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Planeten

Venus komt ‘s ochtends op tijdens de schemering en is moeilijk 

te vinden, ze staat dichtbij de horizon. Rond begin mei staat 

Venus dichtbij Jupiter.

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 in het begin van deze meimaand nog even 

zichtbaar.

Mars komt op rond de schemering is daardoor moeilijk 

waarneembaar. Rond eind mei staat Mars dichtbij Jupiter.

Jupiter is ‘s ochtends waarneembaar, wel niet makkelijk 

gezien hij laag aan de hemel staat. Tracht hem regelmatig 

gedurende de maand te vinden, en zie hoe hij bij het begin 

van de maand dicht bij Venus staat, en aan het einde van de 

maand dichtbij Mars.

Uranus is niet zichtbaar.

Neptunus is niet zichtbaar.

Saturnus vind je in de tweede helft van de nacht in het 

zuidoosten. Saturnus staat elke nacht vroeger op, vanaf 15 

mei rond 3.30 uur in het zuidzuidoosten, en tegen het einde 

van de maand rond 2.15 uur. In de eerste twee weken van 

mei kan je planetoïde 4 Vesta in de buurt van Saturnus zien.

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


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-
schemering

Maan
Opkomst

Onder-
gang

Opkomst
Verlicht 
deel k

01.05.22 05:39 06:17 13:40 21:04 21:41 06:37 22:00 0,00

02.05.22 05:37 06:15 13:40 21:05 21:43 06:56 23:12 0,01

03.05.22 05:35 06:13 13:39 21:07 21:45 07:21 0,04

04.05.22 05:34 06:11 13:39 21:08 21:47 00:21 07:53 0,09

05.05.22 05:32 06:10 13:39 21:10 21:48 01:23 08:34 0,15

06.05.22 05:30 06:08 13:39 21:11 21:50 02:15 09:26 0,23

07.05.22 05:28 06:06 13:39 21:13 21:52 02:58 10:28 0,31

08.05.22 05:26 06:05 13:39 21:15 21:54 03:29 11:36 0,40

09.05.22 05:24 06:03 13:39 21:16 21:55 03:54 12:49 0,50

10.05.22 05:22 06:01 13:39 21:18 21:57 04:14 14:03 0,60

11.05.22 05:20 06:00 13:39 21:19 21:59 04:30 15:19 0,70

12.05.22 05:19 05:58 13:39 21:21 22:01 04:45 16:36 0,79

13.05.22 05:17 05:57 13:39 21:22 22:02 04:59 17:56 0,87

14.05.22 05:15 05:55 13:39 21:24 22:04 05:15 19:20 0,94

15.05.22 05:13 05:54 13:39 21:25 22:06 05:33 20:48 0,98

Zomersproetjes op de Zon, de zomer komt er wel degelijk 

aan blijkbaar. Niet dat dit iets met elkaar te maken heeft, 

want de Zon vertoont een 11-jarige cyclus en de laatste 

jaren was de Zon meestal zonder sproetjes, zonnevlekken 

genaamd. We zitten echter in stijgende lijn en deze vlekken 

van de laatste tijd zijn daar het bewijs van. Bruno Nolf, een 

van onze leden legde ze prachtig vast met een  TS Optics

102mm f/7 lenzenkijker en een Lacerta zonneprisma. Deze 

vlekken zijn ten ander zichtbaar met het blote oog, maar 

vergeet je eclipsbrilletjes niet ! Zelf nooit met verrekijker of 

met blote oog naar de zon kijken hoor, je hebt er maar 2! Afbeelding 1. De Zon. Bron Bruno Nolf

Op 16 mei is er ‘s ochtends een maansverduistering te zien, bij ons slechts 

gedeeltelijk, maar toch is dit steeds de moeite waard om zo’n moment te beleven! 

Meer details in ons volgend Hemeljournaal.

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


Planetoïden 
en kometen
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde 4 Vesta komt in een nieuwe zichtbaarheidsperiode, met magnitude 7,4 

kunnen we haar ook zien met een verrekijker. We zien haar in de maand mei reizen 

van Steenbok naar Waterman. Daarbij komt ze in het begin van de maand eerder s’ 

ochtends op, terwijl ze rond het einde van de maand opkomt rond 3 uur.

Planetoïde 1 Ceres reist in de maand mei van Stier naar Tweelingen. Begin de eerste 

dagen van mei staat hij dicht bij Volle Maan, dus niet zichtbaar, gezien zijn magnitude 

9. Gezien de avondschemering iedere dag later valt, en Ceres elke dag vroeger 

ondergaat, wordt de periode korter om hem waar te nemen.

Kometen

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

Komeet C/2017 K2 PANSTARRS is deze maand met een telescoop te vinden. Hij heeft 

magnitude 9 en zal langzaam verhelderen. Gezien de nachten korter worden, en de 

schemering langer, wordt de tijdspanne korter om deze komeet op zijn best te 

bewonderen.

Meer info over kometen vind je via

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

hemelwaarnemen Kometen

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.

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 is gedurende de maand mei zichtbaar. 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

Meteoren 

De η-Aquariden bereiken op zaterdag 7 mei rond 21 uur hun maximum. Je bekijkt ze 

best enkele ochtenden vóór en na 7 mei. Het zijn zeer snelle meteoren met lang 

nalichtende sporen. De Maan stoort minder, gezien we in het tweede deel van de nacht 

waarnemen. De radiant staat laag bij de horizon, dit is dus minder gunstig om waar te 

nemen. Meer info verderop bij onze waarnemingen, en 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
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2022.html#02
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 
1 – 4 mei 
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Zaterdag 2 mei   Samenstand Maan met Plejaden en Mercurius. 

Woensdag 4 mei   PlanetoÏde 13 Egeria in oppositie.

De Maan is net begonnen aan een nieuwe omloop rond de Aarde. Ze is dus slechts 

voor enkele procenten verlicht en wie zien ze ‘s avonds als zeer smal verlichte smalle 

maansikkel. Deze avond kan je deze smalle maansikkel vinden in de buurt van de 

Plejaden en Mercurius. Kijk na zonsondergang naar de westnoordwestelijke horizon. 

Vanaf 21.30 uur kan je proberen om ze waar te nemen . De Maan staat dan 13° boven 

de horizon. Als je iets verder naar rechts kijkt zie je op zo’n 2° Mercurius staan en op 4°

het deepsky-object de Plejaden. Geleidelijk aan zullen ze helderder worden, maar ook 

onder de horizon verdwijnen. Een verrekijker kan helpen om deze drie objecten waar 

te nemen.  

Vandaag maak je de beste kans om de planetoïde 13 Egeria waar te nemen. Ze staat nu 

aan de andere kant van de Aarde dan de Zon of in oppositie. Hierdoor bereikt haar 

schijnbare magnitude, m = 10,0, de laagste waarde die ze kan bereiken, en is de 

planetoïde dus het best zichtbaar. Geleidelijk aan zal de planetoïde terug helderder 

worden aan de hemel. 

Afbeelding 1. 2 5 2022, 22.00 uur, 10°, WNW, Maan, Mercurius en Plejaden. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
5 – 8 mei
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Vrijdag 6 mei   Samenstand Maan met Pollux

Zaterdag 7 mei   Maximum van de meteorenzwerm η-Aquariden.

Donderdag 5 mei   Uranus in conjunctie met de Zon.     

Uranus is momenteel niet zichtbaar door haar positie ten opzichte van de Zon en de 

Aarde. De planeet staat vanaf de aarde gezien achter de Zon. In dit geval wordt de 

planeet zelf bedekt door de Zon. Het is wachten tot hij aan de andere kant staat om 

hem het best waar te nemen. 

Aan de avondhemel kan je de Maansikkel waarnemen in het sterrenbeeld Tweeling.  

De Maan staat 3° onder de helderste ster van de Tweeling, Pollux. De samenstand 

wordt geleidelijk aan zichtbaar na zonsondergang tot rond 2u30 (zaterdag) 

We hopen in de vroege ochtend weer heel wat vallende sterren waar te nemen met 

onze BRAMS. Dit zijn metingen aan de hand van weerkaatste radiogolven. Zo kunnen 

we zowel overdag als bij bewolkt weer het aantal meteoren tellen en helpen we 

wetenschappelijk onderzoek in verband met meteorenzwerm. Vandaag is de piek van

de eta-Aquariden. Deze is vrij lang 

en je kan gedurende een week veel 

meteoren van deze zwerm 

waarnemen. Het nadeel alleen is 

dat de radiant vrij laag staat, 

waardoor we slechts 1 meteoor per 

uur zullen waarnemen. Indien hij in 

het zenit zou staan, dan zouden we 

wel 30 meteoren per uur kunnen 

zien. 

Afbeelding 1. 7 5 2022, 04.45 uur, 13°, OZO, radiant van de eta-Aquariden. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
9 – 12 mei
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Dinsdag 10 mei   Mercurius is stationair in ecliptische lengte 

Maandag 9 mei   Maan in Eerste Kwartier     

De Maan is ondertussen verder weg op 

haar tocht rond de Aarde en aan de 

hemel. Ze is nu voor de helft verlicht en 

staat dus in haar fase van Eerste 

Kwartier. Hierdoor is ze vooral ‘s avonds 

en in het eerste deel van de nacht 

zichtbaar. Merk ook de samenstand met 

Regulus, de helderste ster van de 

Leeuw. De dichtste benadering is om 

2.24 uur (dinsdagochtend) op ongeveer 

13° boven de westelijke horizon. 

Als we het pad van Mercurius aan de hemel volgen dan zal deze vandaag veranderen. 

Deze verandering aan de hemel gebeurt tussen de positie van grootste oostelijke 

elongatie en benedenconjunctie. Ze zal dus geleidelijk aan ook schijnbaar dichter bij de 

Zon staan en dus minder zichtbaar worden. 

Afbeelding 1. 9 5 2022, 23.45 uur, 40°, WZW, Maan en 
Regulus. Bron Stellarium

Afbeelding 2. 10 5 2022, 21.555 uur, 7°, WNW, efemeriden van Mercurius aan de hemel. Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
13 – 15 mei
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Zaterdag 14 mei  Sterbedekking λ Virginis

Zondag 15 mei   Unieke posities van twee planeten.

Vrijdag 13 mei   Sterbedekking γ Viriginis, Porrima.     

De Maan is verder opgeschoven richting het sterrenbeeld Maagd. Deze maand zijn er 

twee sterbedekkingen in dit sterrenbeeld. De eerste is voor de nacht van donderdag op 

vrijdag. Om 2.59 uur zal de ster gamma Virginis bedekt worden door de Maan. Dit aan 

de onverlichte rand. De bedekking duur tot 3.49 uur.  Het is ook het ideale moment om 

de verplaatsing van de Maan aan de hemel te spotten. Als je zonder telescoop kijkt, 

dan zie je dat de Maan boven de ster Spica staat. Morgen zal de Maan reeds 

opgeschoven zijn en tussen de Maagd en de Weegschaal staan. 

De tweede bedekking is zaterdagavond om 23.37 uur dan zal de ster lambda Virginis, 

bedekt worden door de maand. De wederverschijningen is om 00.42 uur. Deze 

sterbedekking zal moeilijker waarneembaar zijn dan deze van vrijdagavond, want deze 

ster is minder helder. 

Ten eerste staat Venus in haar positie van het aphelium. Dit is de positie van Venus op 

haar ellips rond de Zon, waar de afstand het grootst is ten opzichte van de Zon. Voor 

ons maakt dit geen verschil uit. 

Ten tweede staat de planeet Saturnus in haar positie van kwadratuur. Als we van 

bovenaf naar de Aarde, de Zon en Saturnus kijken dan vormt de lijn Aarde-Zon een 

rechte hoek met de lijn Saturnus –Zon. 

Afbeelding 1 en 2. 13 05 2022, 02.59 en 03.49 uur, 18°- 11°, WZW, Maan en ster Porrima. Bron Stellarium

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


Sterrenbeeld van de week

Ossenhoeder, 
Boötes, Boo 

Het sterrenbeeld Ossenhoeder lijkt op een 

vlieger, met de ster Arcturus, α Boo, in de 

onderste punt. Deze heeft magnitude -0,1 en is 

daarbij de vierde helderste ster aan de hemel. 

Enkel Sirius, Canopus en α Centauri A zijn 

helderder. De Zon buiten beschouwing latend 

natuurlijk… 

Arcturus is een oranje reuzenster op slechts 37 

lichtjaar van ons vandaan. Men ontdekte dat 

deze ster toch ten opzichte van de andere 

sterren beweegt, samen met nog andere 

sterren, en men noemt dit de Arcturusgroep.

Deze groep kan een oude sterrengroep zijn uit 

ons melkwegstelsel, of een restant van een 

klein sterrenstelsel dat door ons 

melkwegstelsel opgeslokt werd.

De meeste sterren van de Ossenhoeder zijn 

dubbelsterren, of tweevoudige dubbelsterren.
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Het sterrenbeeld Ossenhoeder of Boötes vind je ‘s 

avonds in het oosten tot zuidoosten. De ster 

Arcturus is daar heel rap te vinden. De 

Ossenhoeder is omgeven door Grote Beer, 

Maagd, Noorderkroon, Hercules en Draak.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Ossenhoeder, Boötes. Bron Astropolis

Afbeelding 2. Ossenhoeder, Boötes, 14 05 2022 , 23.00 uur. 
Bron Stellarium.

o

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


Ruimtepuzzel
Op zoek naar een originele ronde puzzel in thema van de ruimte. Bekijk dan eens 

onze voorstellen met puzzel voor kids of volwassen. We hebben ze geordend volgens 

aantal stukjes. Of zoek eens verder naar met de termen ruimte, planeet, puzzel of typ 

er nog ronde puzzel bij. Ook Engelse zoektermen kunnen helpen om verschillende 

resultaten te vinden. 
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• Wat? vloerpuzzel met 50 grote puzzelstukken 
• Merk? Bigjigs
• Prijs? ongeveer 25€* 

• Wat? 3d-puzzel van het zonnestelsel van 146 stukken
• Merk? Grafix 3D puzzel 
• Prijs? 15€*

* Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de website: Bol.com en de prijzen zijn afhankelijk van de gekozen webshop

• Wat? Puzzel van 1000 stukken thema Maan of Aarde
• Merk? Pinshidai
• Prijs? 17,5€*

• Wat? ronde puzzel van 150 stuks in leuke doos
• Merk? MiDeer
• Prijs? 25€*

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


We hebben het in eerdere bijdrages al gehad over de, voor ons rare, dingen die 

gebeuren bij heel hoge snelheden en anderzijds het heel rare gedrag van licht.

De werkelijkheid is niet zoals ze eruit ziet ,voor ons stervelingen met een grote massa 

die enkel heel traag kunnen bewegen. Mocht onze massa veel groter zijn, dan zouden er 

ook andere rare effecten beginnen optreden. Newton leerde ons al dat massa's elkaar 

aantrekken : zwaartekracht genoemd. 

Zwaartekracht blijkt echter ook klokken te vertragen en licht om te buigen. In extreme 

gevallen leidt dit zelfs tot zwarte gaten in het heelal. 
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Weetje van de week: 

Theorie van alles - deel 1: voorbij 

zwaartekracht en quantummechanica

Afbeelding 1. Tijd-ruimte voorstelling.. Bron :AstralSentient
https://www.physicsforums.com/threads/according-to-general-
relativity-would-the-earth-be-flat.928739/

Omgekeerd merken we dat alle 

objecten, in het voor ons zichtbare 

heelal, die elkaar aantrekken, wel uit 

elkaar bewegen, wat doet vermoeden 

dat "in den beginne" alles veel dichter 

bij elkaar was. Als we het uitrekenen 

aan de hand van de snelheid die we 

kunnen meten, komen we uit op zo'n 14 

miljard jaar geleden : de eerst als 

scheldnaam bedoelde naam "Big Bang" 

is gebleven.

Er is dus veel meer "boven de zon" dan 

wat we al kunnen verklaren met de 

wetten van Newton en z'n tijdsgenoten.  

Vooral het elektro-magnetisme heeft ons op de weg gezet naar meer.

Hoog tijd om te proberen dit alles wat beter en dieper te doorgronden !

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.physicsforums.com/threads/according-to-general-relativity-would-the-earth-be-flat.928739/


FOTO van de Week 
• Geert Vandenbulcke

• Mercurius en Plejaden

• Camera’s: Canon EOS 6D, MK2 met lenzen: Samyang 35 mm en 

Canon EF 70-200mm

• Montering: iOptron SkyGuider Pro

• Programma’s: Digital Photo Professional, PhotoShop



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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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