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Planeten

Venus wordt steeds helderder, en beter zichtbaar aan de 

avondhemel, tegen het einde van de maand is de magnitude 

gedaald tot -4,0. Je vindt haar in het sterrenbeeld Vissen.

Voor meer info over de planeten, volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com

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 verschijnt eind maart aan de avondhemel.

Mars wordt minder goed zichtbaar, zijn schijnbare diameter 

neemt af omdat hij, na zijn oppositie van december, zich 

verwijdert van de Aarde. Hij gaat pas na middernacht onder. 

Mars beweegt op het einde van maart, van de Stier naar de 

Tweelingen.

Jupiter is nog heel even te zien in het begin van maart, ‘s 

avonds aan het eind van de schemering in het westen. Daarna 

is het wachten tot we hem terugzien eind mei en zeker in juni 

aan de ochtendhemel. 

Uranus gaat steeds vroeger onder, we kunnen hem nog enkele uurtjes 

bewonderen na zonsondergang.

Neptunus is niet zichtbaar. Ook Neptunus zien we ‘s ochtends terug aan 

de hemel in juni.

Saturnus blijft nog even onzichtbaar. We zien hem aan de 

ochtendhemel verschijnen eind mei, begin juni.

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 voor AstroLAB te Ieper vind je in deze tabel. 

Deze tabel gebruikt de burgerlijke schemering, daarbij staat de Zon minder dan 6° onder 

de horizon. Gebaseerd op het jaarboek 2023 van de Koninklijke Sterrenwacht van België.
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Zon  Opkomst Zenit Ondergang
Burgerlijke 

schemering 
Begin

Burgerlijke 
schemering 

Einde

Maan
Opkomst

Onder-
gang

Opkomst
Verlicht 
deel k

Woe 1 7:34 13:01 18:29 7:01 19:02 4:55 11:51 0,66

Do 2 7:31 13:01 18:31 6:59 19:04 5:46 12:47 0,75

Vrij 3 7:29 13:01 18:33 6:56 19:05 6:24 13:51 0,82

Zat 4 7:27 13:00 18:34 6:54 19:07 6:53 15:01 0,89

Zon 5 7:25 13:00 18:36 6:52 19:09 7:15 16:13 0,94

Ma 6 7:23 13:00 18:38 6:50 19:11 7:32 17:25 0,98

Di 7 7:21 13:00 18:39 6:48 19:12 7:46 18:36 1,00

Woe 8 7:19 12:59 18:41 6:46 19:14 7:58 19:48 1,00

Do 9 7:16 12:59 18:43 6:44 19:15 8:10 21:00 0,98

Vrij 10 7:14 12:59 18:44 6:42 19:17 8:22 22:15 0,94

Zat 11 7:12 12:59 18:46 6:39 19:19 8:35 23:32 0,88

Zon 12 7:10 12:58 18:48 6:37 19:20 8:52 0,81

Ma 13 7:08 12:58 18:49 6:35 19:22 0:59 9:14 0,72

Di 14 7:05 12:58 18:51 6:33 19:24 2:14 9:45 0,62

Woe 15 7:03 12:58 18:53 6:31 19:25 3:32 10:30 0,51

Do 16 7:01 12:57 18:54 6:28 19:27 4:38 11:32 0,40

Vrij 17 6:59 12:57 18:56 6:26 19:29 5:29 12:51 0,29

Zat 18 6:57 12:57 18:58 6:24 19:30 6:05 14:20 0,19

Zon 19 6:54 12:56 18:59 6:22 19:32 6:30 15:52 0,11

Ma 20 6:52 12:56 19:01 6:19 19:34 6:50 17:22 0,04

Di 21 6:50 12:56 19:03 6:17 19:36 7:06 18:49 0,01

Woe 22 6:48 12:56 19:04 6:15 19:37 7:20 20:14 0,00

Do 23 6:45 12:55 19:06 6:13 19:39 7:34 21:38 0,02

Vrij 24 6:43 12:55 19:08 6:10 19:41 7:50 23:00 0,07

Zat 25 6:41 12:55 19:09 6:08 19:42 8:08 0,13

Zon 26 7:39 13:54 20:11 7:06 20:44 0:21 9:32 0,21

Ma 27 7:37 13:54 20:12 7:04 20:46 2:37 10:02 0,30

Di 28 7:34 13:54 20:14 7:01 20:47 3:45 10:43 0,39

Woe 29 7:32 13:53 20:16 6:59 20:49 4:41 11:35 0,49

Do 30 7:30 13:53 20:17 6:57 20:51 5:25 12:37 0,59

Vrij 31 7:28 13:53 20:19 6:54 20:52 5:57 13:46 0,68

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


Planetoïden 

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

Link via ‘Heavens Above’ over planetoïden 

en dwergplaneten:

Planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde 1 Ceres is te vinden in het 

sterrenbeeld Hoofdhaar van Berenice, en 

heeft een magnitude van 7.1

Ceres is een dwergplaneet, en is ook de 

eerste planetoïde die ontdekt werd tussen 

Mars en Jupiter. Het is ook de enige 

dwergplaneet die een baan heeft die 

volledig binnen de baan van Neptunus ligt.

Deze foto is genomen met het ruimtetuig 

Dawn in 2015.

Er zijn meerdere planetoïden zichtbaar. 

De opposities en efemeriden van de planetoïden vind je via hemelkalender planetoïden.

Je vindt er ook de NEA, Near Earth Asteroïds, dat zijn planetoïden die dicht bij ons komen.

Afbeelding 2. Planetoïde 2 Pallas. Bron Wikipedia, 
NASA. 
https://en.wikipedia.org/wiki/2_Pallas

Afbeelding 1. Dwergplaneet 1 Ceres. 
Bron Wikipedia en Nasa

Planetoïde 2 Pallas beweegt van 

Sterrenbeeld Grote Hond naar de 

Eenhoorn, en heeft aan het einde van de 

maand magnitude ongeveer 8,4.

Pallas heeft een gemiddelde diameter van 

512 km en draait in 4,6 aardse jaren rond 

de Zon. In het zuidelijk halfrond is er een 

opvallende heldere vlek te zien, en er zijn 

zo’n 36 kraters geïdentificeerd. 

Deze foto is de scherpste die we hebben van Pallas, gemaakt van op Aarde, met de VLT, 

Very Large Telescope. Want Pallas is de grootste planetoïde die nog niet bezocht werd 

door een satelliet.

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/opposities-en-efemeriden-van-planetoiden-2022/
https://en.wikipedia.org/wiki/2_Pallas
https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA21906.jpg
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Er zijn op dit moment geen kometen met het blote oog waar te nemen.

Komeet C/2020 V2 (ZTF) is met een telescoop te vinden. Hij trekt van Andromeda naar 

het sterrenbeeld Driehoek. Hij blijft circumpolair tot hij in de tweede week van maart 

enkel nog ‘s avonds te vinden is aan de nachtelijke hemel.

Komeet C/2022 E3 (ZTF) is eveneens met een telescoop te vinden. Hij beweegt 

zuidwaarts, vertrekt begin maart van de Stier naar sterrenbeeld Eridanus, daar heeft hij 

magnitude 10.

Meer info over kometen vind je via

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

hemelwaarnemen Kometen

Kometen

In maart zijn er geen ‘grote meteorenzwermen’ zichtbaar. Je kan met wat geluk, elke 

nacht, wel hier en daar een meteoor waarnemen. Meest kans rond Nieuwe Maan 

natuurlijk.

De meteorenzwerm de Virginiden zal zijn maximum bereiken rond half maart 2023. De 

meteoren van de Virginiden zijn traag, met soms vuurbollen. 

Rond half maart zijn ze op hun maximum, dat wil zeggen dat bij ons ieder uur een 

enkele meteoor van deze zwerm zichtbaar is. Samen met meteoren van andere 

zwermen, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 6–12 “vallende sterren” per 

uur te zien. Rond half maart is de Maan half verlicht en kan eventueel storen. Wanneer 

de radiant (de plaats aan de hemel waar de meteoren vandaan lijken te komen) in het 

zenit (het hoogste punt aan de hemel, recht boven ons) zou staan, zouden er van deze 

zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 5 meteoren per uur vallen. 

Meteoren

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/
http://hemel.waarnemen.com/kometen/


Satellieten
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ISS International Space Station

ISS Bron NASA 

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

Het ISS is de hele maand maart 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/index.html

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

Jupiter en zijn vier Galileïsche manen

Volg de link van ‘hemelwaarnemen’ voor Verschijnselen van Jupiter en vier manen

Zolang ze nog net zichtbaar zijn, is het een plezier om met een telescoop de vier goed 

vindbare maantjes van Jupiter te volgen: Io (dichtsbij Jupiter), Europa, Ganymedes en 

Callisto. Soms verdwijnen ze achter Jupiter, soms staan ze allemaal aan één kant van 

Jupiter! Soms passeren ze voor Jupiter, en soms werpen ze hun schaduw op de planeet! 

Heb je je telescoop pas aangeschaft, dan is dit zeker leuk om doen, je leert er je telescoop 

ook goed mee kennen. Zoals de vergroting van je lenzen, het volgen als je geen goto

montering hebt. Ook blijkt de omkering bij een telescoop duidelijk. Volg daarvoor de 

slingerdiagrammen op de bovenstaande website.  

Zonsverduisteringen in 2023, zichtbaar vanuit België, zijn er niet.

De gedeeltelijke Maansverduistering van 28 oktober is in België goed zichtbaar!

De planetoïden zijn gedurende het hele jaar te bewonderen. Opmerkelijk is de 

passage van Ceres door de Coma (Hoofdhaar van Berenice, maart en april) en Virgo 

clusters. Verder verwachten we nog rond half oktober aardbaanscheerder 1998 

HH49.

Komeet 103P/Hartley2 zal in de tweede helft van het jaar zichtbaar zijn voor kleinere 

telescopen. Een moeilijker zichtbare komeet, C/2020 V2(ZTF) zien we in de nazomer.

Meteorenzwermen de Perseïden in augustus en de Geminiden in december zijn 

weer hoogtepunten om naar uit te kijken!

Bijzonder in 2023

Volg de 4 Galileïsche manen van Jupiter

Bedekkingen in 2023
We kijken uit naar volgende bedekkingen:

18 10 De ster Antares wordt bedekt door de Maan.

9 11 Venus wordt bedekt door de Maan.

12 12 Niet zichtbaar in België, wel in Zuid-Europa, Betelgeuze wordt bedekt door 

planetoïde 312 Leona.

Voor maandelijkse sterbedekkingen, vraag ernaar via info@astrolab.be, of via de link 

naar de online Hemelkalender Hemelkalender, sterbedekkingen

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2022.html#jun
mailto:info@astrolab.be
https://hemelkalender.space/?s=sterbedekkingen
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Woensdag 1 maart

Venus en Jupiter in conjunctie

Woensdag 1 maart 

Op de Maan zien we dubbele horens in de schaduw van de krater Kies A.

De dubbele horens zijn te zien rond 22 u. tot rond 1 u. (2 maart). Het is wassende 

Maan. Op de terminator, dat is de scheidingslijn op de Maan tussen licht en donker, 

dag en nacht, zien we soms vreemde figuren! Vind eerst Mare Nubium. Ten zuiden 

ervan ligt krater Kies, genoemd naar wiskundige en sterrenkundige Johann Kies. Nog 

wat meer naar het zuiden ligt bijkrater Kies A. Deze heeft een dubbele schaduw die op 

twee horens lijkt! Vanaf 21 u. beginnen de schaduwen te vormen, en ze zijn goed te 

zien rond 22 u., ze verdwijnen rond 1 u. 

Donderdag 2 maart 

De ‘Golden Handle’ is te zien op de Maan

De opvallende vorm op de Maan, de ‘Golden Handle’ is ook met een goede verrekijker 

al te zien. Kijk ‘s avonds naar het Juragebergte op de Maan, de toppen ervan worden 

door de Zon verlicht, terwijl in de laagvlakte vóór de bergen de nacht nog heerst.

Waarnemingen
1 03 – 2 03   

De afstand aan de 

nachtelijke hemel tussen 

Venus en Jupiter bedraagt 

maar 38‘. Je kan in een 

telescoop bij lage 

vergroting beide samen 

zien! Een bijzonder 

schouwspel! Ze gaan 

samen onder rond 21 u. 

Woensdag 1 maart 

Begin van de weerkundige lente

De weerkundige lente begint op 1 maart en eindigt op 31 mei. Dit omdat voor 

statistische gegevens en berekeningen makkelijker is.

Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Vrijdag 3 maart

De maan staat in sterrenbeeld Tweelingen

Zaterdag 4 maart

Neptunus trekt van het sterrenbeeld Waterman naar de Vissen

Neptunus trekt in zijn trage baan aan de nachtelijke hemel steeds meer noordwaarts. 

Daardoor zal hij de komende jaren beter zichtbaar worden.

Zondag 5 maart

De planetoïde 221 Eos bedekt de ster TYC 1393-00914-1

De ster TYC 1393-00914-1 heeft een visuele magnitude van 10,5 in het sterrenbeeld 

Kreeft, het is de moeite waard dit te proberen waarnemen!

De planetoïde 221 Eos heeft een diameter van 102 km.

Waarnemingen
3 03 - 5 03  

De maan staat in sterrenbeeld Tweelingen, in het westnoordwesten, en nadert dicht bij 

de ster Pollux, de helderste ster van dit sterrenbeeld. De dichtste nadering vindt plaats 

tussen 3 en 4 u. 

Credit: By Astronomical Institute of 
the Charles University: Josef Ďurech, 
Vojtěch Sidorin - DAMIT – Database of 
Asteroid Models from Inversion
Techniques: for (221) Eos, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=90647632

Er bestaan geen foto’s van de planetoïde 221 Eos, wel dit 3D model, dat gemaakt is op 

basis van gemeten lichtcurves.

Deze planetoïde draait in 5,22 jaar rond de zon en draait in 10,4 aarduren rond haar as.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Dinsdag 7 maart

Volle Maan

Vrijdag 10 maart 

De afnemende Maan staat 

samen met de sterren Spica

en Arcturus

De afnemende Maan zien we ‘s 

ochtends in het zuidwesten samen 

staan met de ster Spica, de 

helderste ster in sterrenbeeld de 

Maagd. Iets boven hen valt een ster 

op met een oranje tint. Dit is 

Arcturus, hoofdster van 

sterrenbeeld de Ossenhoeder, één 

van de helderste sterren aan de 

nachtelijke hemel. 

Waarnemingen
6 03 – 10 03  

Bij Volle Maan is de verlichte kant van de Maan volledig naar de Aarde gekeerd. De 

Maan is vrijwel de hele nacht zichtbaar. De Maan weerkaatst zoveel zonlicht, dat het 

geen goed moment is om andere of zwakke objecten aan de hemel waar te nemen. Ook 

op de Maan zelf is minder te zien dan bij EK en LK, Eerste en Laatste Kwartier. Dat komt 

omdat de Zon achter onze Aarde staat, het licht langs de Aarde passeert en loodrecht op 

de Maan invalt. Daardoor vallen er veel minder schaduwen op de Maan is er veel 

minder contrast. Bij EK en LK is dat anders, dan is er juist heel veel schaduw, en zien we 

veel contrast. Dat er niet elke maand een maansverduistering te zien is komt omdat Zon, 

Aarde en Maan niet elke maand op één rechte lijn staan, en de oorzaak daarvan is dan 

weer dat de baan van Aarde en Maan rond de Zon niet in één vlak liggen.

Zoek voor en na een Volle Maan naar de fijnste maansikkel. Deze zijn een foto waard!

Maandag 6 maart

De maan staat 3° van de ster Regulus

Deze samenstand zie je best op maandagochtend rond 6 uur. Regulus is de helderste 

ster van het sterrenbeeld Leeuw, Regulus staat dan zo’n 10° boven de horizon.

Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Waarnemingen
14 03 - 17 03  

Woensdag 15 maart

De Maan in Laatste Kwartier LK

De Maan is in de fase van Laatste Kwartier LK. De Maan is vooral in het tweede 

deel van de nacht en ‘s ochtends te zien. De Maan staat op haar baan rond de 

Aarde zodat dat haar linkerhelft verlicht is voor de waarnemers van op Aarde! Op 

de scheidingslijn tussen licht en donker, dit noemen we de terminator, gaat de Zon 

net onder en valt het licht op de bergen en kraters met heel lange schaduwen als 

gevolg. Waardoor wij vanop Aarde het gevoel van diepte en een bijna 3D-effect van 

het oppervlak krijgen. Met een telescoop is heel wat waar te nemen.

Dinsdag 14 maart 

De Maan staat 1° ten noorden van de ster Antares.

Antares is de helderste ster van het sterrenbeeld Schorpioen. Vrij zicht op 

zuidzuidoosten is geen luxe, want ze staan om 5 u. slechts 12° boven de horizon. Dit 

alles gebeurt tussen opstaan van de Maan om 2 u. en het verdwijnen in de 

ochtendschemering.

Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Zaterdag 18 maart

Messiermarathon

Maandag 20 maart 

22.24 u. Begin van de astronomische lente

De lente begint! Dag en nacht zijn overal op Aarde (ongeveer) gelijk.

De Zon trekt van het zuidelijk halfrond naar het noordelijk halfrond en staat loodrecht 

boven de evenaar. Vanaf nu zullen de dagen langer zijn dan de nachten in het 

noordelijk halfrond. In het zuidelijk halfrond gebeurt het omgekeerde.

De lente-equinox, op dit moment staat de Zon op het lentepunt op de ecliptica. 

Waarnemingen
18 03 – 20 03 

De beste week voor een ‘Messiermarathon’ begint. De competitie bestaat erin zoveel 

mogelijk Messier objecten waar te nemen gedurende een nacht. Daarvoor zou deze 

week vele van deze objecten zichtbaar zijn. Duimen voor helder weer!

De Messier catalogus bevat nu 110 genummerde Messier objecten. De eerste catalogus 

van 1774 bevatte M1 tot M45. Charles Messier begon met het opstellen van deze lijst in 

zijn jacht op Kometen. Voor hem was het een lijst van teleurstelling dat het geen 

Kometen waren. Messier publiceerde deze lijst met 103 objecten in 1781. Deze 

catalogus is zo goed gebleken, dat men deze heeft aangevuld tot 110 en nog steeds 

gebruikt en uiteraard zijn naam aan gegeven heeft. Ook zijn nummering blijft in gebruik. 

Voor het noordelijk halfrond bevat deze lijst alle spectaculaire deep-sky objecten als 

diffuse nevels, planetaire nevels, open sterrenstelsels (Plejaden), open bolhopen, 

sterrenstelsels en restanten van supernova’s.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Dinsdag 21 maart

Planetoïde Ceres in oppositie

Waarnemingen
21 03

Planetoïde Ceres staat in oppositie en heeft een schijnbare helderheid van 7, waardoor 

deze met een verrekijker op statief al goed zichtbaar is. Je vindt Ceres in het 

sterrenbeeld Hoofdhaar van Berenice. Waardoor hij enkele ontmoetingen zal hebben 

met sterrenstelsels van de Coma Cluster. Ceres bereikt een maximale hoogte van 55°

boven de horizon. 

Bij een oppositie staat het object het dichtst bij de Aarde, en Ceres staat op 237 miljoen 

km van de Aarde, dat is het dichtste sinds 2009.

Dinsdag 21 maart

Nieuwe Maan

Bij Nieuwe Maan staat de Maan tussen de Aarde en de Zon in. ‘s Nachts kunnen we de 

Maan dus niet zien, omdat ze aan de dagkant staat. De Zon schijnt op de achterkant van 

de Maan, en de donkere, schaduw of nachtkant van de Maan is gericht naar de Aarde. 

Omdat er geen licht is van de Maan ‘s nachts zijn de dagen rond Nieuwe Maan ideaal om 

met telescopen deep-sky objecten waar te nemen.

De Maan verduistert de Zon niet deze maand, omdat de Maan niet precies voor de Zon 

staat, maar zo’n 3° ten zuiden van de Zon voorbijtrekt. Als een zonsverduistering 

plaatsvindt, is dat bij Nieuwe Maan.

Het is tevens de Ramadanmaan, en luidt het begin in van de islamitische vastenmaand.

Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Woensdag tot zaterdag 22 - 25 maart

Venus, Jupiter en smalle maansikkel

De nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart 

Start van de ‘zomertijd’ of MEZT Midden Europese ZomerTijd

2 uur MET of ‘wintertijd’ wordt 3 uur MEZT! We slaan een uurtje slaap over. Dit is reeds 

vastgelegd tot 2026, dus tot dan verwachten we in principe geen wijzigingen.

Waarnemingen
22 03 – 27 03   

Woensdag kan je aan de nachtelijke hemel na zonsondergang laag in het westen, de 

smalle maansikkel net boven de planneet Jupiter zien. Voor beter beeld kan je met een 

verrekijker kijken.

Donderdagavond vind je de smalle maansikkel tussen Venus en Jupiter.

Vrijdagochtend kan je de Maan ‘s ochtends overdag bewonderen, op 35° en oosten of 

links van de Zon. Let goed op, kijk ‘s ochtends met blote oog, en niet met de verrekijker!

In delen van Afrika en Zuid-Oost Azië wordt nu Venus door de Maan bedekt, niet bij ons.

Vrijdagavond en zaterdagavond kan je opnieuw Jupiter bewonderen die ondergaat na 

de Zon. De maan staat in sterrenbeeld de Stier waarbij de oranje ster Aldebaran opvalt 

en ook de Plejaden.

Bewonder ook sterrenbeeld Orion, met de oranje ster Betelgeuze, en erboven de oranje 

Mars. 

Linksboven Venus en Maan is Uranus te zien met een verrekijker.

Zondag en maandag 26 – 27 maart

Planetoïde Ceres trekt in het 

sterrenbeeld Hoofdhaar van 

Berenice, Coma Berenice

De nacht van 26 en 27 maart 

trekt de dwergplaneet Ceres in 

het sterrenbeeld Hoofdhaar van 

Berenice door het noordelijk 

deel van de spiraalsterrenstelsel 

M100. Bron Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Dinsdag 28 maart

Maan en Mars staan samen 

in het sterrenbeeld 

Tweelingen!

Waarnemingen
27 03 – 29 03   

Maandag 27 maart

Mars staat vanaf vandaag in sterrenbeeld Tweelingen.

Woensdag 29 maart

Mars staat iets meer dan 1°

van open sterrenhoop M35,

in het sterrenbeeld 

Tweelingen!

Woensdag 29 maart

De Maan staat in de fase Eerste Kwartier EK

De Maan staat in het sterrenbeeld de Tweelingen.

Tijdens het Eerste Kwartier is de beste tijd van de maand om de Maan te bewonderen. 

Vooreerst is ze dan ‘s avonds te zien, terwijl het licht van de Zon de rechterhelft van de 

Maan verlicht. 

Daardoor is er prachtig zicht op de terminator, dit is de scheidingslijn tussen dag en 

nacht op de Maan. Op dit moment zijn de schaduwen daar het grootst, en geeft dit een 

scherp en bijna 3D zicht op bergen en kraters.

Met een telescoop is heel wat waar te nemen.

Maandag 27 maart

Mercurius is voor het eerst terug zichtbaar!

Mercurius zou voor het eerst terug zichtbaar zijn op 27 maart, slechts 2° boven de 

horizon op 2° van Jupiter die we de laatste keer zien in deze zichtbaarheidsperiode. 

De Zon staat slechts 8° onder de horizon, dus echt niet makkelijk om te zien.

De komende dagen gaat het steeds ietsje beter om Mercurius te vinden.

M 35

Bron Stellarium

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


Waarnemingen 
Targets werkgroep Astrofotografie AstroLAB IRIS
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De targets zijn een lijst van objecten opgesteld door en voor waarnemers om 

als richtlijn te kunnen gebruiken bij het waarnemen tijdens de periodes tussen 

de maandelijkse bijeenkomsten.

Orion staat ‘s avonds steeds verder in het westen en dat kan maar één iets 

betekenen, galaxy season komt eraan.

Vanaf begin maart start dit en loopt ongeveer tot rond mei.

Ieder sterrenstelsel zit ook in de PGC catalogus, deze catalogus kan je 

aanvinken in Stellarium.

Voor de komende target lijst werden al verzoekjes genoteerd, nog verzoekjes 

zijn altijd welkom. 

Interesse? Bekijk zeker eens onze facebook community.

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


Sterrenbeeld
Voerman, Auriga, Aur

Het sterrenbeeld Voerman of Auriga 

is een wagenmenner. Men 

associeert deze dikwijls met de held 

Erichthonius, de uitvinder van het 

vierspan, waarbij vier paarden een 

strijdkar trekken. Met de 

rechterhand wordt de wagen 

bestuurd, en links één of meerdere 

geitjes, Capella, en ε-, ζ- en η Aur

De sterren van de Voerman vormen 

een opvallende vijfhoek aan de 

sterrenhemel.

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

De Voerman vind je tussen de 

sterrenbeelden Tweelingen, 

Perseus, Stier en Orion in.

Op de figuur staat hij tussen de 

50° en 65° boven de horizon.

Bewonder ook de planeet Mars!

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Voerman. Bron Astropolis

Afbeelding 2. Voerman, 15 03 2022, 21.30 uur, westen
Bron Stellarium.

De Voerman bevat ook drie mooie 

sterrenhopen M36, M37 en M38. 

M36 (NGC 1960) staat op zo’n 4100 

lichtjaar van ons, en is zo’n 14 lichtjaar 

groot.

M37 (NGC 2099) is de helderste en 

rijkste van de drie, staat op 4500 

lichtjaar van ons, en zo’n 50 lichtjaar 

groot.

M38 (NGC 1912 of Starfish cluster) 

staat op 3500 lichtjaar van ons,  en is 

zo’n 13 lichtjaar groot. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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Samenstand van 
Venus en Jupiter

Op https://hemel.waarnemen.com/astrokal/maart_2023.html vind je dat op 1 maart de planeten 

Venus en Jupiter heel dicht bij elkaar aan de hemel staan.

Ze naderen schijnbaar zo dicht dat aan de hemelkoepel de zon of de maan er juist zouden 

tussenpassen, een halve graad dus.

Het is wel schijnbaar : vanuit de aarde gezien lijken ze bijna op een 1 lijn te liggen, maar in 

werkelijkheid zitten ze heel ver van elkaar hoor. De zon, die reeds onder is als je ze ziet, zit op 

ongeveer 150 miljoen kilometer, of 8 lichtminuten. Venus staat nu op ongeveer 205 miljoen 

kilometer en Jupiter op 862 miljoen kilometer. Het licht van Jupiter is dus drie kwartier onderweg 

!! Even meer naar het zuiden zie je ook de oranje-rode Mars die zit op 171 miljoen kilometer van 

ons, het dichtst ;-)

Als je deze planeten met een telescoop bekijkt zie je schijfjes, ook en zeker van Jupiter want die is 

reuzegroot. Z'n diameter is 11x die van de aarde ! Venus is ietwat kleiner en Mars maar ongeveer 

de helft van ons.

Dat verklaart ook deels dat Jupiter nog zo helder is, maar Venus is de helderste, die weerkaatst 

gewoonweg ook meer licht. Maar ook de afstand speelt natuurlijk een rol.

Het Jupiterschijfje is bijna 3x zo groot als die van Venus en wel 4x dat van Mars op dit moment.

Je kunt een en ander zelf uitzoeken en volgen op :

https://www.theplanetstoday.com/?

https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/size

https://www.timeanddate.com/astronomy/planets/distance

Bron Stellarium

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

Tijdens de periode van 26, 27 en 28 februari was er kans om poollicht vanuit België te 

kunnen waarnemen. 

Al snel liepen opnames binnen van waarnemingen in Nederland en even later ook vanuit 

het noorden van België. 

Ook uit de Westhoek en kuststreek kwamen beelden binnen. 

Het poollicht was vanuit de Westhoek enkel fotografisch waar te nemen.

Naar de toekomst toe is de kans de komende twee jaar het hoogst om na zonsondergang 

ook tot in België het poollicht (fotografisch) waar te nemen. 

De kans is dan wel klein, maar toch op zijn hoogst, volgens de voorspellingen van de 

zonnecyclus. Deze cyclus bereikt rond 2024 haar maximum activiteit, en neemt dan weer 

af naar een minimum in de cyclus rond 2028-2029. 

Vanuit België

Opname uit Sint Jan Ter Biezen, 27/02/2023, Canon EOS750D Sander Clemmens 

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


FOTO van de Maand
• Anthony Devrome

• IC 410 de Kikkervisjesnevel (links) en IC 405 de Vlammende ster nevel (rechts)

• Telescoop: William Optics GT81/478mm f5.9 + 0.8x reducer/flattener.

• Camera’s: Canon 80D (Astromod).

• Filters: Optolong L-Pro 2” filter

• Belichting: 597 x 30 seconden

• Programma’s: DSS, PixInsight en Photoshop.



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

AstroLAB Iris en Astropolis.

www.astrolab.be

info@astrolab.be

www.facebook.com/astrolabiris   

www.astropolis.be

info@astropolis.be

www.facebook.com/astropolis.be   

Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :

Een realisatie van :

http://www.astrolab.be/
http://www.facebook.com/astrolabiris
http://www.astropolis.be/
http://www.facebook.com/astropolis.be
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