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Planeten
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com,
als je detailinfo wenst over de planeten.
Mercurius verschijnt aan de avondhemel.

Afbeelding 1a. Mercurius.
Bron NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics
Laboratory/Carnegie

Venus wordt minder en minder zichtbaar, ze verdwijnt in de
ochtendschemering

Afbeelding 2a. Venus.
Bron NASA/JPL-Caltech

Mars is heel moeilijk waarneembaar in de ochtendschemering.

Afbeelding 3a. Mars
Bron NASA/JPL-Caltech

Jupiter wordt eind april terug zichtbaar.

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

Saturnus wordt in de tweede helft van april langzaam terug
zichtbaar, vlak voor de nautische ochtendschemering. Zo
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 in het tweede deel van april 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
Eind deze maand is er een zonsverduistering, vandaar iets
meer hierover. Er zijn verschillende soorten zonsverduisteringen. Ten
eerste heb je een gedeeltelijke zonsverduistering. De Maan schuift
dan niet volledig voor de Zon en er wordt slechts een deel van het
zonlicht tegen gehouden. Wie zien als het ware een hapje uit de Zon.
Dan heb je nog een totale zonsverduistering en een ringvormige. In
beide gevallen staat de Maan volledig voor de Zon, maar door hun
variërende afstand tot de Aarde is het mogelijk dat de schijnbare
grootte van Maan iets kleiner is dan de Zon. Hierdoor kan je bij het
maximum nog de rand van de Zon waarnemen als een ring rond de
Maan en heb je dus geen totale zonsverduistering.

Afbeelding 1.Gedeeltelijke zonsverduistering
te Koksijde op 10 juni2021 .
Bron ©Geert Vandenbulcke

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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13:42

20:39

21:14

6:55

20:26

0,99

17.04.22

6:09

6:44

13:42

20:41

21:16

7:11

21:51

1,00

18.04.22

6:07

6:42

13:42

20:43

21:18

7:31

23:20

0,98

19.04.22

6:05

6:40

13:42

20:44

21:20

7:57

0,94

20.04.22

6:03

6:38

13:41

20:46

21:22

0:47

8:32

0,86

21.04.22

6:01

6:36

13:41

20:47

21:23

2:08

9:20

0,77

22.04.22

5:58

6:34

13:41

20:49

21:25

3:14

10:25

0,67

23.04.22

5:56

6:32

13:41

20:51

21:27

4:04

11:42

0,56

24.04.22

5:54

6:30

13:41

20:52

21:29

4:39

13:04

0,45

25.04.22

5:52

6:28

13:41

20:54

21:30

5:04

14:27

0,34

26.04.22

5:50

6:26

13:40

20:56

21:32

5:23

15:47

0,24

27.04.22

5:48

6:24

13:40

20:57

21:34

5:39

17:04

0,15

28.04.22

5:46

6:22

13:40

20:59

21:36

5:53

18:19

0,08

29.04.22

5:44

6:21

13:40

21:00

21:38

6:07

19:33

0,04

30.04.22

5:42

6:19

13:40

21:02

21:39

6:21

20:46

0,01
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Planetoïden
en kometen
Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten
10 Hygiae kan je ‘s nachts na 1 uur met een telescoop vinden in het sterrenbeeld
Maagd. Je kan de planetoïde vinden laag boven de horizon in het zuiden. Meer info zo
bovenstaande link. De magnitude is ongeveer 9,5. Andere planetoïden die je kan
waarnemen zijn 8 Flora en 41 Daphne.
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
In het tweede deel van de maand april is het de periode van 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 is op 26 april terug zichtbaar. Dit tot eind mei.
Op sommige nachten zijn er wel 5 passages waar te
nemen. 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 20 april zal de racket Falcon 9 met een Space X module naar ISS gelanceerd worden.
Aan boord een nieuwe, 4de crew met 4 astronauten.

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
16 – 19 april
Zaterdag 16 april Sterbedekking van 44 Virginis.
De Maan bevindt zich in de fase
van de Volle Maan. Hierdoor is
ze de hele nacht zichtbaar aan
de hemel in het sterrenbeeld
Maagd. Om 0.43 uur start de
bedekking van de ster 44
Virginis. De Maan staat dan op
een hoogte van 35° in zuidelijke
richting. Om 01.51 komt de ster
terug tevoorschijn.
44 Virginis

Afbeelding 1. 16 04 2022, 1.51 uur. Maan en 44 Virginis.
Bron Stellarium

Maandag 18 april Maximum van de α-virginiden.
De α-Viriginiden is één van de actieve meteorenzwermen van deze periode. Vandaag is
het maximum van de meteorenzwerm. Tot een week vooraf en achteraf kan je nog
meteoren van de zwerm herkennen. Helaas is het aantal α-Virginiden slechts beperkt en
de lage stand van de radiant is ook niet ideaal. Hierdoor moet je al geluk hebben, want
er valt maximaal 1 meteoor van de zwerm per uur in het maximum.

Dinsdag 19 april Maan in perigeum.
De Maan bereikt vandaag haar positie van het perigeum. Op haar elliptische baan rond
de Aarde, staat de Maan nu in haar dichtste positie. Enkele dagen geleden was het nog
Volle Maan, dus is ze nog voor ongeveer 90% verlicht. Hierdoor kan een geoefende
waarnemer de vergroting van de Maan waarnemen. Dit is echter een schijnbare
vergroting door de kleinere afstand.
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Waarnemingen
20 – 23 april
woensdag 20 april Samenstand van de Maan en Antares.
De Maan is ondertussen verder opgeschoven
aan de sterrenhemel en staat in het
sterrenbeeld Schorpioen. Dit sterrenbeeld
staat voor ons nooit volledig boven de horizon.
We kunnen wel de bovenkant waarnemen met
zijn helderste ster Antares. Deze kan je
vandaag makkelijk lokaliseren met behulp van
de Maan. Kijk vanaf 1 uur naar de opkomende
Maan aan de zuidoostelijke horizon. Geleidelijk
aan zal het duo Maan en Antares boven de
horizon stijgen en opschuiven richting het
zuiden. Je kan ze de rest van de nacht op zo’n
5° van elkaar vinden. Dit tot de Zon de
helderheid van Antares overklast.

Antares

Afbeelding 1. 20 04 2022, 3.30 uur. Maan en Antares.
Bron Stellarium

donderdag 21 april Komeet C/2021 03 Panstarrs.
De komeet C/2021 O3 Panstarrs bereikt vandaag zijn Perihelium, dichtste punt ten
opzichte van de Zon. Rond deze positie worden ze geleidelijk aan zichtbaarder. Maar dit
is pas later deze maand en begin mei. Meer info zie blad kometen van volgende maand.

vrijdag 22 april Maximum van de meteorenzwerm Lyriden.
Vandaag bereikt een tweede meteorenzwerm in korte tijd zijn maximum. Dit zijn de
Lyriden. In vergelijking met de alfa-virginiden is dit een kortere meteorenzwerm met
meer meteoren. Drie dagen voor en na het maximum maak je veel kans om een Lyride te
spotten. Om veel meteoren waar te nemen kijk je best rond het maximum en wanneer de
radiant zo hoog mogelijk staat. In de vroege ochtend, rond 4 uur, maak je dus het meeste
kans om tussen de 5 en de 11 vallende sterren per uur van deze zwerm te zien.

zaterdag 23 april Maan in Laatste Kwartier.
Het is ondertussen een week geleden dat de Maan in haar fase was van de Volle
Maan. Ze is dus één vierde verder op haar tocht rond de Aarde en bereikt vandaag
haar fase van het Laatste Kwartier. In deze fase zie je de Maan boven de horizon in de
late nacht en ochtend.
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Waarnemingen
24 – 26 april
Zondag 24 april Minimum van de ster Algol.
De ster Algol is een bedekkingsveranderlijke ster. Het is een dubbelster waarvan de twee
componenten elkaar kunnen bedekken. De baan van de beweging van de dubbelster is zo
georiënteerd dat we op Aarde deze bedekking kunnen waarnemen door een verandering
in helderheid. Zondagavond rond 21.50 uur bereikt de ster Algol zijn minimale helderheid
van m = 3,5. Daarna zal ze in iets minder dan 5 uur terug helderder worden tot m = 2,2.
Wie regelmatig naar de sterren kijkt, kan deze verandering met het blote oog makkelijk
waarnemen.

Maandag 25 april Samenstand Maan en Saturnus.
De Maan is weer wat verder
opschoven aan de sterrenhemel en
staat nu in het sterrenbeeld
Steenbok. In de Steenbok staat ook
Saturnus. Deze ochtend kan je ze
samen spotten laag boven de
horizon. Dit is de eerste
samenstand van een reeks,
waarvan de Maan samen te
spotten is met een planeet. Kijk
rond 5u30 naar het zuidoosten en
laag boven de horizon kan je de
Maan spotten. Zo’n 5° boven de
maan staat Saturnus.

Afbeelding 1. 25 04 2022, 5.30 uur. Maan en Saturnus. Bron Stellarium

Dinsdag 26 april Samenstand Maan en Mars.
De tweede samenstand van
de Maan is met de planeet
Mars. Kijk opnieuw ‘s
morgens vroeg rond 5.45
uur naar de zuidoostelijke
horizon. Laag boven de
horizon kan je de Maan
vinden en op zo’n 5°
erboven staat Mars.

Saturnus

Mars
Venus
Jupiter

Afbeelding 2. 26 04 2022, 5.45 uur. Maan en Mars. Bron Stellarium
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Waarnemingen
27 – 28 april
woensdag 27 april Samenstand Venus en Neptunus, Jupiter en
Maan.
Vandaag 3 voor de prijs van 1. Al is het wel heel moeilijk om deze samenstanden te
spotten. De planeten Jupiter, Venus en Neptunus staan op enkele graden van elkaar.
Deze ochtend rond 6 uur staan ze allemaal boven de Maan. Maar door het latere uur en
de lagere stand in vergelijking met de vorige twee samenstanden is het dus niet
eenvoudig om ze waar te nemen. De makkelijkste om te zien is Venus, deze staat
ongeveer 5° boven de Maan. Jupiter staat dan iets meer naar links ten opzichte van
Venus. Om Neptunus te spotten neem je beste een telescoop of verrekijker. Deze planeet
staat tussen Venus en Jupiter maar is met het blote oog niet zichtbaar.

Afbeelding 1. 27 04 2022, 6.00 uur. Maan, Venus en Jupiter. Bron Stellarium

donderdag 28 april Titan, maan van Saturnus, in grootste
westelijke elongatie.
Omdat Titan vandaag op zijn positie van grootste westelijke elongatie staat, kan je
hem makkelijk waarnemen. Hij staat, vanuit onze positie gezien, in zijn verst mogelijke
afstand van de planeet. Zelf met een kleine telescoop kan je deze maan van Saturnus
waarnemen. Kijk rond 6 uur naar de zuidoostelijke horizon om de planeet laag boven
de horizon waar te nemen.
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Waarnemingen
29 – 30 april
vrijdag 29 april Mercurius in grootste oostelijke elongatie.
De planeet Mercurius bereikt zijn positie van grootste oostelijke elongatie. Dit wel zeggen dat
de hoek tussen de Zon en Mercurius ten opzichte van de Aarde het grootst is. Dit is een
gunstige positie om de planeet waar te nemen. Een andere factor is de hoek van het
eclipticavlak
de
horizon. Inmet
het voorjaar is
de oostelijke elongatie en
dus de avondverschijning
een gunstig moment om
Mercurius waar te nemen.
Kijk vanaf zonsondergang
rond 21u30 tot 23 uur naar
de westnoordwestelijke
horizon om Mercurius laag
boven de horizon waar te
namen. Merk de samenstand
met de Plejaden later op de
avond.

Afbeelding 1. 29 04 2022, 22.30 uur. Mercurius. Bron Stellarium

zaterdag 30 april Samenstand van Venus en Jupiter.
De schijnbare afstand tussen Venus en Jupiter bereikt vandaag zijn kleinste waarde. De
dichtste nadering vindt plaats om 22.56 uur. Dan staan ze op iets minder dan een graad van
elkaar. Helaas is dit voor ons onder de horizon. Om toch een glimp van deze samenstand op

Jupiter

Venus

Afbeelding 2. 30 04 2022, 5.33 uur. Venus en Jupiter. Bron Stellarium

te vangen, kijk je best tussen
5.30 uur en 6.00 uur naar de
oostzuidoostelijke horizon.
Daar kan je het duo spotten
op een paar graden boven de
horizon en op 20
boogminuten van elkaar.
Geen eenvoudige klus, maar
wel een unieke kans.

zaterdag 30 april Zonsverduistering op het zuidelijk halfrond
Vandaag bereikt de Maan haar fase van de Nieuwe Maan. In deze fase is de Maan niet
zichtbaar aan de hemel, maar is er wel een kans voor een zonsverduistering. Dit is vandaag
het geval op het zuidelijkhalfrond. In Chile en Argentinië hebben ze hopelijk helder weer om
een volledige zonsverduistering waar te nemen. Wij kunnen alleen de mooie beelden
afwachten.
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Sterrenbeeld

Leeuw, Leo

van de week

(Leo)

De Leeuw is een zeer herkenbaar
sterrenbeeld met heel wat heldere sterren
en deepsky-objecten. We beginnen met
Alfa Leonis ofwel Regulus, de 22ste helderste
ster aan de hemel met een magnitude van
1,4. Het is één van de helderste sterren die
kan bedekt worden door de Maan. Deze
bedekkingen gebeuren in reeksen. Het is
wachten tot 2025 voor de volgende reeks
bedekkingen. Er zijn twee groepen van
deepsky-objecten met verschillende
sterrenstelsel om waar te nemen. De eerste

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Leeuw. Bron Astropolis

groep bevat 3 spiraalvormige sterrenstelsels
nl. M65, M66 en NGC3628 net onder ster
Chertan, θ (thèta) Leonis. De tweede groep
tussen Regulus en Chertan bevat 5
sterrenstelsels.

Stappenplan
De Leeuw is een sterrenbeeld dat
makkelijk te vinden is aan de
hemel.
• Zijn lijf is een trapezium en in de
rechterbovenhoek begint zijn
kop.
• Als je de Leeuw nog niet kan
vinden aan de hemel, maak dan
gebruik van de Grote Beer.
• Ongeveer 40° onder de bodem
van de steelpan van de Grote
Beer staat het sterrenbeeld
Leeuw.

Afbeelding 2. 23 4 2022, 22.00 uur, Leeuw en
omliggende sterrenbeelden, Z. Bron Stellarium
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Uitstap naar unieke
ruimtevaart-expo:
SPA©E – The Human Quest
Plan een uitstap naar de Expo van Antwerpen tussen 23 april en 30 juni 2022.
SPA©E – The Human Quest neemt ruimtevaartliefhebbers, kinderen, families
en scholen mee op een unieke reis door het verleden, heden en toekomst van
de ruimtevaart.
Tijdens de expo zie je tientallen fascinerende replica’s van onder meer ESA
(Europese ruimtevaartorganisatie), NASA (Verenigde Staten) en Roscosmos
(Rusland). Daarnaast geven tal van historische documenten en anekdotes je
een unieke inkijk in het leven van astronauten. Zelf maak je onder andere de
maanlanding van dichtbij mee, kijk je binnen in de cockpit van Space Shuttle
Atlantis en koppel je jouw eigen ruimtevaarttuig aan het International Space
Station.
SPA©E – The Human Quest is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, families,
ruimtevaartliefhebbers en scholen. De expo vindt plaats in zaal Avenue van
Antwerp Expo met ingang aan Vogelzanglaan 7, 2020 Antwerpen. Tickets
dienen op voorhand online gekocht te worden met een gereserveerd tijdslot
via www.xpospace.be .

Alle tekst en de afbeelding zijn afkomstig van de website:
https://xpospace.be/nl © 2022 All Rights Reserved ANTWERP / BELGIUM
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Weetje van de week:
kwantummechanica deel 4
Een foton kan dus tegelijkertijd op twee plaatsen tegelijk zijn, zodat het kan interfereren
en zelfs op meerdere plaatsen, het heeft geen precieze positie en lijkt uitgespreid over
de ruimte zoals golven. Heel raar en wees gerust je bent niet alleen die dit onbegrijpelijk
vindt.
In onze macroscopische wereld met z'n wetten van Newton is tegelijkertijd op twee
plaatsten zijn niet mogelijk, voor licht lijkt het heel gewoontjes. Een andere wereld
inderdaad met andere wetten. Een wereld van, voor ons, onmetelijk kleine deeltjes, die
zich heel anders gedragen dan we gewoon zijn, maar waarvan we enkel het gezamenlijk
gedrag kennen van onmetelijk veel van zo'n deeltjes.
Zoiets heb je ook bij het warmtegevoel die
we krijgen in warm water wat niets anders is
dan het hevig gekrioel van die
watermoleculen en die met onze huid
botsen. Een maat voor de hevigheid van dat
gekrioel en botsingen noemen wij
temperatuur. Dit noemen we een emergent
verschijnsel. Een ander emergent
verschijnsel zijn de golven die je waarneemt
in een vlucht spreeuwen. Zelfs wijzelf zijn
een emergent verschijnsel van al onze
moleculen waaruit we bestaan en zelfs tijd
en ruimte blijken iets te zijn die wij ervaren
als iets voorkomend uit het gedrag van een
onmetelijk aantal, onmetelijke kleine
deeltjes waaruit ons heelal bestaat.

Afbeelding 1. Foto van een vlucht van spreeuwen uit video van
Youtube. Bron https://www.youtube.com/watch?v=cQz5yNfKkSM

We gaan dus onze wetten van Newton, die enkel gelden in die emergente wereld,
moeten vervangen door andere wetten die geldig zijn in die "kwantumwereld", zoals
men het noemt, een deeltjeswereld. Dat is echter voor een andere keer, dit geldt enkel
als een inleiding op de kwantummechanica, om aan te tonen dat er meer is dan onze
macroscopische wereld met z'n wetten die wij kennen. In die vreemde kwantumwereld
zijn er buiten het op meerdere plaatsen aanwezig kunnen zijn van een deeltje nog
andere, soms nog vreemdere eigenschappen zoals superpositie en verstrengeling, maar
dat is nog niet voor nu.
Alles op z'n tijd zoals de braambessen !
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FOTO van de Week
• Geert Vandenbulcke
• Komeet 19P/Borrely met California Nevel, NGC1499
• Telescoop: TS61EDPH refractor met montering Astro-Physics AP1200 GTO CP4
• Camera’s: hoofdcamera QHY268C en volgcamera SBIG Sti-mono
• Filters: Optolong L-Pro2 filter
• Belichting: 20x 180s = 1uur belichting
• Programma’s: AstroPixelProcessor, MaximDL, Photoshop

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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