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Planeten
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com,
als je detailinfo wenst over de planeten.
Mercurius zie je niet in de eerste helft van april. Mercurius
zal pas in de tweede helft van april verschijnen aan de
avondhemel.
Afbeelding 1a. Mercurius.
Bron NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics
Laboratory/Carnegie

Venus vind je in het begin van april, in het zuidoosten. Ze komt
op tijdens de steeds vroeger beginnende ochtendschemering,
en zo wordt Venus minder en minder zichtbaar.
Afbeelding 2a. Venus.
Bron NASA/JPL-Caltech

Mars is heel moeilijk waarneembaar in de ochtendschemering.

Afbeelding 3a. Mars
Bron NASA/JPL-Caltech

Jupiter is in de eerste twee weken van april niet zichtbaar. Pas
eind april kunnen we hem terug bewonderen.

Afbeelding 4a. Jupiter. Bron NASA, ESA, A.
Simon (GSFC), and M.H. Wong (Univ. of
California, Berkeley)

Saturnus is in de eerste twee weken van april heel moeilijk
zichtbaar. In de tweede helft van april begint een nieuwe
periode waarin Saturnus zichtbaar is.
Afbeelding 5a. Saturnus. Bron NASA, ESA,
A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of
California, Berkeley) and the OPAL Team

Uranus is vanaf de avondschemering zichtbaar in het westen, in het
sterrenbeeld Ram. Hij is waarneembaar met een verrekijker, zijn
magnitude is 5,8. Gezien hij steeds vroeger ondergaat, wordt de tijd dat
Uranus zichtbaar is vanaf zonsondergang steeds korter. In het tweede
deel van april is Uranus niet meer zichtbaar.

Afbeelding 6a. Uranus.
Bron NASA/Space
Telescope Science Institute

Neptunus is in april niet zichtbaar.

Afbeelding 7a. Neptunus.
Bron NASA/JPL

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
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Zon en Maan
Over de Maan is heel wat te vertellen,
veel vind je via https://moon.nasa.gov/. Dat er
waterijs op de Maan te vinden is, is al enkele jaren
bewezen, zowel in de gebieden met permanente
schaduw, als in delen die door de Zon beschenen
worden. Water in de vorm van moleculen (H2O) en als
hydroxyl (-OH). Waarschijnlijk is dat water afkomstig van
meteorieten, en de impact die de nodige chemische
reacties in gang zet. Vele wetenschappers onderzoeken
nu ook hoe de zonnewind misschien wel de
belangrijkste oorzaak zou kunnen zijn van het ontstaan
van water op de Maan!
Afbeelding 1. Kaart van de Maan, met in het blauw aanwezigheid van waterijs op de Maan. Bron NASAJPL-Caltech/BrownUniversity/USGS

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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Planetoïden
en kometen
Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten
Ceres kan je ‘s avonds met een telescoop vinden in sterrenbeeld Stier, Ceres doorkruist de
Stier richting het oosten. Op het einde van de maand april zal Ceres te zien zijn in de horens
van de Stier. De magnitude blijft quasi gelijk en evolueert van 8,8 naar 8,9.

Ceres

Afbeelding 1. Planetoïde Ceres bevindt zich op de top van de pijl, op 23 04 2022 om 22.00 uur in het westen,
30° boven de horizon. Bron Stellarium.

Er zijn meerdere planetoïden zichtbaar, de opposities en efemeriden vind je via Hemelkalender.
Je vindt er ook de NEA, Near Earth Asteroïds, dat zijn planetoïden die dichtbij ons komen.

Kometen
Er zijn op dit moment geen kometen met het blote oog waar te nemen.
Komeet C/2017 PANSTARRS is deze maand met een telescoop te vinden in het oosten, ‘s
ochtends, kort voor de schemering. Hij heeft magnitude 10 en zal langzaam verhelderen.
Meer info over kometen vind je via
hemelkalender https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/
hemelwaarnemen Kometen
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Meteoren
en satellieten
Meteoren
De Serpentiden bereiken hun maximum op 5 april, deze meteorenzwerm is niet heel
sterk. Het is vooral uitkijken naar de Lyriden! Hun maximum valt op 22 april. Bij de
Lyriden verwachten we snelle en heldere meteoren en zelfs mogelijke vuurbollen. De
Maan is voor 55% verlicht en het licht kan storend werken.
Meer info over meteoren via Meteorenzwermen.

ISS International Space Station
Het ISS kan je nog van 1 tot en met 3 april zien,
daarna niet meer. Het ISS is op 26 april terug
zichtbaar. 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/main/i
ndex.html

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

Op 30 maart zou de Soyuz terug naar Aarde komen, en met drie astronauten landen in
Kazachstan. Eén van hen, Amerikaans astronaut Vande Hei, bracht maar liefst 355
opeenvolgende dagen door in het ISS, een record!
De lancering van de volgende missie naar het ISS, de Axiom-1 missie, is bij het schrijven van
dit hemeljournaal uitgesteld tot 3 april! Meer info via de link
https://www.axiomspace.com/ax1

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.
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Waarnemingen
1 - 5 april
Vrijdag 1 april Nieuwe Maan
Omdat de Maan enkel overdag boven de horizon staat, en omdat de Maan tussen
Aarde en Zon staat, zien wij haar niet. Dit is een goede periode om deepsky objecten
waar te nemen. Goed om weten is, dat als er een zonsverduistering plaatsvindt, dit bij
Nieuwe Maan gebeurt. Bij een zonsverduistering staan Aarde Maan en Zon, in deze
volgorde, perfect op 1 rechte lijn. Meestal staat bij Nieuwe Maan, de Maan een beetje
boven of onder deze rechte lijn, waardoor er meestal geen zonsverduistering
plaatsvindt.

Zaterdag 2 april Maansikkel
Na Nieuwe Maan is het mogelijk om zaterdagavond een eerste, hele dunne maansikkel
te zien. Speur het westen af met een verrekijker na zonsondergang. De Maan gaat
anderhalf uur na de Zon onder.

Maandag 4 april, dinsdag 5 april Conjunctie van Mars en Saturnus
Mars is zeer moeilijk te zien, en Saturnus is bijna niet te zien. Toch is deze conjunctie
het vermelden waard. Mars trekt een halve graad ten zuiden van Saturnus voorbij. Het
is sinds 1978 geleden dat we beide zo dicht bij elkaar zagen staan aan de hemel! Hun
samenstanden herhalen zicht om de ruim twee jaar.
Op 4 april is dit te zien rond 6.20 uur, in het oostzuidoosten op 4° op 40’ van elkaar.
Op 5 april is dit te zien rond 6.00 uur, in het oostzuidoosten op 2° op 20’ van elkaar.
Kies een plaats die wat hoger gelegen is, met vrij zicht op de horizon. Succes.

Afbeelding 2.
Saturnus en Mars.
5 04 2022,
6.20 uur,
4°, OZO.
Zelfde schaal als
afbeelding 1.
Bron Stellarium.

De graadverdeling
onderaan staat op de
horizon en komt
overeen met de
kompasrichting, 90° is O
en 135° is ZO, en de
verdeling verspringt per
graad. Mars en Venus
staan 7° van elkaar.
Afbeelding 1.
Saturnus en Mars.
4 04 2022,
6.20 uur, 4°, OZO.
Bron Stellarium.
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Waarnemingen
4 - 5 april
Maandag 4 april en dinsdag 5 april
De Maan staat bij de Plejaden
Je vindt op beide dagen, de Maan in
de buurt van de Plejaden. ‘s Avonds
vindt je ze in het westen als ze uit de
schemering komen, en je kan ze
samen volgen tot ze onder gaan in het

Plejaden

westnoordwesten.
Afbeelding 1. De Maan nabij de Plejaden.
4 04 2022, W. Bron Stellarium.

Dinsdag 5 april De ster  Tauri wordt door de Maan bedekt.
Deze sterbedekking kan je misschien al met een verrekijker volgen, maar dan bij
voorkeur op een statief. Gezien dit niet zo hoog boven de horizon plaatsvindt, zorg je
best voor vrij uitzicht naar het westen.  Tauri heeft magnitude +4,3.
Tauri wordt door de Maan bedekt om
23.42 uur, in het westnoordwesten op
een hoogte van 14°. Hij komt terug
tevoorschijn om 0.13 uur op een hoogte
van 9°.
De Maan passeert de ster  Tauri, deze
wordt niet bedekt door de Maan. In het
noorden van Nederland wordt deze ster

 Tauri

wel door de Maan bedekt.
Succes met de waarneming!
Afbeelding 2. De Maan bedekt  Tauri.
5 04 2022, WNW. Bron Stellarium.

 Tauri
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Waarnemingen
5 - 9 april
Dinsdag 5 april Meteorenzwerm Serpentiden bereikt zijn maximum.
De meteorenzwerm K Serpentiden is niet heel sterk. We verwachten maximaal 2
meteoren per uur van deze zwerm. In totaal verwachten we zo’n 7 meteoren per uur
deze nacht, dat is met andere zwermen en sporadische meteoren erbij gerekend.
Ook de duur van het maximum van deze zwerm is kort, slechts drie dagen. Toch loont
het de moeite om bij helder weer en donkere nacht, te speuren naar meteoren!

Dinsdag 7 april Drie rakende sterbedekkingen door de Maan
Vandaag kunnen we vanuit sommige plaatsen in België drie rakende sterbedekkingen
door de Maan waarnemen! De sterbedekkingen vallen gunstig, aan de donkere kant
van de Maan, op een moment dat de Maan 36% verlicht is. AstroLAB Iris valt buiten de
drie gebieden. Zeebrugge, Brugge, Gent, Ukkel, Namen en Aarlen zijn steden waar je
dit kan zien. Rakende sterbedekkingen kan je zien in stroken op een kaart. Als je ze
wenst te zien, hier volgen de namen van de grenslijnen zodat je de gegevens kan
opzoeken, best via ‘Hemelkalender 2022’: XZ8488, XZ8534, XZ8283.

Vrijdag 8 april Op de Maan zien we de Barrow-kraterstraal
Barrow is een krater op de Maan, met een diameter van ong. 90 km, dichtbij de
noordpool van de Maan. Deze krater is genoemd naar de Britse wiskundige Isaac
Barrow.

Anaxagoras
Goldschmidt
Barrow

Afbeelding 1. De Maan: Noordpoolgebied met Barrow-krater. Bron © Geert Vandenbulcke.

De westwand van de krater heeft
kloven, en bij zonsopkomst schijnt
het eerste zonlicht door deze
kloven waarbij een lichtstraal op
de kraterbodem wordt
geprojecteerd. Deze straal wordt
steeds langer, tot deze de
oostelijke kraterwand verlicht. Dit
schouwspel duurt ongeveer een
uur, en begint rond 22 uur. Meer
info vind je via VVS lichteffecten
op de Maan. Scroll even door naar
het vierde lichteffect. Voor de
fotografen onder ons, een mooie
gelegenheid!
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Waarnemingen
9 - 12 april
Zaterdag 9 april De Maan in fase van Eerste Kwartier
De Maan is ‘s avonds te zien, de rechterhelft is verlicht.
Eerste Kwartier is een goed moment om het maanoppervlak
te bewonderen! Bij de terminator, de scheidingslijn tussen
de verlichte en donkere maan, zien we de langste
schaduwen. Op deze grens komt de Zon net op. Dit geeft een
extra diepte effect. Bekijk je het oppervlak met een
verrekijker of telescoop dan krijg je een driedimensionaal
beeld.

Afbeelding 1. Wikipedia. Door
Daniel Hershman from Federal
Way, US - march moon, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=2096667

Castor

De Maan staat ook op een
lijn met de sterren Castor
en Pollux van de

Pollux

Tweelingen.
Afbeelding 2. De Maan in Eerste
Kwartier op één lijn met Castor en
Pollux van de Tweelingen. Beeld
op 9 04 2022 om 21.15 uur, ZZW,
tussen 60° en 67° boven de
horizon. Bron Stellarium.

Dinsdag 12 april Titan staat in zijn grootste westelijke elongatie
ten opzichte van Saturnus
Titan is een maan van Saturnus. Vandaag staat hij in zijn
grootste westelijke elongatie ten opzichte van Saturnus. Hij
is te zien in het oostzuidoosten met een telescoop, hij
heeft magnitude 8,8.
Titan is de enige maan in ons zonnestelsel die een dichte
atmosfeer heeft, 900 km dik, vandaar het wazige - lees
bewolkte - uitzicht op afbeelding 3. Het is ook het enige
object, naast de Aarde, met stabiele oceanen. Bij Titan
zouden er onder een bevroren korst, oceanen van
ammoniak en water bevinden.

Afbeelding 3. Titan in werkelijke
kleuren, foto genomen door de
satelliet Cassini.
Bron Nasa, Wikipedia.
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Waarnemingen
13 - 15 april
Woensdag 13 april
De ster 46 Leonis wordt door de Maan bedekt
46 Leonis

Om 0.38 uur wordt de ster 46 Leonis door de Maan
bedekt aan de donkere zijde. Ze staan dan in het
zuidwesten, op een hoogte van 47°.
Om 1.38 uur komt de ster 46 Leonis terug
tevoorschijn aan de verlichte kant van de Maan. Ze
staan dan in het westzuidwesten, 41° hoog.
Afbeelding 1. Maan en 46 Leonis,13 04 2022, 19.04 uur, 16°, Z.
Bron Stellarium

Vrijdag 15 april Jupiter reist van Waterman naar Vissen
We kunnen Jupiter deze twee eerste weken van april niet zien. Toch is er iets
belangrijks gaande, dat zeker vermeldenswaard is! Jupiter reist namelijk van Waterman
naar Vissen. De komende jaren zal Jupiter daardoor beter waarneembaar worden.
De laatste weken van april wordt Jupiter zichtbaarder doordat de hoekafstand tussen
Jupiter en de Zon groter wordt, waardoor de komende maanden Jupiter beter en
langer zichtbaar zal zijn.

Afbeelding 2. Jupiter reist van Waterman naar Vissen, 15 04 2022, 6.35 uur, 4°, O. Bron Stellarium
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Sterrenbeeld van de week

Grote Beer,
Ursa Major, UMa
De Grote Beer heeft zeven heldere sterren
die een wagen of een steelpan vormen. De
helderste, Dubhe, Arabisch voor ‘beer’,
heeft magnitude 1,8. De andere zijn Merak,
Phecda, Megrez, Alioth, Mizar en Alkaid.
Deze sterren staan zo’n 80 lichtjaar van
ons. Mizar en Alcor staan ongeveer een
lichtjaar van elkaar, en zijn een systeem
met zes sterren!
De Uilnevel, M97, is een nevel die ongeveer 3000
lichtjaar van ons staat.
Er zijn ook heel wat sterrenstelsels te zien. M81 en
M82 kan je al vinden met een verrekijker. M101 of
het Windmolenstelsel is een prachtig spiraalvormig
stelsel.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Grote Beer. Bron Astropolis

De Grote Beer vind je heel hoog aan de nachtelijke hemel. Hij bevindt zich bijna het gehele jaar boven
de horizon, dag en nacht, hij wordt daarom ‘gedeeltelijk circumpolair’ genoemd. Het is het meest
herkenbare sterrenbeeld, met zeven heel heldere sterren.
Je kan de Kleine Beer
meer naar het
noorden vinden, wat
logisch is gezien zijn
staart de Poolster
bevat. Aan de andere
kant vind je de Kleine
Leeuw en de Leeuw.
Afbeelding 2. Grote Beer, 4 april
2022, 21.15 uur, de steelpan
staat tussen 40° en 65° boven
de horizon, tussen NO tot O.
Bron Stellarium.
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Experimenteerdozen
Wil je je in de paasvakantie wat meer verdiepen in de wetenschappen rond de ruimte? Koop
dan eens een experimenteerdoos. Ze bestaan voor verschillende leeftijden, onderwerpen en
prijsklassen. Wij kozen er enkele betaalbare experimenteerdozen uit voor de jeugd in het
thema van de ruimte.

De eerste: Jumbo Explore & Discover Ruimtelaboratorium
• Wat? Doos met 12 experimenten over sterren
en planeten.
• Leeftijd? 6 – 12 jaar.
• Prijs? Afhankelijk van de website of winkel:
ongeveer 15 euro zonder verzendkosten.
• Andere thema’s? Magneten, regenboog en
algemeen wetenschappen.

De tweede: Buki Mobiel Zonnestelsel

Afbeelding 2. Experimenteerdoos Buki Mobiel
Zonnestelsel. Bron: bol.com .

Afbeelding 1. Experimenteerdoos Ruimtelaboratorium
van Jumbo. Bron: bol.com

• Wat? Maak je eigen zonnestelsel met bewegende
planeten en lichtgevende Zon. Of creëer een
maansverduistering.
• Leeftijd? 8 – 14 jaar.
• Prijs? Afhankelijk van de website of winkel:
ongeveer 40 euro zonder verzendkosten.
• Andere thema’s? Buki-mini Lab over de ruimte,
elektronica, fluo en glow, slijm, … zijn goedkopere
sets. Maar Buki heeft een heel uitgebreide set van
experimenten in verschillende thema’s en
prijsklassen.

De derde: Kosmos Space Bubbles of Bouncy Planets
• Wat? Maak je eigen lava-raket of springballen die
lijken op planeten.
• Leeftijd? 6 – 12 jaar.
• Prijs? Afhankelijk van de website of winkel:
ongeveer 15-20 euro zonder verzendkosten.
• Andere thema’s. Kristallen, zoutwaterdiertjes,
magneten, vingerafdrukken, …

Afbeelding 3. Experimenteerdoos Kosmos Space
Bubbles. Bron: bol.com .
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Weetje van de week:
kwantummechanica deel 3
In tegenstelling tot water- en geluidsgolven gebruikt licht geen medium en is dus toch een heel
ander verschijnsel. Inderdaad, licht zelf, gedraagt zoals eerder gezien zich soms ook als
energiepakketje, foton genoemd, dus deeltjesgedrag.
Als we nu 1 zo'n foton afschieten op onze twee spleten, zoals we zouden stenen werpen door
een muur met 2 nauwe ramen, verwachten we op een muur erachter de sporen van de inslagen
die mooi in lijn liggen met de baan van onze projectielen door die spleten. Neem maar eens
tomaten die je door twee die 2 spleten werpt tegen een propere achterliggend wit scherm, dan
zul je wel zien wat ik bedoel : twee besmeurde plekken.

Afbeelding 1: Enkele fotonen door twee spleten schieten.
Bron: https://plus.maths.org/content/physics-minute-double-slit-experiment-0

We zien 1 inslag per foton, maar als we achtereenvolgens foton per foton afschieten zien
we datzelfde interferentiepatroon in de het inslagenbeeld ...????
Foton per foton afschieten is wat moeilijk om zelf te doen, maar bij radioactief verval die
willekeurig optreedt, komt er nu en dan radioactieve straling vrij in sommige gevallen en
dat is foton per foton en het ritme kunnen we wat kiezen door het soort radioactief
materiaal met elke hun eigen halfwaardetijd en de hoeveelheid materiaal, zodat we
eigenlijk foton per foton kunnen laten ontsnappen!
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Weetje van de week:
kwantummechanica deel 3: vervolg
Als we nu echter achtereenvolgens fotonen afschieten zien we dat NIET.

Afbeelding 2.: Geleidelijk aan meer fotonen door twee spleten schieten. Bron: Dr. Tonomura and
Belsazar, CC BY-SA 3.0 https://plus.maths.org/content/physics-minute-double-slit-experiment-0

Het foton, een lichtdeeltje lijkt dus met zichzelf te interfereren en moet dus daarvoor
tegelijkertijd door de twee spleten passeren, terwijl het deeltje veel kleiner is dan de
afstand en grootte van de twee spleten.
En neen, het is geen golf, want we vuren foton per foton af en toch vertoont het pakketje op
zich golfgedrag : deeltje én golf tegelijkertijd !
Het probleem is dat wij enkel kunnen denken in onze ervaringswereld op onze maat met
"grote" deeltjes en de golven die wij zien en horen van water en geluid.
Licht is blijkbaar fundamenteel iets anders met deels deeltjes- en deels golfgedrag, een
beetje afhankelijk van hoe we het waarnemen.

© 2022 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

FOTO van de Week
• Sander Clemmens
• M13
• Camera en telescoop: Canon 60Da op TMB 17,5 cm.

• Geen filters.
• Belichting 10 x 240 seconden sluitertijd
• Programma’s: Siril en PixInsight.

Een realisatie van :

www.astrolab.be

www.astropolis.be

info@astrolab.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astrolabiris

www.facebook.com/astropolis.be

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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