
Wilt  U het  plaatje  beter bekijken? 

Geef een klik op het  beeld.

2012 wordt een prachtig Mars- en Venusjaar

Het jaar 2012 begint met een fraaie  zichtbaarheid van de roodkleurige  Mars

die tussen de sterren  van de Leeuw heen en weer  beweegt.  Mars en de Leeuw

komen ‘s  avonds van week  tot week  vroeger  op,  de planeet krijgt tot begin

maart steeds  meer  glans.  

Het middelste plaatje  (de  maand  januari)  laat  zien  hoe  Mars van week  tot

week  helderder wordt  (zie  de beide Leeuwplaatjes).

Venus en Jupiter hebben in maart een fraai  samenspel.  Terwijl  ze ‘s  avonds

ruim vier uur  in het  westen pronken, naderen  ze elkaar.  We  kunnen goed

volgen hoe  hun wegen  zich kruisen.  Mercurius is  dankzij  de opvallende  Venus

en Jupiter gemakkelijk te vinden! Het titelblad (zie  plaatje  linksboven) toont

de avondhemel van 15  maart,  Venus en Jupiter staan dicht  bij elkaar.  

Op 6 juni zweeft  Venus als een zwart  schijfje  voor de zon. Dit  zeldzame

gebeuren is  na zonsopkomst  met een eclipsbril te zien.

De Sterren - en planetenkalender  van Liesbeth  Bisterbosch (Uitgeverij

Kerckebosch)  is  een fraaie  en overzichtelijke gids voor iedereen  die de

planeten  aan  de hemel wil  waarnemen. Ook de beginnende waarnemers

kunnen zelf dankzij  de praktische  plaatjes  en de korte  toelichtingen aan  de

hemel meer  en meer  ontdekken. 

De mooiste momenten zijn  in beeld gebracht.

De kalender  2012 biedt  veel plaatjes  van Venus en Mars (zie  de afbeelding

linksonder).

2012 wordt  met deze Sterren- en planetenkalender 

een jaar om naar uit te kijken!









Januari 2012, de beide kalenderkaarten

De drie hemelkaarten tonen de positie van de sterrenbeelden en de planeten in de nacht van 15 op 16 januari 
tijdens de avondschemering, te middernacht en tijdens de ochtendschemering.
Samen tonen ze de nachtelijke gang van de sterren en planeten.

De avondkaart geeft de situatie weer zoals die is drie kwartier na zonsondergang; de ochtendkaart drie kwartier voor zonsopkomst.

De maanfases zijn voor elke dag getekend. Met een oogopslag zie je, bijv. hoeveel dagen het nog duurt tot volle maan, wanneer de avondsikkel weer zichtbaar wordt.

De maan snelt elke maand aan de zon en alle planeten voorbij. De dagen waarop de maan bij een bepaalde planeet staat, zijn in het kalendarium met een oogopslag te

herkennen. 

De wassende maan trekt op de 3 januari als een wassende maan, die gebocheld is, aan Jupiter (oranje) voorbij.

De gebochelde afnemende maan staat op de 14de bij Mars (oranjerood) en op de 16ste als afnemende halve maan bij Saturnus (blauw).

Dankzij de figuren van de twaalf sterrenbeelden kun je snel vertrouwd raken met de verschillende standen van het sterrenbeeld en de positie van de planeet in het

sterrenbeeld.






