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Planeten

Venus schittert sinds als ‘ochtendster’ in het zuidoosten. 

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

Afbeelding 7a. Neptunus. 
Bron NASA/JPL
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Mercurius is de eerste avonden van het jaar terug te vinden in 

het zuidwesten, laag aan de hemel.

Mars is enkel heel zwak zichtbaar in de ochtendschemering. Je 

kan de planeet terugvinden in het zuidoosten, heel laag aan de 

horizon. Mars blijft zeer moeilijk waarneembaar.

Jupiter staat steeds vroeger op in de avondschemering in het 

zuidwesten. Je vindt Jupiter nog net even zichtbaar in het 

sterrenbeeld Waterman, laag aan de hemel. Geniet nog van de 

vier Galileïsche manen en hun samenstanden, ook al zijn de 

waarnemingen in de schemering steeds minder gedetailleerd. 

Samenstanden Jupiter en manen via hemel.waarnemen.com

Uranus is vanaf de avondschemering zichtbaar in het sterrenbeeld 

Ram. Hij is waarneembaar met een verrekijker, zijn magnitude is 5,7. 

Tegen 31 januari gaat hij onder in het westnoordwesten rond 2 uur.

Neptunus is vanaf de avondschemering zichtbaar. Je vindt hem met een 

telescoop tussen de Waterman en de Vissen. Zijn magnitude is 8. Tegen 

31 januari gaat hij onder in het westen rond 21 uur. 

Saturnus is niet zichtbaar.

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2022.html#jan


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 2022.
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Zon  
Ochtend-

schemering
Opkomst Doorgang

Onder-
gang

Avond-
schemerin

g

Maan
Opkomst

Onder-
gang

Opkomst
Verlicht 
deel k

16.01.22 8:00 8:38 12:52 17:07 17:45 8:01 15:20 0,96

17.01.22 7:59 8:37 12:53 17:09 17:46 8:48 16:18 0,99

18.01.22 7:59 8:36 12:53 17:10 17:48 9:26 17:24 1,00

19.01.22 7:58 8:35 12:53 17:12 17:49 9:55 18:36 0,99

20.01.22 7:57 8:34 12:54 17:14 17:51 10:17 19:50 0,96

21.01.22 7:56 8:33 12:54 17:15 17:52 10:36 21:05 0,91

22.01.22 7:55 8:32 12:54 17:17 17:54 10:52 22:20 0,85

23.01.22 7:54 8:31 12:54 17:19 17:55 11:07 23:36 0,76

24.01.22 7:53 8:29 12:55 17:20 17:57 11:22 0,67

25.01.22 7:52 8:28 12:55 17:22 17:58 0:54 11:38 0,56

26.01.22 7:51 8:27 12:55 17:24 18:00 2:15 11:58 0,45

27.01.22 7:50 8:26 12:55 17:25 18:02 3:39 12:24 0,34

28.01.22 7:48 8:24 12:55 17:27 18:03 5:05 12:59 0,24

29.01.22 7:47 8:23 12:56 17:29 18:05 6:25 13:48 0,15

30.01.22 7:46 8:22 12:56 17:31 18:06 7:34 14:54 0,07

31.01.22 7:44 8:20 12:56 17:32 18:08 8:26 16:15 0,02

Van al het ‘Space weather’, ruimteweer, 

kunnen wij enkel het poollicht waarnemen, en 

het is prachtig! Uitbarstingen op de Zon geven ontstaan 

aan ‘zonnewind’ die ook tot bij de Aarde komen en aan 

de polen zorgen voor dit schouwspel. Voorspellen van het 

poollicht kan een half uurtje tot drie kwartier voordien.

https://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-

forecast

Afbeelding 1. Aurora borealis, 
noorderlicht. Bron Wikipedia

Vanuit het ISS is het poollicht ook prachtig te zien!

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/aurora-videos/index.html

Volgende keer meer over ruimteweer!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-forecast
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/aurora-videos/index.html


Planetoïden 
en kometen
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Ceres kan je ‘s avonds met een telescoop vinden in sterrenbeeld 

Stier. Na half januari daalt zijn helderheid. De magnitude 

evolueert van 8,0 half januari naar 8,3 eind januari. 

7 Iris heeft een diameter van 199 +/- 10 km en is het vierde 

helderste object in de planetoïdengordel, tussen Mars en 

Jupiter. 7 Iris vind je ‘s avonds met een telescoop in de 

Tweelingen.

20 Massalia is gemiddeld zo’n 145 km in diameter, deze heeft 

een bolvorm met vlakke stukken tussen. Deze heeft eind januari 

magnitude 8,5 en kan je met een telescoop zien in de Kreeft.

Over planetoïde 7482 vind je meer info in onze waarnemingen 

op woensdag 19 januari!

Kometen 

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

Komeet 19P/Borrelly trekt van de Walvis naar de Vissen. Beste moment om waar te nemen is 

aan het eind van de avondschemering in het zuidzuidwesten. De komeet verwijdert zich van 

de Aarde en nadert de Zon. Zijn helderheid zal de komende maanden dalen.

Meer info over kometen vind je via

hemelkalender https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/

hemelwaarnemen Kometen

Afbeelding 1. Planetoïde 7 Iris. Bron 
Wikipedia, Very Large Telescope 2017.

Er zijn meerdere planetoïden zichtbaar, 2 Pallas, 44 Nyssa, de opposities en efemeriden vind je 

via Hemelkalender. Je vindt er ook de NEA, Near Earth Asteroïds, dat zijn planetoïden die 

dichtbij ons komen.

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
https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/
http://hemel.waarnemen.com/kometen/
https://hemelkalender.space/


Meteoren
en satellieten
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ISS International Space Station

Het ISS kan je zien vanaf 18 januari tot het einde 

van deze maand. Voor exacte uren en locaties kan 

je de onderstaande linken gebruiken. 

Link NASA, link Heavens Above en 

link J. Darpinian Satellites. 

Meer info over het ISS via NASA
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/mai
n/index.html

De volgende missie is de Axiom-1 missie, voorlopig 

gepland op 28 02 2022. Deze is de eerste private 

missie voor het ISS! De Axiom astronauten blijven 

er 8 dagen. Meer info via de link 

https://www.axiomspace.com/ax1

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

Meteoren 

Er zijn geen meteorenzwermen te zien deze laatste twee weken van januari. 

Meer info over meteoren via Meteorenzwermen.

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.

Satellieten 

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien.

Link Satellieten en J. Darpinian Satellites

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
https://www.axiomspace.com/ax1
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2022.html#01
https://findstarlink.com/
https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://james.darpinian.com/satellites/


Waarnemingen 
16 01 - 18 01 
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Deze avond vanaf zonsondergang wordt Jupiter steeds beter zichtbaar. Helaas is dit voor 

een korte duur want tegen 20.30 uur verdwijnt de planeet onder de horizon. Als je met een 

telescoop of een verrekijker op statief kijkt naar de planeet dan kan je meestal zijn vier 

grootste manen zien, de Galileïsche manen. Vandaag zal je er slechts twee zien. Europa 

staat het dichts bij de planeet en wat verder kan je Callisto zien. Zowel Ganymedes als Io 

worden bedekt door de planeet en kunnen we dus niet waarnemen. 

Vandaag kan je op een heel eenvoudige 

manier het sterrenbeeld Tweeling zoeken 

met behulp van de Maan. De Maan staat de 

hele nacht op 1 lijn met Castor en Pollux, de 

helderste sterren van de Tweeling. Als je 

rond 19.00 uur naar de oostelijke horizon 

kijkt op een hoogte van 20°, dan kan je daar 

de Maan vinden op nog minder dan 5°

onder Pollux. Op maandagochtend is er ook 

een sterbedekking in het sterrenbeeld 

Tweeling, maar enkel de start van de 

bedekking is zichtbaar en heel moeilijk 

waarneembaar. Richt rond 7.58 uur je 

telescoop op 57 Geminorum die laag boven 

de horizon staat in het noordwesten. 

Zondag 16 januari Jupitermanen Europa en Callisto als enige zichtbaar  

Maandag 17 januari   Samenstand Maan met Castor en Pollux

en sterbedekking 57 Geminorum

Afbeelding 1. Samenstand Maan met Castor en Pollux, 
17 1 2022, 19.00 uur, O. Bron Stellarium

Pollux

De Maan bereikt haar fase van de Volle Maan. Ze is op de helft van haar tocht rond de 

Aarde sinds de fase van de Nieuwe Maan. Ze is nu ongeveer de hele nacht zichtbaar en 

is volledig verlicht. Hierdoor is de magnitude van de Maan ongeveer m = - 12 waardoor 

ze stoort om zwakkere, deepsky-objecten waar te nemen. 

Dinsdag 18 januari  Volle Maan 

Castor

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


Waarnemingen 
19 01 - 20 01 
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Rond deze datum kan je proberen om een planetoïde waar te nemen. Door hun zwakke 

helderheid zijn ze meestal moeilijk zichtbaar met een kleinere telescoop. De planetoïde 

7482, bereikt tussen maandag 17 en donderdag 20 januari een vrij kleine afstand tot de 

Aarde, 2 miljoen kilometer. Hierdoor zal hij dus helderder worden en makkelijker waar te 

nemen zijn. De magnitude zal bij zijn helderste m = 10,4 zijn en zal geleidelijk aan terug 

minder helder worden. Voor zijn exacte positie kan je de Hemelkalender van 2022 

raadplegen op pagina 18 en 19. 

In het begin van de week was er een samenstand en 

sterbedekking in het sterrenbeeld Tweeling.  

Ondertussen is de Maan verder gereisd in haar tocht 

rond de Aarde en dus ook aan de sterrenhemel. 

Vandaag is er een samenstand tussen de Maan en 

Regulus, de helderste ster van het sterrenbeeld Leeuw. 

Om de samenstand te zien heb je twee mogelijkheden. 

Kijk ‘s morgens naar de westelijke horizon voor 8.00 

uur of ‘s avonds na 20.00 uur naar de oostelijke 

horizon. Of bekijk beide om te zien welke afstand de 

Maan in ongeveer 12 uur aflegde. 

Woensdag 19 januari De planetoïde 7482 waarneembaar met telescoop

Donderdag 20 januari  Samenstand Maan en Regulus

en sterbedekking 46 Leonis

Afbeelding 2. Samenstand Maan en 
Regulus, 20 1 2022, 22.06 uur, O. 
Bron Stellarium

Voor de sterbedekking moet je ‘s avonds kijken. Om 22.06 uur zal de ster 46 Leonis bedekt worden 

door de Maan. Dit zo’n 18° boven de horizon in oostelijke richting. Het einde en het terug tevoorschijn 

komen van de ster is om 23.10 uur op zo’n 28° boven de horizon. 

Afbeelding 3. Start sterbedekking 46 
Leonis, 20 1 2022, 22.06 uur, O. 
Bron Stellarium

Afbeelding 1. Samenstand Maan en Regelus, 20 1 2022, 7.00 uur, W. Bron Stellarium

Afbeelding 4. Einde sterbedekking
46 Leonis, 20 1 2022, 23.10 uur, O. 
Bron Stellarium

Regulus

Regulus

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


Waarnemingen 
23 01 - 25 01 
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Vandaag bereiken twee planeten een uniek punt in hun baan rond de Zon. Ten eerste 

heb je Mercurius die zijn benedenconjunctie bereikt. Dit is het punt waar de planeet 

tussen de Aarde en de Zon staat. Soms gaat dit gepaard met een Mercuriusovergang. 

Dan passeert de planeet letterlijk voor de Zon, dit is vandaag helaas niet het geval. 

Binnenkort zal de planeet niet meer ‘s avonds zichtbaar zijn maar wel ‘s ochtends net 

voor zonsopkomst. 

Venus bereikt haar positie van perihelium, dit is haar dichtste positie bij de Zon. In het 

perihelium is de afstand tot de Zon 107,5 miljoen km en dit is 1,5 miljoen km dichter 

dan haar verste punt, het aphelium. Het kleinste verschil in ons Zonnestelsel. Hierdoor 

heeft Venus de kleinste excentriciteit van alle ellipsvormige banen van de planeten 

rond de Zon. Dit wil zeggen dat de ellipsvormige baan bijna een cirkel is. 

Zondag 23 januari  Mercurius in benedenconjunctie en Venus in perihelium 

Afbeelding 1. Jupiter en Galileïsche manen, 25 1 2022, 19.00 uur, WZW. Bron Stellarium

De Maan is opnieuw wat verder opgeschoven aan de sterrenhemel. Ze staat vandaag in 

het sterrenbeeld Maagd. Je kan een samenstand zien met alfa Virginis, Spica. Dit is de 

helderste ster van de Maagd. Je kan ze vanaf 1 uur samen aan de hemel spotten. Voor de 

nauwste zichtbare samenstand, kijk dan ‘s morgens rond 8.00 uur naar de zuidwestelijke 

horizon op zo’n 20° hoogte. Of je kan tijdens de nacht van maandag op dinsdag de 

samenstand zoeken aan de zuidwestelijke horizon. 

Maandag 24 januari  Samenstand Maan en Spica

Het zijn de laatste kansen om de Galileïsche 

manen van Jupiter waar te nemen, want weldra 

verdwijnt de planeet onder de horizon. Kijk na 

zonsondergang naar Jupiter met een telescoop of 

verrekijker op statief. Je kan de planeet zien laag 

boven de westzuidwestelijke horizon. Vandaag 

staan alle Galileïsche manen ten oosten of in dit 

geval links van de planeetschijf. Als eerste en 

dichtst bij de planeet staat Io dan volgen Europa 

en Ganymedes en als laatste staat Callisto. Slecht 

weer vandaag? Je hebt geluk, want op 30 januari 

heb je nog een kans maar dan staan ze aan de 

andere kant. 

Dinsdag 25 januari Alle Jupitermanen ten oosten van de planeet 

Callisto

Ganymedes

Europa
Io

Jupiter

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


Waarnemingen 
26 01 - 28 01 
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Deze ochtend zijn er twee sterbedekkingen in het sterrenbeeld Weegschaal kort na 

elkaar. Zet je telescoop tijdig klaar om rond 6.31 uur de bedekking van de ster 8 Librae

waar te nemen. Zo’n tien minuten later ongeveer rond 6.40 uur start de bedekking van 

de ster 9 Librae. Het terug tevoorschijn komen van de sterren is moeilijker 

waarneembaar. De reden hiervoor is het steeds helderder worden van de hemel door 

de opkomst van de Zon.  Voor de ster 8 Librae is het einde van de bedekking om 7.45 

uur en voor 9 Librae om 7.53 uur. 

Woensdag 26 januari  Twee sterbedekkingen door de Maan

8 Librae en 9 Librae

Afbeelding 1 en 2. Start en einde van 
de sterbedekking van 8 en 9 Librae , 
26 1 2022, start 6.31 uur en einde 
7.53 uur, Z. Bron Stellarium

Deze avond net na zonsondergang kunnen we nog eens proberen om de Galileïsche 

manen van Jupiter te spotten. Opmerkelijk deze avond is de samenstand van Europa en 

Ganymedes. Je kan ze boven elkaar vinden. Hoe vroeger je kijkt, hoe dichter ze bij 

elkaar staan. Aan de andere kant van de planeet kan je eerst Io vinden en verder 

Callisto. 

Donderdag 27 januari  Europa en Ganymedes boven elkaar 

Vandaag kan je de samenstand van de Maan en de ster Antares, de alfa-ster van de 

Schorpioen waarnemen. Kijk ‘s morgens voor zonsopkomst in zuidelijke richting. Daar 

kan je de Maan en Antares naast elkaar vinden. 

Vrijdag 28 januari Samenstand Maan en Antares

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


Waarnemingen 
2 01 - 31 01 
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Deze ochtend kan je met het 

blote oog een samenstand zien 

tussen de Maan en Mars. Zoek 

aan de zuidoostelijke hemel net 

voor zonsondergang naar een 

fijne maansikkel en Venus, als 

ochtendster. Tussen Venus en 

de Maan kan je de planeet 

Mars vinden. Een verrekijker 

kan helpen om Mars 

makkelijker waar te nemen dan 

met het blote oog.

Zaterdag 29 januari  Samenstand Maan en Mars

Afbeelding 1. Samenstand Maan, Mars en Venus, 29 1 2022, 7.30 uur, ZO. 
Bron Stellarium

Vandaag is er een samenstand tussen de Maan en Mercurius. De nauwste samenstand 

vindt plaats onder de horizon. Maar ‘s morgens kan je ze wel in elkaars buurt vinden. Je 

kan een ruit zoeken van de Maan, Mars, Venus en Mercurius. Het tijdsvenster om ze 

waar te nemen is heel kort. De Maan komt pas om 7.45 uur op in het zuidoosten maar 

om 8.30 uur is de Zon er al. Het is tevens de laatste maansikkel voor Nieuwe Maan en 

de Maan staat in haar positie van het perigeum. Haar dichtste punt bij de Aarde. 

Zondag 30 januari  Samenstand Maan en Mercurius en Maan in 

perigeum en laatste maansikkel voor Nieuwe Maan 

Deze nacht kan je de verandering in helderheid van de ster X Trianguli waarnemen met 

een telescoop. Hij start zijn helderheid met een magnitude van m = 8,8. Daarna zal hij 

gedurende 2 uur minder helder worden en zijn minimum van m = 11,3 bereiken. Dit 

minimum wordt bereikt rond 22.24 uur. Vervolgens wordt hij terug even helder. Ook op 

1 februari kan je deze verandering goed waarnemen, het minimum wordt dan bereikt 

om 21.43 uur. 

Maandag 31 januari  Minimum van bedekkingsveranderlijke ster X Trianguli

Venus

Mars

Maan 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Sterrenbeeld van de week

Haas, Lepus (Lep)

Stappenplan

De Haas kan je best zien tijdens de 

wintermaanden. Het is wel een uitdaging 

om dit sterrenbeeld te spotten want hij 

bezit weinig heldere sterren. De helderste 

twee zijn Arneb, Alfa Leporis met m = 2,6 

en Nihal, Beta Leporis met m = 2,8. De 

andere sterren die je kan spotten zijn van 

magnitude 3 of 4. Naast het Messier-

deepsky-object M79, is IC 418 ook een 

interessant deepsky-object. IC 418, de 

Spirograaf-nevel is een planetaire nevel 

met een magnitude van m = 9,6. 

De Haas is een buur van Orion. 

Dus zoek eerst dit 

sterrenbeeld aan de hemel. 

Daarna maken we gebruik van 

de zeer heldere ster Rigel om 

de Haas te vinden. De ster 

Rigel kan je rechtsonder 

vinden in Orion. De Haas 

bevindt zich onder Rigel. Links 

van de Haas staat de Grote 

Hond, met Sirius als helderste 

ster. Op de lijn tussen Rigel en 

Sirius begint de staart van de 

Haas. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Haas. Bron: Astropolis.

Afbeelding 2. 20 1 2022, 21.30 uur, Haas en 
omliggende sterrenbeelden, Z, bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Poster astronomie en 

sterrenhemel 
Een poster is een leuk cadeau, maar een poster waar je zelf stickers moet 
ophangen is nog leuker. Dit was het idee van de Poppik-posters. Leuke posters voor 
kids waar ze zelf de verschillende onderdelen op de juiste plaats moeten kleven. 
Ook aan het thema van de ruimte is gedacht. Je kan er twee vinden: een 
sterrenkaart en een poster in het thema van astronomie. Kijk eens voor de 
verschillende thema’s op hun website: https://poppik.com/en/ . Afhankelijk van de 
grootte van de poster en het aantal stickers, varieert de prijs van ongeveer €16,50 
tot €20. Je kan ze ook op andere webshops terug vinden door te zoeken op Poppik. 

Afbeelding 1 en 2. Voorbeelden van de Poppik poster van de sterrenhemel en thema astronomie. Bron ©Poppik. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://poppik.com/en/


Weetje van de week 

Speciale relativiteit   

Deel 6

En nog een laatste raar effect, dat de weg naar reizen in de toekomst opent. Als je 
naar een sterrenstelsel reist aan bijna de lichtsnelheid, dan is voor ons 
achterblijvers gezien, jouw klok aan het trager lopen en raak je er in kortere tijd, 
terwijl voor jou de afstand die je moet afleggen korter is en raak je er dus ook in 
kortere tijd. Op die manier moet het mogelijk zijn in de toekomst, om de rand van 
ons Heelal te bereiken in een mensenleven. Er is echter wat anders aan de hand 
ook. Als je zou terugkeren, dan zou jouw tijd zoveel trager gelopen hebben dat je 
hier een paar honderdduizend jaar later zou toekomen op onze klok gezien ..., 
terwijl jij je van niets bewust bent en je afvraagt waar iedereen en alles naartoe 
is. Maar je moet je nog geen illusies maken, de lichtsnelheid benaderen zit er 
voorlopig nog niet in, maar wat niet is kan nog komen. Kom eens terug bij duizend 
jaar misschien ?
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FOTO van de Week 
• Siegmund en Rudy Bruyland

• M27, de Halternevel

• Telescoop: Omegon Apo refractor Pro 85/560 ED triplet

• Camera: ZWO asi 462mc

• Programma: SharpCap, Autostakkert, Registax, Gimp
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