Hemelverschijnselen
september 2017
Bron: Allesoversterrenkunde

1 september 2017
Als je vandaag en morgen tussen 05.00 en 05.30
uur met een verrekijker naar de heldere planeet
Venus kijkt, laag in het oosten, zie je op kleine
afstand linksboven Venus een mooi groepje
sterren: de open sterrenhoop de Krib in het
sterrenbeeld Kreeft.

5 september 2017
Vanmorgen vindt een zeer nauwe samenstand
plaats van de oranjerode planeet Mars en de
blauwwitte ster Regulus in het sterrenbeeld
Leeuw, rechtsonder Mars. Om er iets van te zien
is een kraakheldere hemel, een volledig vrij
uitzicht op het oosten, en een verrekijker nodig.
Probeer de ster en de planeet te vinden tussen
06.00 en 06.30 uur. Direct rechts van het tweetal
zie je de planeet Mercurius; hoger aan de hemel
schittert Venus.

10 september 2017
Nauwe samenstand van de planeet Mercurius en
de ster Regulus in de Leeuw. Regulus is zwakker
en staat linksboven de planeet. Kijk vanaf 06.00
uur, heel laag aan de oostelijke hemel. Op grotere
hoogte is ook Venus te zien, die veel helderder is.

12 september 2017
Aan het begin van de ochtendschemering, rond
05.30 uur, staat de maan hoog aan de
zuidzuidoostelijke hemel. De oranjerode ster die
pal links van de maan staat is Aldebaran, de
hoofdster van het Dierenriemsterrenbeeld Stier.
Verder bereikt Mercurius vandaag zijn grootste
schijnbare afstand ten westen van de zon. De
kleine planeet is tijdens de ochtendschemering
goed zichtbaar aan de oostelijke hemel. Kijk vanaf
06.00 uur laag in het oosten. Verwar Mercurius
niet met Venus, die hoger aan de hemel staat en
veel helderder is. Mercurius wordt geflankeerd
door de ster Regulus in de Leeuw en de planeet
Mars.

13 september 2017
6 september 2017
Volle Maan (09.03 uur). 's Avonds rond 22.00 uur
zie je de maan laag aan de oostzuidoostelijke
hemel. Linksboven de maan is het kolossale
Herfstvierkant te zien - het centrale deel van het
sterrenbeeld Pegasus.

Laatste Kwartier (08.25 uur). 's Morgens bij het
aanbreken van de schemering, rond 05.30 uur,
staat de half verlichte maan hoog in het
zuidoosten. Op flinke afstand rechts van de maan
zie je de ster Aldebaran in de Stier; op nog iets
grotere afstand linksonder de maan staat de
eveneens oranjerode ster Betelgeuze in het
sterrenbeeld Orion.

16 september 2017

22 september 2017

De planeten Mercurius en Mars staan vandaag en
morgen heel dicht bij elkaar aan de ochtendhemel.
Probeer ze te vinden aan het begin van de
ochtendschemering, rond 06.15 uur, heel laag aan
de oostelijke hemel; waarschijnlijk heb je er een
verrekijker voor nodig, en in ieder geval een zeer
vrij uitzicht op de oostelijke horizon. Rechtsboven
de twee planeten zie je de ster Regulus en de veel
helderder planeet Venus.

Vandaag begint de sterrenkundige herfst (22.02
uur): de zon trekt van noord naar zuid over de
evenaar. Rond deze datum duren dag en nacht
overal op aarde even lang.

27 september 2017
Vanavond staat Saturnus op vrij grote afstand
rechtsonder de bijna half verlichte maan. Kijk
rond 21.00 uur in het zuidzuidwesten.

20 september 2017
Nieuwe Maan (07.30 uur). 's Morgens is een zeer
nauwe samenstand zichtbaar van de heldere
planeet Venus en de veel zwakkere ster Regulus in
het sterrenbeeld Leeuw, direct rechtsonder de
planeet. Bekijk het tweetal tussen 05.45 en 06.30
uur, laag boven de oostelijke horizon; gebruik
eventueel een verrekijker om Regulus te zien.

Sterrenhemel: wo. 27
september 2017, 22.00 uur
Bron: Hemel.
waarnemen.com

28 september 2017
Eerste Kwartier (04.53 uur).

