azië komt de Maan 

tijdens de eclips op, en is de eindfase te zien.

Dit is de langste maansverduistering van de 21e eeuw. 

Het is wachten op de totale maansverduistering van 16 

mei 2022, waar wij ook enkel het begin van kunnen 

zien. Op 5 mei 2023 is er een maansverduistering in de 

bijschaduw waar wij enkel het einde van kunnen zien. 

Op 28 oktober 2023 is er een gedeeltelijke 

zonsverduistering die zichtbaar is bij ons!

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


Waarnemingen 
20 11 - 27 11
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Vrijdag 26 november     

Titan staat in grootste oostelijke elongatie ten opzichte van Saturnus 

Zaterdag 27 november     

Dwergplaneet Ceres bevindt zich in oppositie met de Zon

Zie ook de bladzijde met de planetoïden. Vandaag staat Ceres in oppositie, en dat is 

meteen ook de reden dat Ceres nu zijn maximale helderheid magnitude 7 bereikt 

heeft. Voor een object met diameter 939 km op een afstand van zo’n 400 miljoen km is 

het nu het moment om hem waar te nemen met een verrekijker! Nadien wordt Ceres 

minder helder en kan je haar enkel met een telescoop bewonderen.

Zaterdag 20 november     

De Maan bedekt ster 51 Tau

De ster 51 Tau heeft magnitude 5,6. 

De bedekking begint om 6.17 uur voor 

waarnemers te Ieper, en eindigt om 7.02 uur 

als 51 Tau weer tevoorschijn komt.

Bij het begin van de bedekking staat de Maan 

25° boven de horizon, op het einde is dat 18°.

Gezien het Volle Maan is, is het een uitdaging 

om dit waar te nemen.

http://hemel.waarnemen.com/sterbedekking

/bedekking_20211120_0620.html
Afbeelding 1. 20 11 2021, 6.16 uur, 25°, ZZW, de 
Maan bedekt ster 51 Tauri. Bron Stellarium

51 Tau

Titan is goed te zien, en staat nu het verst ten oosten van Saturnus. Titan is de grootste 

maan van Saturnus, de enige maan in het zonnestelsel met een atmosfeer, en met een 

diameter die 50% groter is dan die van onze Maan. Zie ook de afbeelding op volgende 

bladzijde.

51 Tau
7.02 uur

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/sterbedekking/bedekking_20211120_0620.html


Waarnemingen 
27 11 - 30 11
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Zaterdag 27 november    De Maan in Laatste Kwartier

De Maan in Laatste Kwartier is zeer mooi om te bewonderen, zowel met verrekijker als 

telescoop, en is even bijzonder als Eerste Kwartier. Met het verschil, dat de Maan in 

Laatste Kwartier de uren voor zonsopgang zichtbaar is.

Zondag 28 november     Mercurius in bovenconjunctie met de Zon

Deze plaats op zijn baan zorgt ervoor dat we nu Mercurius niet kunnen zien. Dit duurt 

tot de laatste dagen van december, dan is Mercurius laag in het westen aan de 

avondhemel te zien.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Noorderlicht
Eind oktober was er noorderlicht te zien in Nederland. Het is zeer uitzonderlijk dat 

we zo ver van de polen het noorderlicht kunnen waarnemen. Het was dan ook 

slechts helemaal in het noorden van Nederland op de Waddeneilanden zeer zwak 

zichtbaar. 

Hoe ontstaat het poollicht? 

Er zijn drie belangrijke factoren 

die voor het ontstaan van het 

noorderlicht zorgen: de Zon en 

het magnetisch veld van de Aarde 

en de dampkringdeeltjes. 

Op de Zon moet er een 

zonnewind ontstaan. Dit een 

uitbarsting (van plasma) op de 

Zon. Hierdoor kunnen elektrisch 

geladen deeltjes in de ruimte

Hoe ziet het noorderlicht of poollicht eruit? 

Het is een wapperend gordijn van 

blauwgroene kleuren dat oplicht aan de 

nachthemel. Dat je makkelijkst kan 

waarnemen op de polen. In de omgeving van 

de Noordpool zie je dus noorderlicht of 

aurora borealis en in de omgeving van 

Antarctica, de zuidpool, zie je het zuiderlicht 

of aurora australis. In Nederland zag het er 

minder spectaculair uit. Het was een rode 

gloed die je in noordelijke richting kon 

waarnemen. 

zonnewind

magnetisch veld

worden geslingerd. Als deze uitbarsting in de richting van de Aarde gebeurt, dan kunnen de geladen 

deeltjes de Aarde bereiken. 

De Aarde is eigenlijk een zeer grote magneet met een noord- en een zuidpool. Rond elke magneet is 

er een gebied waarop de magneet werkt, het magnetisch veld. 

Het magnetisch veld van de Aarde beschermt ons tegen de straling van de zonnewind. De geladen 

deeltjes worden afgebogen richting de noord- en de zuidpool. Daar bereiken sommige geladen 

deeltjes toch de dampkring. Deze deeltjes bezitten veel energie en bij een botsing met de 

dampkringdeeltjes (vb: zuurstof- of stikstofatomen) komt er veel energie vrij onder de vorm van 

licht, het poollicht. 

Afbeelding 1. Noorderlicht in IJsland. Bron ©Bert van Dijk.

Afbeelding 2. Voorstelling zonnewind en magnetisch veld. Bron NASA. 

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


Sterrenbeeld van de week

Vissen, Pisces, Psc

Het sterrenbeeld Vissen vind je in de dierenriem, 

en bevat ook het lentepunt, het beginpunt van 

de lente. De Zon staat in de Vissen van 12 maart 

tot 18 april.

Het sterrenbeeld is niet gemakkelijk te vinden 

omdat de sterren niet zo helder zijn. De meest 

heldere ster,  Piscium (èta Piscium) heeft 

magnitude 3,6.

M74 is een spiraalvormig sterrenstelsel, ligt op 

35 miljoen lichtjaar van ons, en er vindt heel wat 

stervorming plaats! M74 ligt dichtbij  Piscium

(èta Piscium).
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Het sterrenbeeld Vissen 

vind je in het zuiden. Het 

is omgeven door 

Pegasus, Waterman, 

Zeemonster, Ram, 

Driehoek en Andromeda.

Op de afbeelding 

hiernaast komt de 

bovenrand van de 

afbeelding overeen met 

het zenit.

Vissen ligt dus op een 

hoogte van 35° tot 70°

boven de horizon. 

Stappenplan

Afbeelding 2. 19 11 2021, 21.30 uur, Vissen en omliggende sterrenbeelden. Bron Stellarium.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Vissen. Bron Astropolis. 



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


Weetje van de week 

Speciale relativiteit 
deel 2  
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Dat fascineerde Einstein, die zich bijvoorbeeld ook afvroeg als je aan de lichtsnelheid 

vooruitgaat en je kijkt tegelijkertijd in een spiegel naar jezelf, of je dan wel jezelf nog 

zou kunnen zien. 

Voor geluid, wat zoals licht ook een golfverschijnsel is, wist men ook al dat de 

geluidsnelheid onafhankelijk is van de snelheid van de bron of de luisteraar. De 

toonhoogte verandert wel, zoals bij licht de golflengte, de kleur, maar de snelheid zelf 

niet. Maar geluid is een ritmisch samendrukken en ontspannen van lucht. Men dacht 

daarom dat licht zich moest voorplanten in een medium dat alomtegenwoordig is en 

die we nog niet ontdekt hadden. Hoe ijverig men ook zocht, dit medium, de ether

genoemd, werd nooit betrapt.

Sommigen hadden ook al formules zelfs opgesteld zodat het wiskundig terug klopte, 

maar het waarom was iets anders.

Afbeelding 1. geluidsgolven bij stilstaande bron en bewegende bron. Bron AstroLAB Iris. 

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


FOTO van de Week 
• Sander Clemmens

• Zonne-activiteit: AR2891

• Telescoop: Lunt LS230Tha/B3400

• Camera: ZWO asi 290mc (2 opnames van 500 frames) 

• Programma: IMPPG, Autostakkert, PixInsight, Gimp



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 :

Een realisatie van :
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