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Planeten
Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com,
als je detailinfo wenst over de planeten.
Mercurius is niet zichtbaar.

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

Venus komt ‘s ochtends op tijdens de schemering en is moeilijk
te vinden, ze staat dichtbij de horizon. Venus en Jupiter
verwijderen zich geleidelijk aan van elkaar.
Afbeelding 2a. Venus.
Bron NASA/JPL-Caltech

Mars komt op rond de schemering is daardoor moeilijk
waarneembaar. Rond eind mei staat Mars dichtbij Jupiter.
Afbeelding 3a. Mars
Bron NASA/JPL-Caltech

Jupiter is ‘s ochtends waarneembaar, niet gemakkelijk te zien,
want hij staat laag aan de hemel. Tracht hem regelmatig te
vinden gedurende de maand, zie hoe hij zich verwijdert van
Venus, en dichterbij Mars komt te staan tegen het einde van
de maand.

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

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. Ten oosten van Saturnus vind je
planetoïde 4 Vesta, reizend weg van Saturnus, richting
Waterman.

Afbeelding 5a. Saturnus. Bron NASA, ESA,
A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of
California, Berkeley) and the OPAL Team

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

Neptunus is 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
Pareidolie is een psychisch verschijnsel waarbij men in
voorwerpen gezichten herkent. Met de nodige fantasie zie je
algauw figuren in wolken, of grillige bomen, steentjes op de
grond, maar ook in de Volle Maan lijkt er een gezicht
zichtbaar. Dat wordt nog versterkt door de verhalen van het
manneke in de maan. Ik zie altijd een verwonderend kijkend
mannetje die oh zegt. Wat zie jij in de Maan?
Op 16 mei is het Volle Maan. De dagen ervoor en erna kun
je ook al 's avonds (laat) de Maan zien opkomen.

Afbeelding 1. Eenvoudig portret van de Maan.
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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16.05.22

5:12

5:52

13:39

21:26

22:07
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1,00
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5:10

5:51
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0,99

18.05.22

5:09

5:50

13:39

21:29

22:11

7:10

0,95

19.05.22

5:07

5:48

13:39

21:31

22:12

1:03

8:10

0,89

20.05.22

5:06

5:47

13:39

21:32

22:14

2:00

9:26

0,80

21.05.22

5:04

5:46

13:39

21:33

22:15

2:41

10:49

0,70

22.05.22

5:03

5:45

13:39

21:35

22:17

3:10

12:14

0,59

23.05.22

5:01

5:43

13:39

21:36

22:18

3:31

13:36

0,48

24.05.22

5:00

5:42

13:39

21:37

22:20

3:47

14:53

0,37

25.05.22

4:59

5:41

13:40

21:39

22:21

4:02

16:08

0,27

26.05.22

4:57

5:40

13:40

21:40

22:23

4:15

17:22

0,18

27.05.22

4:56

5:39

13:40

21:41

22:24

4:29

18:34

0,11

28.05.22

4:55

5:38

13:40

21:42

22:26

4:44

19:47

0,06

29.05.22

4:54

5:37

13:40

21:43

22:27

5:01

20:59

0,02

30.05.22

4:53

5:36

13:40

21:45

22:28

5:24

22:09

0,00

31.05.22

4:52

5:36

13:40

21:46

22:30

5:53

23:14

0,00
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Planetoïden
en kometen
Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten
Planetoïde 4 Vesta, magnitude 7,4 is zichtbaar met een verrekijker. We zien haar in de
maand mei reizen van Steenbok naar Waterman. Daarbij komt ze steeds eerder op,
rond het einde van de maand valt dit rond 3 uur.
Planetoïde 1 Ceres reist in de maand mei van Stier naar Tweelingen. Gezien de
avondschemering iedere dag later valt, en Ceres elke dag vroeger ondergaat, wordt de
periode korter om hem waar te nemen.
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 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 duurt, wordt de tijdspanne korter om deze komeet op zijn best te
bewonderen. De beste waarneemtijd ligt tussen 1 en 2 uur ‘s nachts, je vindt de komeet
in het oostzuidoosten.
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
Het is wachten tot eind juni op de kleine meteorenzwerm, Boötiden. Ook in juli zijn er
een aantal kleine meteorenzwermen zichtbaar, maar het is vooral wachten op de
Perseïden in augustus, waarvan het maximum te verwachten is in de nanacht van 12 op
13 augustus.
Je kan met wat geluk, elke nacht wel hier en daar een meteoor waarnemen.

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

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 05
Maandag 16 mei Volle Maan en maansverduistering!
Van deze maansverduistering zullen we in onze streken enkel
het begin kunnen zien. Toch is het de moeite om even te kijken,
als het niet bewolkt is natuurlijk! Kijk van 4.30 uur tot
zonsopgang in het zuidwesten, laag aan de horizon.
Sowieso een bijzonder moment! Zon, Aarde en Maan staan op
één lijn, waarbij de schaduw van de Aarde op de Maan valt.
Aan de linkerzijde, de oostzijde van de Maan zal je eerst een
vertroebeling zien, en nadien zouden we een verduistering
kunnen zien, maar langzaam zal de Maan ondergaan in de
ochtendschemering.

Afbeelding 1. Voorspelling
maansverduistering Ieper,
16 05, 5 uur.
Bron Stellarium.

Afbeelding 2.
Maansverduistering.
Niet op schaal.
Bron Astropolis.

Deze maansverduistering is een totale maansverduistering,
waarbij de Maan doorheen de kernschaduw trekt. Op de
afbeelding hiernaast staat een afbeelding van de cirkelvormige
schaduw. Deze maansverduistering is een totale
maansverduistering, de Maan trekt doorheen de kernschaduw.
De totaliteit van de verduistering duurt iets minder dan
anderhalf uur! Dit is één van de langere totale
maansverduisteringen.
Afbeelding 3. Maansverduistering. Bron Astropolis.
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Waarneemtip
voor jonge astronomen
Maandag 16 mei Volle Maan en maansverduistering!
Van deze maansverduistering zullen we in onze streken enkel het begin kunnen zien.
Toch is het de moeite om even te kijken, als het niet bewolkt is natuurlijk!
Weet dat de Zon aan de ene kant staat van de Aarde en de Maan aan de andere kant.
Als je je armen uitstrekt, dan wijs je met je ene hand naar de Zon en met je andere
hand naar de Maan! Een bijzonder moment!
Zon, Aarde en Maan staan op een rechte lijn zodat de schaduw van de Aarde op de
Maan valt! Ook al staat de Maan zo’n 300 000 km verder…

Afbeelding 1.
Maansverduistering.
Niet op schaal.
Bron Astropolis.

Elke maand bij Volle Maan is er kans op een
Maansverduistering. Toch gebeurt dit niet iedere
Volle Maan. Dit omdat de baan van de Maan rond
de Aarde een hoek maakt van 5,14° met de
ecliptica, dit is het vlak gevormd door Zon en Aarde.

De Maan komt dan boven of onder de schaduw van
de Aarde, waardoor we de Volle Maan blijven zien.
Enkel als ze door de schaduw trekt en er niet boven
of onder trekt, is er een maansverduistering of
maaneclips.

Kan je in het zuidwesten goed de horizon zien? De Maan staat heel laag.
Zoek een goede plek! Misschien is 4.30 uur wel heel vroeg om op te staan?
Je kan dit zien tot het licht van de ochtendschemering te fel wordt. Aan de
linkerzijde, de oostzijde van de Maan zal je eerst een vertroebeling zien.
Nadien zien we ietsje van de verduistering, maar bij ons zal de Maan
langzaam ondergaan in de ochtendschemering.
Afbeelding 2. Voorspelling maansverduistering Ieper, 16 05, 5 uur. Bron Stellarium.
© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Waarnemingen
16 05 - 27 05
Maandag 16 mei
De Maan staat 4° ten noorden van de ster Antares
De Volle Maan staat 4° ten noorden van de ster Antares. Antares is oranje van kleur en
de helderste ster van het sterrenbeeld Schorpioen. Je kan dit zien van zodra Antares in
het zuidoosten opkomt rond 23.20 uur tot Antares ondergaat in het zuidwesten rond 5
uur in de ochtendschemering.

Zondag 22 mei
De Maan staat 5° ten zuidoosten van Saturnus
De Maan in Laatste Kwartier
Saturnus komt iets eerder op dan de Maan, die in haar Laatste Kwartier staat. Saturnus
komt op om 2.50 uur in het oostzuidoosten, de Maan volgt om 3.20 uur. Ze stijgen aan
de ochtendhemel tot Saturnus zo’n 18° boven de horizon staat, dan verdwijnen beide
langzaam in de ochtendschemering.

Zondag 22 mei tot en met vrijdag 27 mei
Mooie samenstand van de Maan met Venus, Jupiter, Mars en Saturnus!
‘s Ochtends, van 22 tot 26 mei kan je de Maan dichtbij de planeten Saturnus (22 05),
Mars, Jupiter (25 05) en Venus (27 05) bewonderen! Je vindt ze van oosten tot het
zuidoosten. Daarbij zijn Mars en Venus moeilijker te zien. Mars omdat deze minder
helder is, en Venus is maar kort te bewonderen omdat ze net opstaat vlak voor de
ochtendschemering begint.
Afbeelding 1. Maan, Venus, Jupiter, Mars en Saturnus. 25 05, 4.45 uur. Bron Stellarium.
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Waarnemingen
26 05 - 31 05
Donderdag 26 mei
Ster Aldebaran en de Hyaden en Plejaden
Bekijk deze met ruimtetelescoop SOHO via de LASCO C3 beelden. Linken LASCO C3 en
LASCO Starmap. Selecteer bij de laatste onderaan het beeld de datum.
De SOHO satelliet is vooral bedoeld om de Zon waar te nemen, maar je kan vanuit je
zetel thuis ook de sterrenhemel vanuit de ruimte waarnemen! Vanaf vandaag tot 5 juni
kan je Aldebaran en de Hyaden zien. Twee dagen lang, van 26 tot 28 mei staan ook de
Plejaden in het beeldveld.

Vrijdag 27 mei
De smalle maansikkel staat 1° ten zuiden van Venus
Venus staat zeer laag aan de hemel, in het oosten, en komt op vlak voor de
ochtendschemering. Dit kan je zien de afbeelding op vorige pagina, bij de waarneming
van 22 tot 27 mei. Zorg voor vrij zicht op het oosten.

Maandag 30 mei
Nieuwe Maan
Dinsdag 31 mei
Jupiter en zijn manen
De vier Galileïsche manen, Io, Europa, Ganymedes en Callisto staan ten westen van
Jupiter. Jupiter staat op in het oosten, om 3.25 uur. Je kan Jupiter en de vier manen
volgen tot ze in de ochtendschemering verdwijnen, dan staan ze zo’n 15° boven de
horizon.

Afbeelding 1. Jupiter
met manen Io, Europa,
Ganymedes en Callisto.
31 05 2022, 4.30 uur,
10°, O. Bron Stellarium
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Sterrenbeeld

van de week 1

Maagd, Virgo, Vir

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Maagd. Bron Astropolis

Het sterrenbeeld Maagd is een groot sterrenbeeld.
Het is 45° breed, de Zon trekt er doorheen van half
september tot eind oktober.
Spica of α Vir is de helderste ster. Deze is een

De Virgocluster bevindt zich in een gebied van 10° x
15°. Er zijn wel 1500 sterrenstelsels te zien! Zowel
ellipsvormige als spiraalvormige, van bovenaf te zien,
gekanteld of vanop de zijkant… De helderste kregen

blauwwitte reuzenster en heeft een magnitude van
1,0. Ze bevindt zich op 250 miljoen lichtjaar van ons.
De ster Vindemiatrix of ε Vir is een belangrijk
oriëntatiepunt, met magnitude 2,8. Ten westen
ervan bevindt zich de Virgocluster.

een M nummer (Messier).
Het mooie Sombrerostelsel of M104, is zeker de
moeite waard! Dit is een spiraalvormig stelsel dat we
bijna op zijn zijkant zien.
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Sterrenbeeld van de week 2
Maagd, Virgo, Vir

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Maagd. 2 05 2022, 23 uur. Bron Stellarium

Het sterrenbeeld Maagd vinden we tussen

De nachthemel wordt als koepel op een plat

Ossenhoeder, Haar van Berenice, Leeuw, Beker,
Raaf, Weegschaal en Noorderkroon in.
Vind eerst Arcturus, de Noorderkroon en Spica.
Deze vallen op. Als je drie referentiepunten hebt,
kan je veel makkelijker en met grote zekerheid de
andere vinden!
Het sterrenbeeld Maagd is een groot
sterrenbeeld, en om de sterren ervan te vinden
tonen we op de afbeelding hierboven een groot
overzicht van de nachtelijke hemel. Door de

vlak afgebeeld. Hoe breder dit beeldveld, hoe
meer vervorming. Deze is het grootst in het
zenit. Hoe kan je daarmee rekening houden?
Bekijk de hoogtes. Spica staat rond 23 uur op
een hoogte van 28° boven de horizon, Arcturus
op 55°, Noorderkroon staat tussen 47° en 55°
en Regulus op 37°.

grootte van dit overzichtsbeeld is er meer
vervorming.

Het Sterrenbeeld Maagd gaat onder in het
westen rond 4.30 uur.

Gebruik een sterrenkaartje als je nog meer wil
ontdekken!
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Weetje van de week:
Theorie van alles – deel 2
Vooraleer we echter beginnen spitten in de moderne natuurkunde valt ons nog iets op,
waarover we het nog niet hadden. We hebben het over de tijd. Ongrijpbaar voor ons
stervelingen, raast de tijd maar door. Onomkeerbaar zo lijkt het. Probeer maar eens de
klok terug te draaien als je de scherven van een mooie vaas aan het verzamelen bent.
Tijd meten we met verschijnselen die zichzelf herhalen met vaste tussenpauzes: van
slinger, tot trillende kristallen in elektronische uurwerken. Maar we hadden het er
eerder al over dat tijd vertraagt bij grote snelheden en/of bij grote zwaartekracht. Tijd is
dus niet zo absoluut zoals wij die ervaren.
De onomkeerbaarheid van tijd blijkt te maken te hebben met hoe spontaan wanorde
ontstaat. Als je de kaarten van een kaartspel mooi in volgorde steekt en je schudt ze
dan, dan krijg je een voor ons wanordelijk situatie. Er zijn veel meer wanordelijke
situaties mogelijk dan die ene welke wij in volgorde beschouwen en het kost heel wat
energie om ze ook weer op orde te steken. Je hebt dus energie nodig hebt om terug
orde op zaken te stellen.
Het moeilijke begrip energie en in het verlengde entropie komen om de hoek kijken.
Entropie is een maat voor de wanorde, op hoeveel manieren kun je wanorde hebben en
dat zal ons tot het begrip informatie leiden. Ook deze materie moeten we verder
bekijken. En als we nog dieper graven komen we tot de vraag of tijd eigenlijk wel bestaat
op het niveau van elementaire deeltjes.

Afbeelding 1. lage entropie en dus veel wanorde.
Bron: eigen afbeelding naar voorbeeld van
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/natuu
r-leven-en-techniek/entropie-wat-is-dat-precies

Afbeelding 2. hoge entropie en dus weinig wanorde.
Bron: eigen afbeelding naar voorbeeld van
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/natuurleven-en-techniek/entropie-wat-is-dat-precies
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FOTO van de Week
• Edwin De Ceuninck
• Halo rond de Zon op zondagochtend 1 mei
• Te Jonkershove

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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