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Eveneens 

verkrijgbaar als 

videoclip, meer 

info op onze 

Facebook en 

website.

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


Planeten

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

te vinden, ze staat dichtbij de horizon.

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 blijft in juni niet zichtbaar.

Mars komt in het begin van de maand rond 3.25 uur op in het 

oosten, half juni is dat om 2.50 uur. Mars is zichtbaar tot hij in de 

ochtendschemering verdwijnt. Dus langzamerhand kunnen we 

Mars wat langer bewonderen in het tweede deel van de nacht. 

Mars en Jupiter staan in het begin van de maand dichtbij elkaar 

aan de hemel en verwijderen zich elke dag verder van elkaar.

Jupiter komt begin juni op om 3.20 uur in het oosten, half juni 

is dat om 2.30 uur. Jupiter en Mars staan in het begin van de 

maand dicht bij elkaar aan de hemel en verwijderen zich elke 

dag verder van elkaar. 

Uranus wordt aan het einde van de maand ‘s ochtends zichtbaar.

Neptunus wordt ‘s ochtends beter zichtbaar.

Saturnus staat elke nacht vroeger op, vanaf 1 juni staat 

Saturnus op rond 2.10 uur in het oostzuidoosten, en op 15 

juni om 1.15 uur. Ten oosten van Saturnus vind je planetoïde 

4 Vesta, reizend weg van Saturnus, richting Waterman.

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

01.06.22 4:51 5:35 13:40 21:47 22:31 6:31 0,02

02.06.22 4:50 5:34 13:41 21:48 22:32 0:10 7:19 0,06

03.06.22 4:49 5:33 13:41 21:49 22:33 0:56 8:18 0,11

04.06.22 4:48 5:33 13:41 21:50 22:35 1:31 9:24 0,18

05.06.22 4:47 5:32 13:41 21:51 22:36 1:58 10:34 0,25

06.06.22 4:47 5:32 13:41 21:52 22:37 2:19 11:46 0,34

07.06.22 4:46 5:31 13:41 21:52 22:38 2:36 13:00 0,44

08.06.22 4:45 5:31 13:42 21:53 22:39 2:51 14:14 0,54

09.06.22 4:45 5:30 13:42 21:54 22:39 3:05 15:30 0,64

10.06.22 4:44 5:30 13:42 21:55 22:40 3:19 16:50 0,74

11.06.22 4:44 5:29 13:42 21:55 22:41 3:35 18:15 0,83

12.06.22 4:43 5:29 13:42 21:56 22:42 3:54 19:44 0,91

13.06.22 4:43 5:29 13:43 21:57 22:43 4:21 21:14 0,97

14.06.22 4:43 5:29 13:43 21:57 22:43 4:57 22:38 1,00

15.06.22 4:43 5:29 13:43 21:58 22:44 5:50 23:47 1,00

Kortere nachten, langere dagen. Ideaal 

om de telescoop te richten naar de Zon. Gezien 

ook de 11-jarige zonnecyclus naar een

maximum evolueert, is het de moeite waard om 

met een telescoop eens naar de zonnevlekken 

te kijken, en met een H alpha telescoop de 

protuberansen te bewonderen! Daarvoor kan je 

altijd op een sterrenwacht terecht. Bewonder de 

zonnevlekken met een eclipsbril, laskap of op 

een sterrenwacht. Kijk nooit op een andere

manier naar de zon kijken!

Afbeelding 1. Zon in H alpha. Bron Geert Vandenbulcke. 

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


Planetoïden 
en kometen
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde 4 Vesta, heeft tegen eind juni magnitude 6,6 en is zichtbaar met een 

verrekijker. We zien haar in de maand juni verder naar het oosten reizen in de

Waterman. Daarbij komt ze steeds eerder op, rond het einde is dit om 1.05 uur.

Kometen

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

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

magnitude 8,5 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

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 pas terug zichtbaar op 27 juni. 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 

Het is wachten tot eind juni op de kleine meteorenzwerm, Boötiden.

In juni zijn er sterke ‘daglichtzwermen’, deze zijn enkel zichtbaar via radiogolflengten.

Het gaat om de Ariëtiden, -Perseïden en -Tauriden.

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.

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://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=958508
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 06 - 3 06
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Lichtende nachtwolken tot eind juli

Van juni tot half juli zijn de nachten in onze streken ‘grijs’.

Kijk uit naar lichtende nachtwolken!

De Maan trekt door de sterrenbeelden Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen. 

Voor waarnemingen van Jupiter en zijn vier Galileïsche manen volg de link

Verschijnselen van Jupiter en vier manen

De lichtende nachtwolken kunnen we jaarlijks in deze periode zien! Je vindt ze aan de 

noordelijke hemel na zonsondergang of voor zonsopkomst en maak er een foto van en 

stuur ze ons door! We plaatsen de foto’s in het volgend Hemeljournaal.

Meer uitleg vind je uitgebreid op volgende bladzijde, voor de jeugd.

Woensdag 1 juni

Begin van de meteorologische zomer.

Nacht van donderdag op vrijdag, 2 en 3 juni

Smalle maansikkel ten zuiden van Castor en Pollux

De smalle maansikkel zien we uit de avondschemering verschijnen in het 

westnoordwesten in het sterrenbeeld Tweelingen. Deze mooie samenstand kunnen we

Voor de weerkundigen begint de zomer op 1 juni en eindigt op 31 augustus. Dat is voor 

de statistieken van het weer veel praktischer. De astronomische zomer begint op 21 

juni 2022 om 11.14 uur.

Afbeelding 1. Maansikkel, Castor en Pollux. Bron Wikipedia. 

Pollux Castor

volgen tot de Maan 

ondergaat in het 

noordwesten, op 3 juni om 

1.00 uur. De nacht voordien 

staat de Maan ten westen 

van de Tweelingen, en de 

nacht nadien staat de Maan 

ten oosten van de 

Tweelingen. Dit is een mooie

gelegenheid om de Maan dag

na dag te zien opschuiven 

naar het oosten!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2022.html#jun
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Lichtende nachtwolken!

Het is weer zover, de lichtende nachtwolken kunnen we jaarlijks in deze periode zien!

Zoek ze aan de noordelijke hemel na zonsondergang of voor zonsopkomst en maak er 

een foto van en stuur ze ons door! We plaatsen de foto’s in het volgend Hemeljournaal.

Hoe ontstaan lichtende nachtwolken?

In de maanden mei, juni en juli staat de Zon 

laag onder de horizon. Deze zeer hoge 

wolken worden van onderaan verlicht.

Hoe herken je een lichtende 

nachtwolk? 

Typisch is de lichtblauwe heldere 

lichtschijn.  De wolken zijn ook heel 

dun, en de sterren blijven doorheen 

de slierten zichtbaar.

Deze hoge wolken hebben meestal 

een ribbel- of vezelstructuur.

Je kan ze niet voorspellen, soms zijn 

ze er, meestal zijn ze er niet, ze zijn 

zeldzaam.

Een oranje gloed boven stad of

autostrade is het licht dat in de wolk 

wordt weerkaatst, dat is geen 

lichtende nachtwolk.

Afbeelding 1.Lichtende nachtwolk. Bron Wikipedia. 
wikipedia lichtende nachtwolk

Lichtende nachtwolken zijn een soort 

wolken die heel hoog in de atmosfeer 

zitten wel 75 tot 85 km hoog! De meeste 

wolken die wij zien zitten maximaal 20 

km hoog, en zijn donkerder.

Afbeelding 1. Lichtende nachtwolk boven St. Jan-ter-biezen,
Watou, Poperinge. Bron Sander Clemmens

Waarneemtip  
voor jonge astronomen 

Deze wolken ontstaan als er kleine deeltjes zitten in de bovenste lagen van de atmosfeer 

samen met bevroren waterdamp.

Het is dit ijs dat rond het stof zit, dat het zonlicht weerkaatst en die mooie lichtblauwe 

zilverachtige weerkaatsing geeft!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtende_nachtwolk#/media/Bestand:20190622_Lichtende_wolken.jpg


Waarnemingen 
5 06 - 7 06
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Zondag 5 juni

Saturnus is stationair

Saturnus lijkt vandaag, in zijn baan rond de Zon, schijnbaar even stil te staan aan de hemel 

en zet daarna een terugkerende of retrograde beweging in.

Dinsdag 7 juni

Eerste Kwartier

Het is een ideaal moment om de dagen voor en na Eerste Kwartier de Maan waar te 

nemen. De lichtinval is zodanig dat er veel schaduwen gevormd worden, dit creëert 

een diepte-effect of driedimensionaal effect langs de terminator. De terminator is de 

scheidingslijn tussen dag en nacht op de Maan.

Afbeelding 1. Saturnus is stationair. Bron Stellarium. 

Je vindt Saturnus in het zuidoosten tussen sterrenbeeld Steenbok en Waterman. Op deze 

afbeelding zie je een gele lijn, dat is de baan van Saturnus. De bovenste gele lijn is zijn baan in 

mei 2022 (1). Je vindt de datums in Romeinse cijfers, in sprongen van 10 dagen. Wil je deze 

retrograde beweging aan de hemel volgen, kijk dan elke heldere nacht naar Saturnus en zijn 

plaats tussen de sterren.

Gedurende de zomer reist Saturnus in westelijke richting naar de Steenbok (2 en 3), om na 

een volgend stationair moment (buiten beeld) opnieuw oostelijk te reizen (4 en 5). 

Rond 27 januari 2023 zal Saturnus schijnbaar niet veraf staan van het punt waar hij nu staat.

Saturnus

1

2
3

4

5

Dinsdag 7 juni

Titan staat in zijn grootste oostelijke elongatie ten opzichte van Saturnus

Deze periode is Titan, maan van Saturnus, zeer goed waarneembaar met een 

telescoop. Titan staat namelijk in zijn grootst mogelijke oostelijke elongatie ten 

opzichte van Saturnus.

Elongatie is de hoek, gezien vanaf de Aarde tussen de beide hemelobjecten, in dit geval 

tussen de planeet Saturnus en haar maan Titan.

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


Waarnemingen 
7 06 - 06
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Woensdag 8 juni, middernacht

Sinus Iridum vormt de ‘Golden Handle’

Bekijk de Maan, neem er een Maankaart bij, en vind Sinus Iridum, de regenboogbaai. 

Op de bergketen Montes Jura valt het zonlicht, terwijl in de vlakte nog schaduw valt. 

Dit geeft de typische vorm van de ‘Golden Handle’. Het lijkt zeer goed op een handvat.

Donderdag 9 tot zaterdag 11 juni

Samenstand van de Maan met de ster Spica

De Maan reist van 8 tot 11 juni doorheen sterrenbeeld de Maagd. Daarbij passeert ze 

op 9, 10 en 11 juni op 6° ten noorden van Spica, de helderste ster van de Maagd met

magnitude 1,0. Een dichtste samenstand op 4° van elkaar, vindt plaats voor onze

streken onder de horizon. Wel kunnen we deze mooie samenstand bewonderen van 

9 tot 11 juni. 

Dinsdag 7 juni

De Maan bedekt de ster SAO 118892

Om 23.12 uur wordt ster SAO 118892 door 

de Maan bedekt aan de schaduwzijde. Om 

0.06 uur komt de ster terug tevoorschijn 

aan de belichte kant.

De ster heeft magnitude 6,7 en staat in

sterrenbeeld de Leeuw.

SAO 118892

Afbeelding 1. De Maan bedekt ster SAO 118892. 
Bron Stellarium. 

Dinsdag 14 juni

Volle Maan

Deze nachten zijn zeer kort, binnen een week is het de kortste nacht van het jaar. Deze 

nachten worden sowieso al niet erg donker. Ze worden nog eens gevuld met het volle 

maanlicht, het zal deze periode, als het niet bewolkt is, wel zeer klaar zijn ‘s nachts. 

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


Sterrenbeeld van de week 

Hercules, Her 
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Van het sterrenbeeld Hercules is het 

middelste vierkant goed te herkennen.

Alfa Hercules of Rasalgethi is een mooie 

dubbelster, de sterren staan op vijf 

boogseconden van elkaar. Ook de andere 

sterren zijn vaak dubbelsterren.

M13 is een prachtige bolvormige 

sterrenhoop, één van de meest heldere aan 

de hemel. Bij goede waarnemings-

omstandigheden kan je M13 met het blote 

oog zien! Met een verrekijker kan je een 

vlekje zien, wat reeds laat vermoeden dat je 

met een telescoop tientallen tot honderden 

sterren kan zien. M13 bevindt zich op een 

afstand van ongeveer 24 000 lichtjaar, de 

sterren ervan zijn ongeveer 12 miljard jaar 

oud.

M92 is een bolvormige sterrenhoop die iets 

kleiner is dan M13 en zich op 27 000 

lichtjaar van ons bevindt. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Hercules. Bron Astropolis

Het sterrenbeeld Hercules kan je vinden tussen de 

Draak, de Ossenhoeder, Noorderkroon, Slang en 

Slangendrager en de Lier. Vooral de heldere sterren 

Arcturus (Ossenhoeder), Wega (Lier) en de opvallende 

vorm van de Noorderkroon helpen bij het oriënteren.

Afbeelding 2. 
Sterrenbeeld
Hercules
3 06 2022. 
Bron Stellarium.

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


Om de inleiding af te sluiten: het blijkt dat nogal wat moderne natuurkunde onderling 

met elkaar botst ook. Zwaartekracht bijvoorbeeld en hoe de allerkleinst gekende 

deeltjes zich lijken te gedragen, blijkt tot nu toe niet echt verenigbaar. Dit merken we 

vooral in extreme situaties zoals bij de Big Bang, waarbij enkel de allerkleinste deeltjes 

heel dicht bij elkaar aanwezig waren of bij zwarte gaten waar we een enorme 

zwaartekracht merken.

Men is al decennia lang op zoek naar een zogezegde “theorie van alles” waar beide wel 

te rijmen zouden moeten zijn, maar voorlopig niet met sluitende oplossingen.

Het voorlopig aanvaarde standaardmodel van de door ons gekende elementaire 

deeltjes en de bijhorende fundamentele krachten volgen succesvol de voorspellingen. 

Uitzonderingen zijn er wel.
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Weetje van de week 
Theorie van alles  - deel 3

Afbeelding 1. Standaardmodel van de elementaire deeltjes. 
Bron: By MissMJ, Cush, afgeleid werk: LukaBE -
Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103855664

De daarop volgende ontdekking van het 

Higgsboson (2013) rept met geen woord 

over zwaartekracht en het dan 

noodzakelijker wijze bijhorende 

graviton. We zijn echter niet in staat met 

de huidige “machinerie” het graviton, 

als we de voorspellingen mogen 

geloven, te ontdekken. 

Onlangs las ik dat er toch een barstje nu 

zou zitten in dat standaardmodel, 

afwachten. Een paar jaar geleden 

hadden we ook een bewering dat iets 

sneller ging dan het licht, maar dat 

bleek een meetfout te zijn.

Snaartheorie en 

luskwantumzwaartekracht, om er maar 

twee te noemen zijn serieuze pogingen 

beide werelden te verzoenen en er zijn 

er wel nog een paar.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103855664


FOTO van de Week 
• Ursy Claeys 

• M51 Whirlpool Galaxy

• 2 mei 2022

• Telescoop TMB 17,5 cm AstroLAB, Nikon D780, sluitertijd 36 min.

• Foto verwerkt met PixInsight en Photoshop Lightroom

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

AstroLAB Iris en Astropolis.
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