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Planeten
Mercurius is zichtbaar in de ochtendschemering, in het
oostzuidoosten. Elke dag staat hij iets lager, en dus elke dag
moeilijker te zien, na 27 november is hij niet meer te zien.
Afbeelding 1. Mercurius, bron: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory/Carnegie

Venus is ‘s ochtends te zien in het zuidoosten, komt steeds
wat later op, staat steeds lager, nadert de Zon, maar blijft ‘s
ochtend te zien in 2020.

*

Afbeelding 2. Venus, bron : NASA/JPL-Caltech

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. We zien Mars in het zuidzuidoosten na
de schemering, en hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het westen, deze
week is dat even na 4 uur.
Afbeelding 3. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds in het zuidwesten te zien, laag aan de
horizon. Jupiter is de helderste van de twee. Ze gaan steeds vroeger
onder, deze week is dat vanaf 20.30 uur voor Jupiter en 20 minuten later
voor Saturnus. Hun zichtbaarheid neemt meer en meer af. Daarna zal
het wachten zijn tot binnen enkele maanden, als Jupiter terug ‘s
Afbeelding 4. Jupiter, bron: NASA, ESA, A. Simon
ochtends in 2021 te zien zal zijn.

(GSFC), and M.H. Wong (Univ. of California, Berkeley)

Van nu tot eind december bij hun conjunctie, neemt de afstand
tussen de beide planeten verder af, eind november is dit nog
2,3°. Een bijzondere en uitzonderlijke samenstand, boeiend om
te volgen!

De Galileïsche manen van Jupiter zijn nog mee te volgen na
zonsondergang, vanaf lente volgend jaar is het vroeg Afbeelding 5. Saturnus, bron: NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M.H.
opstaan om ze te bekijken!

Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL Team

Volg deze link vannacht , van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo wenst over de planeten.

Afbeelding 6: Planeten gezien door een telescoop. Ze zijn
geordend volgens hun relatieve grootte gezien vanaf de Aarde.
Van beneden naar boven : de dwergplaneet Pluto, Neptunus,
Uranus, Mercurius, Mars, Saturnus, Jupiter, Venus. Deze zijn
genomen met een Celestron 11-inch Schmidt Cassegrain met een
Barlow op f/29 en bewerkt met Lucky Imaging.
Bron: © 1997 - 2017 Jerry Lodriguss
Website:
https://www.astropix.com/html/i_astrop/Planetary_Imaging.html
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Zon en Maan

planetoïden en satellieten

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

***

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above
Deze week een paar keer zichtbaar, laag en niet lang, beste kans op 23 november
vanaf 18.50 u., maar zoek het zeker nog even op via de links, dan zie je ook
meteen richting, hoogte en hoe lang je het ISS kan zien.

*

Satellieten volg voor info de link satellieten
Er zijn een heel wat satellieten te zien deze week.

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor opbouw van een
wereldwijd netwerk voor internettoegang, Starlink genaamd. Het zou in totaal uit

*
Zon

42 000 satellieten bestaan. Volg de link Starlinks voor exacte uren en posities van
deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.
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Weekoverzicht
In blauw tips voor de jeugd, en volgende bladzijde.

Maandag 16 november

Zaterdag 21 november

•

Samenstand Venus, Mercurius en
Spica.

•

•

De eerste maansikkel is zeer
moeilijk te zien, bewonder de
maansikkel vanaf dinsdag na
zonsondergang.

Zondag 22 november

Dinsdag 17 november
•

8 u. Het maximum van de
meteorenzwerm Leoniden.

•

De Maan in Eerste Kwartier

•

De Maan bedekt deze avond twee
sterren, Tau 1 en Tau 2 Aquarii.

•

Dag van de Wetenschappen digitaal.
Volg verschillende lezingen, shows,
experimenten de hele dag van thuis
uit. Wij gaan live tussen 11 u. - 15 u.
om de Zon waar te nemen. Kies je
workshop van de Vlaamse
Volkssterrenwachten op:
https://www.dagvandewetenschap.be
/organisaties/vlaamsevolkssterrenwachten

•

Maandag 23 november

Woensdag 18 november
•

Ruimtewandeling ISS Expeditie 64.

•

Mooie samenstand maansikkel,
Jupiter en Saturnus, zie do 19 11.

•

19.03 u. De schaduw van de maan
Io trekt over de planeet Jupiter.

Donderdag 19 november
•

•

De Maan in samenstand met
Jupiter en Saturnus, te zien op woe
18, do 19 en vrij 20 november na
zonsondergang.
De Galileïsche manen Io, Callisto en
Europa.

Vrijdag 20 november
•

Mooie samenstand maansikkel,
Jupiter en Saturnus, zie do 19 11.

17.52 u. De Jupitermanen Io en
Europa staan in conjunctie.

TIP!
TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN
In ons hemeljournaal staan bij verschillende
waarnemingen tijdstippen. Deze zijn
weergegeven in lokale tijd. Het exacte
tijdstip bij u thuis kan enkele minuten
eerder of later zijn, want dit is afhankelijk
van uw locatie.
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Jeugd!
Wij zoeken nog een korte toffe naam voor deze rubriek.
Zend je idee en naam door vóór 1 december naar info@astrolab.be!
In het weekoverzicht staan de tips voor de jeugd in het blauw.
De meteorenzwerm Leoniden. Zie ook bij dinsdag 17 november.
Meteoren zijn kleine stofjes of kleine brokjes die vanuit de ruimte in de ‘atmosfeer’, dat
is de lucht, rond de Aarde binnen komen. Dat gaat zo snel, en wordt zo warm, dat het
stofje of brokje verbrandt. Dat geeft licht. We zien dus een lichtstreep! Dit noemen we
een meteoor.
Wil je ze zien, zoek een plek waar je
heel veel van de hemel kan zien,
zorg dat je warm gekleed bent, en
kijk vanuit een ligstoel. Bij het
maximum zou je na een kwartiertje
tot halfuurtje wel al een aantal
gezien hebben. Tel je ze, laat ons
weten hoeveel je er zag? Vergeet
geen wens te doen en verklap je
wens niet!

Afbeelding 1. All-sky beeld van AstroLAB Iris, extra uitleg: de felle korte streep in het midden
is een spoor van ongeveer een seconde van een meteoor. De smalle lange streep, die van
links naar rechts loopt, is een spoor van enkele seconden van een traag passerende satelliet.

De stofjes en brokjes in de ruimte komen meestal van kometen of kleine brokken die
rond de zon draaien. De Aarde draait ook rond de zon, en vaak reizen we dus door zo’n
stofjes en brokjes wolk. Eerst komt de Aarde de wolk binnen en zijn er minder brokjes,
dan zitten we er middenin en zijn er ‘maximum’ aantal brokjes, en als we er bijna
doorheen zijn, zijn er weer minder.
De Leoniden zijn te zien van 14 tot 20 november, op dinsdag 17 november, 8 uur is hun
maximum. Het beste moment om deze meteoren te zien is ‘s ochtends rond 6 uur.
Maak je eigen 3D-model van een satelliet of de sterrenhemel.
•
•
•
•
•

Ga naar http://www.esa.int/kids/nl/home
Klik op ‘Dingen om te doen’.
Klik op ‘DOE HET ZELF’.
Klik op ‘MEER LADEN’.
Hier vind je verschillende modellen van ruimtetuigen of van
de sterrenhemel om af te drukken en zelf te knutselen.

Screenshot van de website
http://www.esa.int/kids/nl
/Dingen_om_te_doen
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Zelf gemaakte sterrenhemel met
print van ESA

Opgevolgd
Jouw foto en verhaal kan hier terecht!
Wij geven jullie ook een verhaal mee uit de ruimte, ISS of ... Bennu, lancering SpaceX, Leoniden, ...
Uitgesteld: Lancering NASA Space X Crew-1 naar ISS., voorlopig naar 15 11, 1.27 u. MET, onze wintertijd.

De geplande lancering van 1.49 uur in
de nacht van zaterdag 14 op zondag 15
november is uitgesteld tot de nacht
van zondag 15 op maandag 16
november. 7.27 u. EST, dus 1.27 u.
MET, onze wintertijd. We berichten
volgende week over de lancering en
docking!
https://www.spacex.com/launches/
Afbeelding 1. Crew-1. Nasa astronauten Shannon Walker, Victor Glover, Mike
Hopkins en astronaut ‘Japan Aerospace Exploration Agency’ Soichi Noguchi
Credits SpaceX

De vier astronauten van Crew-1 zullen er, samen met de drie
astronauten die er al zijn vele experimenten uitvoeren.
Er staan honderden testen op gewichtloosheid op het
programma, en er zijn ook vele experimenten mee aan boord
van de Crew Dragon.
Voedingsfysiologie in de ruimte. Hoe het voedsel, tijdens het
langdurig in de ruimte leven de opname van voedsel in het
lichaam en het immuunsysteem beïnvloedt, en astronauten
Afbeelding 2. Het onderzoek gebruikt nieuwste
technologie, de toestelletjes worden steeds kleiner!
Bron NASA

gezond houdt bij lange ruimtereizen.
Gen in Space-7, ontworpen door studenten! Onderzoekt hoe
het leven en werken in de ruimte de hersenen beïnvloedt.
Er zijn er veel meer, planten kweken, cel- en orgaanstudie, het
hart, nieuwe ruimtepakken... je vindt hier meer uitleg:
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/
spacex-crew-1-science-iss
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ma 16 november
07.00 u. Samenstand Venus, Mercurius en Spica. Jeugd!
Venus blijft ‘s ochtends in het zuidoosten te zien in het sterrenbeeld Maagd.
Daarbij staat hij dichtst bij de ster Spica.
Mercurius kan je zien opstaan, vlak voor de zonsopgang, maar dat wordt
moeilijker doordat hij de Zon nadert, en de zichtbare periode dus korter
wordt. Hij staat ook steeds lager, totdat hij rond 27 november onder de
horizon blijft.
De eerste afbeelding geldt voor 16 november, de tweede voor 23 november,
beide om 7.00 u. ‘s ochtends. Bij beide figuren staan de hoogtes ook vermeld

*

van Venus, Spica en Mercurius. De gegevens voor Arcturus geven we ook mee,
gezien deze een mooie heldere ster is, als extra referentie. Zo kan je beter het
verschil zien tussen de twee afbeeldingen. De tussenliggende dagen van deze
week evolueren tussen beide in. Met een telescoop kan je ze alle
bewonderen!

16 november 7.00 uur
Venus, ZO, 16°
Spica, ZO, 13°
Mercurius, OZO, 5°
Arcturus, OZO, 30°
Afbeelding 1. 16 11 2020, 7.00 uur.
Bron Stellarium

23 november 7.00 uur
Venus, ZO, 13°
Spica, ZO, 18°
Mercurius, OZO, 2°
Arcturus, OZO, 35°
Afbeelding 2. 16 11 2020, 7.00 uur.
Bron Stellarium
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di 17 november
8 u. Het maximum van de Leoniden. Zie ook rubriek voor de jeugd!
De meteorenzwerm de Leoniden zijn te zien van 14 tot 20 november, vandaag is
hun maximum om 8 uur. Het beste moment om deze meteoren te zien is deze

*

ochtend rond 6 uur.
De meteoren komen van de komeet Temple-Tuttle. De radiant staat in de Leeuw,
in het zuidzuidoosten, op 60° boven de horizon. Het aantal varieert sterk per jaar.
Er is een 33-jarige cyclus, die overeenkomt met de baan van de komeet rond de
Zon. 1966 en 2001 waren de laatste. In een ver verleden zijn er meteorenregens
geweest van meer dan 1000 - 100 000 per uur! De meteoren zijn sneller dan de
meeste andere zwermen, hun snelheid Vo = 71 km/s.
Volgens de ESA zou een meteorenregen met 1000-en dit jaar mogelijk zijn, als de
Aarde door één van de grote twee zwermen trekt, al is het dat die maxima helaas
overdag plaatsvinden voor ons.
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/The_Netherlands/De_Leoniden_
komen
Dus we laten ons verrassen, door te kijken als het helder en donker is. Er zijn nog
andere meteorenzwermen actief, waardoor we toch zeker 30 meteoren kunnen
zien per uur. Kijk dus wanneer het kan, want elke nacht zijn er wel te zien! Met
een kwartier tot halfuurtje kijken heb je zeker al resultaat!
Ga op een plaats kijken waar je zoveel mogelijk zicht hebt op de heldere en
donkere hemel. Warme kledij is een aanrader. Om zoveel mogelijk van de hemel
te zien is een ligstoel wel comfortabel.
De maansikkel stoort helemaal niet, dus helder weer, donkere waarnemingsplek
zonder al te veel lichthinder zal ervoor zorgen dat je meteoren kan zien!

Afbeelding 17 11
2020, 7.00 uur, ZZO,
Radiant Leoniden,
bron Stellarium
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wo 18 november
De Maan in samenstand met Jupiter en Saturnus, te zien na
zonsondergang op woe 18, do 19 en vrij 20 november. Voor tekst en
uitleg zie do 19 november Jeugd!
Ruimtewandeling ISS Expeditie 64. De ruimtewandeling van astronauten
Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov wordt live uitgezonden via Nasa
Live. https://www.nasa.gov/nasalive
De uitzending begint om 8.30 u. EST, dus 14.30 MET, onze wintertijd. De
ruimtewandeling start een uur later, dus 15.30 uur en duurt ongeveer 6 uur.
Beide astronauten zullen aan het Russische deel van het ISS onderhoud en
wetenschappelijk werk uitvoeren. We horen meer tijdens de uitzending!

NASA-astronaut Bob Behnken
tijdens de ruimtewandeling op
16 juli 2020. Hij wisselde
batterijen en het powersysteem
van het ISS kreeg een upgrade.
Deze uitstap duurde 6u7min,
tezamen uitgevoerd met
astronaut Chris Cassidy, die niet
op de foto staat.
Credits: NASA

19.03 u. De schaduw van de
maan Io trekt over de planeet
Jupiter.
Om 19.03 uur zien we de
schaduw van de maan Io over de
planeet Jupiter verschijnen. We
zien deze over de schijf van
Jupiter trekken totdat Jupiter
ondergaat rond 20.35 uur.
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Afbeelding 2. 18 11 2020, 19.09 uur, 10°, ZW, Jupiter
met maan Io en haar schaduw, bron Stellarium

do 19 november
De Maan in samenstand met Jupiter en Saturnus, te zien na zonsondergang

*

op woe 18, do 19 en vrij 20 november. Jeugd!
De samenstand van Maansikkel, Saturnus en
Jupiter kunnen we zien na zonsondergang.
Kijk op donderdag 19 november om 17.45 uur, in
het zuidzuidwesten op een hoogte van 15°. Rond
19 uur heeft dit drietal zich verplaatst richting
het zuidwesten, op een hoogte van ongeveer
10°. Ze gaan onder vanaf 20.25 uur in het
zuidwesten.
De speciale momenten waarbij de Maan
loodrecht onder de planeten staat vindt overdag
plaats en is bij ons dus niet te zien.

Afbeelding 1. 19 11 2020, 18.30 uur, 10-15°, ZW,
Jupiter en manen, bron Stellarium

De dag voordien, de 18e, op dezelfde tijdstippen
als hierboven vermeld, staat de maansikkel meer
ten westen van de beide planeten, en de dag
nadien, de 20e staat de maansikkel reeds ten
oosten van de beide planeten.

De Galileïsche manen Io, Callisto en Europa.

*

18.32 u. De maan Io komt uit de schaduw van Jupiter. Een minuut ervoor is hij niet
zichtbaar.
18.42 u. Io en Callisto staan in conjunctie, we zien ze loodrecht boven elkaar.
De maan Europa is zichtbaar na zonsondergang tot ze ondergaan. De maan Ganymedes
zien we deze avond niet, hij verschuilt zich deze avond achter Jupiter.
Callisto

Io

Afbeelding 2. 19 11 2020, 18.32 uur, 13°, ZZW, Io treedt
uit de schaduw van Jupiter, bron Stellarium
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Callisto
Io

Afbeelding 3. 19 11 2020, 18.42 uur, 12°, ZZW, de manen
Callisto en Io staan in conjunctie, bron Stellarium

za 21 november
17.52 u. De maan Io en Europa staan in conjunctie.
Io staat op 4” ten zuiden van Europa.

*

Europa
Io

Afbeelding 1. 21 11 2020, 17.52 uur, 15°, ZZW, de manen
Io en Europa staan in conjunctie, bron Stellarium

In het ‘Weetje van de Week’ bespreken we de vier Galileïsche manen.
Vorige week was dat Io JI, deze week Europa JII. Volgende week
Ganymedes JIII, en als laatste komt Callisto aan de beurt JIV. Dit dus in
volgorde van het afstand dus tot Jupiter, van een baan dichtst bij Jupiter
naar steeds verdere banen.
Deze vier manen zijn de eerste manen ontdekt in ons zonnestelsel door
Galileo Galilei in januari 1610. Tegelijk met Galileo Galilei vond Simon
Marius deze manen en gaf ze de namen die we nu gebruiken, hij haalde
zijn inspiratie bij de verhalen van Zeus. Galilei weigerde deze namen te
gebruiken en hield het bij de nummers I, II, III en IV. Ook deze nummering
gebruiken we nog steeds.
De maantjes en hun onderlinge standen zijn heel mooi om volgen. Een
goed idee om waar te nemen met een telescoop. Je zal vandaag Io en
Europa als heldere stipjes zien, hun kleurverschil kan je zien. Jupiter zal je
iets minder gedetailleerd zien dan de foto hierboven. Zoveel details
komen slechts tevoorschijn bij de grotere telescopen, en met
programma’s die vele foto’s samenvoegen tot één beeld.
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zo 22 november
*

De Maan in Eerste Kwartier Jeugd!

De Maan staat in EK, Eerste Kwartier. Het loont zeker
de moeite om in deze periode de Maan te bekijken.

terminator

De lange schaduwen op de terminator, de grens
tussen licht en donker, zorgen voor een scherper zicht,
en creëert een dieptezicht. Dit is samen met het
Laatste Kwartier, de beste periode in de maand om de
Maan te bekijken. Bij het Laatste Kwartier is het ‘s
ochtends wel vroeg opstaan.
Heb je geen telescoop, of is de sterrenwacht door de
Coronamaatregelen helaas gesloten, met een
verrekijker zie je ook al veel! Als je verrekijker op een
statief past, zeker eens doen! Je hebt een rustiger en
duidelijker beeld.

Afbeelding 1. Maan in eerste kwartier;
bron: Geert Vandenbulcke

21.58 u. De Maan bedekt ster Tau 1
Aquarii.
De Maan staat dan op een hoogte van 17°
in het zuidwesten, in de Waterman.
De ster met magnitude 5,7 komt terug
tevoorschijn om 22.46 uur op een hoogte
van 12° in het zuidwesten.
Afbeelding 2. Op 22 11 2020, 21.57 uur, 17°, ZW, de Maan
bedekt 69 Aquarii nog net niet, bron Stellarium

23.14 u. De Maan bedekt ster Tau 2
Aquarii.
De Maan staat dan op een hoogte van 9°
in het zuidwesten in de Waterman.
De ster heeft een magnitude van 4,1. De
Maan gaat onder voordat de ster weer
tevoorschijn komt. De uittrede is
daardoor niet zichtbaar.
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Afbeelding 3. Op 22 11 2020, 23.13 uur, 9°, ZW, de Maan
bedekt 71 Aquarii nog net niet, bron Stellarium

Sterrenbeeld van de week

Driehoek, Triangulum

(Tri)
Het sterrenbeeld Driehoek is een klein
sterrenbeeld aan de noorderhemel.
Alfa Trianguli is de helderste ster met
een magnitude 3,4 en staat op 64,1
lichtjaar van ons.
In dit sterrenbeeld zijn geen
meteorenzwermen beschreven.
Dit sterrenbeeld is bekend om de
Driehoeknevel, M33. M33 is een
spiraalvormig sterrenstelsel dat op 3
miljoen lichtjaar van ons staat. Het
nadert onze Melkweg met 182 km/s en
is door middel van zwaartekracht aan de
Andromedanevel verbonden, die ook
naar ons op weg is.

Afbeelding 1. sterrenbeeld Driehoek
bron: ©The International Astronomical Union

Afbeelding 2.
Foto van M33,
Sander
Clemmens
Na een paar dagen mooi weer met waarnemingen is het tijd om wat beelden te verwerken.
Ik gebruikte een Canon EOS 60Da op de telescoop TMB 175 f/8 in de koepel van AstroLAB
IRIS. Telkens 25 seconden belicht, ISO 1600. Stacken van 238 foto’s, met darks Flats en Bias in
Deepskystacker. Nabewerking in PixInsight.
© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking
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Sterrenbeeld van de week

Driehoek, Triangulum
(Tri)

Stappenplan

Afbeelding 1 en 2. 16 11 2020, 19.00 uur. Zelfde afbeelding,
met en zonder de figuren. Bron Stellarium

De Driehoek ligt tussen Perseus, Andromeda, de Vissen en de Ram. Zie
beide afbeeldingen, met en zonder tekening van de sterrenbeelden.
Op 16 november rond 19 u. zie je de Driehoek op een hoogte van 40°, pal
in het oosten.

© 2020 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking
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Afbeelding 1 en 2. 16 11 2020, 19.00 uur. Zelfde afbeelding,
met en zonder de figuren. Bron Stellarium

Weetje van de week

Europa, maan van Jupiter
Europa, maan van Jupiter, werd ontdekt door Galilei op 8 januari 1610. Simon
Marius ontdekte deze ook, onafhankelijk van Galilei. Europa heeft een diameter van
3138 km en draait op 670 900 km rond Jupiter.
De oppervlakte bestaat uit een laag ijs van 1 tot 30 km
dik, die door grote lijnen, lineae, doorsneden wordt.
De temperatuur aan de evenaar is -160°C, aan de
polen -220°C. Vandaar dat deze ijslaag zeer hard is.
Daaronder zou een oceaan van water mogelijks
aanwezig zijn, van 100 km diep. Onder de laag water
bevindt zich de buitenste kern, die zou bestaan uit
silicaat. De binnenste kern bestaat uit ijzer.
Afbeelding 1. Europa, bron NASA

Afbeelding 2. lineae op Europa,
bron NASA

Afbeelding 3.
Voorstelling van
toekomstige
ruimtesonde in een
baan rond Io.
bron NASA

Er is een ijle atmosfeer, en deze bevat zuurstof. Koolstof zou door meteorieten
aanwezig kunnen zijn. Dat er mogelijk water en door dit alles misschien ook een
vorm van leven is op Europa, is zeker de moeite waard te onderzoeken!
Europa krijgt vele geladen deeltjes van Jupiter over zich heen. Er is ook een
sterke getijdenwerking met zowel Jupiter, als de manen Io en Ganymedes. De
energie van de getijden zou de oceaan ‘warm en vloeibaar’ houden. Metingen
van het magneetveld van Europa door ruimtesonde Galileo bevestigen het
vermoeden van de aanwezigheid van een oceaan met zout water.
Het Europa Clipper project van de NASA werkt aan het in een baan brengen van
een ruimtesonde rond Europa. Met heel veel toestellen aan boord om de
huidige gegevens te checken en nog meer te onderzoeken! Wordt binnen enkele
jaren verwacht... https://www.nasa.gov/europa
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