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Inhoud 
1. Is er iets bijzonders aan de hemel te verwachten deze maand? 
2. Met het blote oog te zien (sterrenbeelden, welke en waar planeten, maan en zon) 
3. Nieuwe en oude, bijzondere astronomische foto’s (internet: APOD.NL) 
4. Vraag van de maand: deze keer het antwoord van de vorige maand. 
 
0. De Zon komt op 1 augustus om 6u01 op en gaat onder 21u29. 

      De zon komt op 31 augustus om 6u50 op en gaat onder om 20u29. 
1. Maan: Nieuwe Maan: 8 augustus en asgrauwe schijnsel (maan > 2dgn oud) 11-12  augustus. Eerste 

Kwartier.: 15 augustus. Op 16 augustus staat de maan boven de ster Antares, laag aan de 
zuidwestelijke horizon. Volle Maan: 22 augustus. Laatste Kwartier: 30 augustus.  

2. De sterrenhemel :  15 augustus 23.00u. Aan de Oostelijke sterrenhemel staat het sterrenbeeld  
PEGASUS en Andromeda.  Zuid: Hoog aan de hemel de ZOMER-DRIEHOEK: in het zenith de ster Deneb 
(Zwaan) met rechts WEGA (Lier) en de onderste punt van de driehoek is de ster  ALTAIR (Arend).  
West:  HERCULES, daaronder BOÖTES met de heldere ster ARCTURUS en tussen deze 2 
sterrenbeelden in: de NOORDERKROON.  Noord:  Linksonder de Poolster de GROTE BEER en rechts 
ervan laag aan de horizon het sterrenbeeld Voerman met de heldere ster CAPELLA. 

 !!  In de nacht van 12 op 13 augustus is het mogelijk meteoren te zien van de Perseïden-zwerm. 
Planeten: Op 21 augustus bezoekt de Maan de planeet Saturnus en op 22 augustus staat Jupiter vlakbij 

de Maan. Saturnus en Jupiter komen vóór middernacht op in het zuid-oosten. 
 
3. Kijk op Apod.nl op de volgende data in juli. Het is een persoonlijke selectie. 

1 juli: Selfie op Mars van de robot en helicopter. 8 juli: Zon – dichtbij en veraf. 11 juli: Zoek de Maan.  

17 juli: Maankraters Alphonsus en Arzachel. 20 juli: Thor’s Helm. 28 juli: Ring Galaxy (Hubble-foto). 

 

4. Vraag van de maand:  Antwoord op de vraag uit het vorige Astronomische Nieuwsblad: 

 Het Gouden Handvat van de Maan: 2 dagen na Eerste 
Kwartier als de Regenboogbaai nog in de schaduw ligt en de toppen van de bergketen Jura al door de 
zon beschenen worden. 

 


